
 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1401_سال  قوس 1

 

او راستنېدونکو چارو وزارت مهاجرینو د   

 ړیکو آمریتد اطالعاتو او عامه ا

 خبري بلوټن

 

 وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان

 



 

 

 



 

 صفحه                                                                                                                                      عنوان 

به مسوولین وکارمندان وزارت  UNHCR دفترپالیسی های بین المللی مرتبط به مهاجرین وعودت کننده گان، از طرف 

 1------------------------------------------------------------------------------------------ امور مهاجرین توضیح شد

 2--------------------------------------------------------------- له درې زرو زیات افغان مهاجر وطن ته راستانه شول

 2------------------------------------------------------------- خانواده در والیت ننگرهار کمک صورت گرفت 256به 

 3------------------------------------------------------ کورنیوسره د خوراکي توکو مرستې وشوې( ۶۰۰ارزګان کې ) 

 4---------------------------------------------------- خانواده در والیت لوگر توسط برق آفتابی روشن گردید 441خانه 

 6------------------------------------ شدگان در سمنگان تدویر یافتدومین جلسه استقرار پایدار عودت کنندگان و بیجا 

 6------------------------------ هرات کې د راستنېدونکو او بېځایه شوو د دوامداره بیا یوځای کېدو دویمه ناسته وشوه

 7-------------------------------------------------------------- یک مهاجر در اردوگاه پناهجویان در بریتانیا جان باخت

 9--------------------------------- دو شهروند ترکیه در ارتباط با غرق شدن قایق پناهجویان در دریای اژه گرفتار شدند

 11 -------------------------------------------------------------- فرانسې له ایټالیا سره پر پوله امنیتي تدابیر ډېر کړي

 13 ----------------------------------------------------- هزار مهاجر از ایران اخراج شده اند 19۰در شش ماه گذشته 
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 متن کامل اخبار

 ویب سایت وزارت

 

عقرب در هوتل انتر کانتیننتال،  3۰به تاریخ  طی ورکشاپی UNHCRپالیسی های بین المللی تسهیل شده ازطرف دفتر دفتر 

 به مسوولین وکارمندان وزارت امور مهاجرین توضیح شد.

درآغاز ورکشاپ محترم مولوی عبدالرحمن راشد، معین مسلکی وزارت امور مهاجرین در رابطه به موضوع صحبت 

با وزارت امور مهاجرین،  UNHCRیاد آوری از عقد تفاهم نامه میان دو اداره، از همکاریهای دفتر   نموده، ضمن

 مهم و ارزنده خواند. و هماهنگی بیشتر تأکید نموده وتدویر ورکشاپ مذکور را  برهمکاری

وی اظهار امید واری نمود که به همکاری موسسات کمک کننده برای ملیونها نفر مهاجر، عودت کننده و بیجا شده ها، 

 خدمات بیشتر و موثر تر را انجام دهند.

https://morr.gov.af/
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گان، از طرف سپس در مورد پیمان جهانی برای پناهنده گان، اعالمیه نیو یارک واهداف آن، پیمان جهانی برای پناهده 

 توضیح  UNHCRآقای ین دی بیسچوپ، مسوول پالیسی منطقه یی دفتر 

 و به سواالت برخی از کارمندان در موارد یاد شده جواب داده شد.

بعدأ در ارتباط به ستراتیژی راه حل برای پناهنده گان افغان، تاریخچه و اهداف آن، از طرف محمد هارون مسوول برنامه 

 توضیحات ارایه و به سواالت مطرح شده جواب داده شد.  UNHCRفتر عودت داوطلبانه د

همچنان در جریان ورکشاپ به ارتباط کمیته رهبری چهار جانبه، پلت فارم پشتیبانی از ستراتیژی راه حل ها برای پناهنده 

گان و پروسه تعهد  ؛ مجمع جهانی پناهنده2۰22گان افغان و مجمع جهانی پناهنده گان، کمیته رهبری چهار جانبه سال

 از طرف مسوولین یاد شده معلو مات ارایه وورکشاپ با جمع بندی به پایان رسید. 2۰23سال 

-UNHCR (PPAقابل ذکر است که ورکشاپ مذکور مطابق تفاهم نامه عقد شده میان وزارت امور مهاجرین و دفتر 

 ( به کمک دفتر مذکوردایر شده بود.2022

  دوزارت ویب سایت

( افغان مهاجر 3۰۸۸( مه )29او)  مه( 2۸( مه ،)27د ایران څخه ) د لړم په )  د نیمروز والیت د ورېښمو پل له الرې

 هېواد ته راستانه شول.

( تنه کېږي ) 293( کورنۍ، چې ) ۶7د نیمروز والیت د مهاجرینو چارو د رئیس په خبره په یادو راستنېدونکو کې ) 

( نورو ۵۶3( تنه ښځینه د ) 13۴( نارینه، )12۰( کورنۍ، چې پکې )۵7( تنه مجردین ول، چې له ډلې یې )279۵

 ( نړیوال سازمان ته ور وپېژندل شول.IOMمجردینو سره د مرستو په موخه د )

  سایت وزارتویب 

https://morr.gov.af/


 

3 
 

 

  Website: https://morr.gov.af چارو وزارت او راستنېدونکو  دمهاجرینو  وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

 

 

Fb page: https://m.facebook.com/morr.gov 

 

عقرب بسته های کمکی  29خانواده نیازمند که در ولسوالی شیرزاد والیت ننگرهار زندگی می کنند، به تاریخ  256برای 

 مواد غذایی توزیع شد. 

ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان والیت ننگرهار که از روند توزیع این کمک ها نظارت کرده معلومات داده است 

لیتر  1۰کیلو بوره،  14کیلو لوبیا،  15کیلو برنج،  24کیلو آرد،  1۰۰که به هر خانواده یک بسته مواد غذایی شامل 

 ه است. کیلو چای سبز و دو پاکت نمک توزیع گردید 2روغن، 

 به خانواده های متذکره صورت گرفته است.  JENاین کمک ها از طرف موسسه 

  دوزارت ویب سایت

https://morr.gov.af/
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والیت د مهاجرینو چاروآمریت په  ( له لورې د ارزګان HHRDد ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې )

 مرستې وشوې. کورنیوسره د خوراکي توکو   (۶۰۰) همکارۍ 

کیلو اوړه، ) ( ۵۰) د ارزګان والیت د مهاجرینو چارو آمریت په همغږۍ  ( مه 29یادو کورنیو هرې کورنۍ ته د لړم په ) 

 کیلو وریجې او پېنځه کیلو بوره ووېشل شوه.( ۵لېتره غوړي، )( 1۰

  ویب سایت وزارت 

https://morr.gov.af/
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عقرب  29در ادامه برنامه های انکشافی مشترک وزارت امور مهاجرین و اداره پناهندگان سازمان ملل متحد، به تاریخ 

  .خانواده در شهرک مهاجرین والیت لوگر وسایل برق آفتابی توزیع شد 441سال روان برای 

مساعدت شده برای هر خانواده شامل یک عدد صفحه آفتابی )سولر( معه وسایل می باشد که با حضورداشت نماینده اداره 

 یاشده و آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان والیت لوگر توزیع گردید. 

  

 

 

 

https://morr.gov.af/
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  ایت وزارتویب س

 

ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان والیت سمنگان دومین جلسه کمیته استقرار پایدار عودت کنندگان و بیجا شدگان 

 داخلی را تحت ریاست والی آن والیت و با اشتراک نماینده های ادارت دولتی و نهاد های مددرسان تدویر نمود. 

رئیس امور مهاجرین والیت سمنگان در این جلسه بیان نمود که با تامین امنیت سرتاسری و پیروزی ا. اسالمی هموطنان 

عودت کننده را  1۰2گردند. طی یک ماه گذشته ریاست امور مهاجرین سمنگان توانسته است ما هر روز وطن خود بر می

 در سیستم معلومات ثبت نمائد.

گان توجه بیشتر ادارات ذیربط ملی و موسسات همکار را در زمینه رفع نیازمندی عودت کنندگان و بعدا والی والیت سمن

 بیجاشده های داخلی ضروری پنداشته و از آنها تقاضای همکاری بیشتر نمود. 

ماه سپس نمایندگان ریاست کار و امور اجتماعی، دفتر او.آر.دی و سایر موسسات و نهاد های دولتی گزارش اجراآت یک

 شان را در قبال عودت کنندگان، بیجاشدگان داخلی و رد مرزی ها ارائه نمودند

  دوزارت ویب سایت 

https://morr.gov.af/
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راستنېدونکو او بېځایه شوو د دوامداره بیا یوځای کېدو په والیت د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو ریاست د  د هرات 

مه ( 29د لړم په ) د دولتي او همکارو مرستندویه بنسټونو د استازو په ګډون   موخه د دغه والیت د والي په مشرۍ

 ناسته وکړه.

هرات د سیمه ییزې ادارې د  د هرات والیت والي د راستنېدونکو او داخلي بېځایه شوو لپاره د الزمو اسانتیاوو برابرول د

کاري لومړیتبونو څخه وبلل او راستنېدونکو او داخلي بېځایه شوو ته د غوره خدماتو وړاندې کولو لپاره یې د اړوندو 

 ادارو ترمنځ د همغږیو رامنځته کول اړین وبلل.

په هرات کې د راستنېدونکو   ېټهپه ورته وخت کې د هرات والیت د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو رئیس وایي چې یاده کم

 او د اخلي بېځایه شوو د دوامداره بیا یوځای کېدو په موخه جوړه شوېده.

همدارنګه د مهاجرینو چارو وزارت یو پالوی هرات والیت ته لېږلیو چې د یادې کمېټې د فعالیتونو پر جوړښت او موخو 

 خبرې وکړي.

 مهاجرنیوز

https://morr.gov.af/
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مرگ یک مهاجر در کمپ پذیرش مانستون بسیاری را در بریتانیا متاثر کرده است. سازمان های غیردولتی روز یکشنبه 

  .خواهان تحقیق در این باره شدند. این مرد یک هفته پیش از طریق کانال مانش وارد بریتانیا شده بود

براساس اطالعات وزارت داخله بریتانیا، حال یک مرد ساکن در اردوگاه مانستون روز شنبه بد شد و اندکی پس از آن جان 

نومبر با یک قایق کوچک از طریق کانال مانش وارد بریتانیا شده است 12شود که او به تاریخ باخت. گفته می . 

A person staying at our Manston facility has sadly died in hospital this morning 

after becoming unwell. We express our heartfelt condolences to all those affected. 

(1/2) 

— Home Office (@ukhomeoffice) November 19, 2022 

 .در این باره شد« تحقیقات اساسی و سریع»انور سولومون، رئیس شورای پناهندگان خواهان 

تحقیقات »ایویت کوپر، کارشناس سیاست داخلی در حزب کارگر بریتانیا که مهمترین حزب اپوزیسیون است، خواهان 

مپ مانستون که در جنوب شرق بریتانیا در مورد دلیل مرگ این مرد مهاجر شده است. در گذشته از وضعیت ک« جامع

 .موقعیت دارد، شدیًد انتقاد شده بود

https://morr.gov.af/
https://twitter.com/ukhomeoffice/status/1594026304432922624?ref_src=twsrc%5Etfw
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 :کند، با ابراز تاسف گفتهای مربوط را حمایت میهای پروندهدبورا کولز، مدیر سازمان غیردولتی "انکیست" که خانواده

پذیر روحی و جسمی افراد آسیبهشدارهای مکرر در مورد شرایط زندگی مهاجران در مانستون و تأثیر آنها بر سالمت »

 «.گاه دولتی گزارش داده شده استدر بازداشت

There have been repeated warnings about the impoverished conditions in Manston 

and the impact on the mental and physical health of vulnerable people in state 

detention. We need a fundamental overhaul of a failing and inhumane asylum 

system. https://t.co/MT1BozarWi 

— Deborah Coles (@DebatINQUEST) November 20, 2022 

تن را دارد، در برخی موارد حتی تا چهار هزار پناهجو هم در آنجا مسکن گزین شده بودند.  1۶۰۰در این کمپ که ظرفیت 

 .دیفتری در این کمپ نیز گزارش شده بوداخیراً چند مورد ابتال به بیماری 

در حال حاضر هیچ نشانه ای وجود ندارد که این مورد غم انگیز مرگ را به دلیل »وزارت داخله بریتانیا بر این تاکید کرد 

 «.ابتال به یک بیماری مسری ثابت بسازد

انسان هایی را که سرپرستی شان را به ما امنیت »وزارت داخله بریتانیا با نشر یک مطلب در صفحه تویتر اعالم کرد: 

 «.گیریم و به این خاطر بسیار غمگین هستیمعهده داریم، بسیار جدی می

قرار است دلیل مرگ این فرد با کالبدشکافی مشخص شود. از سال ها پیش به این سو شمار مهاجرانی که از طریق کانال 

 .مانش به بریتانیا می آیند، رو به افزایش است

 استرسانی کوتاهی کردهدر مانش: خدمات نجات فرانسه در کمکغرق شدن قایق پناهجویان  :خوانیدبیشتر ب

های غیرقانونی اقدامات مختلفی را انجام داده که از جمله آن انعقاد یک معاهده با حکومت بریتانیا برای کاهش مهاجرت

وان ناظر به فرانسه فرانسه است. در این معاهده به طور مثال در نظر گرفته شده است که کارمندان دولتی بریتانیا به عن

 .فرستاده شوند

 مهاجرنیوز

https://morr.gov.af/
https://t.co/MT1BozarWi
https://twitter.com/DebatINQUEST/status/1594270265487548418?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.infomigrants.net/prs/post/44757/%D8%BA%D8%B1%D9%82-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DA%A9%E2%80%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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گویند هفته گذشته دو شهروند ترکیه را در ارتباط با غرق شدن قایق پناهجویان در جزیره کاوس یونان مقامات یونان می

 .حادثه یک تن جان خود را از دست داده استگرفتار کردند. در این 

ساله ترک پنجشنبه گذشته به اتهام به خطر انداختن جان پناهجویان  29نیروهای دریایی جزیره کاوس گفته اند یک جوان 

 .و غرق شدن قایق آنها بازداشت شده است

در آب های ساحلی جزیره کاوس رخ داد که در اثر آن یک تن جان خود را از دست  نوامبر 1۶این حادثه روز چهارشنبه 

 .داده است

تند. به گزارش تلویزیون دولتی یونان، پنج فلسطینی، سال سن داش 3۰تا  27مهاجر سوار بودند که بین  11در این قایق 

 .سه یمنی و دو ترک پناهجویان نجات یافته از این حادثه هستند

ساله را به  3۴این در حالی است که نیروهای امنیتی یونان هفته گذشته اعالم کردند روز چهارشنبه یک شهروند ترکی 

غیرقانونی" را با یک قایق تیز "او را متهم کرده اند که وی چهار مهاجر  اتهام قاچاق پناهجویان بازداشت نمودند. مقامات

 .رفتار به ساحل جزیره اسکندر آورده است

 نیروهای گارد ساحلی یونان و ترکیه، دها مهاجر را از خطر مرگ نجات داد: در همین مورد

https://morr.gov.af/
http://www.infomigrants.net/prs/post/44804/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D9%82-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DA%98%D9%87-%D9%88-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%86-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1
http://www.infomigrants.net/prs/post/44758/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%DB%8C-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://www.infomigrants.net/prs/post/44758/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%DB%8C-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://www.infomigrants.net/prs/post/44758/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%DB%8C-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%AF
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ون چراغ به سیگنال گارد ساحلی یونان پاسخ نداد و سعی کرد تا فرار کند. نیروهای یونانی به بر اساس منابع، کشتی بد

 .سمت کشتی تیراندازی کردند تا کشتی توقف کند

 مهاجر 9۴نجات 

بر اساس خبر دیگر، نیروهای دریایی یونان شنبه گذشته از نجات یک قایق تفریحی کوچک در آب های ساحلی جزیره 

 .پناهجو در آن سوار بودند خبر دادند 9۴پلوپونز که 

 .مقامات گفته اند که سه کشتی را برای نجات این پناهجویان به دریا فرستاده و آنها را به بندر شهر کاالماتا منتقل کردند

از در چند سال اخیر عبور مهاجران از دریای اژه به یونان افزایش یافته است. این سفرهای غیرقانونی از طریق دریا پر 

 .دهندتهدید است اما مهاجران به این گونه سفر ها برای عبور از دریا ادامه می

 اند مهاجر ناپدید شده جان باخته ۵7غرق شدن دو قایق در بحیره اژه؛ احتماالً  :مرتبط

تن  3۰سه هفته پیش به دلیل غرق شدن قایق های پناهجویان در آب های ساحلی جزایر ایویا و ساموس یونان دست کم 

 .جان خود را از دست دادند و چندین تن دیگر همچنان ناپدید هستند

سرنشین، اول نوامبر در آب های ساحلی جزیره ایویا به دلیل وزش باد  ۶۸به گفته شاهدان عینی، یک قایق پناهجویان با 

 .شدید غرق شد

پناهجوی مرد از جمله مهاجران افغان را از غرق شدن نجات داده و به جزیره ایویا  12در آن زمان مقامات گفتند که 

در آب های جزیره ساموس جان  منتقل کردند. یک شب قبل از این حادثه یک پناهجو به دلیل غرق شدن یک قایق دیگر

 .تن دیگر ناپدید شدند 7خود را از دست داد و 

 وال نیوزډک

https://morr.gov.af/
http://www.infomigrants.net/prs/post/44442/%D8%BA%D8%B1%D9%82-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D9%88-%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DA%98%D9%87-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7-%DB%B5%DB%B7-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AF
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نوي سرتېري له ایټالیا سره پولې ته استولي دي ترڅو  ۵۰۰فرانسوي چارواکو له تېرې یوې اونۍ راهیسې څه باندې 

  .فرانسې ته د اوښتونکو کډوالو مخه ونیسي

اوشېن وایکنګ ژغورونکې کښتۍ کې د سپرو کډوالو د منلو پر سر د پاریس او روم ترمنځ له ناندریو وروسته د فرانسې 

 .او ایټالیا پر پوله امنیتي تدابیر زیات شوي دي

په حواله، فرانسه کې د یادو کډوالو له ښکته کېدو یوه ورځ وروسته د فرانسې پوله ساتو ځواکونو له د اسوشیتد پرس 

 .مانتون سرحدي سیمه کې موټرونه لټول او د خلکو تالشي یې کوله –ایټالیا سره پر پوله په ځانګړې توګه ونتمیل 

 هغه کډوال مني چې ایټالیا کې د دوی کښتۍ ته د ښکته کېدو اجازه ورنکړل شوه 23۴فرانسه  :بیا ولولئ

نوي سرتېري استولي دي. د ایټالوۍ ورځپاڼې  ۵۰۰چارواکو له تېرې یوې اونۍ راهیسې له ایټالیا سره پولې ته  فرانسوي

په حواله، د فرانسې ملي پولیس او ژاندارمرۍ سرتېري نږدې لسو سرحدي سیمو و آن غرونو کې ځای پر  ال مساجرو

ځای شوي دي. د فرانسې د ملي پولیسو د قومندانۍ په حواله د اورګاډو تمځیو کې او پر لویو الرو هم کنټرول زیات شوی 

 .دی

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/ps/post/44645/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%DB%B2%DB%B3%DB%B4-%D9%87%D8%BA%D9%87-%DA%A9%DA%89%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86%D9%8A-%DA%86%DB%90-%D8%A7%DB%8C%D9%BC%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%DA%A9%DB%90-%D8%AF-%D8%AF%D9%88%DB%90-%DA%A9%DA%9A%D8%AA%DB%8D-%D8%AA%D9%87-%D8%AF-%DA%9A%DA%A9%D8%AA%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D8%AF%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%88%D8%B1%D9%86%DA%A9%DA%93%D9%84-%D8%B4%D9%88%D9%87
https://www.ilmessaggero.it/italia/ventimiglia_migranti_oggi_cosa_succede_francia_rafforza_controlli_caccia_passeur-7048633.html
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دې سبب کېږي چې کډوال فرانسې ته د رسېدو لپاره خپل ژوند په خطر کې  ال مساجرو زیاتوي چې پر پولو امنیتي تدابیر د

واچوي. دغه ورځپاڼه وایي چې ځینې مهاجر له پولیسو څخه تښتي او د اورګاډو سر ته خېږي ، ځینې نور بیا ځانونه د 

 .د راتګ هڅه کوي اورګاډو واګونونو کې پټوي. همداراز یو شمېر کډوال د شپې له خوا د غرونو له الرې فرانسې ته

کلن افغان  19دغه  .ته نږدې تونل کې تر موټر الندې شو وینتمیلمه 7احمد صافي یو له دغو مهاجرو و چې د نومبر په 

 .کډوال غوښتل چې د ایټالیا له پولې فرانسې ته واوړي

کډوال د ایټالیا پر لور شړي. د فرانسې  ۸۰ال مساجرو زیاتوي چې فرانسوي چارواکي هره ورځ له ونتمیل سره پر پوله 

نه میل »زره بهرنیان د  2۸له پیل راهیسې الپ ماریتیم سیمه کې  2۰22د پولیسو قومندانې امانویل ژوبرت په حواله، د 

  .کسانو په توګه پېژندل شوي او ایټالیا ته شړل شوي دي« کېدونکو

 افغانستان سپوتنیک

 

 .هزار نفر از ایران اخراج شده اند 2۰۰گذشته نزدیک به اخراج مهاجرین افغانستانی از ایران ادامه دارد و در شش ماه 

به گزارش اسپوتنیک، مسئوالن محلی والیت نیمروز از بازگشت مهاجرین افغان از ایران خبر می دهند و گفته اند که برای 

 .بعضی از آنها کمک صورت گرفته است

https://morr.gov.af/
https://www.riviera24.it/2022/11/ventimiglia-a-ponte-san-ludovico-il-saluto-ad-ahmed-safi-il-19enne-morto-nel-tentativo-di-attraversare-la-frontiera-787858/
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ی گویند که آنها با دشوواری های فراوان رو بره مهاجران اخراج شده از وضعیت بد مهاجران در ایران خبر می دهند و م

 .رو هستند

این در حالی است که از زمان به روی کار آمدن طالبان روزانه هزاران شهروند افغانستان به دلیل نا امنی و بیکاری از 

 .افغانستان به ایران می روند. در بین آنها صد ها تن به شکل غیر قانونی وارد ایران می شوند

از مردمی که به ایران رفته اند با مشکالتی از قبیل عدم دسترسی به خدمات را دارند. دانش آموزان افغان در مکاتب  آنعده

 .ثبت نام نمی شوند و در بسیاری موارد برخورد های دوگانه با آنها صورت میگیرد

  .اکثر عودت کنندگان از ایران به شکل اخذاج اجباری به افغانستان برگشتند

ین حال رسانه ها از تصویب طرح تاسیس سازمان ملی اقامت خبر می دهند. این طرح به دنبال سازماندهی اعطای در هم

 .اقامت به مهاجرین خارجی به خصوص مهاجرین افغانستان است

 

  

https://morr.gov.af/

