
 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1401_سال  عقرب 18

 

او راستنېدونکو چارو وزارت مهاجرینو د   

 ړیکو آمریتد اطالعاتو او عامه ا

 خبري بلوټن

 

 وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان

 



 

 

 



 

 صفحه                                                                                                                                      عنوان 

 1 ---------------------------------------------------------- و مخلص باشند یوزارت در انجام امور محوله، جد ی   منسوب

 2 ------------------------------------------------------ دلیرسه ول ی  سف الیله مرست واد ېه رانید ا ر یچارو وز  نو ید مهاجر 

 3 ------------------------------------------------------------------ به وطن برگشت نمود رانیاز هزارمهاجرافغان ازا شیب

  (  ۳۲) بدخشان ک  
 4 ----------------------------------------------------------------------------- ېوشو  کورنيورسه مرست 

 5 -------------------- بدخشان، آماده کمک به هزاران خانواده در فصل زمستان اند نیمهاجر  استیر  همکار با  ینهاد ها

  (  ۶0) کندز ک  
 6 -------------------------------------------------------------------------- ېوشو  کورنيورسه نغدي مرست 

ون د یفوا  7 ------------------------------------ شد حیننگر هار و خوست توض اتیول  یها  جاشد یب یبرا یکیتذکره الکی 

 پ ي    نا ېښلپاره د بر  دونکو ېشوو او راستن ايهېځد ب ک    ر ګلو 
د ترلسه کولو په موخه د عامه پوهاوي کمپاين تررسه  و ڼپا ند ی  

 8 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- شو

 9 ------------------------------------------------------------- ردیبپذ ا یتالیهزار پناهجو را از ا ۳از  شی  یآلمان متعهد شد ب

 10 ------------------------------------------------------------------ شوي دي ولین ونیک  ړ قاچاق و  ر ډې 1۵0بالکان لر: تر 

 12 ------------------------------------------- کند  جاد یا انیپناهجو  دیهاسکان یبرا یامهیشهرک خ کی خواهد یم ی   برل

 13 -------------------------------------------------------------------- کرد  دا یپ ونیپناهجو را از دو کام 4۶ سی: پولا یرومان

 14 -------------------------------------------------------------------------- پاکستان رها شدند یهامهاجر افغان از زندان
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 متن کامل اخبار

  ویب سایت وزارت

 

عقرب  17الحاج خلیل الرحمن حقانی وزیر امور مهاجرین، در صحبت با منسوبین آنوزارت، به تاریخ این مطلب را محترم 

 ابراز داشت.

 وی عالوه نمود که با مراجعین برخورد مشفقانه نموده و در اجرای خواستهای ایشان، حتی المقدور کوشش نمایید.

باشد و به هر منسوب   د مطابق به رهنمود های شریعتوزیر امور مهاجرین اظهار داشت که صورت وسیرت کارمندان بای

اداره الزم است که برعالوه رفع نواقص خود، به دیگران نیز رهنمایی سالم نمایند و با استفاده از شرایط مناسب بمیان 

 آمده، در آموزش احکام دین کوشا باشند.

که هریک ما و شما باید، وظایف خود را به موصوف مسوولین و منسوبین وزارت را خادم مردم خواند و عالوه نمود 

 وجه احسن انجام دهیم ورییس هر بخش مسوولیت ومکلفیت دارد که از زیر دستان خود نظارت نماید.

 

https://morr.gov.af/
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  دوزارت ویب سایت

 

وزیر الحاج خلیل الرحمان حقاني د ایران اسالمي جمهوریت له مرستیال ښاغلي غالم د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو 

 رضا نجاري سره په خپل کاري دفتر کې ولیدل

 په دغه ناسته کې په ایران هیواد کې د مهاجرینو او پناه غوښتونکو په ستونزو او مشکالتو خبرې وشوې

ربتوبه مننه کوو او غوښتنه مو دا ده، چې افغانانو ته په ایران کې ښاغلي حقاني وویل: مونږ د ایران هېواد له اوږده کو

 ټول هغه حقوق پوره ورکړل شي، چې نړیوالو قوانینو کې ورکړل شوي دي

په ناسته کې د افغانستان، ایران، پاکستان او یونیسیار ادارې ترمنځ په څلوراړخیزه ناسته چې د تخنیکي ستونزو له امله 

 وشوېځنډېدلې وه هم خبرې 

ښاغلي نجاري وویل افغانستان او ایران دوه مسلمانان، ګاونډي او ورونه هیوادونه دي او مونږ ژمن یو چې د قانون په 

 چوکاټ کې افغانانو ته هم هغه حقوق ورکړو کوم حقوق چې پخپله ایرانیانو ته ورکوو

 

https://morr.gov.af/
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  ویب سایت وزارت 

 

   عقرب، ازطریق مرز اسالم قلعه، به کشور برگشته اند. 16تن مهاجرافغان ازایران، به تاریخ   889یک هزارو 

تن افراد مجرد  1590نفر و  299خانواده، شامل  86به اساس معلو مات آمریت سرحدی اسالم قلعه هرات، افراد مذکور 

 بودند .

 معرفی نموده اند. IOMنفر را غرض دریافت کمک، به دفتر 351میانمنبع عالوه نمود که ازآن 
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  دوزارت ویب سایت 

 

( مه 16( له لورې د بدخشان والیت د مهاجرینو چارو ریاست په همکارۍ د لړم په )  WFPد خوراک نړیوال سازمان )

 دخوراکي توکو مرستې وشوې.  کورنیوسره( اړمنو 32) 

( بیسکویټ او یو یو پاکټ مالګه 21( کیلو دال، )25( قوطۍ غوړي، ) ۴( بوجۍ اوړه، ) 8یادو کورنیو هرې کورنۍ ته )

 ووېشل شوه.
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  وزارتویب سایت 

 

در جلسه هماهنگی میان ریاست مهاجرین بدخشان ونهاد های همکار دولتی و موسسات ملی و بین المللی که به تاریخ 

 عقرب دایرشده بود شماری از موسسات، از کمک برای هزار ها خانواده در فصل سرما اطمینان دادند. 16

به 1۴01درسال گفت  UNHCR  دخشان دایر شده بود، نماینده دفترکه تحت ریاست معاون والی ب  در این جلسه

نموده اند ویک هزارخانواده  نقدی   ده ولسوالی های دور دست را کمک10فامیل بیجاشده داخلی ومستحقین (3200تعداد)

 دیگر رادرهماهنگی آمریت امور مهاجرین وهدایت مقام والیت سروی ومساعدت مینماید ،.

متریک تن 61گفت که   آمادگی خود را برای مساعدت در ولسوالی پنج گانه درواز ابراز داشته ACAAنماینده دفتر 

موادغذایی وغیر غذایی دردیپو ولسوالی های مربوطه جابجانموده درصورت ضرورت آماده توزیع اند وبرعالوه کاری 

 نموده اند. های احتمالی آماده  نفری را جهت پاک کاری برف کوچ  170

ولسوالی دور دست براي فامیل های که در تنگ 18نماینده دفتر بنیاد آقا خان آمادگی خود را برای مساعدت درنان همچ

 دستی قراردارند ابراز داشت.

ولسوالی 10هزار خانواده نیازمند در( 30آماده گی خویش را برای مساعدت به ) ACTEDبه همین گونه نماینده دفتر 

 مختلف اظهار داشت. 

ه دفترمجادله علیه فقر از آغاز کاردر مقابل غذا برای مردم بی بضاعت معلو مات داد و همچنان نماینده دفتر داکار نمایند

برای هزار خانواده اطمینان  بسته های حفظ الصحه  تشناب، و تهیه ( باب 100حمام سیار و ) ( باب ۴0از آماده سازی ) 

 داد.

https://morr.gov.af/
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به در خواست و در هماهنگی با اداره امور مهاجرین   ند که مساعدتها ی ایشاننماینده گان موسسات یاد شده اظهار داشت

 آنوالیت انجام خواهد شد.

  دوزارت ویب سایت 

 

 

( کورنیوسره 60( مه ) 16( موسسې له لورې د کندز والیت د مهاجرینو چارو ریاست په همکارۍ د لړم په )NRCد )

 نغدي مرستې وشوې.

( افغانۍ ووېشل شوې او په پام کې ده، چې په دوهم او درېیم قست کې 600( زره او ) 67یادو کورنیو هرې کورنۍ ته ) 

 ورته د یو کور، یو دهلیز او یو تشناب د جوړولو په موخه په نږدې راتلونکي کې ووېشل شي.
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  ویب سایت وزارت

 

مزایای تذکره الکترونیکی در کمپاین های تبلیغاتی از طرف ریاست های امور مهاجرین ننگر هار وخوست برای بیجاشده 

 عقرب توضیح شد. 16ها به تاریخ

شهر جالل آباد ازطرف ریاست امور مهاجرین، به همکاری اداره احصاییه  9طبق اخبار واصله، درکمپاین که درناحیه 

 و مردم محل حضور یافته بودند.  ، برگذار شده بود جمع از بیجاشده ها، عودت کننده هاUNHCRوکمک دفتر

مزایای   ، در رابطه بهPPAرین، اداره احصاییه و پروژه متشکل از ریاست امور مهاج  در جریان این برنامه، تیم تبلیغاتی

اسناد مدنی و بخصوص تفاوتها میان تذکره قبلی و جدید، شیوه اخذ فورم و طی مراحل آن به حاضرین معلو مات ارایه 

 نمودند.

امه ، برنUNHCRطبق یک خبر دیگرریاست امور مهاجرین والیت خوست نیز به همکاری اداره احصاییه وکمک دفتر

تبلیغاتی را به ارتباط فواید و مزایای تذکره الکترونیکی، به اشتراک بیجاشده های آنوالیت در هوتل رحیم گردیزی برگزار 

 و سخنرا نان در رابطه به موضوع سخنرانی و مردم را تشویق به اخذ تذکره الکترونیکی نمودند.
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  دوزارت ویب سایت

 

( 16)  د لړم په  ( دفتر په همکارۍUNHCRوالیت د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو آمریت د )  د لوګر     

 کمپاین ترسره شو. پېژند پاڼو د ترالسه کولو په موخه د عامه پوهاوي راستنېدونکو او بېځایه شوو ته د برېښنایي   مه

په یاد کمپاین کې چې د لوګر والیت په پل عالم او محمد آغې ولسوالۍ کې ترسره شوه، چې د کاغذي پېژند پاڼو په پرتله 

د عامه پوهاوي کمپاین د ټیم له  د ترالسه کولو، ګټو او د نوې پېژند پاڼې د ترالسه کولو په اړه  د برېښنایي پېژند پاڼو

 ادارې د مسلکي کار کوونکو څخه جوړ شوی و معلومات ورکړل شو.  او احصاییه  لورې،چې د مهاجرینو چارو آمریت 
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 مهاجرنیوز

 

پناهجو را از ایتالیا بپذیرد. گفته شده  3500مقامات وزارت داخلۀ آلمان اعالم کردند که این کشور متعهد شده است تا 

 .اندتن از این پناهجویان قبالً به آلمان منتقل شده 7۴است که 

های نجات در در کشتی در همین حال، مقامات آلمانی روز دوشنبه اعالم کردند که متعهد به پذیرفتن پناهجویانی است که

 .و بحران انسانی را رقم زده اند دریای مدیترانه گیر کرده

ماکسیمیلیان کال، سخنگوی وزارت داخله این کشور در یک نشست خبری در برلین گفت: این مشخص بود که آلمان باید 

بپذیرد. به گفتۀ کال، این اقدام، نخستین به عنوان یکی از اعضای پرنفوس اتحادیه اروپا، مهاجرانی را که تعهد کرده بود، 

 .گام داوطلبانۀ برای فرآیند همبستگی است

نفری از ایتالیا به آلمان منتقل شده است و  7۴تن پناهجوی تعهد شده، نخستین گروه  3500شود که از مجموع گفته می

 .طبق تعهد دولت المان پناهجویان باقی مانده نیز به آلمان منتقل خواهند شد

شود. او همچنان امکان پذیرش بیشتر از ال، گفته است که روند انتقال پناهجویان با هماهنگی کمسیون اروپا انجام میک

 .پناهجو را از سوی دولت آلمان رد نکرده است. گفتنی است که این رقم را در وهلۀ نخست، برلین آماده شد بپذیرد 3500

 امدادگر از عالقمندی شدید افغان ها برای شرکت در برنامه پذیرش آلمان سخن می گویندسازمان های : بیشتر بخوانید

اند تا به دنبال بدتر شدن آب و هوا و گرای ایتالیا خواستههای حقوق بشر از دولت راستدر همین حال، برخی از سازمان

 .کمبود مواد الزم در کشتی، به پناهجویان اجازۀ بیرون داده شود

https://morr.gov.af/
http://www.infomigrants.net/prs/post/44533/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AE%D9%86-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF
http://www.infomigrants.net/prs/post/44533/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AE%D9%86-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF
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حالی است که ماتیو پیانتدوسی، وزیر داخلۀ ایتالیا با صدور دستورالعملی هشدار داده که در حال بررسی ممنوعیت این در 

 .های بشردوستانه در بنادر ایتالیا استورود کشتی

ار این در حالی است که هفتۀ گذشته دولت آلمان و فرانسه از ایتالیا خواستند تا اجازۀ ورود کشتی بشردوستانۀ حامل هز

 .پناهجو را به بندر ایتالیا بدهد

 کدوال نیوز

 

د رسنیو د راپورونو له مخې فرانتکس، یوروپول او اسپانیا د اکټوبر د میاشتې په پای کې د بالکان پر الر او په سوېل 

 .تنو یې د کډوالو په قاچاق کې الس درلود 159ډېر کسان نیولي دي چې  380ختیځه اروپا کې تر 

د اروپا د پولې ساتنې ادارې یا فرانتکس، یوروپول او اسپانیا د اکټوبر د میاشتې په پای کې د بالکان په هېوادونو کې 

د یو خبر له مخې، ویل کېږي چې ډېری دغه کسان د وسلو او د کډوالو په  شېنګن ویزا انفوکسان نیولي دي. د  382

 .قاچاق او د جعلي سندونو جوړولو کې ښکېل دي

https://morr.gov.af/
https://www.schengenvisainfo.com/news/382-arrests-through-a-joint-action-between-frontex-europol-against-traffickers-using-balkan-route/


 

11 
 

 

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

 

 

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

مې نېټې پورې یې دوام وکړ او د بالکان په هېوادونو او سوېل ختیځه اروپا 29تر  26په دغو عملیاتو کې چې د اکټوبر له 

سرتېرو ګډون درلود. یوروپول ویلي دي چې یادو عملیاتو ورته اجازه ورکړې ده چې د  1600کې ترسره شول نږدې 

 .نویو مواردو په هکله پلټنې پیل کړي 130

تنه د انسانانو د قاچاق او پاتې  2تنه د وسلو او  38توکو،  تنه د مخدره 112تنه د کدوالو،  159زیاته شوې ده چې 

 .کسان د نورو جرمونو په تړاو نیول شوي دي

 .موټرونه څېړلي دي 32665ځایونه او  998چارواکو د یادو عملیاتو په لړ کې 

و یوه ډله له منځه وړې وه له دې وړاندې یوروپول د استونیا، جرمني، لیتوانیا، پولنډ او برېتانیا سره په همغږۍ د قاچاقبر

چې له بېالروس څخه یې اروپایي ټولنې ته د کډوالو تګ ته زمینه برابروله. هغه وخت یوروپول ویلي وو چې یو تن یې 

 .په برېتانیا او لس تنه نور یې په پولنډ کې نیولي دي

د دې سبب شوی دی چې د بالکان ځینې  د بالکان پر مسیر د مهاجرو په شمېر کې زیاتوالی له تېرې څه مودې راهیسې

  .هېوادونو لکه بلغاریا، چک جمهوریت او سلواکیا پر خپلو پولو امنیتي تدابیر زیات کړي

کډوالو هڅه کړې چې  15900د اروپا پولې ساتنې ادارې یا فرانتکس د شمېرو له مخې، یوازې په تېره اګست میاشت کې 

سلنه زیاتوالی  1۴1د بالکان هېوادونو له الرې اروپا ته ځان ورسوي. یاده اداره وایي چې دغه شمېرې د تېر کال په پرتله 

 .ښیي

مه په یوه خبرپاڼه کې ویلي وو چې د دغه هېواد امنیتي ځواکونو د روان کال له 21هنګري چارواکو د اکټوبر  همدارنګه د

 1500دي. په یاده خبرپاڼه کې راغلي وو چې چارواکو دغه راز د  زره غیرقانوني کډوال نیولي 250شاوخوا پیل راهیسې 

 .قاچاق وړونکو پر وړاندې جرمي قضیې پرانیستې دي

 

 

 

 

 

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/ps/post/43654/%D9%88%D9%84%DB%90-%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1-%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF-%DA%A9%DA%89%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88-%D9%BE%D9%87-%D8%B4%D9%85%DB%90%D8%B1-%DA%A9%DB%90-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D8%AF%DB%8C
https://www.infomigrants.net/ps/post/44226/%D9%87%D9%86%DA%AB%D8%B1%D9%8A-%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%B3%DB%90-%DA%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%90-%DB%B2%DB%B1%DB%B5-%D8%B2%D8%B1%D9%87--%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%DA%A9%DA%89%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%84-%D8%B4%D9%88%D9%8A?preview=1667902021503
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 مهاجرنیوز

 

ای و سالون های سبک وزن با توجه به افزایش رقم پناهجویان در آلمان، شهر برلین در نظر دارد که یک شهرک خیمه

  .دهی آنان ایجاد کندرا برای اسکان

نفر در برلین، نیاز است که در کوتاه  ۴000دهی حد اکثر آلمانی "تاگس اشپیگل" گزارش داده است که برای اسکان رسانه

های آلمان در پناه با ظرفیت بیشتر ایجاد شود. این رسانه به نقل از خانم کاتیا کیپینگ، سناتور از حزب چپمدت یک سر

 .توان از "بی خانمانی حاد پناهجویان" جلوگیری کردادامه نوشته است که با این اقدام می

افزایش فوق العاده شدید" "که به در بخشی از این نامه آمده است، اداره امور پناهجویان برلین در جایگاهی نیست 

 .پناهجویان رسیدگی فوری کند و نیازمندی روزافزون پناهجویان اوکرایینی را با سرعت الزم برطرف نماید

 دهد تا به پناهجویان رسیدگی بهتر کنندحکومت فدرال آلمان به ایالت ها پول بیشتر می:مرتبط

 .دهی پناهجویان در این ایالت وجود نداردشود که در حال حاضر، جاهای کافی برای اسکانگفته می

اقامت، باالترین ظرفیت را از هزار محل  28بر بنیاد معلومات، در حال حاضر اداره امور پناهجویان در برلین با داشتن 

 .محل آن خالی بود 150، در اختیار دارد که تا روز جمعه فقط 2016زمان ایجاد آن در اواسط سال 

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/prs/post/44451/%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF
https://www.infomigrants.net/prs/post/44451/%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF
https://www.infomigrants.net/prs/post/44451/%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF
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پناهجو را از دو کامیون در آراد، منطقۀ مرزی میان این کشور و مجارستان  ۴6گویند که نیروهای پولیس رومانیا می

اند. این پناهجویان که شهروندان سوریه، نیپال، سریالنکا و بنگالدیش هستند، تالش داشتند تا به مجارستان گیر کردهدست

 .بروند

پناهجو را از یک کامیون در پاسگاه مرزی  38ه در همین حال مرزبانان منظقۀ آراد رومانیا به روز دو شنبه اعالم کردند ک

 .های آهنی را از ترکیه به لهستان منتقل کنداند. رانندۀ این کامیون که اهل ترکیه است، ظاهراً میلهپیدا کرده 2نادالک

ورهای گیر شده شهروندان سوریه هستند که تالش داشتند از این طریق به کشگوید که پناهجویان دستپولیس رومانیا می

پناهجو را در یک کامیون دیگر در پاسگاه مرزی ورسند پیدا کردند. گفته شده است  8اروپایی برسند. این نیروها همچنان 

 .سال سن دارند و شهروندان سریالنکا، بنگالدیش و نیپال هستند ۴1تا  22که این پناهجویان از 

46 de cetățeni străini depistați în două TIR-uri de polițiștii de frontieră 

arădenihttps://t.co/SIRj1hdYpO #politiadefrontiera via @FrontieraRO 

pic.twitter.com/2QORcR4wwv 

https://morr.gov.af/
https://t.co/SIRj1hdYpO
https://twitter.com/hashtag/politiadefrontiera?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/FrontieraRO?ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/2QORcR4wwv
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— Poliția de Frontieră (@FrontieraRO) November 7, 2022 

این در حالی است که آژانس پولیس جامعۀ اروپا )یوروپل( در ماه اگست اعالم کرد که نیروهای امنیتی و مرزبانی رومانیا 

است. این گروه که شهروندان یک گروه قاچاقچی را که در قاچاق صدها پناهجو در مسیر بالکان دست داشتند، نابود کرده

 .تا اکنون به قاچاق پناهجویان در این مسیر فعال بودند 2020اخر سال مصر، عراق، سوریه و رومانیا بودند، از أو

شود که این گروه، پناهجویان را از بلغارستان و صربستان به رومانیا منتقل کرده و در بخارست یا مناطق همچنان گفته می

 .شدندآلمان منتقل میکردند. این پناهجویان از رومانیا به مجارستان و سپس به غربی رومانیا جا به جا می

 .ستاندندهزار یورو پول می 10تا  ۴در همین حال، گفته شده است که این گروه از هر پناهجو از 

کنند از رومانیا یا صربستان به مجارستان و سپس به اروپای غربی این در حالی است که بسیاری از پناهجویان تالش می

 150ایان ماه جون اعالم کردند که از آغاز سال جاری تا اکنون، از ورود برسند. در همین حال، مقامات مجارستان در پ

 .اندهزار پناهجو به این کشور جلوگیری کرده

 مهاجرنیوز

 

https://morr.gov.af/
https://twitter.com/FrontieraRO/status/1589535830871531521?ref_src=twsrc%5Etfw
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های پاکستان خبر داده روندان افغانستان از زندانتن از شه 30از رهایی قونسلگری افغانستان در شهر کراچی پاکستان 

 .است. این مهاجران افغان به علت نداشتن مدارک قانونی زندانی شده بودند

تن از  30قونسلگری افغانستان در شهر کراچی پاکستان که از سوی طالبان اداره می شود، به تازگی اعالم کرده است که 

 .شهروندان افغانستان روز شنبه از زندان های کراچی پاکستان رها و به افغانستان اخراج شده اند

به تازگی حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین در یک رشته توییت با نگرانی از وضعیت مهاجرین افغان در پاکستان گفته 

جوی افغان را در ایالت سند این کشور بازداشت و پناه 1100است که بر بنیاد گزارش ها، حکومت پاکستان در حدود 

 .زندانی کرده است

 افغان را دستگیر کرد« غیرقانونی»مهاجر  26پولیس پاکستان :مرتبط

ه با مهاجران افغان بر بنیاد موازین جهانی و حقوق بشری برخورد درست داشته وی از حکومت پاکستان خواسته است ک

 .باشد

کرزی از سازمان ملل متحد و نهاد های مدافع حقوق بشر نیز خواستار تالش برای تامین شرایط بهتر زندگی برای مهاجران 

طالبان در افغانستان، پاکستان و ایران با افغانستان در پاکستان و دفاع از حقوق آنان شده است. پس از به قدرت رسیدن 

موج جدیدی از مهاجرت افغان ها مواجه شده است. ده ها هزار تن از افغان ها به علت فقر، بیکاری، ترس از طالبان و 

 .ناامنی به کشورهای دیگر از جمله ایران و پاکستان مهاجر شده اند

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/prs/post/43398/%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%B4%DB%B6-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%3C%3C%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C%3E%3E-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

