
 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1401_سال  عقرب 25

 

او راستنېدونکو چارو وزارت مهاجرینو د   

 ړیکو آمریتد اطالعاتو او عامه ا

 خبري بلوټن

 

 وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان

 



 

 

 



 

 صفحه                                                                                                                                      عنوان 

  17و سا یتن در کاپ ۶0
 
 1 ----------------------------------------------------------------------- کمک شد  خانواده در غزن

 2 ---------------------------------------------------------------------------- شو ړ جو  ځ  وونښيو  د پروان واليت مرکز ک  

 3 ---------------------------------------------------------------- به وطن برگشت نمود رانیمهاجرافغان ازا هزار  4از شیب

 پ ن    نا ېښد بر  بادغيس ک  
 4 ---------------------- ته د عامه پوهاوي کمپاين تررسه شو دونکو ېراستن هړ په ا و ګټد   و ڼپا ند ې  

 یهزار نفر منتظر رس 120از  شیب
 

  یبه درخواست ها دک
 

 4 ---------------------------- هستند ا یتانیشان در بر  پناهندک

 6 ---------------------------------------------------کردند  یگلوله بار   یهنگر  سیپول یافراد مظنون به قاچاق انسان باال

 8 ------------------------------------------------------ انداخراج شده رانیهزار مهاجر افغان از ا 1۹0 ،ی   در شش ماه پس

ي کوي ۍدږ د مهاجرو ک اروالښاتريش ک  يو   9 ------------------------------------------------------------------------- لې 

 11 ------------------------------------------ لري نهېښله عاجل حالته اند تښد مهاجرو د رسپناوو د کم ارونهښد آلمان 

 12 --------------------------------------------------- ایتانیفرانسه و بر  انیامضا شده م ۀکانال مانش: نکات مهم توافقنام
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 متن کامل اخبار

 ویب سایت وزارت

 

عقرب مساعدت  23به تاریخ   خانواده در والیت غزنی، 17و نیازمند در مربو طات والیت کاپیسا تن افراد  60برای 

 موسسات توزیع شد.

 UNHCRهزار افغانی مساعدت موسسه  26نفر در والیت کاپیسا، مبلغ  60طبق معلو مات واصله برای هر یک از 

در هماهنگی با ادارات مهاجرین  CHAدت موسسه هزار افغانی مساع 26خانواده در غزنی مبلغ  17وبرای هریک از 

 آنوالیات توزیع شده است.

 

 

 

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

 

( دفتر په مرسته د مهاجرینو چارو ریاست په همغږۍ د یو UNHCR( پرچې سیمه کې د )11د )  د پروان والیت مرکز

 ( مه کېښودل شوه.23ښوونځي د بنسټ ډبره د لړم په ) 

سوه زرو څخه زیاتو امریکایي ( ۴00د پروان والیت د مهاجرینو چارو د رئیس په خبره یاد ښوونځی د )( دفتر له لورې د )

درسي خونې، مجهز تشنابونه، د ساتونکو خونې،د ( 2۴ونوکې، چې )ډالرو په ارزښت په بشپړ او اساسي ډول په دوو پوړ

او ذخیره، داخاطې دیوال، شنه سیمه او د زده کوونکو لپاره لوبو میدان په اتو میاشتو کې د درالمعاد شرکت له   اوبو څاه

 لورې جوړشي.

یمو د سپین ګیرو په شتون کې کېښودل د یادې ودانۍ د بنسټ ډبره د والي، امنیه قومندان، دولتي ادارو رئیسانو او د س

 شوه. 
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 ویب سایت وزارت

 

عقرب از طریق اسالم قلعه وپل ابریشم به وطن بر گشته  23و 22نفر مهاجر افغان مقیم ایران، به تاریخ  596هزارو  ۴

 اند.

تن افراد مجرد  1636نفر و 29۴خانواده، شامل  92تن مهاجر،   930هرات گفت که یک هزارو   قلعهآمرسرحدی اسالم 

 عقرب از مرز اسالم قلعه واردکشور شدند. 23بودند به تاریخ 

 معرفی نموده اند. IOMنفر را غرض دریافت کمک، به دفتر ۴72وی عالوه نمود که ازآن میان، 

عقرب ازطریق پل ابریشم به والیت نیمروز  23و  22  ن مهاجر دیگر به تاریخت 666طبق یک خبر دیگر دو هزارو 

 برگشته اند.

تن مجرد  2430نفر و  236خانواده ، شامل  59افراد مذکور به اساس معلو مات ریس امورمهاجرین والیت نیمروز 

 معرفی شده اند.  IOMنفرغرض دریافت کمک، به دفتر 737بودند و ازآن میان 

 

 

 

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

 

راستنېدونکو او بېځایه شوو ته د   ( مه23)  د بادغیس والیت د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو آمریت د لړم په    

 د عامه پوهاي کمپاین ترسره شوه.  په اړه  ګټوبرېښنایي پېژند پاڼو د 

کې چې د خارستان په قلعه نو کمپ کې د مهاجرینو چارو ریاست، احصایې ادارې او   د معلوماتو له مخې په یاد کمپاین  

 له لورې ترسره شو یوشمېر راستنېدونکو او د سیمې خلکو شتون درلود.  والیت مقام

 ڼو په پرتله د برېښنایي پېژند پاڼو د ګټو په اړه د معلوماتو ورکول ول. موخه خلکو ته د کاغذي پېژند پا

له لورې د   او والیت مقام ګډ تبلغاتي ټیم  د یادې برنامې په جریان کې د باغیس والیت د مهاجرینو چارو آمریت، احصاییه

 لو ته معلومات ورکړل شول.برېښنایي پېژند پاڼو د ګټو، د فورم د ترالسه کولو او طی مراحلو په اړه ګدون وا

 مهاجرنیوز

https://morr.gov.af/
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هزار نفر در انتظار اند تا به درخواست های پناهندگی شان در بریتانیا رسیدگی صورت گیرد.  120در حال حاضر بیش از 

اشاره به ارقام وزارت داخله بریتانیا اعالم کرد، شمار پناهجویان در طی پنج سال گذشته  یک سازمان حامی پناهندگان با

  .تقریبا چهار برابر شده است

شورای پناهندگان در بریتانیا روز دوشنبه با رجوع به ارقام وزارت داخله این کشور اعالم کرد، شمار پناهجویان از ماه 

تن رسیده و تقریبا چهار برابر شده است. به گفته این سازمان به  206و هزار  122به  2022تا جون  2017دسمبر 

 .خصوص افزایش پناهجویان در یک و نیم سال گذشته شدیداً باال بوده است

براین اساس یک سوم از متقاضیان به مدت یک تا سه سال برای رسیدگی به درخواست های پناهندگی شان انتظار 

شود آنان در وضعیت بالتکلیفی کودک هستند که بیش از پنج سال می 155ن به شمول ت 752در بین آن ها  .کشندمی

 .هستند

کند جلو عبور غیرقانونی از کانال مانش را بگیرد. در همین راستا حکومت محافظه کار بریتانیا مدت ها است که سعی می

ر شرق افریقا انتقال داده شوند تا درخواست شوند، به رواندا دقرار است پناهجویانی که غیرقانونی وارد بریتانیا می

شود. اما این روند تا هنوز داده نمی پناهندگی شان را آن جا ارائه کنند. افزون بر این امکان بازگشت به بریتانیا به آن ها

  .با مشکالتی به همراه بوده و زمان تطبیق آن هنوز معلوم نیست

 اندهزار پناهجو در بریتانیا، بین یک تا سه سال منتظر پاسخ به درخواست پناهندگی مانده ۴0بیش از :مرتبط

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/prs/post/44728/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B4%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF
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هزار تن از طریق کانال مانش به بریتانیا آمده اند که شمار آن ها تا به حال  ۴0تا به حال بیش از  2022از آغاز سال 

 .هیچگاه اینقدر زیاد نبوده است

میلیون یورو( برای اسکان  7.7) میلیون پوند 6.۸کمپ های پرازدحام، روزانه  گوید که به خاطرحکومت بریتانیا می

  .کندمهاجران در هوتل ها پرداخت می

این اشخاص در جستجوی امنیت به بریتانیا آمده اند. ]...[ اما آن ها سال »انور سولومون، رئیس شورای پناهندگان گفت: 

دم امنیت شده اند. به خاطر این وضعیت صحت روانی شان شدیدا صدمه ها است که محکوم به نگرانی و داشتن احساس ع

 «.توانند در جامعه جدیدشان ریشه بدوانند و زندگی جدیدی را آغاز کنندبیند. در حالی که آن ها میمی

 دهدادامه می 2023کانال مانش: فرانتکس نظارت هوایی را در سال 

سولومون از حکومت بریتانیا خواست که برای رسیدگی به دوسیه های بی شمار درخواست های پناهندگی اقدامات فوری 

افرادی که بسیار در معرض خطر را روی دست بگیرد. از آن جمله حکومت باید پرسنل بیشتری را استخدام کند و به 

  .کشند، با دادن اولویت به درخواست های شان رسیدگی کندهستند و اشخاصی که بیش از دو سال است انتظار می

یک سخنگوی وزارت داخله بریتانیا به این اشاره کرد که شمار بی سابقه پناهجویان تازه رسیده سیستم پناهندگی این 

 .دهدرار میکشور را شدیدا تحت فشار ق

دهد و در همین راستا شمار کارکنانش را شدیدا افزایش او گفت، حکومت بریتانیا آن چه را که از دستش برمی آید انجام می

گیرند افزایش یابد. افزون براین همزمان قرار است شمار کارمندانی که روی درخواست های پناهندگی تصمیم می .داده است

 دیابی نیز بهبود میامکان آموزش و ارتقای شغل

 هاجرنیوزم

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/prs/post/44695/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%DA%A9%D8%B3-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B3-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D8%AF
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یک گروه که احتماالً اعضای آن قاچاقبران انسان بودند، از یک واسطه نقلیه حامل مهاجران بر نیروهای هنگری شلیک 

 .مهاجر را پیدا کند 21کردند. پولیس توانست که پس از متوقف کردن موتر حامل شان، 

روه، شلیک صورت گرفته است. گوید که بر نیروهای آنان در جریان تعقیب کردن یک گپولیس هنگری )مجارستان( می

سرانجام پولیس موفق شد که آنان را متوقف  .کردنداین نیروها، یک گروه را در یک واسطه نقلیه حامل مهاجران تعقیب می

 .شود که در جریان این عملیات به کسی آسیب نرسیده استکند و گفته می

م در شهر بوداپست، دو تن از اعضای این گروه را بازداشت در اعالمیه خبری پولیس آمده است که اداره مبارزه با تروریس

 .کرده است

 اندهزار مهاجر بازداشت شده 15ز آغاز سال جاری تا اکنون، دو صد و مجارستان: ا

قاچاقبران مظنون به دستور پولیس برای متوقف شدن اعتنا نکرده و در جریان فرار بر پولیس شلیک کرده اند. پولیس به 

کند. مظنونان در این  تعقیب این گروه ادامه داده و راننده این موتر مجبور شده است که در حومه شهر بوداپست توقف

 .واسطه نقلیه به جنگل فرار کرده و از آنجا به سمت پولیس تیراندازی بیشتر کرده اند

 چرا مهاجرت از طریق جاده بالکان افزایش یافته؟ :مرتبط

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/prs/post/44225/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88-%D8%B5%D8%AF-%D9%88-%DB%B1%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://www.infomigrants.net/prs/post/43647/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87
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  .ساعت تالش آنان بازداشت شده اندپولیس گفته است که این افراد مظنون، شهروندان عراق اند و پس از یک 

شود شهروندان سوریایی هستند از این واسطه نقلیه نوع "مینی بوس" مهاجر که گفته می 21بر بنیاد اظهارات پولیس، 

 .پیدا شده اند

 .برای دو تن از افراد مظنون، پرونده قاچاق انسان و خشونت در برابر یک مقام امنیتی گشوده خواهد شد

 مهاجرنیوز

 

 190بر بنیاد آمار ارایه شده از سوی ادارۀ محلی مهاجرت در غرب أفغانستان، تنها در شش ماه پسین، ایران نزدیک به 

 .هزار مهاجر افغان را از آن کشور اخراج کرده و به افغانستان فرستاده است

هزار مهاجر تنها از طریق بندر  6۸است که بیش از در همین حال صادق هللا نصرت، رییس ادارۀ مهاجرت در نیمروز گفته

 .انداین شهر وارد افغانستان شده

های پسین، روند اخراج مهاجران افغان را که مدرک قانونی برای اقامت در ایران شود که دولت ایران در ماهگفته می

 .استتسریع کردهندارند، 

https://morr.gov.af/
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و روی کار آمدن گروه طالبان در آن کشور، مقامات و  2021گفتنی است که پس از سقوط دولت أفغانستان در اگست 

دیدند، از افغانستان فرار های که جان شان را در زیر سلطۀ طالب در خطر میکارمندان دولت پیشین، نظامیان و دیگر گروه

 .اندتان مهاجر شدهکرده و عمدتاً به ایران و پاکس

شود که بخش زیادی از مهاجران افغان در ایران، با مشکل روادید )ویزا( و اقامت قانونی رو به رو در همین حال گفته می

اند، نیز مدت اقامت شان به پایان رسیده و دولت هستند. بخش زیادی از این مهاجران که با مدرک قانونی وارد ایران شده

 .ها را دشوار ساخته استدید مدرک اقامت برای أفغانایران نیز روند تم

 گذاشته است؟ها درایران چه تاثیری بر زندگی مهاجران افغان اعتراض: بیشتر بخوانید

من در ایران با مشکالت زیادی رو به رو شدم و هیچ »است: ز گفتهطلوع نیوعبدالغفور، مهاجر اخراج شده از ایران به 

فراهم شود تا دیگر کسی مجبور به ترک وطن های شغلی برای جوانان در أفغانستان روز خوشی نداشتم. امیدوارم فرصت

 «.نباشد

های شغلی در افغانستان ایجاد شود و امنیت تامین باشد، میزان در همین حال، کارشناسان به این باور اند که اگر فرصت

 .مهاجرت به کشورهای همسایه کاهش خواهد یافت

های شغلی را فراهم کنند تا مجبور به ترک ردم فرصتمسوولین باید برای م»گوید: فهیم فرامرز، کارشناس اقتصادی می

 «.کشور نشوند

شود روزانه صدها تن از شهروندان افغانستان به دالیل فقر، بدامنی، جنگ و گرسنگی به میاین در حالی است که گفته 

 .کنندکشورهای دیگر مهاجرت می

 وال نیوزډک

https://morr.gov.af/
http://www.infomigrants.net/prs/post/44634/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.infomigrants.net/prs/post/44634/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://tolonews.com/afghanistan-180743
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په اتریش کي د مهاجرو د مخ په زیاتېدونکي شمېر پر سر النجه کي د یو کوچني ښارګوټي ښاروال د مهاجرو لپاره چمتو 

 .شوو کږدیو د لیري کولو امر کړی دی

په داسي حال کي چي په اُتریش هیواد کي د راتلونکو مهاجرو لپاره په کافي اندازه د سرپټي ځایونه نشته، نو فدرالي دولت 

خو د سانکت ګیورګن په نوم یو ښارګوټي ښاروال  .عضو سیمو کي د مهاجرو لپاره د کږدیو درولو کار پېل کړی دیپه ب

 .فردینانت آیګنر په خپل ښار کي د تر لسو څخه زیاتو کږدیو د لیري کولو امر کړی دی

د هغه وروسته چي نوموړی د دغه کږدۍ د هغه په ښارګوټي یا کلي کي تېره میاشت د مهاجرو لپاره درول شوي وې. دا 

فدرالي چارواکو سره د دغو کږدیو پر سر د رامنځته شوي النجې په هواري کي بریالی نشو. یو شمېر کارګرو د دوشنبې 

سپینو هغو کږدیو د لیري کولو کار پېل کړل، کومي چي په یاد ښارګوټي  17نېټه( د  1۴کال د نوامبر  2022په ورځ )د 

 .کي درول سوي وې

 «غیرانساني»ال فردیڼانت آیګنر د خپلي یادي پرېکړي په هکله ویلي دي چي په دا ډول کږدیو کي د مهاجرو ساتل ښارو

  .او غیر خوندي عمل دی. د هغه په وینا دغه کږدۍ به چپه شي که لږ تېز توفان پر راشي

https://morr.gov.af/


 

11 
 

 

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

 

 

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

« احمقانه»دا ډول کږدۍ درول یو  آیګنر و اسوشیېتد پرېس خبري آژانس ته ویلي دي چي د مهاجرو لپاره په ښارګوټو کي

عمل دی. د هغه په وینا په داسي حال کي چي ښارګوټي تر مخه ال د مهاجرو لپاره زیاتي خوارۍ باسي، نو دا ډول یو کار 

ښه حل نه دی. هغه ویلي دي چي اجازه به ورنکړي چي د ده په ښارګوټي کي دي دا ډول کږدۍ ودرول شي. هغه ادعا 

اوسېدونکي یې د پناه غوښتونکو له موجودیت څخه بیره لري، کوم چي یې په وینا اکثریت ځوانان  وکړه چي د ښارګوټي

 .دي

د اتریش حکومت په دوامداره توګه د مهاجرو لپاره د کږدیو درولو په برخه کي د دغه ښارګوټي پر خنډ اچونې نیوکي 

د منلو هغه سهمیې نه دي پرځای کړي چي  کړي دي. حکومت وایي چي دغه کلي دغي سیمي تر اوسه پوري د مهاجرړو

  .ورته ټاکل شوي دي

کالونو کي تر یو ملیون څخه زیات مهاجر اتریش ته ورغلي دي او د نړیوال محافظت غوښتونکو شمېر زښت  7په تیرو 

شوي  زیات شوی دی. په زیاته د سرپناوو په برخه کي دغه زیاتي شمېرې پر ښارونو او کلیو د زیات فشار راتلو سبب

  .دي

 وال نیوزډک

 

https://morr.gov.af/
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په داسي حال کي چي په آلمان کي په دوامداره توګه د نوو مهاجرو د راتګ شمېرې زیاتي شوي دي، زیات ښارونه د اړینو 

 .سرپناوو له نشته والي څخه اندېښنه لري

د آلمان د ښارونو د سراتحادیې عمومي مشر هېلموټ ډېډي د آلمان له مرکزي حکومت څخه د مهاجرو لپاره د سرپناوو د 

سره په مرکه کي ویلي « زیوډ ډویچه څایټُونګ»برابرولو په موضوع کي مرسته غوښتې ده. نوموړي د آلمانۍ ورځپاڼي 

د نوموړي دا « کي د سرپناوو شته ځایونه ټول ډک شوي دي. موږ په روښانه توګه وینو چي د په ډېرو ښارونو»دي: 

 .څرګندونې د یاد اخبار د دوشنبې د ورځي په ګڼه کي خپرې شوي دي

ډېډي د خپلې اتحادیې په استازیتوب وویل چي د آلمان فدرالي ایالتونه او مرکزي حکومت باید خپلي یو شمېر ودانۍ بېله 

د دې لپاره د ښارونو په اختیار کي ورکړي، چي ښارونه پکښي ورته راغلي مهاجر  زیاتي بیوروکراسۍ او بېله کرایې څخه

ځای پر ځای کړالی شي. هغه د آلمان پر مرکزي حکومت ږغ وکړ چي باید تر هغه څخه زیاتي پیسې ښارونو ته ورکړي 

یو »و په مصارفو کي لکه چي تر اوسه یې ورکړي دي. نوموړي ویلي چي د آلمان مرکزي حکومت د مهاجرو د مدغم کول

  .هم نه ورکوي« سېنټ

د آلمان د ښارونو د اتحادیې بل مشر ګېرد لندسبېرګ ویلي دي چي ښارونه انتظار لري چي د نوو راتلونکو مهاجرو شمېر 

و ژمي او په اوکراین کي روانې جګړې ته په کتلو سره احتمال زیات دی چي ال زیات مهاجر »به زیات شي. د هغه په وینا 

 «.مان ته راشيآل

د لندسبېرګ په وینا روان وضعیت د هغه څرګندویي کوي څنګه چي روسیه په هدفمندانه توګه په خپله جګړه سره د 

اوکراین بنیادي جوړښتونه له منځه وړي. د هغه په وینا د افغانستان او افریقا تر څنګ به د نړۍ له نورو سیمو څخه هم 

  .مهاجر آلمان ته راشي

پولیسو د صنفي اتحادیې مشر مانویل اوسترمن د آلمان د کورنیو چارو د وزیري د مهاجرت پر سیاست نیوکي د آلمان د 

د هغه په وینا اوس باید د سرحدي کنټرول «. آلمان یو ځل بیا د مهاجرت د بحران مرکزي ټکی دی»کړي دي. هغه په وینا 

 .ومړیتوب ولريبېرته رامنځته کول او د عمل وړ اخراجونو عملي کول باید ل

 مهاجرنیوز

https://morr.gov.af/
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نومبر توافقنامۀ همکاری برای غیر قابل عبور ساختن کانال مانش بر  1۴های داخلۀ فرانسه و بریتانیا در وزارت

های کوچک از سواحل فرانسه در کانال مانش به های پناهجویان را به امضا رساندند. عبور پناهجویان با قایققاچاقچی

ترین حد توافقنامه، به پایینهای پسین همواره منبع تنش میان پاریس و لندن بود، با اجرای این قلمرو بریتانیا که در سال

 .آن خواهد رسید

درصدی نیروهای فرانسوی در سواحل این  ۴0نامۀ امضا شده میان این دو کشور، بریتانیا در ازای افزایش بر بنیاد توافق

 .به جانب فرانسه است 2023و  2022های ملیون یورو در سال 72کشور، متعهد به پرداخت 

 «منابع فنی و بشری»گسترش 

اش سویال براورمن، در پاریس این سند که صبح دو شنبه توسط ژرالد دارونین، وزیر داخلۀ فرانسه و همتای بریتانیایی

های قاچاق های حامل پناهجویان و غیر قابل عبور ساختن این کانال برای گروهبه امضا رسید، در امر رهگیری قایق

 .تانسان، مطابق توقعات قبلی بریتانیا عمل کرده اس

تا  2022این توافقنامه در حالی به امضا رسید که یک روز پیش از آن وزارت دفاع بریتانیا اعالم کرد که از آغاز سال 

 .اندو به بریتانیا رسیده های کوچک عبور کردههزار پناهجو، این کانال خطرناک را با قایق ۴0اکنون، 

https://morr.gov.af/
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مثل، نظارت هوایی « منابع فنی و بشری»لندن نخست بر گسترش در همین حال، مطابق به متن این توافقنامه، پاریس و 

 .اندهای حامل پناهجویان تاکید داشتهبر سواحل فرانسه توسط پهبادها و رهگیری بهتر و بیشتر قایق

 های پناهندگیهای بزرگ درنقش ماموران ادارۀ بررسی درخواستبریتانیا: کارمندان پیشین فروشگاه :بیشر بخوانید

آوری همچنان طبق مفاد این توافقنامه، هر دو کشور در هماهنگی با هم، ملزم به دنبال کردن چند هدف عمده هستند که جمع

های فعال قاچاق انسان در این کانال و های مختلف به ویژه از پناهجویان دستگیر شده در پیوند به شبکهعات از راهاطال

 .باشدها، از اهداف عمدۀ این توافقنامه مینابود کردن آن

بینی ن پیشدر آ« هماهنگ و سودمندتر از پیش»یابی به اهداف عمدۀ این توافقنامه، اقدامات در همین حال، برای دست

 .شده است

 گروهای نظارتی در دو سوی کانال

در دو سوی کانال مستقر « تقویت تفاهم مشترک»بر بنیاد این توافقنامه، برای نخستین بار گروهی از ناظران به منظور 

خواهد یافته و جلسات بازنگری مهاجران بهبود « تبادل اطالعات افزایش»خواهند شد. همچنان به اساس این توافقنامه 

بینی را نیز پیش« های کشفیسگ»های مرزی و های امنیتی در امتداد گذرگاهیافت. در همین حال، این توافقنامه نصب کمره

 .استکرده

نومبر یکی از بدترین رویدادهای  2۴رسد که یک سال پیش در این توافقنامه در حالی میان فرانسه و بریتانیا به امضا می

 .تن جان باختند 27خورد. در آن رویداد با واژگون شدن قایق حامل پناهجویان در نزدیکی کاله،  تاریخ این کانال رقم

تا اکنون شمار پناهجویانی  201۴، از سال (IOM) المللی مهاجرتاین در حالی است که به أساس گزارش سازمان بین

 .رسدتن می 200اند، به بیش از که در تالش برای عبور از سواحل شمال فرانسه به بریتانیا، جان باخته و یا ناپدید شده
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