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او راستنېدونکو چارو وزارت مهاجرینو د   

 ړیکو آمریتد اطالعاتو او عامه ا

 خبري بلوټن

 

 وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان

 



 

 

 



 

 صفحه                                                                                                                                      عنوان 

ي د مرکزي او ول  ر یچارو وز  نو ید مهاجر 
 
ي یالحاج خليل الرحمن حقان

ا ت استو یر  ت   ار ګينټ په ناسته ک   ږۍهمغ يکي ت   نو د است 

   چ    ړ وک
ي  شلېوو  ږۍچارو وزارت رسه په همغ نو ید مهاجر  د یبا مرست 

 1 ---------------------------------------------- .ش 

 2 --------------------------------------------------------------------------- صدها تن مهاجر افغان به وطن برگشت نمود

 3 ----------------------------------------------------------- صورت گرفت کا یبه ده ها خانواده درهرات وپکت یکمک نقد

 ت  : صد ها مهاجر به گونه غا یتانیبر 
 
 4 -------------------------------------------------------------- بازداشت شدند قانون

 6 ----------------------------------------------------------- شود فرانتکس یم د یجد سیهالند رئ یمرز  یوهات  فرمانده ن

  کی
 

 7 ------------------------------------------------------------------ جان باخت ا یدر لتو  مهاجر افغان در اثر رسمازدک

 9 ------------------------------------------------- نامساعد است انیپناهجو  یسکونت برا تیحکم محکمه هالند: وضع

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 

  ښد پناه غو  ک    سیسو 
 10 -------------- نه ثبتوي تونکي ښلخوا نور پناه غو « ان اچ شي آر و ی» د  واد یدغه ه دل؛یر ډی تت 

س  لځ يړ آلمان په لوم ي یافغان او سور  خهڅله قتر  12 ---------------------------------------------------- مهاجر ومنل اني

  کی
 

 13 ----------------------------------------------------------------- جان باخت ا یدر لتو  مهاجر افغان در اثر رسمازدک

 

 

 



 

1 
 

 

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

 

 

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

 متن کامل اخبار

 دوزارت ویب سایت

 

  د مهاجرینو چارو وزیر: موسسې باید اړمنو کورنیو سره د وزارت په همغږۍ مرستې وکړي

په دوهمه ورځ هم شتون درلود، په خپلو خبرو کې ( مه یې د دغې ناستې ٣٠هغه، چې د چهارشنبې په ورځ د لیندۍ په )

او د تر سره شوو  د مهاجرینو چارو وزارت له استازو  وویل: مرستندویه بنسټونه باید د مرستو د وېش او سروې بهیر 

 .مرستو لېست د مهاجرینو چارو وزارت سره شریک کړي

مخکې باید مرستندویه ادارې د مرستو اندازه له  هغه زیاته کړه، د کورنیو د سروې او پر هغوی د مرستو له وېشلو 

وزارت سره شریکه کړي او د مرستو د اندازې له مخې باید د کورنیو سروې تر سره او مستحقې کورنۍ په نښه شي، 

نه وېشل د شخړو او شکونو  او د وزارت د همغږۍپرته به د مرستو ویش او ځینو کورنیو ته د مرستو  چې په خپل سر 

 .المل شي

 په ورته وخت کې د وزارت مسلکي مرستیال مولوي عبدالرحمن راشد د یادې ناسې تر سره کېدل د

https://morr.gov.af/
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ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې مهم وبلل او په دې برخه کې یې د ملګرو  والیتي مسؤلینو او د وزارت د کارمندانو د 

 .ناستومالتړ کوي ډول ملتونو د کډوالو له ادارې څخه مننه وکړه چې په هېواد کې د دا 

اړ  وضعیت ته د رسېدو په  د افغان مهاجرینو  د مهاجرینو چارو وزارت مسلکي مرستیال په وروستیو کې په ایران کې 

وویل، چې په دې ناسته کې د ملګروملتو له خوا په دغه هېواد کې د افغان  په اشارې سره  ناستې ته  ه څلور اړخیزې 

( میلیونه ډالره ځانګړي شوي او یوه ګډه کمېټه جوړه شوه تر څو په ایران کې د ٥٥٠)  مهاجرینو او بېځایه شوو لپاره

 .افغان مهاجرینو د ستونزو د حل په برخه کې کار وکړي

خبره، د مهاجرینو چارو وزارت پنځه کلن پالن په الس کې لري، چې په کې به د راستنېدونکو او داخلي بې د هغه په 

بیا ادغام، د داخلي بېځایه شووکسانو د ژوندانه د کچې د  ړتیاوې او پروګرامونه، د راستنېدونکو ځایه شوو کسانو ټولې ا

بدلون، قانوني او منظم مهاجرت، د کارکوونکو د ظرفیت لوړول، له ملي او نړیوالو بنسټونو سره د همغږۍ پیاوړتیا او د 

 .شامل وي هېواد په پرمختګ کې د مهاجرینو د رول زیاتول 

دوامداره کارموندنه د ځوانانو د ناقانونه مهاجرت په مخنیوي کې اغېزمنه وګڼله او د وزارت له مرکزي او والیتي هغه 

  .چارواکو یې وغوښتل چې په دې برخه کې جدي هڅې وکړي

له خلکو او  همدارنګه د مهاجرینو چارو وزارت ارشد سالکار مفتي محمود ذکري په خپلو خبرو کې په والیتونو کې 

مراجعینو سره پر ښه چلند ټینګار وکړ او ویې ویل چې حکومت کول یو دیني وظیفه ده او اړو کسانو ته د مرستو رسول 

او د کارمندانو ګمارل باید د ئ او نه رسول د امکاناتو پورې اړه لري نو پر تاسې الزم دي چې د خلکو سره ښه چلند وکړ

 .ټاړېکو پر بنس وړتیا پر بنسټ وي نه د کورنیو 

  ( مه د کابل په انټرکانټیننټال هوټل کې پیل شوه او دوه ورځې یې دوام وکړ، چې٢٩سې شنبه دلیندې په ) دغه ناسته  

چارو ریاستونو رییسانو او یو شمېر کارکوونکو پکې ګډون کړی و او د خپلو اړوندو  والیتونو د مهاجرینو  ( ٣٤د )

 .رت له مرکزي چارواکو سره خبرې اترې وکړېپروګرامونو د پلي کېدو په اړه یې د دغه وزا

  ویب سایت وزارت

https://morr.gov.af/
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 به والیت نیمروز برگشتند.  قوس  28تاریخ   مقیم ایران، از طریق پل ابریشم، به تن مهاجر افغان  984

تن مجرد بودند و  911تن و  73خانواده ، شامل  18افراد مذکور به اساس معلو مات ریس امورمهاجرین والیت نیمروز 

معرفی   IOMتن مجرد غرض دریافت کمک، به دفتر 230زن و همچنان  38مرد و  35خانواده شامل  18ازآن میان 

 شده اند.

   ویب سایت وزارت

https://morr.gov.af/
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قوس توزیع  29به تاریخ  CHAنیازمند در والیات هرات و پکتیکا کمک های نقدی از جانب موسسه   خانواده 83برای 

 شد.

 هزار افغانی 26توزیع شد، برای هر فامیل مبلغ   خانواده در پکتکیا 12خانواده در هرات و به  71کمک مذکور که به 

 توزیع گردید.  والیات یادشده  که د رهماهنگی ادارات مهاجرین بود 

 مهاجرنیوز

https://morr.gov.af/
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در یک ایمیل رسمی وزارت داخله کشور انگلستان که به بی بی سی رسیده است، آمده است که صدها مهاجر به گونه 

در این ایمیل آمده است که بازداشت این مهاجران قانونی نیست و افزوده شده که باید هر چه غیرقانونی بازداشت شده اند. 

 .زود تر به هتل ها منتقل شوند

شوند. در ایمیل وزارت داخله کشور همچنان آمده است گاه ها نگهداری میتن در این بازداشت ۴۵٠به گفته مقامات حدود 

 .شوندرفیت آن نگهداری میکه مهاجران در مرکز مانستون بیش از ظ

فشار زیادی" بر سیستم "وزارت داخله انگلستان گفت که هجوم مهاجران در قایق های کوچک از طریق کانال مانش 

پناهندگی وارد کرده است. به گفته این منبع، دولت تالش های خستگی ناپذیری برای انتقال مهاجران به هتل ها و سایر 

 .ستگاه ها انجام داده ااقامت

دهد که وزارت داخله کشور از این که ها به وضوح نشان میاین ایمیل :یک مقام وزارت عدلیه و زندانیان در بریتانیا گفت

 .اند و چگونه شکست طرح آنها منجر به این وضعیت شده است، آگاه بوده استآنها قانون را نقض کرده

این ایمیل در چهارم نوامبر، یک روز پس از بازدید وزیر داخله کشور سوئال برومن از مرکز مهاجران در مانستون فرستاده 

 .شد

https://morr.gov.af/
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ک به سواحل انگلستان مرکز مانستون در شهر کنت بریتانیا مکانی است که مهاجران غیرقانونی که با قایق های کوچ

نفر افزایش یافته است، در حالی  ۴٠٠٠شوند. تعداد مهاجران غیرقانونی در ماه اکتبر به اند، در آن نگهداری میرسیده

 .تن را دارد ۱۶٠٠که این مرکز تنها ظرفیت 

شدت از دولت نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به زندگی مهاجران در این مرکز ابراز نگرانی کرده و از این بابت به 

 .در ماه نوامبر یک تن از مهاجران در اثر بیماری در این مرکز جان خود را از دست داد .انتقاد کرده اند

این در حالی است که دولت بریتانیا در تالش است تا از عبور غیرقانونی مهاجران در این کشور بکاهد. آمارهای رسمی 

 .هزار مهاجر با قایق های کوچک از کانال مانش از فرانسه به بریتانیا عبور کرده اند ۴٠دهد که بیش از نشان می

آیند به کشور آفریقایی روندا یرقانونی با قایق های کوچک به بریتانیا میاند مهاجرانی که به گونه غمقامات بریتانیا گفته

یی طرح فرستادن مهاجران در یک تصمیم نها دسامبر ۱٩دادگاه عالی لندن روز دوشنبه شوند. از سوی دیگر، فرستاده می

 .به روندا را قانونی ساخت

 مهاجرنیوز

  

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/prs/post/44867/%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA
https://www.infomigrants.net/prs/post/44867/%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA
https://www.infomigrants.net/prs/post/44867/%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA
https://www.infomigrants.net/prs/post/45503/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF
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هانس لیتنس، از هالند رئیس جدید آژانس محافظت از مرزهای اتحادیه اروپا )فرانتکس( می شود. او قبال فرماندهی 

  .نیروهای مرزی هالند را به عهده داشت و حاال به مدت پنج سال عهده دار ریاست فرانتکس می شود

ساله که تا به حال فرمانده پولیس و نظامیان مرزی بوده است، توسط شورای  ۵٩براساس گزارش فرانتکس، این مرد 

 .مدیریت این آژانس به مدت پنج سال به این سمت منصوب شده است

 فرانتکس اعالم کرد که درباره اتهامات بدرفتاری با پناهجویان تحقیق می کند :بیشتر بخوانید

لیتنس، ریاست فرانتکس را از آیا کالنایا به عهده گرفت که از لتلند است و به مدت چندین ماه به صورت موقت ریاست 

 .ا به عهده داشتاین آژانس ر

در اواخر ماه اپریل، فابریس لجری، رئیس پیشین فرانتکس پس از اتهامات شدید برعلیه خودش و همکارانش، از سمتش 

 .کناره گیری کرده بود

پس زمینه آن، تحقیقات راجع به عقب راندن غیرقانونی مهاجران در بحیره مدیترانه بود. براساس این اتهامات، مدیران 

س فرانتکس که در وارسا مستقر است، این را که محافظان مرزی یونانی پناهجویان را دوباره به وسط بحیره ارشد آژان

  .مدیترانه برده اند، عمدا پنهان کرده اند

یاد می شود، بربنیاد قوانین بین المللی « پوش بک»به عقب راندن پناهجویان در مرزهای بیرونی که از آن به عنوان 

 .غیرقانونی است

هزار مرد و زن را رهبری می کرد. او پیش از آن مدیر  ۷لیتینس به عنوان فرمانده پولیس مرزی و نظامی هالند، بیش از 

 .کل نهاد ملی مالیه بود، اما پس از مدت کوتاهی از این سمت کناره گیری کرد

 دهدادامه می ٢٠٢٣کانال مانش: فرانتکس نظارت هوایی را در سال  :بیشتر بخوانید

لیتنس جنرال اردوی هالند است و در رشته های جامعه شناسی، روانشناسی و علوم مدیریت تحصیل کرده است. او در این 

  .رشته دوکتورا گرفته است

 مهاجرنیوز

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/prs/post/45297/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%DA%A9%D8%B3-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%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 مهاجر افغان که به گونه قاچاقی از بالروس وارد التویا شده بود، در اثر سرما زدگی شدید جان باخت. التویا، کشور 

 .اش در برابر مهاجران مورد انتقاد قرار گرفته استگیرانهعضو اتحادیه اروپا، به دلیل سیاست سخت

گویند که یک مهاجر افغان که از مرز عبور کرده و وارد این کشور شده بود، به دلیل سرمازدگی های التویا/لتونی میمقام

به شفاخانه انتقال یافت و در آنجا جان باخت. به گفته محافظان مرزی، یک مهاجر دیگر نیز همراه با او به شفاخانه در 

 .شهر رزکنه منتقل شده است

شهر ریگا، پایتخت التویا، روز سه شنبه گفتند که این دو افغان از طریق یک سوراخ در حصار مرزی از مسئوالن در 

 .بالروس به این کشور آورده شده بودند

های التویا الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهور بالروس را کیلومتر مرز مشترک با بالروس دارد. مقام ۱۷٢التویا حدود 

آورند تا وارد هاجران را از مناطق بحران زده به گونه سازمان یافته به مرزهای این کشور میکنند که گویا ممتهم می

  .اتحادیه اروپا شوند

وضعیت در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا به دلیل هجوم پناهجویان به وخامت گراییده بود.  ٢٠٢۱در اواخر تابستان سال 

 .نه غیرقانونی وارد کشورهای عضو اتحادیه اروپا شونددر آن زمان، هزاران نفر تالش کردند که به گو

 .التویا با افزایش محفاظت از مرزها و ایجاد حصار مرزی در برابر هجوم پناهجویان و مهاجران واکنش نشان داد

https://morr.gov.af/
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در ماه اگست سال گذشته حکومت التویا در منطقه مرزی وضعیت اضطراری اعالم کرد و به محافظان مرزی اجازه داد که 

 .هاجران را دور برانندم

های سختگیرانه در برابر پناهجویان بارها مورد انتقاد قرار گرفته است. در این اواخر، حکومت التویا به دلیل سیاست

 .سازمان امدادی داکتران بدون مرز مقام های التویا را به عقب راندن مهاجران در هوای سرد متهم کرده است

 مهاجرنیوز 

براساس حکم یک محکمه در هالند، وضعیت سکونت برای پناهجویان غیراوکرایینی در این کشور نامساعد است. اما این 

  .محکمه همزمان اعالم کرد که حکومت نمی تواند در کوتاه مدت مکان های کافی برای سکونت ایجاد کند

هاگ روز سه شنبه اعالم کرد که هالند باید با پناهجویانی که از کشورهای دیگر می آیند، همان رفتاری یک قاضی در دن 

  .را داشته باشد که با پناهجویان اوکرایینی دارد

اما محکمه به این نتیجه رسیده است که حکومت نباید مجبور ساخته شود در کوتاه مدت اقدامات بیشتری را روی دست 

  .در حال حاضر ایجاد مکان های بیشتر در مراکز پذیرش غیرممکن استبگیرد. زیرا 

https://morr.gov.af/
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در مراکز پذیرش در فصل تابستان، شکایت  آژانس پناهجویان هالند از حکومت این کشور به خاطر شرایط زندگی پناهجویان

  .کرد. این آژانس در محکمه در مرحله اول برنده شد. اما حکومت هالند درخواست تجدیدنظر کرد

داد و در این زمینه به توافق رسید که وضعیت سکونت با استندردهای بین محکمه دوم حاال به نفع آژانس پناهجویان رای 

  .المللی مطابقت ندارد

این سیستم خیلی وقت است که تثبیت شده است و حاال در کل این سیستم سکونت، »اما این محکمه در ادامه افزود که 

  «.مکان های ویژه زندگی که مطابق با استندردها باشد، بسیار اندک است

هزاران تن به مدت چندین ماه در سکونتگاه های دسته جمعی مانند مکاتب زندگی می کردند. گفته می شود که در فصل 

 .، کمپ مرکزی ثبت نام اولیه می گذراندند«تر اپل»تابستان صدها تن به مدت چندین هفته شب ها را در بیرون از 

شهرداری ها مطابق  پناهجویان از اوکرایین در شامل آن ها نیستند. آن ها جا های بود و باش متفاوتی دارند و همه توسط

  .استندردها اسکان داده شده اند

 مهاجرنیوز

https://morr.gov.af/
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په دې وروستیو میاشتو کې په سویس کې د پناه غوښتونکو شمیر خورا ډیر شوی چې د نومبر په میاشت کې د پناه 

سلنه ډیروالی  ۱٣٠ته ورسید. دا د تیر کال د همدغې مودې په پرتله  ٣۵۶۸غوښتنې د ثبت شمیر تر ټولو لویې کچې 

 .لخوا نور پناه غوښتونکي نه ثبتوي «UNHCR » ښیي. دغه هیواد اعالن کړی چې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې

د بروندي  ٣۵۸د ترکیي،  ۶۱۱د افغانستان وګړي،  ۱٢٣۶د سویس د کډوالۍ ادارې د معلوماتو له مخې دغه هیواد کې 

 ٢۴٩٣او په ترتیب سره بیا د الجزایر او سوریي وګړي تر ټولو ډیر د پناه غوښتنه ثبت کړې. خو په دغه میاشت کې بیا 

 .اوکرانیانو ته پناه ورکړل شوې

تنو  ٣۵٢دوسیو ته رسیدنه شوې چې له دې ډلې د  ۱۸٢٢چارواکو ویلي چې په نومبر میاشت کې ټولټال د پناه غوښتنې 

 .نور پناه غوښتونکي نه دي منل شوي ۶٢۴غوښتنه قبول شوې او د پناه 

 .پناه غوښتونکو ته په سویس کې پناه ورکړل شوې ۶۱۵۵٣د راپور له مخې د نومبر تر پایه ټولټال 

تنه له سویس څخه بیرته خپلو هیوادونو او یا دریمو هیوادونو  ۱۶٣۸په راپور کې زیاته شوې چې په نومبر میاشت کې 

پناه غوښتونکي بیرته  ۱۱۸٢د دوبلین د مقررې له مخې له نورو هیوادونو غوښتني چې  ته ستانه شوي. دغه هیواد

https://morr.gov.af/
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پناه غوښتونکي په دغه موده کې بیرته هغو هیوادونو ته استول شوي چې هلته یي په لومړي ځل د پناه  ۱۴۴واخلي او 

 .غوښتنه ثبت کړې وه او یا یي د ګوتو نښې ثبت شوې وې

 لخوا نور پناه غوښتونکي نه ثبتوي « یو ان اچ سي آر» سویس د 

لخوا هم پناه غوښتونکي مني، د کډوالو د شمیر د  « یو ان اچ سي آر» سویس چې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې 

 .ډیریدو او د سرپناه ځایونو د کمښت له امله اوس دغه پروسه درولې

لګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې د ادغام مجدد پروګرام مه، و منله چې د م ۱٩د سویس دولت د دوشنبې په ورځ د ډسمبر په 

 .له الرې د زیانمنو پناه غوښتونکو پروسه یي درولې

 «.مونږ د دغې پریکړې په اړه خواشینی یو» په سویس کې د یادې ادارې مسولین کډوالو نیوز ته په دې اړه وویل:

UNHCR هیله ښیي چې دغه پروګرام بیرته له سره پیل شي. 

چارواکي بیا د نور پناه غوښتونکو د نه منلو دلیل د اوکراین کړکیچ او له دغه هیواد څخه د ورتلونکو کډوالو نوې څپې 

 .زرو څخه ډیر اوکراینیان سویس ته پناه وړې ۷٠یادوي. دروان کال له پیل راهیسې له 

 مهاجرنیوز

 

https://morr.gov.af/
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کسانو  ۴۸آلمان د اروپایي پېوستون د پروګرام په ترڅ کي په لومړي ځل له قبرس څخه مهاجر ومنل. په دې ترڅ کي به 

 .ته په آلمان کي د پناه غوښتنې موقع ورکوله شي

مهاجر وکوالی شي چي په آلمان کي  ۴۸د آلمان د کورنیو چارو وزارت د سه شنبې په ورځ وویل چي له قبرس څخه به 

یې د پناه غوښتني پروسه پېل شي. یاد شمېر مهاجر د اروپایي اتحادیې دننه د پېوستون د پروګرام په لړ کي له قبرس څخه 

 .اخیستل کیږي

مهاجر  دغه پروګرام د اتحادیې غړو هیوادونو ته امکان ورکوي چي په رضاکارانه توګه تر فشار الندي غړو هیوادونو څخه

واخلي. د پروګرام له مخي د کښتیو په مرسته د مدیترانې او یا لوېدیځ انتالنتیک سمندر مهاجر له تر فشار الندي هیوادونو 

  .څخه منل کیږي. خو په دغه پروګرام کي د اروپایي اتحادیې ټول غړي برخه وال نه دي

ي، هلته د هغوی بیومېتریکي معلومات ثبت کیږي له دې مخکي چي له قبرس څخه یاد شمېر مهاجر آلمان ته راوستل ش

او له امنیتي اړخه د هغوی په هکله پلټني کیږي. د دغه پروګرام په تنظیم کي د مهاجرت لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال 

  .هم برخه وال دی (IOM) سازمان

مهاجر آلمان ته راوستل شوي ول.  ٩٠او بیا  ۷۴له دې مخکي په اکتوبر او د دسمبر میاشتي په سر کي له ایټالیې څخه 

د پېوستون د رضاکارانه پروګرام تطبیق د آلمان او په دې توګه د آلمان د »د آلمان د کورنیو چارو وزارت ویلي دي: 

کورنیو چارو د وزارت لپاره یوه مهمه موضوع ده، ځکه چي دغه پروګرام د اروپا لپاره د پناه غوښتني د عادل، فعال او 

د دغه وزارت په وینا قبرس د مهاجرت تر فشار « سره مقاومت وړ نظام پر لور د تعدیل لپاره هم مربوط دی.د بحرانونو 

 .الندي دی او له دې کبله آلمان ورسره خپل پېوستون ښیي

د آلمان د ایالتونو د کورنیو چارو د وزیرانو د دسمبر په پېل کي د خپل کانفرانس وروسته مرکزي حکومت ته ویلي ول 

هغوی د مرکزي حکومت له داخله وزارت څخه  .په ایالتونو کي د مهاجرو لپاره د ځای موندلو ستونزه ډېره جدي ده چي

هیله کړې وه چي په آینده کي دي له دې مخکي چي له نورو هیوادونو سره د مهاجرو د منلو ژمنه وکړي، باید د ایالتونو 

 .سره هم دغه موضوع همږغې کړي

 دویچه وله

https://morr.gov.af/
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یک مهاجر افغان که به گونه قاچاقی از بالروس وارد التویا شده بود، در اثر سرما زدگی شدید جان باخت. التویا، کشور 

 اش در برابر مهاجران مورد انتقاد قرار گرفته استگیرانهعضو اتحادیه اروپا، به دلیل سیاست سخت

گویند که یک مهاجر افغان که از مرز عبور کرده و وارد این کشور شده بود، به دلیل سرمازدگی التویا/لتونی میهای مقام

به شفاخانه انتقال یافت و در آنجا جان باخت. به گفته محافظان مرزی، یک مهاجر دیگر نیز همراه با او به شفاخانه در 

 .شهر رزکنه منتقل شده است

پایتخت التویا، روز سه شنبه گفتند که این دو افغان از طریق یک سوراخ در حصار مرزی از  مسئوالن در شهر ریگا،

 .بالروس به این کشور آورده شده بودند

های التویا الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهور بالروس را کیلومتر مرز مشترک با بالروس دارد. مقام ۱۷٢التویا حدود 

آورند تا وارد از مناطق بحران زده به گونه سازمان یافته به مرزهای این کشور می کنند که گویا مهاجران رامتهم می

  .اتحادیه اروپا شوند

وضعیت در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا به دلیل هجوم پناهجویان به وخامت گراییده بود.  ٢٠٢۱در اواخر تابستان سال 

 .در آن زمان، هزاران نفر تالش کردند که به گونه غیرقانونی وارد کشورهای عضو اتحادیه اروپا شوند

 .فاظت از مرزها و ایجاد حصار مرزی در برابر هجوم پناهجویان و مهاجران واکنش نشان دادالتویا با افزایش مح

ت سال گذشته حکومت التویا در منطقه مرزی وضعیت اضطراری اعالم کرد و به محافظان مرزی اجازه داد که در ماه اگس

 .مهاجران را دور برانند
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های سختگیرانه در برابر پناهجویان بارها مورد انتقاد قرار گرفته است. در این اواخر، حکومت التویا به دلیل سیاست

 .مقام های التویا را به عقب راندن مهاجران در هوای سرد متهم کرده استسازمان امدادی داکتران بدون مرز 

 

https://morr.gov.af/

