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او راستنېدونکو چارو وزارت مهاجرینو د   

 ړیکو آمریتد اطالعاتو او عامه ا

 خبري بلوټن

 

 هاجرین وعودت کنندگانوزارت امورم

 



 

 

 



 

 صفحه                                                                                                                                      عنوان 

ي ورسک مهاجر  رامګب
ي وګار ښ نو ید بن 

     ځ  وونښد نجونو  ک    ټ  
   ګن 

 1 ------------------------------- ته وسپارل شو اخستن 

 2 ------------------------------------------- جلسه چهار جانبه در رابطه به مهاجران افغان در تهران برگزار شد ی   هشتم

ي کم دو ېک  یاځد بيا يو  پکتيکا ک  
   والين 

 3 ------------------------------------------------------ دويمه ناسته تررسه شوه ېن 

 4 ---------------------------------------------------------- به وطن برگشت نمودند رانیاز دو هزار مهاجر افغان از ا شیب

 5 ------------------------------------------------------------- پيل شوه ړۍل شېزر کورنيو ته د نغدي مرستو د و  کندز ک  

 6 ---------------------------------------------------- ړته تر دوو کالو بند وروسته برائت ورک والډافغان ک : محکم  ونانی

 7 ------------------------------------------- روشن شود د یبا هیلیالملل: خشونت در برابر مهاجران در مرز با مل ی   عفو ب

 9 ------------------------------------------------------------------------- پناهجو از خطر غرق شدن ۵۰۰از  شینجات ب
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 متن کامل اخبار

 دوزارت ویب سایت 

 

د پروان والیت، بگرام ولسوالۍ، د بني ورسک د مهاجرینو ښارګوټي کې ددغه والیت د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو 

 ښوونځی ګټې اخستنې ته وسپارل شوصنفي  ۱۲ریاست په هلو ځلو او د یونیسار ادارې په مالي مرسته د نجونو 

ددغه ښوونځي په پرانست غونډه کې د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو وزیر الحاج خلیل الرحمان حقاني وویل: مونږ 

هڅه کوو، د مهاجرینو په ټولو ښارګوټو کې مکتب، کلینیک، برق، پاکې اوبه او سړکونو سربېره د ژوند ټول سهولتونه 

 برابر کړو

قاني د نجونو او هلکانو په دیني او عصري زدکړو ټینګار وکړ، او زیاته یې کړه، په مکتبونو کې باید شاګردانو ښاغلي ح

ته د خپل دین، هېواد او خپلو ملي ارزښتونو په اړه پوهاوی ورکړل شي، ترڅو بل څوک یې د خپلو ارزښتونو پرضد 

 استعمال نکړي

https://morr.gov.af/
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ضایع کېږي او هرچا چې د مهاجرینو ځمکې غصب کړي دي، ژر به بیرته نوموړي زیاته کړه، د مهاجرینو حقوق به نه 

 . ترې راوګرځول شي

  ویب سایت وزارت

 

قوس سال  21ان، روز دوشنبه هشتمین جلسه کمیته راهبردی چهارجانبه راه حل های راهبردی برای پناهنده گان افغ 

 .روان با حضور نماینده امارت.ا. در تهران برگزار شد

مولوي عبدالرحمن راشد، معین مسلکی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان به نمایندگی از افغانستان، آقای رضا  

عالی امور مهاجرین به نمایندگی دوست معین وزارت امور داخله به نماینده گی از کشور ایران، آقای سلیم خان کمیشنر 

از کشور پاکستان و آقای اندریکا ریتواتی ریس آسیایی و اقیانوسیه دفتر پناهندگان سازمان ملل متحد به نمایندگی از 

 .سازمان ملل متحد در این نشست حضور دارند
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ان ملل متحد از بازگشت در این نشست که به میزبانی کشور ایران برگزار شده است، روی چگونگی حمایت های سازم

داوطلبانه مهاجران افغان به وطن شان و ادغام مجدد و پایدار آنها در افغانستان و همچنان حمایت از کشورهای میزبان 

 مهاجران افغان بحث و تبادل نظر صورت گرفت

 دوزارت ویب سایت 

 

( مه د بیا یوځای کېدو والیتي کمېټې دویمه ناسته ترسره ۲۱د پکتیکا والیت د مهاجرینو چارو رئیس له لورې د لیندي په )

 .شوه

 سیمه ییزو ادارو چارواکو او د ادارو او موسسو استازو شتون درلود.  په دغه ناسته د پکتیکا والیت مرستیال، داړونده

دولتي ادارو څخه یې   کې د مهاجرینو چارو رئیس اړونده موضوعات ګډنوالو ته وړاندې کړل او د بنسټنو اوپه ناسته 

 غوښتنه وکړه، چې راستنېدونکو او بېځایه شوو ستونزې حل کړي.

به  د پکتیکا والیت د مهاجرینو چارو رئیس ته ډاډ ورکړ، چې په دغه والیت کې د همکارو بنسټونو چارواکو او استازو 

 وړاندې کړي .  ال ډېر خدمات  راستنېدونکو او بېځایه شوو شته ستونزې حل او دوی ته به  د
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  ویب سایت وزارت 

 

تن مهاجر افغان  22هرات از برگشت دو هزار و آمریت سرحدی اسالم قلعه ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان والیت 

 قوس خبرداد.  21از ایران به تاریخ 

تن میرسد و یک هزار  256خانواده که تعداد اعضای شان به  69بر اساس این معلومات در میان بازگشت کنندگان یادشده 

 تن بازگشت کنندگان تنها)مجرد( حضور دارند.  766و 

تن و  118خانواده شامل  37کنندگان والیت نیمروز از میان بازگشت کنندگان یادشده ریاست امور مهاجرین و عودت 

 ( معرفی نموده است. IOMتن مجرد را غرض دریافت کمک، به سازمان بین المللی مهاجرت ) 385همچنان 
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 دوزارت ویب سایت 

 

( مه نغدي او د غیر خوراکي توکو د وېش لړۍ پیل ۲۰راستنېدونکو او بېځایه شوو کورنیو ته د لیندۍ په )  کندز کې زر

 شوه.

( امریکایي ډالره، درې کمپلې او یوه یوه ژمني کڅوړه ووېشل ۲۰۰په پام کې ده، چې په یادو مرستو کې هرې کورنۍ ته )

 شي.
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 مهاجرنیوز

 

کاله بند محکوم شوی و له دوو کالو ځنډ وروسته  ۵۰د یونان یوې محکمې یو افغان کډوال ته چې له دې وړاندې په 

  .برائت ورکړی دی. پر نوموړی تور و چې د یونان خاورې ته یې د کډوالو تګ ته زمینه برابره کړې ده

یونان په لېسبوس ټاپو کې یوې محکمې د تېرې پنجشنبې په ورځ افغان کډوال عاکف رسولي ته تر دوو کالو بند وروسته د 

ورکړ. پر نوموړي تور لګول شوی و چې یونان ته یې د غیر قانوني کډوالو تګ ته زمینه برابره کړې ده. محکمې  برائت

غوښتونکی د ناسمو اسنادو پر بنسټ د کډوالو پر قاچاق  چې دغه پناهکلن بند سزا لغوه کړې او ویلي یې دي  ۵۰د هغه د 

 .تورن شوی و

ما ویل چې بې ګناه یم، دوی مې باالخره پر خبرو باور وکړ. ډېر »عاکف رسولي د محکمې له غونډې وروسته وویل: 

 «.انونو کې بندیان ديخوشاله یم، خو اوس د نورو په هکله فکر کوم، زما په شان ګڼ شمېر کډوال د یونان په زند

امیر ظاهري یو بل افغان کډوال دی چې تر دې دمخه د یونان خاورې ته کډوالو ته د ننوتو د زمینې د برابرولو په تور په 

کالو بند محکوم شوی و. د لېسبوس محکمې د هغه د بند موده اتو کالو ته راټیټه کړه، خو داسې ګومان کېږي چې  ۵۰

 .وشی شينوموړی به هم له بنده خ

 «لومړۍ بریا»

https://morr.gov.af/
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په سپټمبر میاشت کې له ترکیې څخه په یوه بېړۍ کې د یونان پر لور خپل سفر پیل کړی و. خو  ۲۰۲۰دغو دوو کډوالو د 

قاچاق وړونکو یې کښتۍ په اژه سمندر کې یوازې پرېښوده او وتښتېدل. د یونان محکمې بیا عاکف رسولي او امیر ظاهري 

 .ه بند محکوم کړلد کښتۍ د چلولو په تور پ

 زرګونه مهاجر بندیان کړي دي« د کډوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره»یونان دغه هېواد ته  :بیا ولولئ

په ورته مهال د اروپایي پارلمان ځینې غړي و د بشري سازمانونو مدافع وکیالن چې په دې غونډه کې یې ګډون کړی و د 

پر وضعیت مثبت اغېز وکړي چې د  بولي. دوی هیله ښیي چې دا به د هغو کډوالو« لومړۍ بریا»محکمې دغه پرېکړه 

  .ناسمو شواهدو پر بنسټ د یونان په زندانونو کې بندیان دي

په تور په زندان کې دي. دوی په معموله توګه د کډوالو د « د کډوالو د قاچاق»پناه غوښتونکي  ۲۰۰۰یونان کې نږدې 

یونان پر دغه سیاست نیوکه کوي او وایي چې د بېړیو د چلولو په تور په بند محکوم شوي دي. مهاجر پلوه سازمانونه د 

 .دې سیاست هدف له ترکیې څخه یونان ته د کډوالو د راتګ مخنیوی دی

 مهاجرنیوز 

https://morr.gov.af/
http://www.infomigrants.net/ps/post/45359/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%BA%D9%87%20%D9%87%DB%90%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D8%AA%D9%87%20%C2%AB%D8%AF%20%DA%A9%DA%89%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%20%D8%AF%20%D9%88%D8%B1%D8%AA%DA%AB%20%D8%AF%20%D9%85%D8%AE%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%8A%20%D9%84%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%87%C2%BB%20%D8%B2%D8%B1%DA%AB%D9%88%D9%86%D9%87%20%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%20%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%DA%93%D9%8A%20%D8%AF%D9%8A
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پس از مرگ خشونت بار ده ها پناهجو و مهاجر در مرز ملیلیه، شهر برون مرزی متعلق به اسپانیا، سازمان عفو بین 

  .الملل از جامعه بین المللی خواست که در این باره تحقیق کند

در این باره به این سازمان حامی حقوق بشر روز سه شنبه در برلین نهادهای دولتی اسپانیایی و مراکشی را متهم کرد که 

 .انددرستی تحقیق نکرده

است، در اواخر ماه جون براثر رفتار خشونت آمیز با پناهجویان بربنیاد گزارشی که توسط سازمان عفو بین الملل نشر شده

 .آیندتن دیگر هنوز مفقود به شمار می ۷۷تن جان باختند و  ۳۷در حصار مرزی با ملیلیه، دست کم 

اری از پناهجویان و مهاجران سعی کردند وارد شهر برون مرزی ملیلیه شوند که در شمال افریقا جون، شم ۲۴به تاریخ 

 .و در مراکش قرار دارد، اما بخشی از قلمرو اسپانیا است

اند. بر بنیاد شود که نیروهای امنیتی مراکش در آن روز برخورد شدیدا بی رحمانه ای در برابر پناهجویان داشتهگفته می

عفو بین الملل که به این منظور گزارش های شاهدان، ویدیوها و عکس های ماهواره ها را ارزیابی کرده است، گزارش 

https://morr.gov.af/
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پرتاب کردن سنگ به سوی پناهجویان از جمله اقدامات ماموران پلیس بوده است. براین اساس ماموران پلیس در حالی 

 .اندبه آن ها ادامه داده که مهاجران روی زمین افتاده بودند، به لت و کوب و لگد زدن

 .اندبه گفته یکی از شاهدان، نیروهای امنیتی اسپانیایی نیز افراد زخمی را از طریق مرز به سوی مراکش به عقب رانده

در ادامه گزارش عفو بین الملل آمده است که نهادهای دولتی هر دو کشور اسپانیا و مراکش کمک های طبی الزم را به 

 .اندرساندهپناهجویان زخمی ن

ما خواهان روشنگری در این باره هستیم که چه کسی »فرانسیسکا ویلمار، کارشناس پناهندگی در عفو بین الملل گفت: 

او افزود که نهادهای دولتی شش ماه پس از این وقایع « مسئول خشونت بی رحمانه و مرگبار برعلیه پناهجویان است.

را دارند. « قصد پنهان کردن اتفاقات»شود که آن ها . بنابر آن این تصور ایجاد میاندمرگبار نتایج تحقیقات را نشر نکرده

ویلمار خواهان این شد که اتحادیه اروپا به این موارد رسیدگی کند. به گفته او، همکاری اسپانیا و مراکش در زمینه 

  .محافظت از مرزها نیز باید مورد بررسی قرار گیرد

کنند از حصارهای بلند در مرز بین خاک مراکش و ملیلیه عبور کنند تا به این جران تالش میشماری از پناهجویان و مها

  .وسیله وارد خاک اسپانیا شوند

 هدویچه ول

 

ها پناهجو را از خطر غرق شدن در بحر نجات داده و صد« جیوبارنتس»و « ۱هیومانیتی »های نیروهای نجات سازمان

 به ساحل ایتالیا منتقل کردند. اکنون آنان در انتظار انتقال این پناهجویان از کشتی به خاک ایتالیا اند

https://morr.gov.af/


 

10 
 

 

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

 

 

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

درایتالیا رسیده و آنجا لنگر انداخته  «باری»به بندر   یافته، پناهجوی نجات ۲۶۱با   «۱هیوم نیتی »کشتی نجات آلمانی  

مایل دریایی از بندر باری  ۳۰۰هیومانیتی را ازفاصله حدود »است. مقامات مسئول ایتالیایی این کشتی سازمان امدادی 

ظر به وخامت شدید هوا این کشور شام جمعه به بندر ادریاتیک رهنمایی نمود. به گفته منابع سازمان امدادی هیومانیتی، ن

ساعت دوام نمود. منابع این سازمان گفته اند  ۴۰و امواج شدید دریایی، فرمان و راندن این کشتی به سمت بندر مذکور 

باشد، مبتال که در جریان اینهمه ساعت شمار زیادی به شدت تر شده و به دلبدی و سرگیجی که از عالیم بیماری دریایی می

 .شده اند

 نفر ناپدید اند ۶۰واژگونی دو قایق مهاجران در اژه؛ بیش از 

سن نیز  نوجوان و افراد زیر ۹۳ها، همچنان گفته اند که در جمع نجات داده شده« ۱هیومانیتی »خدمه و کارمندان کشتی 

ها شکنجه دیده اند. شماری باشند که اکثر آنان بدون همراه بالغ بوده اند. این منابع گفته اند که اکثر نجات یافتهشامل می

از آنان گفته اند که همچنان در مسیر راه مهاجرت مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته اند. به گفته مسئولین این کشتی 

 .باشنداز کشورهای سوریه، مصر، کامرون و شاخ افریقا می اکثریت افراد نجات یافته

 »اینبار باید سریعتر انجام یابد«

نیز به سمت ساحل ساالرنو نئاپل ایتالیا رهنمایی گردیده و اجازه « جیو بارنتس»به روز جمعه همچنان کشتی امدادگران 

 .لگنر انداختن یافته است

 مهاجر را در مدیترانه نجات داد ۱۱۰۰نیروهای ایتالیا بیش از 

نفر را نجات داده است. به گفته این سازمان،   ۲۴۸با پرچم ناروی نیز « داکتران بدون مرز»کشتی سازمان امدادرسانی 

های چوبی از سواحل لیبیا به سمت آبها حرکت کرده های رابری و قایقن نجات داده شده توسط قایقزنان، کودکان و مردا

 .بودند

https://morr.gov.af/
https://www.dw.com/fa-af/واژگونی-دو-قایق-مهاجران-در-اژه-بیش-از-۶۰-نفر-ناپدید-اند/a-63613530
https://www.dw.com/fa-af/نیروهای-ایتالیا-بیش-از-۱۱۰۰-مهاجر-را-در-مدیترانه-نجات-داد/a-63574740


 

11 
 

 

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

 

 

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

 

  Massimo Pica/ANSA/ZUMA/picture alliance :سرانجام، نجات از خطردریاییعکس

ران را نجات داده اند. از آخر هفته گذشته در چندین دور مأموریت پناهندگان و مهاج  «۱هیومانیتی» و « جیئو بارنتس»

مجبور شدند   گرای حکومت جدید در روم،نجات به دلیل اختالفات با مقامات راست  های خصوصیدر ماه نوامبر، کشتی

رود که مدت زیادی دریک بندر منتظر بمانند و سپس به همه نجات یافتگان اجازه پیاده شدن داده نشد. اما اینبار انتظار می

 .گان باید سریعترانجام یابد انتقال نجات یافته

کند که موضع اساسی ایتالیا در این زمینه تغییر نکرده است. به گفته منابع این وزارت وزارت امور داخله ایتالیا تاکید می

قرار داده و از این بهانه برای گزارش شرایط اضطراری استفاده « بهانه »خدمه ومسئوالن کشتی پیش بینی آب و هوا را 

باشند، ناگذیر د. از آنجایی که بنادر و امکانات پذیرش پناهجویان در سیسیل ایتالیا به شدت مزدحم و محدود میکرده ان

ها امدادی را بار بار متهم کرده است که با چنین ها را به شهرهای دیگر بفرستند. روم این کشتیاین کشتی  شده اند که

 .غیرقانونی نقش مهم داشته اند اقداماتی در دریای مدیترانه در ترغیب مهاجران

های امدادی خصوصی در این آبها ها فعالیت ندارد؛ فقط کشتیدر آبهای مدیترانه هیچ کشتی نجات رسمی متعلق به حکومت

 .کنندبرای نجات پناهجویان و مهاجران تالش می

 

 

https://morr.gov.af/

