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 صفحه                                                                                                                                          عنوان  

 1------------------------------------------------------ جلسه اداری هفته وار مسوولین وزارت امور مهاجرین دایر شد

 2---------------------------------------------- مهاجر افغان در یک موتر الری در بلغاریا کشف شد ۱۸گزارش: اجساد 

 3-------------------------------------------------- محکمه اداری آلمان: بررسی موبایل پناهجوی افغان غیرقانونی بود 

 6---------------------------------------------------- خوابیدیمها در کوه میمهاجر افغان: یک هفته در راه بودیم و شب

 7------------------- های غیرقانونی مهاجرت به خطر نیندازید وزارت خارجه به شهروندان: زندگی تان را با انتخاب راه
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 متن کامل اخبار

   ویب سایت وزارت 

 

 .جلسه اداری هفته وار وزارت امور مهاجرین، تحت ریاست الحاج خلیل الرحمن حقانی دایر شد     

در آغاز جلسه، شماری از روسای مرکزی گزارش اجراات خویش را در مورد وظایف که در جلسه قبلی به ایشان      

اجرای برنامه های سال روان و آماده گی   سپرده شده بود ارایه نمودند، سپس وزیر امور مهاجرین، در رابطه به تسریع

ها ی بهتر برای عرضه خدمات بهتر در بخشهای مختلف درسال آینده صحبت نموده و برای برخی از ریاستها هدایات  

 .مشخص داد

، از موضوعات دیگر مطرح شده در جلسه بود که مورد بحث قرار ۱۴۰۲تشکیل کارمندان وزارت و بودجه سال     

 .رخی موارد مسوولین نظریات شانرا ارایه نمودندگرفت و در ب
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 دویچه وله 

 

ها همه تحت محموله های چوب در یک الری جا  مهاجر افغان در یک موتر الری یافت شده است. آن   ۱۸در بلغاریا اجساد  

 .داده شده بودند و احتماالً خفه شده اند

 .های محلی این خبر را بعد از کشف اجساد به روز جمعه در نزدیکی روستای لوکورسکو گزارش داده اندرسانه

مهاجران در موتر الری از ترکیه به صورت غیر قانونی از طریق مرز خارجی اتحادیه اروپا  براساس اظهارات پولیس، این  

ها از افغانستان  به سوی بلغاریا قاچاق شده بودند و دو روز را در یک جنگل به سربرده بودند. براساس اظهارات ادارات، آن 

 .بوده اند

ظاهراً مدت طوالنی بدون آب و مواد غذایی به سر برده   آسن مجیدیف، وزیر صحت بلغاریا گفته است که این مهاجران

 .تن دیگر از موتر الری زخمی بیرون کشیده و به شفاخانه منتقل شدند ۱۱بودند. 

 مهاجر غیرقانونی توسط پولیس آلمان از یک موتر باربری کشف شده است ۴۱: بیشتر بخوانید 

https://morr.gov.af/
https://www.dw.com/fa-af/۱۴-مهاجر-غیرقانونی-توسط-پولیس-آلمان-از-یک-موتر-باربری-کشف-شده-است/a-62501621
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کیلومتر دورتر از صوفیه پایتخت بلغاریا پنهان    ۲۰مهاجر در موتر الری به فاصله    ۵۲براساس این گزارش ها، جمعاً  

نگهداشته شده بودند. در میان مرده ها، یک کودک نیز بوده است. در مورد سرنوشت بقیه افرادی که در الری گویا پنهان 

 .بوده اند، تا کنون چیزی گفته نشده است

است که براساس اظهارات مهاجران فرار نموده پولیس به جستجوی راننده های الری با نمبر پلیت بلغاریایی آغاز کرده  

 .اند. براساس اظهارات مامورین تحقیق، در این ارتباط چهار فرد مظنون بازداشت شده اند

وزارت داخله بلغاریا گزارش داده است که این   .تا هنوز روشن نیست که این مهاجران چه مدتی در الری در راه بوده اند

اشته و پولیس فقط یک خبر از یک موتر الری توقف داده شده در یک محل دور افتاده دریافت  موتر الری در راه تصادفی ند

 .کرده است

 درآلمان پیدا شدند  چهارمهاجر احتماالً افغان در یک موتر الری: بیشتر بخوانید 

یک دیوار با سیم خاردار بنا کرد. مهاجران اغلب به صورت   ۲۰۱۷بلغاریا در مرز خارجی اتحادیه اروپا با ترکیه، در سال  

ین ترتیب قاعدتاً به ها به اکنند تا در یک نقطه مرزی در بلغاریا راجستر نشوند؛ آنغیر قانونی، از این دیوار عبور می

 .سفر شان به سوی اروپای مرکزی و غربی ادامه می دهند

به دلیل مالحظات دولت های متعدد عضو اتحادیه اروپا، بلغاریا تا کنون در حوزه شینگن پذیرفته نشده است، که در آن  

 .مرز ها کنترول نمی گردند

 دویچه وله 

https://morr.gov.af/
https://www.dw.com/fa-af/چهارمهاجر-احتمالاً-افغان-در-یک-موتر-لاری-درآلمان-پیدا-شدند/a-60679114
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های تلفون همراه یک پناهجوی  ترین محکمه اداری آلمان حکم داده است که اداره مهاجرت این کشور حق نداشت دادهعالی

  .های موبایل این پناهجو را بررسی کرده بودافغان را بررسی کند. اداره مهاجرت برای تشخیص هویت داده

داده  محکمه  های دیگر برای تشخیص هویت و ملیت متقاضیان حلاست که در صورت موجودیت راهای در آلمان حکم 

 .ها را ارزیابی کندهای موبال آنبامف( اجازه ندارد داده)پناهندگی، اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی آلمان 

ساختن   برای مشخص  که  کرد  فیصله  الیپزیگ  در  شنبه  پنج  روز  آلمان  فدرال  اداری  باید  محکمه  پناهجو،  یک  هویت 

 .ها اولویت داده شودهای دیگر مانند بررسی اسناد و ارزیابی ترجمانحلراه

 به انستاگرام دویچه وله دری بپیوندید 

اش ن پناهجو از افغانستان حق داده است. این پناهجوی افغان که موبایلمحکمه اداری فدرال آلمان با این فیصله به یک ز

 .توسط مقامات اداره مهاجرت بررسی شده بود، علیه این اقدام شکایت حقوقی کرده بود

به جای آن، او یک تذکره بدون مشخصات   .میالدی بدون پاسپورت به آلمان آمده بود  ۲۰۱۹این پناهجوی افغان در سال  

 .و همچنان سند ازدواج را به اداره مهاجرت ارائه کرده بودبایومترک 

 اتریش می خواهد داده های تلفون های موبایل را ارزیابی کند : مرتبط

https://morr.gov.af/
https://www.instagram.com/dw.dari/
https://www.dw.com/fa-af/اتریش-می-خواهد-داده-های-تلفون-های-موبایل-را-ارزیابی-کند/a-53022506
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اداره فدرال آلمان برای مهاجرت و پناهندگی )بامف( در آغاز پروسه پناهندگی از این زن خواسته بود که برای ارزیابی   

های تلفون همراه این پناهجوی افغان را  بیشتر تلفون همراه و رمز ورود آن را به این اداره بدهد. اداره مهاجرت داده

ها در بررسی تقاضای  اداره مهاجرت فدرال آلمان از این داده .را پس داده بود  اشخوانده، ذخیره کرده و سپس موبایل

 .پناهندگی این زن افغان استفاده کردند

میالدی با حمایت انجمن    ۲۰۲۰کنیم، در سال  اش نام او را در گزارش ذکر نمی این پناهجوی افغان که ما به درخواست وکیل

  .علیه اداره مهاجرت و پناهندگی آلمان شکایت کرد (GFF) حق آزادی

 میالدی محکمه اداری برلین حکم داد  ۲۰۲۱در ماه جون 

های تلفون همراه این پناهجو غیرقانونی بوده است. این محکمه  که دستور اداره مهاجرت و پناهندگی برای ارزیابی داده

های دیگر، مانند در نظر گرفتن اسنادی که ارائه کرده بود یا سایر اطالعات، برای تشخیص هویت این زن  گفته بود که راه

 .وجود داشته است

 ای در آلمان بررسی اطالعات تلفون همراه یک پناهجوی افغان را غیرقانونی خواندمحکمه: مرتبط

محکمه اداری آلمان این حکم محکمه برلین را تایید کرده است. بامف گفته است تا زمانی که حکم کتبی    ترینحاال عالی

   .کندمحکمه نشر نشده است، از اظهار نظر در مورد این فیصله خودداری می

نجمن گفته کننده جریان دادرسی در این ااین دادخواست از سوی انجمن حق آزادی حمایت شده است. لیا بکمن، هماهنگ 

 .ها و حریم خصوصی پناهجویان« استاست که این حکم »یک موفقیت بزرگ برای حفظ داده

 

 

 

 

 

 

 

https://morr.gov.af/
http://dw.com/p/3uOSB
https://www.dw.com/fa-af/محکمهای-در-آلمان-بررسی-اطلاعات-تلفون-همراه-یک-پناهجوی-افغان-را-غیرقانونی-خواند/a-57769379


 

6 
 

 

Website: https://morr.gov.af  

 

 

Twitter: https://twitter.com/MoRRAfg 

 سالم وطندار 

 

ی غیرقانونی راهی کشورهای همسایه و منطقه شماری از شهروندان افغانستان که پس از فروپاشی جمهوری به گونه

 کنند. گرفتن راه مهاجرت عنوان مینانی را تنها دلیل پیششده اند، یافتن لقمه

های این مسیر، هنوز  که دشواریگوید های غیرقانونی به ایران و ترکیه سفر کرده است، می قدیراحمد که چند باری از راه

 مانند کابوسی در برابر چشمانش قرار دارد.

ر چیز است. دزدان موبایل و پولم را در راه افزاید: »راه قاچاق ایران هم خطر جانی دارد و هم خطر مالی، خطر هاو می

روز را پیاده رفتیم و دو شبانهخوابیدیم. از دشت و جنگل می ها در کوه میاز من گرفتند، یک هفته در راه بودیم و شب 

 رفتیم.«

ر پیش گرفته یار، کارمند اداری حکومت پیشین که پنج ماه پیش برای یافتن کار راه ترکیه را دگونه، عزیر مسکینهمین  

ی او، چند ماهی را در محل  اش را در این سفر تجربه کرده است. به گفته ترین روزهای زندگیگوید که سختبود، می

 داری شهروندان خارجی در ترکیه نیز در بند بوده است.نگه

https://morr.gov.af/
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وکوب اندازه لتا گیر و بیافزاید: »دو هفته در راه ترکیه بودیم، شرایط خراب و هوا سرد بود. پلیس ترکیه ما رعزیر می

های ما را از پای ما بیرون کشیدند، تنها یک پتلون در جان ما ماند و ما را دوباره به چیز را از ما گرفتند؛ بوت کرد. همه 

ایران فرستادند. دو ساعت با پای لچ/لخت روی برف راه رفتیم. خیلی خاطرات بد از مسیر ترکیه دارم. سرانجام بعد از پنج  

 کوشش به ترکیه رسیدم.« بار

بشری، افزایش سفرهای غیرقانونی شهروندان را نامساعدبودن وضعیت داخلی در افغانستان  در همین حال، فعاالن حقوق  

 کنند.عنوان می

کننده است. مردم حاضر اند تحت هر شرایط از گوید: »وضعیت مهاجران نگرانآصفه استانکزی، فعال حقوق بشر، می

یابد. کسانی  روز افزایش میگر نامساعدبودن شرایط داخلی در افغانستان است که روزبه رج شوند و این نشانافغانستان خا

 رو شوند.«گیری، تجاوزها و حتا مرگ از سوی قاچاقچیان روبهکنند، ممکن با انواع گروگانکه مهاجرت می

گوید که تبلیغات منفی از وضعیت  کنندگان، میگوی وزارت امور مهاجرین و عودتبا این حال، عبدالمطلب حقانی، سخن

 های غیرقانونی است.کنونی افغانستان توسط کشورهای مغرض، عامل اصلی مهاجرت

تر شان در کشورهای همسایه ساکن اند. حدود سه افزاید: »در کل ما تقریباً هفت میلیون مهاجر افغان داریم که بیشاو می

  میلیون افغان در پاکستان و تا سه میلیون دیگر در ایران اند و تقریباً یک میلیون مهاجر افغان دیگر در کشورهای دیگر 

 اند.«

تر شان شهروندان افغانستان بوده، مهاجر که بیش  ۱۸باختن  دلو، از جان  ۲۸این در حالی است که دولت بلغارستان جمعه،  

 جا شده بودند، خبر داده استدر نزدیکی پایتخت این کشور که در کامیونی جابه

 سالم وطندار 

https://morr.gov.af/
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در  ی افغانستان  جوی افغان در کامیونی در شهر صوفیه، پایتخت بلغارستان، وزارت امور خارجهپناه ۱۸باختن  در پی جان

 های قربانیان این رویداد ابراز تسلیت کرده است.پیامی به خانواده

امور خارجه نوشته است که در   افغانستان که در یک واسطه   ۱۸فبروری سال جاری،    ۱۷وزارت  نقلیهشهروند  ی  ی 

بود اکسیژن جان در اثر گرسنگی، تشنگی و کمای شهر صوفیه برای سه روز گیر مانده بودند،  سته در سرک حلقه سرب

 بخش است.ی مرکزی شهر منتقل شده اند که وضعیت صحی آنان قناعتباخته و شماری دیگر آنان به شفاخانه

های غیرقانونی و قاچاقی مهاجرت  وزارت خارجه از همه شهروندان افغانستان خواسته است که زندگی شان را با انتخاب راه

 به خطر نیندازند. 

ی های قربانیان این حادثهخویش را به خانوادهی ا.ا.ا مراتب تسلیت  وزارت امور خارجهدر پیام این وزارت آمده است: »

های غیرقانونی و قاچاقی  خواهد تا زندگی خویش را با انتخاب راهها میکند و یک بار دیگر از همه افغانانگیز ابراز میغم

 مهاجرت به خطر نیندازند.«

چیان انسان  ن )بلغارستان( خواسته است قاچاقویژه از کشور میزبا  المللی بهچنان از تمامی نهادهای بینهم  جهوزارت خار

 ی قانون بسپارند.شوند، بازداشت کنند و به پنجهها میرا که همواره سبب مرگ انسان

https://morr.gov.af/


 

9 
 

 

Website: https://morr.gov.af  

 

 

Twitter: https://twitter.com/MoRRAfg 

های شهر صوفیه، دلو، در حومه  ۲۸جوی افغان روز جمعه،  پناه  ۱۸های بلغارستانی، جسدهای  رسانه  بر اساس گزارش

افراد   این  که  است  گفته  بلغارستان  پلیس  است.  شده  کشف  بلغارستان  پلیس  توسط  کامیون  یک  در  کشور  این  پایتخت 

 خواستند غیرقانونی به صربستان سفر کنند. می

ی لوکورسکو، متری منطقهکیلو  ۲۰ی محل آنان را از توقف یک کامیون رهاشده در  ی پلیس بلغارستان، یک باشندهبه گفته 

هایی  ی غیرقانونی در زیر چوبتن به گونه  ۵۲کم  های شهر صوفیه باخبر کرده است. پلیس گفته که دست واقع در حومه

 شد، پنهان شده بودند. که توسط این کامیون منتقل می

تنفس،   برای  محدود  فضای  دلیل  به  افراد  این  که  است  یافت  ۱۲گفته شده  از  پیش  بودند. طبق    شدن خفه شدهساعت 

یا هفت ساله نیز حضور  ها، این افراد چند روزی نیز هیچ غذایی نخورده بودند. در میان قربانیان، یک کودک شش  گزارش

 بارترین رویداد مهاجرتی در تاریخ بلغارستان است.دارد. بر اساس آمارها، این رویداد مرگ 

 کنند. جویان از خاورمیانه و افغانستان برای ورود به اروپای غربی از آن استفاده میبلغارستان مسیری است که پناه
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