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 1------------------------------------------------------------- شود  یچمتله ننگرهار، رفع م نیمشکالت شهرک مهاجر

لپاره مناسب   دوېک یا ځ شوو د بیا یو  ایهېځاو د ب دوې د مهاجرینو د راستن ېکوي، چ هڅد مهاجرینو چارو وزارت ه

 2 .يړشرایط برابر ک

 3----------------------------------- شو  اکلټو یا ځلپاره   ۍودان ېچارو وزارت د نو نوید مهاجر  ېپه اداري کمپلکس ک

 4----------------------------------------------- مهاجر، ازمحابس پاکستان آزاد و به وطن برگشتند  یاز افغانها  یشمار

 5----------------------------- د اندهی از مهاجران دزد وروی  ونیلیاز دو م شیب ونانی یمرز یها : مقامیی ایروزنامه اسپان

 7------------------------------- رد شده  انیاخراج پناهجو یاروپا رو هیعضو اتحاد یکشورها شتریب  یآهنگبر هم دیتاک

 8------------------------------------------------- مهاجران جان دادند یتن در غرق شدن دو کشت ۴اژه: دستکم  یا یدر

 9--------------------------------------------------------------- ي ړاخراج ک والډناقانونه پاکستاني ک رډیله سلو  رانیا

 10 ------------------------------------ به افغانستان برگشته اند رانیاز ا یگ افغان به تازه یبه پنج هزار پناهجو کینزد
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 متن کامل اخبار

   ویب سایت وزارت 

 

الحاج خلیل الرحمن حقانی وزیرامور مهاجرین در دیدار با موسفیدان شهرک مذکور دردفتر کارش بیان موضوع فوق را  

 .کرد

دراین مالقات موسفیدان شهرک چمتله مشکالت باشنده های شهرک یاد شده را مطرح وخواهان توجه و همکاری وزارت 

 .امور مهاجرین شدند

وفراهم آوری شرایط زنده گی را در شهرکهای مدکور از اولویت های کاری محترم حقانی، اعمار شهرکهای مهاجرین  

وزارت امور مهاجرین دانست و به آنها اطمینان داد که مشکالت ایشانرا در هماهنگی با سایر ادارات زیربط برطرف می 

 .نماید

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

 

انټرکانتیننتال هوټل کې د داخلي بېځایه شوو د     د مهاجرینو چارو وزارت مسلکي مرستیال مولوي عبدالرحمن راشد په

وویل، د مهاجرینو چارو دفتر له لورې ترسره شوه   (UNHCR) شمېرو برابرولو د ورکشاپ په دوهمه ورځ، چې د

کړي برابر  مناسب شرایط  لپاره  کېدو  یوځای  بیا  د  بېځایه شوو  د  او  راستنېدو  د  مهاجرینو  د  کوي، چې   .وزرات هڅه 

په دغه ورکشاپ کې، چې د مهاجرینو چارو وزارت یو شمېر مرکزي رئیسانو، کار کوونکو او د یادې ادارې مسؤلینو 

هاجرینو چارو وزارت مسلکي مرستیال مولوي عبدالرحمن راشد خبرې وکړې او  ګډون کړی وو، په لومړي سر کې د م

ویې ویل، د شرایطو په ښه کېدو سره زموږ مهاجر هېوادوال دې ته لېوال دي، چې بېرته خپل هیواد ته راستانه شي او 

وز چارو  مهاجرینو  د  نو  شي،  ستانه  ته  سیمو  اصلي  خپلو  بېرته  چې  غواړي  هم  شوي  بېځایه  همکارو  داخلي  د  ارت 

مرستندویه بنسټونو سره هڅه کوي، چې د مهاجرینو د باعزته راستنېدو او د داخلي بېځایه شوو د بیا یوځای کېدو زمینه  

 .برابره کړي

دفتر له مسؤلینو څخه مننه وکړه چې یاد ورکشاپ یې ترسره کړ او دغه ورکشاپ یې د مامورینو د   (UNHCR) هغه د

 .من وبالهظرفیت په لوړولو کې اغېز

https://morr.gov.af/
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سروې په تګالرې، ګټو او د افغانستان له شرایطو او نړیوالو نورمونو     په دې ورکشاپ کې د بېځایه شوو د اټکلي او کره

دفتر د کار کوونکو له لورې معلومات ورکړل شول د مهاجرینو چارو وزارت   (UNHCR)سره سم د مثبتو پایلو په اړه د  

 .رخو کې پوښتنې وکړېد کار کوونکو څخه یې په بېالبېلو ب

د بېځایه شوو د  (IOM) دفتر سرپرست سمح بلبل او د مهاجرت نړیوال سازمان (UNHCR) همدارنګه په کابل کې د

هنري هم د موضوع او د مهاجرینو چارو وزارت او یاد دفتر د رول په اړه خبرې وکړې او په همغږیو یې    برخې مسؤل

 .ټینګار وکړ

سروې سمه تګالره، د بېځایه شوو د کره شمېرو برابرول،     وخه د سیمه ییزې، ملي او منطقويد یاد ورکشاپ د جوړېدو م

د سروې پرمهال د مسؤلیتونو وېشل     او یونسیار او ای او ایم ترمنځ د همغږیو رامنځته کول او   د مهاجرینو چارو وزارت

 .وو

نو له لورې د ورته شمېرو وړاندې کول به د نړیوالې د دریو همکارو بنسټو   دفتر وینا والو ټینګار وکړ، چې (UNHCR) د

شي برابره  زمینه  راټولو  او  کولو  چمتو  د  مرستو  د  به  ته  شوو  بېځایه  او  وګرځي  وړ  پام  د   .ټولنې 

له لورې د مهاجرینو چارو وزارت او د  (UNHCR) د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې   ورځ واړندې    یاد ورکشاپ یوه

 .په همغږۍ ترسره شو (IOM) نمهاجرت نړیوال سازما

   دوزارت ویب سایت
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شوه وټاکل  ساحه  مناسبه  لپاره  جوړېدو  د  ودانۍ  نوې  د  وزارت  چارو  مهاجرینو  د  کې  کمپلکس  اداري   .په 

له دې وړاندې په اداري کمپلیکس کې مهاجرینو چارو وزارت ته د قروغ غره تر څېرمه یوه ساحه ځانګړې شوې وه، چې  

او استوګنې لپاره مناسب ځای نه وه، چې د الحاج اصل خان مصلح په مشرۍ د ښار ګوټو د خدماتو    د ودانۍ د جوړېدو

یکي ټیم او د چارو ادارې له لورې ورته نوې او مناسبه ساحه وټاکل  ریاست په هلو ځلو او د دغه ریاست د انجینرانو د تخن

 .شوه

لري موقعیت  ترمنځ  قصر  بېک  تاج  او  پارلمان  نوي  د  ودانۍ،  شوې  ځانګړې  نوې  وزارت  چارو  مهاجرینو   .د 

دانۍ د تر سره شوه، او د و   د یادې ځمکې نقطه ګذاري او سروې د چارو ادارې د اداري کمپلس د تخنیکي ټیم له لورې

 .طرحې او ډیزان کار پیل شو

 ویب سایت وزارت 

 

https://morr.gov.af/
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شدند  ۲۶ کشورانتقال  به  بولدک،  سپین  مرز  ازطریق  و  آزاد  پاکستان  زندانهای  از  محبوس  افغانهای   .نفر 

سند اقامت از سوی موظفین امنیتی ایالت سند    افراد مذکور که شامل اطفال و زنان بودند ، چندی قبل به دلیل نداشتن

ماده   تحت  و  بودند14ForeignerAct-1946بازداشت  شده  زندانی  جیل  سکهر  زندان  ودر  حبس  به   .محکوم 

د ، جنرال قونسلگری ا.ا.ا مقیم کراچی و آتشه امور محبوسین یاد شده در نتیجه تالشهای سفارت افغانستان در اسالم آبا

 . بس مسافر بری از طریق مرز سپین بولدک به وطن عودت داده شدند  مهاجرین مقیم اسالم آباد، ازقیدآزاد و ذریعه

 مهاجرنیوز

 

خواستند  اند که میهای یونانی بیش از دو میلیون یورو را از مهاجرانی دزدیدهگوید که مقامروزنامه اسپانیایی ال پائیس می

 .گیرداز طریق ترکیه وارد یونان شوند. این مبلغ، پول نقد، تیلفون و اشیای گرانبهای مهاجران را در بر می

های متکی است نوشت که مقام های غیردولتی و انجمن وکالهای سازمانال پائیس در یک گزارش تحقیقی که بر داده

 .اندخواستند وارد یونان شوند، دزدیدهکه می سال اخیر از مهاجرانی ۶میلیون یورو را طی  ۲،۲یونانی 

https://morr.gov.af/
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گیرد. روزنامه انند تیلفون یا جراهرات را در بر میبر مبنای گزارش، مبلغ یاد شده پول نقد و اشیای شخصی مهاجران م

ها از سوی  ها و سرقتدهد که مبلغ اصلی شاید بسیار بیشتر از رقم اعالم شده باشد زیرا شمار همه اخراجاحتمال می

 .شوندها ثبت نمی سازمان

جران در مرز یونان و دزدی اشیا و های غیرقانونی مهامهاجر نیوز در گذشته بارها اظهارات شاهدان عینی از عقب راندن

های یونانی را منتشر کرده است. بریان، یک مهاجر کامرونی، سال گذشته به مهاجر نیوز گفته  اموال مهاجران توسط مقام

بود که هنگام رسیدن به نزدیکی جزیره ساموس، افرادی از یک کشتی با پرچم یونان و یک کشور دیگر اروپایی او را 

 .این مهاجر سپس توسط سه مرد نقاب پوش به کشتی انتقال یافت و اموالش به سرقت رفت دستگیر کردند.

های اخیر به یک  ، در سال۲۰۱۷درسال   هابه گزارش ال پائیس، موارد نادر خشونت علیه مهاجران و سرقت اموال آن 

 .روش سازماندهی شده مبدل شده است

 یونان: مهاجران زخمی و دستان بسته در جزیرۀ لسبوس پیدا شد  :بیشتر بخوانید 

 دزدی اموال توأم با خشونت 

درصد از مهاجران اخراج شده، با سرقت اموال شان   ۹۳، حدود ۲۰۲۰به گفته کمیسیون ملی حقوق بشر یونان، در سال 

 .اندروبرو شده

اوا کاس، کارشناس دیدبان حقوق بشر به روزنامه اسپانیایی گفت که دزدی تیلفون و پول مهاجران با این هدف انجام  

گیرید به رای آمدن به مرز یونان منصرف کنند: »وقتی شما تیلفون یک مهاجر را می ها را از تالش دوباره بشود که آن می

 «.کنیدها بگیرید، زندگی شان را دشوار میاید. وقتی پول آناین معنی است که تمام مدارک و اسناد را از او گرفته

درصد مهاجران    ۸۰دبان حقوق بشر،  این در حالیست که سرقت اموال مهاجران معموالٔ با خشونت همراه است. به گفته دی

 .اندهای مرزی قرار گرفتهعقب رانده شده از مرزهای یونان، هدف خشونت مقام

اند و در  های ترکیه، مورد لت و کوب یا توهین قرار گرفتهبه گفته شماری از مهاجران، آنها هنگام رانده شدن به سوی آب

 .انددر مرز رها کردههای ترکیه آنان را برهنه چندین مورد هم مقام

 ونان: ترکیه مهاجران را برهنه و مجبور به عبور از مرز کرد در همین مورد: ی

در سال گذشته همچنان افزایش    اما با وجود این اقدامات خشونت آمیز و غیرقانونی، شمار مهاجران در مرزهای یونان

 .تن رسیده بود ۷۷۵هزار و  ۱۸یافته و به 

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/prs/post/44279/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%AE%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DB%95-%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%D8%B4%D8%AF
https://www.infomigrants.net/prs/post/44024/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%87%D9%86%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%AC%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
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 مهاجرنیوز

 

اتحادیه اروپا باید  خواهد که برای افزایش آمار اخراج پناهجویان رد شده، کشورهای عضو  کمیسیون اتحادیه اروپا می

این کمیسیون خواست که برای تحقق این هدف، همکاری با  .تصمیماتی مربوطه هم دیگر را بیشتر به رسمیت بشناسند

  .کشورهای مبدا خارج از اتحادیه اروپا باید بهبود یابد

اروپا می اتحادیه  داخلی  امور  کمیسار  یوهانسون،  که در یک کشور عضوایلوا  مهاجرانی  پذیرفته   گوید،  اروپا  اتحادیه 

گوید که "البته این یک  توانند به سادگی به یک کشور دیگر اروپایی بروند و آنجا پناهندگی بدهند. او میشوند، مینمی

 ".ها را ببندیم خواهیم این روزنهسوء استفاده واقعی از سیستم است و به همین دلیل است که می

 حکومت آلمان باید راه را برای اخراج مهاجران بیشتر هموار کند:مرتبط

کشور های عضو این اتحادیه مبنی بر اصالحاتی  کند که  کمیسیون اتحادیه اروپا به گونه خاص، روی این امر حساب می

که در سیستم اطالعاتی شینگن رونما شده است، آگاهی داشته باشند. این سیستم به تازگی به روز رسانی شده و در آن  

شود. گیرد، درج میمعلومات در مورد تصامیمی که هر کشور عضو اتحادیه اروپا در مورد عدم پذیرش یک پناهجو می

 .کندامکان به رسمیت شناختن متقابل تصمیمات و اجرای سریع آنها را نیز فراهم می این امر

 دهند رونیکی را گسترش میکشورهای حوزه شنگن سیستم جستجوی الکت :در این مورد

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/prs/post/47441/%3C%3C%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%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%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%87%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%AF%3E%3E
https://www.infomigrants.net/prs/post/47340/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D9%86%DA%AF%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF
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خانم یوهانسون تاکید کرده است که برای بازگشت دادن بیشتر پناهجویان رد شده، همکاری با کشورهای مبدا خارج از 

  ".ر عمل کنیمتوانیم بین خود ما خیلی بهت گوید که " اما ما میاتحادیه اروپا باید بهبود یابد. او در ادامه می

هزار   ۳۴۰درصد بود. در سال گذشته، کشورهای اتحادیه اروپا    ۲۱سال گذشته، میزان به اصطالح عودت کنندگان تنها  

درصد موارد درخواست بازگشت به   ۱۶ اما به گفته یوهانسون تنها برای .تصمیم برای اخراج پناهجویان رد شده داشتند

 .کشورهای مبدا ارائه شده است

 مهاجرنیوز

  

های ترکیه خبر دادند که دستکم چهار مهاجر در اثر واژگون شدن دو کشتی حامل مهاجران در دریای اژه غرق  رسانه

 .اندرانده شدههای ترکیه عقب های یونانی به آبها، هردو کشتی توسط مقاماند. به گفته این رسانه شده

شنبه   سه  روز  مهاجران  حامل  کشتی  دو  که  داد  گزارش  رویترز  آب  ۱۴خبرگزاری  در  کوش مارچ  شهر  ساحلی  های 

 .اندتن دیگر نجات یافته ۳۸اند و اند. در این دو حادثه دستکم چهار مهاجر جان دادهترکیه غرق شده آداسی

شمار   .اندها انتقال داده شدهمهاجران نجات یافته به دلیل سرمازدگی به شفاخانهگزارش داده که   (DHA) خبرگزاری محلی 

 .شده است دقیق و ملیت مهاجران اعالم نه

های ترکیه خبرگزاری اناتولی ترکیه گفته است که ظاهرأ هردو کشتی مهاجران توسط نگهبانان ساحلی یونان به سوی آب

 .اندعقب رانده شده

https://morr.gov.af/
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راند؛ بدون آن که زمینه  کند که مهاجران را به گونه غیرقانونی به سوی ترکیه عقب میان را متهم میترکیه همواره یون

 .فرصت پناهندگی را به آنان بدهد

 .فرستدهای یونان میهای حامل مهاجران را به آبگوید که ترکیه کشتییونان این اتهامات را رد می کند و می

 هزار مهاجر جلوگیری کردیم  ۲۵۶از ورود  ۲۰۲۲یونان: در سال  :در همین زمینه

رود. بیشتر مهاجران تالش های عمده مهاجران شرق میانه و افریقا به سوی یونان به شمار میترکیه یکی از گذرگاه

و به همین دلیل دچار حوادث مرگبار    های نامناسب از طریق دریای اژه خود را به یونان برسانندیا قایق  کنند با کشتیمی

 .شوندمی

 .مهاجر در اثر واژگون شدن یک قایق دریای اژه غرق شدند ۵روز شنبه گذشته نیز 

 مهاجرنیوز

  

پاکستاني کډوال، د بلوچستان له الرې   ۱۰۲پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې ایران د یکشنبې او چهارشنبې په ورځو،  

 .بیرته خپل هیواد ته استولي.دغه کډوال هڅه درلوده چې په ناقانونه الرو ځانونه ترکیې او اروپایي هیوادونو ته ورسوي

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/prs/post/45939/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DB%B2%DB%B5%DB%B6-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%85
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تنه نور یي د چهارشنبې    ۲۵تنه یي د یکشنبې په ورځ او    ۷۷ورځپاڼې لیکلي چې د ایستل شویو له ډلې   د پاکستان ډان

  .تفتان د پولې له الرې بیرته پاکستان ته استول شوي -په ورځ د میرجاوه

دغه ناقانونه کډوال له ایستلو وروسته د تفتان پر پوله د پاکستان پوځي ځواکونو ته سپارل شوي. ډیری دغه کډوال د  

 .وپاکستان د پنجاب، خیبر پښتونخوا، سند او بلوچستان اوسیدونکي و

د تحقیقاتو لومړنی پایلي ښایي چې دغه کسان، له قانوني اسنادو پرته ایران ته د ننه شوي وو او هڅه یي درلوده چې  

  .ځانونه ترکیې او نورو اروپایي هیوادونو ته ورسوي خو د ایران په مختلفو سیمو کې و نیول شول

 ړيپاکستاني کډوال اخراج ک ۱۳۴ایران  :نور ولولئ

له ایران سربیره ترکیه او یو شمیر اروپایي هیوادونه هم کله نا کاله ناقانونه پاکستاني کډوال له خپلې خاورې وباسي. دغه 

 .ورکويهیوادونه، پاکستان د یو امن هیواد په توګه پیژني نو ځکه پاکستاني اتباعو ته له موجه دالیلو پرته پناه نه 

ناقانونه پاکستاني کډوال په چارتر الوتکو کې بیرته   ۱۱۰۲۵د ترکیې د کډوالۍ ادارې د رسمي شمیرو له مخې تیر کال  

 .خپل هیواد استول شوي

   رادیوآزادی

 

https://morr.gov.af/
https://www.dawn.com/news/1742281/iran-deports-25-illegal-pakistani-migrants
https://www.infomigrants.net/ps/post/31388/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B3%DB%B4-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%DA%A9%DA%89%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%DA%A9%DA%93%D9%8A?preview=1678873139279
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  .پناهجویان افغان از آن طریق به افغانستان برگشته اندمرز اسالم قلعه در والیت هرات که 

وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان حکومت طالبان می گوید، در روز های دوشنبه و سه شنبه همین هفته،  

 .هزار پناهجوی افغان از ایران به افغانستان باز گشته اند ۵نزدیک به 

اهجویان تن از پن ۴۹۸۶همین ماه،  ۲۳و  ۲۲حوت( گفت که در روز های  ۲۴این وزارت در تویتی به روز چهارشنبه)

 .افغان از گذرگاه اسالم قلعه از ایران به کشور شان باز گشتند

زندانی افغان در پاکستان و رسیدن آنها به مرز سپین  ۲۶وزارت مهاجرین حکومت طالبان در یک تویت دیگر از رهایی 

 .بولدک خبر داده

 .به گفتۀ این وزارت، در میان رها شده ها، زنان و کودکان نیز شامل اند

این اظهارات در حالی صورت می گیرد که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان، آمار تازه ارائه کرده  

 .میلیون تن رسیده است ۸.۲و گفته است که شمار پناهجویان افغان در کشور های همسایه به ویژه ایران و پاکستان، به

 

https://morr.gov.af/

