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 صفحه                                                                                                                                          عنوان  

 1---------------------------------------------------------------- وزیر امور مهاجرین با معاون والی فراه مالقات نمود 

 2--------------------------------- وزارت عودت مهاجرین؛ طرحی جدیدی برای جابجای عودت کنندگان آماده کرده است

 2---------------------------------------------------------------------له سلو زیات افغان مهاجر وطن ته راستانه شول 

 3--------------------------------------------------------------------------- خانواده در لغمان مدد رسانی شد  305به 

 4---------------------------------------------------- ( زیات افغان مهاجر وطن ته راستانه شول٣٠٠د ایران څخه له )

 5----------------------------------------------------- تن از خانم ها بیجاشده در بغالن وسایل خیاطی دریافت نمودند 5

 5--------------------------------------------------------------- د پاکستان له زندانو له سلو زیات افغانان خوشې شول

 6----------------------------------------------- کډوال ژغورلي  ۷٠٠د ایټالیا سمندري ځواکونو له دوو کښتیو څخه له 

 8-------------------------- فرانسه: دادگاه درخواست لغو اینترنتی شدن بخشی از روند اداری برای مهاجران را رد کرد 

 10 ----------------------------------------------------------------------- مهاجر از یک الری پیدا شدند  ۹صربستان: 
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 متن کامل اخبار

 ویب سایت وزارت  

 

 

خلیل الرحمن حقانی وزیر امور مهاجرین درجریان سفر به والیت فراه، با مولوی عبدالکریم جهاد یار معاون والی  الحاج 

 .آنوالیت دیدار نمود

دراین مالقات درمورد مشکالت بیجا شدها، تاثیرات خشکسالی، میکانیزم توزیع مساعدتهای بشری، اجراآت اداره امور  

 .کاری در اجراآت صحبت شدمهاجرین آنوالیت و هماهنگی و هم

محترم حقانی به خاطر کاهش تاثیرات خشکسالی اعمار بند های آب گردان را موثر دانسته و تعهد نمود دراین مورد 

 درهماهنگی باادارات زیربط و نهاد های خیریه اقدامات جدی خواهد کرد تا در جلو گیری از بیجاشده گی موثر تمام شود 

https://morr.gov.af/
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 آژانس خبری باختر

 

بازگشت کنندگان    برای ۱۴٠۲سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در سفر به فراه گفته است که در سال 

 .اد خواهد شدکه به اساس آن تسهیالت زیادی برای عودت کنندگان ایج  طرح تهیه شده  وبیجا شدگان

خلیل الرحمن حقانی، در گفتگوی باخبرنگار آژانس باختر در فراه گفت: وزارت امورمهاجرین و عودت کنندگان، در نظر  

 .زیادی را فراهم خواهیم کرد  برای بازگشت کنندگان وبیجا شده گان داخلی امکانات و سهولت ۱۴٠۲  دارد، در سال

سی دقیق مشکالت، نیازها و چالش های ریاست امور مهاجرین و عودت  حقانی هدف از سفر خود به فراه را برر

 .ومردم این والیت عنوان کرد  فراه  کنندگان

وی گفت: مردم فراه، به دلیل خشک سالی و موج سرمای اخیر با مشکالت شدیدی مواجه هستند و باید موسسات خیریه  

 ویساو نهاد های بین المللی کمک رسان به آنان کمک کند. 

   دوزارت ویب سایت

https://morr.gov.af/
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تنه افغان مهاجرینو هېواد ته راستانه (  ۱۴۷مه )(  ٣په )     د وري   له الرې د ایران څخه   د هرات والیت د اسالم قلعه

 شول.

تنه د مرستو په موخه د مهاجرت نړیوال    (۶۷)     د یادو راستنېدونکو له ډلې    د اسالم قلعه د سرحدي آمر په خبره

 سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې وشوې   ته ور وپېژند شول،چې هر یو  IOMسازمان )

   ویب سایت وزارت 

https://morr.gov.af/
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وسایل برق آفتابی     UNHCRخانواده بیجاشده ، عودت کننده و بی بضاعت دروالیت لغمان با همکاری موسسه    305 

 اول حمل دریافت نمودند.  وکمک نقدی به تاریخ 

 خانواده های یاد شده قبال توسط اداره مهاجرین آن والیت شناسایی شده بود.

افغانی پول   650هزارو   2و همچنان مبلغ   وات معه وسایل آن   300 کمک متذکره شامل دو عدد بطری ، یک تخته سولر

 نقد جهت انتقال آن توزیع گردید.

   دوزارت ویب سایت 

مهاجرینو هېواد ته راستانه ( تنه افغان  ٣٥٨د وري په لومړۍ نېټه )   له الرې د ایران څخه   د هرات والیت د اسالم قلعه

 شول.

تنه د مرستو په موخه د مهاجرت نړیوال سازمان     (٣٥)   د یادو راستنېدونکو له ډلې   د اسالم قلعه د سرحدي آمر په خبره

(IOM   ته ور وپېژند شول،چې هر شخص سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې وشوې 

https://morr.gov.af/
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 ویب سایت وزارت 

 

تن از خانم های بیوه وبی سرپرست دروالیت بغالن وسایل کاری خیاطی از جانب کمشنری عالی سازمان ملل متحد    5برای  

 ( به تاریخ اول حمل توزیع گردید.  UNHCR (درامورپناهنده گان 

فرا گرفته  به مدت سه ماه در بخش خیاطی آموزش های فنی را خانم های یادشده قبال در ساحه دند غوری شهر پلخمری 

 افغانی پول نقد را نیز دریافت نموده بودند.  500هزارو   4و ماهانه مبلغ 

قلم را دربرمیگیرد از جانب موسسه    11وسایل کمک شده به هریک تن شامل یک پایه ماشین خیاطی معه وسایل آن که  

 مذکور باحضور نماینده اداره مهاجرین توزیع شد.

   دوزارت ویب سایت

https://morr.gov.af/
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( مه هېواد ته  ۲۹( تنه افغان زندانیان چې د پاکستان په زندانوکې په موقت بند محکوم شوي و خوشې او د کب په )۱٨٥)

 راستانه شول.

مهاجرت نړیوال سازمان  خوشې شوي افغانان د سپین بولدک له الرې هېواد ته راستانه شول او د مرستو په موخه د  

(IOM .ته ور وپېژندل شول، چې د یاد سازمان له لورې ورسره خپلو اصلي سیمو ته د لېږد په موخه نغدیمرستې وشوې ) 

 مهاجرنیوز

https://morr.gov.af/
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کډوال د دغه هیواد له جنوبي سواحلو څخه ژغورلي    ۷۵٠د ایټالیا سمندري ځواکونو په دوو جال جال عملیاتو کې شاوخوا  

دي. له دغې پیښې څو ساعته وړاندې د یوې بلې کښتۍ د ډوبیدو په پیښه کې چې له ټونس څخه یي حرکت کړې وه، پنځه  

 .نور الدرکه شول ٣٣تنه مړه او 

کسان، د ایټالیا د کاالبریا سیمې له ختیځ ساحل   ۲۹۵د پنجشنبې په ورځ راپور ورکړ چې شاوخوا   رویټرز خبري آژانس

تنه نور د سیسیل په    ۴۵٠څخه د کب نیولو له یوې کښتۍ څخه ژغورل شوي. ساحلي ساتونکو ویلي چې په ورته مهال  

 .جنوب کې له یوې بلې کب نیونکې کښتۍ څخه ژغورل شوي دي

یوه بیانیه کې وویل چې دویمه کښتۍ سمندر کې په ناوړه وضعیت کې وه چې د اروپایي اتحادیي د  ساحلي ساتونکو په  

 .سرحدونو د آژانس په مرسته ژغورل شوې

د ایټالیا په سواحلو د کښتیو دغه ژغورنه په داسې مهال کیږي چې له دې وړاندې د فبرورۍ په میاشت کې هم یوه کښتۍ  

کالبریا ساحل ته نږدې په سمندر کې ډوبه شوه. دغه کښتۍ چې له ترکیې څخه یي حرکت    تنه په کې سپاره ول، د  ۲٠٠ چې

 .تنه په کې ووژل شول چې ډیری یي افغانان وو ٨۶کړې وه، 

  تنه وژل شوي ۶۲ایټالیا کې د کډوالو د کښتۍ ډوبېدل: د افغانانو په ګډون : نور ولولئ

د دغې تراژیدۍ وروسته، ایټالیا ته د ناقانونه کډوالو د ورتګ په اړه په دغه هیواد کې ناندرۍ ډیرې شوې. د دغه هیواد  

 .لومړۍ وزیرې جورجیا میلوني وویل چې نور اروپایي هیوادونه باید په دغه برخه کې مسولیت و مني

https://morr.gov.af/
https://www.reuters.com/world/europe/italys-coast-guard-rescues-more-than-700-migrants-2023-03-23/#:~:text=ROME%2C%20March%2023%20(Reuters),attempted%20sea%20crossing%20from%20Tunisia.
https://www.infomigrants.net/ps/post/47113/%D8%A7%DB%8C%D9%BC%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%DA%A9%DB%90-%D8%AF-%DA%A9%DA%89%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88-%D8%AF-%DA%A9%DA%9A%D8%AA%DB%8D-%DA%89%D9%88%D8%A8%DB%90%D8%AF%D9%84-%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88-%D9%BE%D9%87-%DA%AB%DA%89%D9%88%D9%86-%DB%B6%DB%B2-%D8%AA%D9%86%D9%87-%D9%88%DA%98%D9%84-%D8%B4%D9%88%D9%8A
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زره کډوال د ایټالیا سواحلو ته اوښتي    ۱٠۵کې څه باندې    ۲٠۲۲رو وزارت د شمېرو له مخې، په  د ایټالیا د کورنیو چا

زره زیات و. د ملګرو ملتونو له خوا خپرې شوې شمېرې ښیي چې د دغو کډوالو له   ٣٨پرتله    ۲٠۲۱چې شمېر یې د  

 دي سلنه یې له ترکیې څخه ایټالیا ته رسېدلې چې نیمایي برخه یې افغانان  ۱۵ډلې 

 مهاجرنیوز 

های خیریه برای جلوگیری از تحمیل دیجیتالی )اینترنتی(  دادگاه اداری شهر مونپلیه، در جنوب فرانسه، درخواست سازمان

های خیریه، اینترنتی شدن درخواست برای  به گفته سازمان .کردشدن بخشی از روند اداری مربوط به مهاجران را رد  

 .های زیادی روبرو کرده استها را با دشواریتجدید کارت اقامت، بسیاری از مهاجران و خارجی

برای   شکست  اولین  اقامت،  کارت  به  مربوط  اداری  مراحل  اینترنتی  روند  لغو  با  مونپلیه  شهر  اداری  دادگاه  مخالفت 

 .شوندرود که معتقد هستند مهاجران از این دیجیتالی شدن دشواری های زیادی را متحمل میبه شمار می هاییسازمان

مارچ   ٣۱ها در  های سیماد، ژیستی، سندیکای وکیالن فرانسه، لیگ حقوق بشر و وکیالن مدافع حقوق خارجیسازمان

وسیه کارت اقامت و اجازه سفر برای افراد زیرسن  از دادگاه خواسته بودند انترنتی شدن درخواست مالقات برای د  ۲٠۲۱

 .در فرمانداری پولیس منطقه ارو را لغو کند

https://morr.gov.af/
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به اتمام رسیده است.   ها از آغاز دیجیتالی شدنمارچ سال روان دادگاه اعالم کرد که مهلت دوماهه شکایت سازمان  ۷روز  

 .س در بیزیه را نیز رد کرددادگاه به همین گونه یک شکایت دیگر علیه معاونیت فرمانداری پولی

 شوندفرانسه و روند پناهندگی آنالین: پناهجویان از طریق اینترنت از مراحل اداری و سرنوشت خود آگاه می :بیشتر بخوانید

 های بدیل هستند های خیریه خواهان راهسازمان

های خیریه به مهاجر نیوز گفت که قرار است از دادگاه خواهان تجدیدنظر گردد. او گفت مدافع سازمانسلین کوپار، وکیل  

های بدیل برای تعیین مالقات در  راه حکم دادگاه از این نظر ناموجه است که گزارشگر حقوقی فرانسه توصیه کرده بود

 .فرمانداری پولیس جستجو گردد 

اند در زمان مناسب  روند اینترنتی شدن تجدید کارت اقامت، تعدادی از مهاجران که نتوانسته  به گفته این وکیل مدافع، ازآغاز

 .اندوقت مالقات بگیرند وکارت خود را تمدید کنند، وضعیت غیرقانونی پیدا کرده

ه اداره  ها باو در ادامه گفت که »برخی از وکیالن وسایل شخصی کمپیوتری خود مانند اسکنر را برای فرستادن دوسیه

 «.دهند. باید این موضوع را مطرح کرد که آیا اینترنتی شدن کامل این روند ممکن استپولیس در اختیار مهاجران قرار می

 افراد نباید از دسترسی به خدمات اداری و حقوق شان محروم شوند

ها در اره دیجیتالی برای خارجیبا ایجاد اد ۲٠۲٠ها در سال اینترنتی شدن بخشی از روند اداری برای مهاجران و خارجی

ها باید برای روند مربوط به کارت اقامت خود را از  مهاجران و خارجی .به عنوان یک اصل رواج یافت (ANEF) فرانسه

 .طریق اینترنت اقدام کنند

کرده است اما های خیریه را بررسی نکرده و فقط از نظر زمانی آن را رد  دادگاه مونپلیه موضوع اصلی درخواست سازمان

 .های بدیل را به اداره پولیس گوشزد کنندها در شهر لیون موفق شدند جستجوی راهبرخی از سازمان

روند اداری را تائید اما همزمان تاکید کرد که چنین چیزی تنها در صورتی   اینترنتی شدن  ۲٠۲۲جون   ٣شورای دولت در  

ها را متضرر نکند. شورا همچنین توصیه کرد که  و حقوق آن  ممکن است که دسترسی افراد نیازمند به خدمات اداری

ادارات پولیس برای افرادی که به اینترنت دسترسی ندارند، نقاط دسترسی به اینترنت را ایجاد و کارمندانی را برای کمک  

 .به نیازمندان توظیف کند

 کند میدادگاه لیون : دیجیتالی شدن درخواست کارت اقامت، دسترسی به خدمات اداری را تامین  :در همین زمینه

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/prs/post/40283/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A7%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
https://www.infomigrants.net/prs/post/32551/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
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 دویچه وله 

 

های آلومینیومی خبر دادند که ها در یک الری حامل لولهمهاجر به شمول افغان  ۹مقامات گمرک صربستان از پیدا کردن  

 از یونان به سوی پولند در حرکت بود

ای گفتند این مهاجران را در نقطه مرزی صربستان با مقدونیه شمالی پیدا کرده اند. افسران گمرک روز جمعه در اعالمیه 

 .یی شده انداین افراد به وسیله یک دستگاه اسکنر شناسا

 .از کشورهای افغانستان، پاکستان و سوریه بوده اندپناهجویاندر این اعالمیه افزوده شده که این 

 کندپاپ از "راهروهای بشردوستانه" برای انتقال مهاجران حمایت می: مرتبط

استفاده   آن  از  اروپای غربی  بالکان است که مهاجران برای رسیدن به  از کشورهای موسوم به مسیر  صربستان یکی 

 .کنندمی

 ان: اخراج مجرمان به افغانستان فعالً ممکن نیستآلم: مرتبط

روند. مهاجران از این مهاجران ابتدا به ترکیه و از آنجا به یونان و یا بلغاریا و سپس به مقدونیه شمالی یا صربستان می

ضو اتحادیه اروپا می باشند؛ و یا ابتدا به بوسنیا کنند که عصربستان به سوی مجارستان، کرواسیا یا رومانیا حرکت می

 .شوندرفته و از آنجا به کرواسیا وارد می

 تن ناپدید شدند  ٣٠در واژگونی قایق مهاجران در مدیترانه : مرتبط

https://morr.gov.af/
https://www.dw.com/fa-af/refugees/t-55970996
https://www.dw.com/fa-af/پاپ-از-راهروهای-بشردوستانه-برای-انتقال-مهاجران-حمایت-میکند/a-65040178
https://www.dw.com/fa-af/آلمان-اخراج-مجرمان-به-افغانستان-فعلاً-ممکن-نیست/a-65089028
https://www.dw.com/fa-af/در-واژگونی-قایق-مهاجران-در-مدیترانه-۳۰-تن-ناپدید-شدند/a-64965583
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نمایند. معموالً این  کنند، از مسیر بالکان عبور میهمه ساله هزاران انسان که از جنگ و فقر در کشورهای خود فرار می 

 .شوندکنند و با خطرهای گوناگونی مواجه میافراد به کمک قاچاقچیان انسان این مسیر را طی می 

 

 

 

https://morr.gov.af/

