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 صفحه                                                                                                                                          عنوان  

 1--------------------------------------- امضا شد  RRDPO تفاهمنامه همکاری میان وزارت امور مهاجرین وموسسه

 1------------------- وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، با شماری از مهاجرین افغان در ایران مساعدت نقدی کرد 

 2--------------------------------------------------------------- پناهجوی افغانستانی را بازداشت کرد  ۲۵پلیس بلغاریا 

 3------------------------------------------- آلمان با استرداد پناهجویان ایرانی مصوبه وزیران داخلی خود را نقض کرد 

 4----------------------------------------------- هزار مهاجر عمدتا افغان را اخراج کرد ۲طی یک هفته؛ ترکیه بیش از 

 6---------------------------------------- اند برداری شاکیمهاجرت به خارج از کشور؛ برخی شهروندان از افزایش کاله
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 ل اخبارمتن کام

 ویب سایت وزارت 

دکلیو بیارغونی او پرمختایی   ) RRDPO تفاهمنامه همکاری میان وزارت امورمهاجرین و عودت کننده گان وموسسه

 .امضا شد  پروگرام(

خانواده در والیات کنر   1868دالر امریکایی برای  531هزارو  87مصرف مجموعی به اساس تفاهمنامه امضا شده به 

 .، لغمان و نورستان در بخش مواد غذایی و کمک نقدی خدمات صورت میگیرد

 .تفاهمنامه مذکور توسط شیخ عبدالرحمن راشد معین مسلکی و تخنیکی وزارت ونماینده موسسه یادشده به امضا رسید

 آژانس اطالعاتی باختر 

 

https://morr.gov.af/


 

2 
 

 

Website: https://morr.gov.af  

 

 

Twitter: https://twitter.com/MoRRAfg 

 حمل، باختر  6کابل، 

هیئت وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان که به ایران رفته است، با شماری ازمهاجرین افغان درآن کشورمساعدت 

 .نقدی کرد

جرین و عودت کنندگان امروز با نشرخبرنامه یی گفته است: یک هیئت از آن وزارت به  دفترمطبوعاتی وزارت امور مها

ریاست محمد جان خدرخیل رئیس تفتیش داخلی وزارت مهاجرین وعودت کنندگان به ایران سفر کرده است ودر کنار  

 .ساعدت نقدی کردبا آنان م  ٬مالقات با شماری از زنان مهاجر و بی سرپرست درایالت سیستان بلوچستان ایران

 مساعدت یادشده که برای هر خانواده ده میلیون تومان بود، به همکاری زمان خان تاجرملی تهیه شده بود.بهزاد 

 افغانستان سپوتنیک 

 

این کشور   پلیس  بلغاریا،  اعالم وزارت کشور  اساس  نزدیکی شهر "سیمئنوفگراد"   ۲۵بر  را در  افغانستانی  پناهجوی 

 .بازداشت کرده است

پناهجوی افغان در   25به گزارش اسپوتنیک، به نقل از خبرگزاری تسنیم، وزارت کشور بلغاریا با تأیید خبر بازداشت  

پلیس نزدیکی شهر "سیمئنوفگراد" تصریح ک اتوبوس مسافربری شناسایی و توسط  از یک  بازرسی  افراد پس  این  رد 

 .اندشود بازداشت شدگان به صورت غیرقانونی از ترکیه وارد بلغارستان شدهگفته می .بازداشت شدند

تازه بلغاریا در   مهاجر  278ترین گزارش خود اعالم کرد در دو ماه نخست سال جاری میالدی، هزار و  وزارت کشور 

است. کشور بلغارستان به عنوان عضو اتحادیه اروپا یکی از مسیرهای اصلی    غیرقانونی را شناسایی و بازداشت کرده

https://morr.gov.af/
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شود که البته آمار پناهجویانی  برای پناهجویان برای ورود به دیگر کشورهای اروپایی به ویژه اروپای غربی محسوب می

 .چنان باالستدهند، همکه در این مسیر جان خود را از دست می

پناهجوی افغان از جمله یک کودک، داخل کامیون رها شده در نزدیکی صوفیه، پایتخت    18در بهمن ماه سال گذشته جسد  

این کشور توسط پلیس بلغارستان کشف و چهار نفر نیز در این ارتباط بازداشت شدند. وزارت کشور بلغارستان در زمان  

نفر به دلیل کمبود   18ر این کامیون که بار چوب داشت، پنهان شده بودند و این  اعالم این خبر گفته بود پناهجویان د

 .اکسیجن خفه شدند

 صدای فرانسه 

 

ایالت فدرال آلمان در نشست ماه دسامبر خود اعالم کردند که به دلیل سرکوب شدید   ۱۶وزیر کشور و وزیران داخله  

معترضان در ایران، هیچ پناهجوی ایرانی از آلمان بازگردانده نخواهد شد. با این همه به اعتراف وزارت کشور، در ماه  

   .باز گردانده شده اندمارس امسال دو پناهجو و در ماه دسامبر سال گذشته یک پناهجوی دیگر از آلمان 

نقض تصمیم نشست وزیران   روزنامه تاس که در برلین منتشر می شود، به نقل از وزارت کشور خبر استرداد پناهجویان و

داخلی ایاالت فدرال آلمان را منتشر کرده و از اعتراض شدید نهادهای غیردولتی مدافع حقوق بشر و حقوق پناهندگان، از  

  .خبر داده است (pro asyl) ""پرو آزولجمله انجمن 
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 یک شادی زودگذر 

در ماه سپتامبر سال گذشته نیز استرداد یک پناهجوی ایرانی از آلمان اعتراضاتی را برانگیخت. همین اعتراضات، همزمان  

رال آلمان ایالت فد   ۱۶با خیزش انقالبی زن، زندگی، آزادی در سراسر جهان، باعث شد که وزیر کشور و وزیران داخلی  

  .در نشست ماه دسامبر خود به اتفاق آرا تصمیم به توقف روند بازگرداندن پناهجویان ایرانی بگیرند

 .برانگیخت، اما این شادی دیری نپائید   اعالم این خبر، موجی از شادی در میان پناهجویان ایرانی و مدافعان آلمانی آن ها

سامبر بار دیگر یک پناهجوی ایرانی که درخواست پناهندگی او رد شده بود  اندکی پس از نشست وزیران داخلی، در ماه د

  .تحت نظر پلیس به کشوری که از آنجا به آلمان پرواز کرده بود بازگردانده شد

 پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید - با خبردریافت رایگان خبرنامه

شته به عنوان نقض عهد وزیران مورد انتقاد نهادهای مدافع پناهندگان قرار بازگرداندن این ایرانی در ماه دسامبر سال گذ 

افتاد با اعتراض های بیشتری روبرو شد، زیرا نشان می داد که آلمان به راحتی   گرفت. اما آنچه در ماه مارس اتفاق 

قف نشده است، با  تعهدات خود را نقض می کند و در شرایطی که سرکوب ها و دستگیری ها در جمهوری اسالمی متو

 .استرداد پناهجویان به مسئوالن ایرانی برای ادامه تهدیدهای خود چراغ سبز نشان می دهد

آنچه سبب شد استرداد پناهجوی آلمانی در ماه دسامبر سروصدای کمتری به پا  (pro Asyl) به گزارش نهاد پروآرول

ترانزیت فرودگاه فرانکفورت با پلیس مطرح کرده بود، اما برای کند، این بود که او درخواست پناهندگی خود را در سالن  

در نتیجه از همان سالن ترانزیت بازگردانده شد و تنها چند تن از کارکنان فرودگاه از  .احراز هویت سندی در دست نداشت

  .این موضوع آگاه شدند

 روند فرودگاهی چیست؟

گی آلمان، هرگاه فردی در داخل خاک آلمان درخواست پناهندگی کند، پناهند  به موجب کنوانسیون ژنو و قانون مهاجرت و

  .دولت اجازه ندارد تا پیش از بررسی نهائی درخواست، او را بازگرداند

اما سالن ترانزیت فرودگاه ها مشمول این قاعده نیست، زیرا به لحاظ حقوقی هنوز جزو خاک کشور محسوب نمی شود.  

  .زیت فرودگاه ها در آلمان به روند فرودگاهی معروف استاسترداد پناهجو از سالن تران

 خبرگزاری جمهور

https://morr.gov.af/
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مهاجر که آنها را »غیر قانونی« نامید، در یک هفته در ماه    ۱۸هزار و    ۲ای اعالم کرد که  شنبه شب در بیانیه  ترکیه

 .مارچ )حوت/ حمل( از کشور اخراج کردند

 

مهاجر که آنها را »غیر قانونی« نامید، در یک هفته در ماه  ۱۸هزار و  ۲ای اعالم کرد که شنبه شب در بیانیه ترکیه

 .مارچ )حوت/ حمل( از کشور اخراج کردند

 

از خبرگزاری "آناتولی" ترکیه، اداره کل مهاجرت وابسته به   و به نقل خبرگزاری جمهورین الملل به گزارش امور ب

مهاجر غیر قانونی را  ۵۲۷هزار و  ۲حمل( نیز،  ۳حوت تا  ۲۶مارچ ) ۲۳تا  ۱۷وزارت کشور ترکیه اعالم کرد که در 

 .در سرتاسر این کشور بازداشت کرده است

 

تن دیگر نیز از   ۳۸۲تن پاکستانی و هزار و  ۳۸ستانی، تن افغان ۵۹۸براساس این بیانیه، از افراد اخراج شده، 

 .اند که به نامشان اشاره نشده استکشورهای دیگر بوده

 

تن رسیده  ۲۸۷هزار و  ۲۴میالدی به  ۲۰۲۳براساس گزارش این اداره، مجموع مهاجران اخراج شده از آغاز سال 

 .است

 

مهاجر را که از آنها به   ۴۴۱هزار و  ۱۲۴سال گذشته حدود  اداره کل مهاجرت ترکیه در گزارش خود اعالم کرد که در

 .مهاجران "غیرقانونی" یاد کرده، از کشورش اخراج کرده است

https://morr.gov.af/
http://www.jomhornews.com/fa/
https://www.jomhornews.com/fa/news/158870/
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نفر پاکستانی و بقیه از  ۵۱۱هزار و  ۱۲نفر افغانستانی،  ۲۹۰هزار و  ۶۸براساس گزارش این اداره، از این تعداد 

 .شده استاند که به نامشان اشاره نکشورهای دیگر بوده

 پژواک 

 

گویند که شماری برداری مهاجرتی شکایت داشته میبرخی از شهروندان از افزایش کاله(:  ۱۴۰۲حمل    ۲کابل )پژواک،  

 .اندها را گرفتهدهند، هزاران دالر آنمیاز افراد با بهانۀ اینکه آنان را به خارج از کشور انتقال 

، دولت ایاالت متحدۀ امریکا و برخی کشورهای دیگر برنامۀ ۱۴۰۰اسد سال    ۲۴پس از سقوط نظام سیاسی پیشین در  

کردند، از این ها هزار تن از افراد که با نهادهای خارجی و حکومت سابق کار میاندازی کردند که تاکنون دهتخلیۀ را راه

 .اندکشور انتقال یافته

گان باید در یکی از کشورهای همسایۀ ها به امریکا و اروپا این است که درخواست دهندهیکی از شروط خروج افغان

 .افغانستان مسکن گزین شوند

https://morr.gov.af/
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عالقهاعالم خارجی،  کشورهای  سوی  از  مهاجرپذیری  کار،  های  نبود  دلیل  به  را  جوانان  ویژه  به  شهروندان  مندی 

است و  های وضع شده در بخش کار، تعلیم و تحصیل دختران و زنان، به مسافرت به خارج از کشور بیشتر کردهیتمحدود

 .کند که از هر طریق ممکنه در یکی از کشورها پناهنده شودهرکدام تالش می

 .دباشاین درحالی است که ظرفیت پذیرش کشورها بسیار در حد پایین اما تقاضا به سطح خیلی بلند می

  :گان فریب خورده

هزار دالر گرفت   ۵۰۰۰های برادرم از ما  نو شهرکابل به پژواک گفت: »چند وقت پیش یکی از شناختهپشتنه، باشندۀ کارتۀ

دهد، برادرم را تا ایران برد و گفت که از آنجا به مسکو و از مسکو  و گفت که برادرم را به طور رسمی به آلمان انتقال می

 «.برد، اما متأسفانه که پول را گرفته بود و خودش را گم کردبه آلمان می 

 .گیردمی ش ویزۀ تحصیلیشان گفته بود که برای برادرشخص یادشده برای به گفتۀ پشتنه، 

در همین حال، محمد حسین یک تن از شهروندان کابل از مدت یک سال به اینسو تالش دارد که از هر طریق ممکنه به  

 .استیکی از کشورهای خارجی پناهنده شود، اما تاکنون نتیجه نداده

م، چرا که کار نیست … دنبال همین استم تا کار آمدن امارت اسالمی با انبوه از مشکالت روبرو شدوی افزود: » با روی

 «.به نحوی خود و فامیلم را از افغانستان بیرون کنم

شان در  هایکه جاننام کسانیهای مشخص برای ثبتبه گفتۀ او، کشورهای مانند آلمان، برازیل، کانادا و غیره…سایت

شود که یک عده از  های مهاجرپذیری سبب می م پذیرند، همین اعالخطر است و خواهان ویزۀ بشردوستانه هستند را می 

 .دهندهایی را به هدف کمایی پول ایجاد کرده و مردم را فریب میافراد استفاده جو، دفاتر و سایت

های ما ها اسنادگوید: »همین تجربه را خودم و چند تن از دوستانم داشتیم، در یکی همین نهاداو بدون ارایۀ جزئیات می 

ها منتظر و سرگردان دنبال این قضیه بودم اما  یم و پول زیاد از ما گرفت، من جایدادم را فروختم ولی ماهرا تحویل داد

 «.یی نداشتنتیجه

همچنان یک دختر خبرنگار که نخواست نامش در گزارش ذکر شود گفت: »یک گروپ که از سوی یک خانم خبرنگار در  

دهند و پروسۀ طی مراحل  ها به آلمان، زنان خبرنگار را انتقال میتقال افغانواتسپ ایجاد شده بود، برایم گفت، در پروسۀ ان

 «.گیردشود، برایم گفت، تمام اسنادم را به وکیل بفرستم اما وکیل از ما پول نمیاسناد از طریق یک وکیل پیش برده می

بند، هر کدام با همان وکیل در تماس  به گفتۀ وی، دختران که در این گروپ حضور داشتند برای اینکه به خارج انتقال یا

 .هزار افغانی کارشان را پیش خواهد برد ۱۵۰شده و خواستار کمک شده بودند، اما وی گفته بود که در بدل 
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برم، افزاید: »این شخص دالل بود، به هرکدام ما دخترها گفته بود که به دیگری چیزی نگوید که من کارت را پیش میاو می

شان را خواسته بود و آنان نیز تمام اسناد خود را در  کرد و تمام اسناد و مدارک ن دختران شخصی مسج می و با هر کدام ای

 «.اختیارش قرار داده و هرکدام پول هم برایش داده بودند

شمول خود همین  شان گفته بود که به کشور همسایۀ پاکستان بروند و بهبه گفتۀ او، پس از دو ماه، همین شخص برای

م، چند تن دیگر از دختران یادشده به پاکستان رفتند، اما شخص ناپدید و تیلفونش خاموش گردیده بود و با خانم ارتباطی خان

 .شان گفت که او در این مورد مسؤولیتی نداردتماس گرفتند برای

 خانه پُری فورم و دریافت پول 

است: »خانه نشر و در آن آمده  «Kabulluftbruckeهای را زیر عنوان »کیس مطلبی  «نام »جامعۀ مدنیسایتی به

خواهید این بخش را به ، اگر در این بخش با مشکل مواجه هستید و یا میKabulluftbrucke  های جدیدپری فورم

 «.صورت معیاری خانه پری نمایید، با من به تماس شوید

را منتشر کرده و در   مطلبی «نام و ساختن کیس کشورهای امریکا، کانادا آلمان انگلستان نام »ثبتهمچنان سایت دیگر به

 «.است: »خبر خوش به اشخاصی که خوش دارید به کشور کانادا مهاجرت کنیدآن آمده

یک تن از کارکنان این صفحه، از طریق مسنجر به پژواک گفت: »برای انداختن کیس به معلوماتی مانند، نام، تخلص، 

 «.باشدبلی، وظیفۀ فعلی و ایمیل آدرس شخص متقاضی ضرورت میوالیت، عکس مکمل تذکره، شمارۀ تماس، وظیفۀ ق 

باشد گوید که این کیس شامل کشورهای آلمان، کانادا، فرانسه، امریکا، انگلستان، برازیل، ایتالیا و استرالیا میموصوف می

 .خواهد شدکه بعد از تکمیل کردن فورم درخواستی به زود ترین فرصت ایمل تاییدی از کشور مربوطه دریافت 

گیرد و پول را بعد از ارسال  افغانی پول می ۱۰۰۰کیس فامیلی  و برای   ۵۰۰گوید، برای کیس انداختن انفرادی، وی می

 .شودمعلومات درخواست کننده به ایمل کشور مربوطه، اخذ می 

هفته بعد و از برخی  ها را در مدت یک روز، از شماری را یک  او افزود:» تاییدی کیس به دست کشور است، از بعضی

 «.اش را ارسال کرده، اما تاییدی میاید صد در صد، دیر یا زوددیگر بعد از یک یا دو ماه یا بیشتر از آن تاییدی

دهند و روزانه برای شان صدها تن درخواست  باشد که این کار را انجام میمانند این دو صفحه برخی صفحات دیگر نیز می

 .دهندخانه پری فورم را می

 .خواهد که به همچو افراد و اشخاص باور نکننداما یک تن از آگاهان از مردم می

https://morr.gov.af/
https://www.facebook.com/kabul.fact/posts/5826395624141638
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=210127824859929&id=100075881385866
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Twitter: https://twitter.com/MoRRAfg 

شاکر یعقوبی کارشناس اقتصادی به پژواک گفت، باید مردم آگاهانه پیش بروند و نباید پول خود را به کسی بدهند که  

 .بردار استکاله

های گی تماسی ندارند، جز یک تعداد سازمانپذیرفتن پناهندهغیررسمی بخاطر    وی افزود: »کشورها با هیچ نوع سازمان

می فعالیت  عمال  کشورها  همان  داخل  در  که  معتبر  و  شده  سازمانشناخته  بعضی  ادعای  و  کنند،  مجازی  صفحات  ها، 

پناهندهوبسایت کیس  پذیرفتن  بخاطر  هستند،  فعال  مجازی  در صفحات  که  میهایی  فعالیت  بیگی  فریبکنند،  و  نده  اساس 

 «.باشدمی

گی برخوردار کنند، از سطح آگاهی پایین نسبت به وضعیت پناهندهها اعتماد میبه گفتۀ وی، افرادی که به همچو سایت

گی  های اجتماعی از هیچ نوع اعتبار و اطمینان امنیتی که روند پناهندهها و سایتباشد و فعالیت همچو نهادها، سازمانمی

 .خوردار نیستآنان را تسریع ببخشد بر

ها و صفحات اجتماعی که در خصوص پذیرفتن پناهنده در کشورهای  گوید، فعالیت همچو نهادها، سازمانموصوف می 

می تبلیغات  ایناروپایی  فعالیت  و  کرده  استفاده  مردم سو  اعتماد  از  کالهنمایند  به شکل  این طریق  ها  از  بوده،  برداری 

 .اندغیرقانونی ایجاد کردهشان یک منبع درآمد برای

گی و تایید  در قسمت پذیرفتن پناهنده، در طی مراحل روند پناهنده   است کهبه گفتۀ وی، کشورهای اروپایی واضح گفته

شود های غیررسمی اخذ میشود، هرنوع هزینه و پولی که از طرف سازمانگان نمیاسنادها هیچ نوع هزینه متوجۀ پناهنده

 .باشدمیاساس کامال بی

 

 

https://morr.gov.af/

