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او راستنېدونکو چارو وزارت  مهاجرینو د   

 ړیکو آمریت د اطالعاتو او عامه ا 

 خبري بلوټن 

 

 وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان 

 



 

 

 



 

 صفحه                                                                                                                                          عنوان  

ي ک  
ي ېښد بر  غزن   1 ------------------------------------------- تررسه شو  رامګ د عامه پوهاوي پرو  هړ په ا و ګټد   و ڼپا ند ې   پ ناني

 2 ----------------------------------------------------------------- برگشت نمودند  رانیهزار مهاجر افغان از ا  5به  کینزد

  (  ۲۳۱) غور ک  
 2 ------------------------------------------------------------------------- ې وشو   کورنيو رسه نغدي مرست 

 3 ----------------------------------------------------------------- اده درهلمند کمک صورت گرفتخانو  300ا ز شیبه ب

 4 ---------------------------------------------------------- ته راستانه شول  واد ېافغان مهاجر ه ونهګسل خهڅد پاکستان 

 5 ----------------------------------------------------- نمودند افتیرا در  برق آفتان   لیو سا ا یازهزار خانواده در پکت شیب

 6 --------------------- «شودزبان باعث اخراج پناهنده نم  شیدر آزما » ناکایم مهاجرت در فرانسه:   د یطرح قانون جد

 8 ------------------------------------------ کندنجات" استفاده یم اتیدر عمل ې  مرگبار تاخ  کیاز "تکت ا یتالیامدادگران: ا

 9 ----------------------------------------------------------------------- موفق شد  ت  یافغان که در آلمان کارآفر  یپناهجو 

 11 ------------------------------------------------------------------------------------------- به مهاجرت  م یتصم

 11 ----------------------------------------------------------------------------------- ت ی موفق دیکل  ،ی زیبرنامه ر

 12 ------------------------------------------- شد؟ لیکار موفق تبد کسبه کیافغان در آلمان به  یپناهجوچگونه 

 12 --------------------------- است   از یدالر ن ون یلیم  ۶۱۳کشور   ۵افغان در  انیاز پناهجو   ت یحما  یآر: برا س  چیان ا و ی

 14 ---------------------------------------------------------------------- قلعهچاناک  یدر آبها قانون  ې  مهاجر غ 45نجات 

  ی هابه آب ی ونانی یروهای ن یکه از سو یرقانونیمهاجر غ 46  یاژه شمال یایدر یگارد ساحل  یفرمانده یهامیت

 14 -------------------------------------------------------------- رانده شده بودند را نجات دادند  هیترک ینیسرزم
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 متن کامل اخبار

   دوزارت ویب سایت

 

موسسې له لورې د غزني واليت دمهاجرينو چارو رياست په همکارۍ د برېښنايي پېژند پاڼو د ترالسه    (WESTAد )

 مه د عامه پوهايي پروګرام ترسره شو.( ۲۳کولو او د هغې د ګټو په اړه د کب په ) 

مې خلکو شتون  سيمه کې ترسره شوه،چې پکې بېځايه شوو او د سي   ياده برنامه د غزني واليت د مرکز تحويلدار قلعه

 درلود. 

په يادې برنامه کې د مهاجرينو چارو رياست استازي د برېښنايي پېژند پاڼې د ترالسه کولو، د هغې د ګټو، نکاح خط او يو  

 شمېر مدني اسنادو په اړه ګډونوالو ته معلومات وړکړل.

ول ول، چې خپلې پېژند پاڼې، نکاح  د سيمې خلکو، بېځايه شوو او راستنېدونکو هڅ   د يادې برنامې د ترسره کولو موخه

 خط او نور مدني اسناد د دولتي ادارو څخه تر السه کړي. 

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

 

 برگشت نمودند.حوت ا زمرز اسالم قلعه  23و  22تن مهاجر افغان از ايران به تاريخ های  986چهار هزارو 

معرفی گرديده که از  IOMتن جهت کمک به دفتر   392به گفته آمرسرحدی اسالم قلعه از جمله افراد برگشت کننده تعداد 

 جانب نهاد مذکور به اشخاص ريفر شده مواد غذايی وغير غذايی مساعدت گرديده است.

   دوزارت ویب سایت

https://morr.gov.af/
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( ۲۳کورنيو سره د کب په )  (  ۲۳۱دفتر له لورې د غور واليت د مهاجرينو چارو رياست په همکارۍ )    (UNHCRد )

 مه نغدي مرستې وشوې.

يادې کورنۍ چې د کلونه مخکې د جګړو له مله د خپلو اصلي سيمو څخه بېځايه شوې وې او بېرته خپلو اصلي سيمو ته  

 امريکايي ډالره نغد ووېشل شول.( ۲۰۰ورنۍ ته )ستنې شوې وې هرې ک

 ویب سایت وزارت 

https://morr.gov.af/
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  22خانواده متضرر از خشکسالی در ولسوالی نادعلی واليت هلمند از جانب نهاد های کمک رسان به تاريخ    365برای  

 گرديد. حوت کمک های غير خوراکی توزيع 

 برای هريک از خانواده های مذکور که قبأل ازطرف اداره مهاجرين آن واليت شناسايی شده بودند، موادغذايی 

و بست های وسايل آشپزخانه ، وسايل خانه و    DACAR، بسته های صحی از جانب موسسه  ( WFPازطرف دفتر ) 

 توزيع شد. (IOMسولر ازجانب دفتر) 

 دوزارت ویب سایت 

https://morr.gov.af/
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افغان مهاجر هېواد ته راستانه  ( ۳۱۰مه )( ۲۱د قندهار واليت د سپين بولدک له الرې د پاکستان څه هېواد ته د کب په ) 

 شول.

( ۵۰د قندهار واليت د مهاجرينوچارو رياست د سپين بولدک د مهاجرينو چارو د سرحدي آمريت د معلوماتو له مخې )

 وروپېژندل شول.   ته (IOMموخه د مهاجرت نړيوال سازمان )تنه کېږي د مرستو په  ( ۳۱۰کورنۍ، چې )

   ویب سایت وزارت 

https://morr.gov.af/
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وسايل برق آفتابی به  ( UNHCRخانواده عودت کننده و بيجاشده درواليت پکتيا از جانب دفتر )  250برای يک هزارو 

 حوت توزيع شد. 22تاريخ 

يادشده که قبال توسط اداره مهاجرين آنواليت شناسايی شده بود ند دو تخته سولر همراه با     برای هريک از خانواده های

 وزيع گرديد.وسايل مورد نياز آن ت

 مهاجرنیوز

https://morr.gov.af/
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گويد که ناکامی پناهندگان در آزمايش زبان فرانسوی به اين معنی  ديديه ليسی، مدير اداره مهاجرت و ادغام فرانسه می 

اساس طرح جديد قانون مهاجرت در فرانسه، موفقيت يک پناهجو در آزمايش زبان ها اخراج خواهند شد. بر  نيست که آن

 .رودفرانسوی و تسلط حد اقل او بر اين زبان يکی از شرايط به دست آوردن کارت اقامت چندين ساله به شمار می 

شرکت در آموزش مارچ در مجلس سنا مورد بررسی قرار خواهد گرفت    ۲۸طرح قانون جديد مهاجرت در فرانسه که در  

زبان و تسلط حداقل برای گفت وگو به زبان فرانسوی را يکی از شرايط به دست آوردن کارت اقامت چندين ساله )ده ساله(  

 .تعيين کرده است

ديديه ليسی، مدير اداره مهاجرت و ادغام فرانسه در جلسه شنود کميسيون ملی مشورتی حقوق بشر گفت که »تعيين يک  

ها در رسيدن به آرزوهای شان است.« در اين روند، آموزش زبان فرانسوی پناهندگان[ به معنی ترغيب آن هدف برای افراد]

 CIR) های قرارداد ادغام جمهوریيکی از پايه

 .است که پناهندگان ملزم به رعايت آن هستند (

های او در  از سر بگذراند که قابليتبر اساس قرارداد ادغام، يک پناهنده بعد از يک دوره آموزشی زبان، بايد آزمايشی را  

 .کنداستفاده حد اقل از زبان را در مکالمات روزمره تصديق می

https://morr.gov.af/
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درصد دروس دوره آ موزشی زبان را    ۸۰به گفته اداره مهاجرت و ادغام، پناهندگان در مراحل اوليه مکلف هستند حدود  

اند،  درصد پناهندگانی که قرارداد ادغام را امضا کرده  ۶۷و  تعقيب کنند و اين درصدی خيلی پايين است. با اين حال به گفته ا

 .يابندبه سويه حداقل بر زبان تسلط می

اما ديديه ليشی گفت که مشروط کردن کارت اقامت چندين ساله به موفقيت در آزمايش زبان به اين معنی نيست که پناهنده  

 .نخواهد آورداخراج خواهد شد يا اين که کارت اقامت به دست 

او در ادامه گفت که تعدادی از کشورها روی تسلط حداقلی يک پناهنده بر زبان تاکيد دارند اما اين تاکيد به معنای آن نيست 

  .کنندکمتر زمينه ادغام را برای پناهندگان فراهم می که اين کشورها

 کار و استخدام: ادغام مهاجران در فرانسه يک چالش بزرگ است :در همين زمينه

 مهاجرنیوز

 

داند. مهاجر در بحيره مديترانه می  ۳۰يک سازمان مددرسان در بحيره مديترانه، مقام های ايتاليايی را مسئول مرگ حدود  

 .اين گروه از مهاجران، روز يکشنبه در نزديک سواحل ليبيا در آب جان باختند

اليا، چندين بار از وضعيت نامناسب  گويد که مرکز هماهنگی امداد و نجات ايت آالرمفون" می"سازمان مددرسان موسوم به  

پناهجو در سواحل ليبيا مطلع شده بود. اين سازمان گفته است که پس از گذشت چند ساعت، کشتی های باربری تجاری    ۴۷

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/prs/post/41569/%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AF%D8%BA%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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به محل واقعه رسيده بودند، اما آنان هم اقدام به همکاری نکرده بودند. به گفته اين مددرسانان، اين اقدام تاخير کشنده 

 .ستبوده ا

نفر توانستند که با سوار شدن    ۱۷آنان مدعی اند که پس از آخرين تماس، قايق حامل اين پناهجويان واژگون شد و تنها  

 .به يک کشتی تجاری، جان به سالمت ببرند

 مهاجر در اثر غرق شدن قايق حامل شان در جنوب ايتاليا جان باختند  ۶۰بيش از 

گارد ساحلی ايتاليا به خبرگزاری "انسا" روز دوشنبه گفت که محل واقعه، خارج از ساحه زير مسئوليت ايتاليا بوده است. 

به گفته اين نيروها، مقام های ليبيا از مرکز هماهنگی کمک ايتاليا درخواست رسيدگی کرده بود و اين مرکز هم به همه  

 .تی های موجود در اين منطقه پيام فرستاده بودکش

کنند که گويا "آنان با زمان بازی کردند." آنان همچنان  آالرمفون"، مقام های ايتاليايی را متهم می"مسئوالن در سازمان  

که گارد  کنند که اين يک تاخير سيستماتيک بوده است. به گفته اين سازمان، ايتاليا به اين موضوع اکتفا کرده بود  می

 .گرداندکند و مهاجران را به شمال افريقا باز میساحلی ليبيا مداخله می

در حال حاضر، هيچ نيروی نجات سازماندهی شده در بحيره مديترانه حضور ندارد و تنها کشتی های سازمان های مددرسان 

 .خصوصی در تالش اند که با پناهجويان و مهاجران نيازمند همکاری کنند

 مهاجر از مديترانه نجات يافته و به ايتاليا رسيدند  ۱۰۰۰بيش از :مرتبط

مهاجر در بحيره مديترانه جان    ۲۴۰۶د که تنها در سال گذشته دست کم  گويسازمان بين المللی مهاجرت )آی او ام( می

رود که موارد گزارش نشده، مهاجر ثبت شده است. احتمال می  ۳۵۰باخته يا ناپديد شده اند. در بيش دو ماه امسال، مرگ  

 .به مراتب بيشتر باشد

 دویچه وله 

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/prs/post/47122/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B6%DB%B0-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%BA%D8%B1%D9%82-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.infomigrants.net/prs/post/47435/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B0%DB%B0%DB%B0-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%AF
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ريزی  گويد کسب مهارت کاری و برنامهيک جوان افغان که توانسته در آلمان کار و بار مستقل خودش را راه اندازی کند، می

  .در بازار کار است. او برای چند جوان ديگر نيز زمينه کار را فراهم کرده است کليد موفقيت

ترکی دونر دارد. رامين و همکارانش   رامين عزيز از حدود دو سال به اين سو در شهر گلدبک آلمان يک رستورانت کباب

 کنند از صبح زود تا ناوقت شب در دونر فروشی کار می

کرد روزی در خارج از کشورش دونر  ساله که در افغانستان در رشته انگليسی درس خوانده بود، فکر نمی  ۳۴ رامين

 .رسدفروشی کند. اما سرنوشت او را به اينجا کشاند و حاال از اين کارش راضی به نظر می

https://morr.gov.af/
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 تصميم به مهاجرت

داً در بخش ملکی وزارت داخله به حيث ترجمان کار داد. او بعرامين زمانی در افغانستان به حيث استاد انگليسی درس می

ديد. به ساله بود و دورنمايی برای آينده خود در افغانستان نمی  ۲۴افغانستان را ترک کرد   هنگامی که رامين پيدا کرد.

 «.دهدگفته رامين »در کشور ما )افغانستان( هرچه زحمت بکشی، کسی به کارت ارزش نمی

رفت که کشور زادگاهش را ترک کند. مقصد او آلمان بود. رامين بعد از تحمل مشکالت زياد  تصميم گ  ۲۰۱۳او در سال  

 .به آلمان رسيد و در خواست پناهندگی داد ۲۰۱۳در اواخر سال 

زند، اما بايد  هايی را نيز پشت سر گذرانده است. او هرچند خوب انگليسی حرف میاين جوان پناهجو در آلمان دشواری

آموخت. آموختن زبان آلمانی برای پناهجويان تازه وارد به اين کشور رمز موفقيت و ادغام در جامعه را میزبان آلمانی  

شود. رامين نيز برای يادگيری زبان آلمانی يک سال به شدت تالش کرد. به مرور زمان اسناد و مدارک آموزشی  خوانده می

اش به مراتب بهتر شده  ده آلمانی نيز آشنا شده بود و زبان آلمانیاو نيز در آلمان تاييد شد. او در اين مدت با يک خانوا

 .بود

 برنامه ريزی، کليد موفقيت 

گويد اگر کسی در آلمان در جستجوی موفقيت است، »بايد برای هر ثانيه، هر ساعت و هر روز زندگی خود  رامين می 

ای در رشته آموزش حرفه  ۲۰۱۵باشد، در سال  برنامه ريزی کند.« رامين برای اينکه اسناد معتبری در آلمان داشته  

 .رستورانت کار کرد داری را شروع کرد. او پس از سپری کردن اين دوره آموزشی، دو سال را درهوتل

در يک دهه اخير شمار زيادی از جوانان افغان به دليل بيکاری و ناامنی مجبور به ترک وطن شده اند. اين جوان افغان  

آموزش حرفهمی انجام دهی گويد  که بخواهی  کاری  اينجا هر  است: »در  کار  بازار  به  کليد ورود  اين جوانان  برای  ای 

 «.شود. بايد خود را در يک رشته يا کار ماهر بسازیاش فراهم می زمينه
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 کار موفق تبديل شد؟چگونه پناهجوی افغان در آلمان به يک کسبه 

تصميم گرفت کار شخصی خودش را داشته باشد و دونر فروشی خودش را باز کرد. اين کار  ۲۰۲۰رامين در اواخر سال 

گويد: »کار شخصی مثل طفل است  چندان آسانی نبود. اما او با صبر و استقامت توانست که به موفقيت برسد. رامين می 

 «.آوریکه بايد برايش زياد زحمت بکشی. اگر زحمت بکشی موفقيت به دست می 

رامين مشتريان زيادی دارد. بعضی از  .خواهد در صورت ممکن کارش را گسترش دهداو چند کارمند دارد و میحاال  

گويد که از گذرند. رامين هم میمشتريان او دائمی اند و شماری ديگر رهگذرانی اند که از مسير اين دکان کنار جاده می

 .دهدتر میآن طعم متفاوتکند و به مصاله جات افغانی در تهيه دونر استفاده می

کند، به اين نظر است که بايد با مشکالت مبارزه کرد  اين جوان پناهجوی افغان که حاال با همسر و دو فرزندش زندگی می

 «.آوریو درعين زمان برای زندگی خود برنامه ريزی کرد: »اگر زحمت بکشی موفقيت به دست می

 رادیوآزادی 

 

 .های مختلف به آنان کمک کندبخششماری از پناهندگان افغان در ايران و پاکستان توقع دارند که سازمان ملل متحد در 

 

 .برخی آنان به راديو آزادی گفتند، تا اکنون کمکی را از سوی نهادهای کمک کننده به پناهندگان دريافت نکرده اند

 

گويد که در آن  ماه پيش به اين کشور رفته و مادر سه فرزند است، می  ۳مينه، يکی از مهاجرين افغان در ايران که 

 :های سازمان ملل متحد مستفيد شوداقتصادی دچار است و نياز دارد تا از کمک کشور با مشکالت

توانيم، اقتصاد ما بسيار ضعيف است، کنيم که همراه ما کمک کند، طفل داريم رسيدگی کرده نمیاز ملل متحد تقاضا می"
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 ".رف خود را بپردازيمتوانيم تمام مصااينجا )تهران( بسيار قيمتی شده و کرايۀ خانه هم بلند است و نمی

 

شود که کميشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان )يو ان ايچ سی آر( برای اين خواست در حالی مطرح می

رسيدگی به وضعيت پناهندگان افغان در سال جاری ميالدی در کشورهای ايران، پاکستان، تاجيکستان، ترکمنستان و  

 .الری ارائه کرده استميليون د ۶۱۳ازبکستان، طرح کمک 

  ۲.۷ها به شمول پناهندگان افغان و  ميليون تن آنرا افغان  ۵.۲ميليون تن تقاضا شده که    ۷.۹اين مبلغ برای حمايت از  

 .دهدميليون ديگر را ميزبانان محلی آنها در سراسر منطقه تشکيل می

و ميليون پناهجوی افغان راجستر شده اند.  اين پنج کشور ميزبان هشت اعشاريه دو ميليون افغان به شمول بيش از د

 .بسياری از آنها از دهه ها به اين سو در اين کشورها بوده اند که بيشتر آنها در ايران و پاکستان بسر می برند

شنبه در يک نشست ای گفته است که شيبا مانتو، سخنگوی )يو ان ايچ سی آر( به روز سهاين سازمان با نشر اعالميه

کی از دفترهای سازمان ملل متحد در جنوا با مطرح کردن اين پيشنهاد از شرکای اين سازمان خواسته تا در خبری در ي

 .مسير حمايت از پناهندگان افغان باقی بمانند

 
   شماری از پاهجويان افغان در پاکستان

 .درصد از پناهندگانی که به حمايت نياز دارند، زنان و کودکان هستند ۷۰يو ان اچ سی آر گفته که بيش از 

 

سو در پاکستان پناهنده شده، حمايت مالی به پناهندگان و  در همين حال ناهيد سادات، بانوی افغان که از يک سال به اين

 :داندهای امن را نياز جدی میشان به کشورتعيين سرنوشت آنان در خصوص معرفی

کنند بايد کمک کند اما وقتی که کمک می  "جامعۀ جهانی خواهان اين هستيم که به ما از طريق "يو ان ايچ سی آرما از "

شود ما به  کند، چون يک سال میکند يا نمینظارت کننده هم باشند که آيا "يو ان اچ سی آر" واقعاً با مهاجرين کمک می 
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ا صورت نگرفته است و ما خواهان اين هستيم که با ما همکاری پاکستان آمده ايم اما در اين مدت هيچ کمکی با م

 ".صورت بگيرد

 

اش گفته که درخواست کمک مالی مشابه برای سال اما کميشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در اعالميه 

 .ميليون آن دريافت شده است ۳۲۱ميليون دالر  ۶۲۳درصد تأمين شده و از جمله  ۵۲فقط  ۲۰۲۲

 

ها افغان و ميزبانان آنها در کشورهای همسايه اما اعالميه افزوده که با وجود کمبودات، اين سازمان توانسته از ميليون

 .های مختلف حمايت کندو منطقه در بخش

 

يکاری  ها به اين سو بنابر داليل مختلف از جمله مشکالت امنيتی، اقتصادی و بها افغان از سالاين در حاليست که ميليون

 به کشورهای همسايه و منطقه پناهنده شده اند 

 صدای ترکیه 

های سرزمينی  نيروهای يونانی به آب غيرقانونی که از سویمهاجر    46های فرماندهی گارد ساحلی دريای اژه شمالی  تيم

 ترکيه رانده شده بودند را نجات دادند

 

سوی 46 از  که  غيرقانونی  آب مهاجر  به  يونانی  سواحل  نيروهای  در  بودند،  شده  رانده  ترکيه  سرزمينی  های 

 .نجات يافتند قلعهچاناک آيواجيک

مالی يک قايق الستيکی حاوی مهاجران غيرقانونی را در سواحل آيواجيک های فرماندهی گارد ساحلی دريای اژه شتيم

 .شناسايی کردند
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اتيوپی و  به منطقه اعزام شدند، مهاجران غيرقانونی تبعه «TCSG-28» هايی که با قايقتيم يمن، اريتره، سومالی، 

  .گامبيا را نجات دادند

 .اتباع خارجی آيواجيک منتقل شدنداتباع خارجی پس از اقدامات انجام شده به مرکز اعاده 
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