
 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1401_سال  جدی 5

 

او راستنېدونکو چارو وزارت مهاجرینو د   

 ړیکو آمریتد اطالعاتو او عامه ا

 خبري بلوټن

 

 وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان

 



 

 

 



 

 صفحه                                                                                                                                      عنوان 

 1 ----------------------------------- شوه کیمه السلتفاهمنا و ید همکار  ځتر من اوزارتیچارو وزارت او روغت نو ید مهاجر 

 2 ------------------------------------------------------------------------ د مهاجرينو چارو وزارت اداري ناسته تررسه شوه

 2 -------------------------- شد ر یدا نیدر وزارت امور مهاجر  جاشدگانیب میل یسیو اصالح پال لیبه منظور تعد نشست  

 3 ----------------------------------------------------------------------- له  زرو زيات افغان مهاجر وطن ته راستانه شول

ي ک  
 
ي ېښد بر  غزن  4 -------------------------------------------------- کمپاين تررسه شو  هړ د عامه پوهاوي په ا و ڼپا ند ې   پ ناني

 5 ------------------------------------------------------------------- شد عی    توز  یبه صد ها خانواده در ننگرهار کمک نقد

 6 ------------------------------------------------------------------ هزار مهاجر از آلمان اخراج شده اند ۱۲ یدر سال جار 
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 متن کامل اخبار

  دوزارت ویب سایت

 

ددغه وزارتونو د سرپرستو د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو وزارت او د روغتیا وزارت ترمنځ د ګډو همکاریو تفاهمنامه 

 وزیرانو الحاج خلیل الرحمان حق اني او ډاکټر قلندر عباد له لورې السلیک شوه

راستنېدونکو او داخلي بېځایه شوو ته د صعب العالج امراضو تداوي، د داخلي بېځایه شوو په میشت ځایونو کې د صحي 

تیایي او وقایوي عامه پوهاوي پروګرامونه پر الر اچول ددغه مرکزونو او ګرځنده کلینیکونو پرانستل او زیاتول او د روغ

 تفاهمنامې عمده ټکي وو

د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو وزیر دغه تفاهم نامه د هېواد او هېوادوالو په ګټه وبلله او د روغتیا له وزیر ښاغلي 

 رخه کې یې د همکارۍ ټټر ووههقلندر عباد څخه یې مننه وکړه، چې د مهاجرینو او داخلي بېځایه شوو په ب
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 پاڼهد وزارت ویب 

 

 .اني په مشرۍ ترسره شوهد مهاجرینو چارو وزارت اداري ناسته د الحاج خلیل الرحمن حق

 .خپلو ترسره شوو کړنود پایلو په اړه معلومات وړاندې کړل په ناسته کې د یوشمېر ادارو رئیسانو د

د مهاجرینو چارو وزیر مسؤلینو ته الر ښوونه وکړه چې دقیق اغېزمن او چټک اقادامات ترسره کړي او د وخت له ضایع 

 .کېدو ډډه وکړي

و په تنظیمولو یې هوکړه په ناسته کې د وزارتونو ترمنځ د ناستو او د هغوی په اهمیت خبرې وشوې او د هغ همدارنګه

 .وکړه

  ویب سایت وزارت
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جدی در وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان  4نشستی به منظور تعدیل و اصالح پالیسی ملی بیجاشدگان روز یکشنبه 

 با حضور کارمندان، روئسا و مقامات این وزارت برگزار شد. 

مولوی عبدالرحمن راشد معین مسلکی وزارت امور مهاجرین، پالیسی ملی بیجاشدگان را برای رسیدگی بهتر به نیازمندی 

های بیجاشدگان مهم عنوان کرد و تعدیل این پالیسی را بر اساس تغیرات زمان تطبیق، تغیرات در حاکمیت سراسری کشور 

 و تغیرات شرایط زندگی بیجاشدگان الزامی خواند. 

وی افزود که این پالیسی را در نظر داشت و اخذ نظریات ریاست های امور مهاجرین والیات، ریاست های مرکزی وزارت، 

 ادارات سکتوری ملی و بین المللی تعدیل خواهد شد. 

در این نشست روی چگونگی تعدیل در پالیسی مذکور نظریات ریاست های مرکزی وزارت شریک ساخته شد که پس از 

 و نهایی سازی در تعدیل متن پالیسی وارد خواهد شد.  توحید

 ڼهد وزارت وېب پا
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( تنه افغان ۱۶۸۱( مې ) ۲( مې  د مرغومي د ) ۳۰نیمروز والیت د ورېښمو پل له الرې د ایران څخه  د لیندۍ  د ) د

 مهاجرینو هېواد ته راستانه شول.

( تنه کېږي او ۱۵۱( کورنۍ، چې) ۴۰د نیمروز والیت  د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو رئیس  د معلوماتو له مخې  ) 

( نورو ۳۷۸د ) ( تنه ښځینه  ۷۹تنه نارینه، ) ( ۷۰)  ( کورنۍ، چې۴۰له ډلې یې )( تنه یې مجردین ول، چې ۱۵۳۰)

 ( نړیوال سازمان ته ور وپېژندل شول.IOMمجردینو سره د مرستو په موخه د )

 د وزارت وېب پاڼه
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د  غزني والیت د مهاجرینو چارو ریاست له لورې په یو تبلیغاتي کمپاین کې چې د همدې ریاست له لورې راستنېدونکو 

 ( مه ترسره شو معلومات وړاندې وشول.۳( مه او )۲ته د مرغومي په )او بېځایه شوو 

( دفتر  په مرسته تر سره DRCد سرچینې په خبره دغه برنامه چې د غزني والیت په مرکز او واغظ ولسوالۍ کې د )

 ، پکې یو شیمر راستنېدونکو او بېځایه شوو هم شتون درلود.ه شو

د برېښنایي پېژند پاڼو د ګټو او طی مراحلو په اړه ګډونوالو د دغه برنامې په جریان کې د مهاجرینو چارو ادارې له لورې 

 ته معلومات وړاندې شول.

 ویب سایت وزارت 
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در هماهنگی با  UNHCRعودت کننده ، بیجاشده  ونیازمند در والیت ننگرهار کمک نقدی از جانب  خانواده 962برای 

 صورت گرفت. جدی 2اداره مهاجرین آن والیت بتاریخ  

دالر امریکایی بود که در ولسوالی های اچین ، پچیراگام ، شیرزاد  خوگیانی  150مبلغ  کمک مذکور به هریک از خانواده ها

 توزیع شد. و حصارک ، سپین غر، 

 دویچه وله
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نفر به کشورهای  ۲۵۰۰هزار مهاجر از آلمان اخراج شده اند. از این میان بیشتر از  ۱۲در یازده ماه سال روان، کم تر از 

 .آسیایی و افریقایی فرستاده شده اند

جمعاً  ۲۰۲۲پولیس فدرال آلمان به روزنامه "ولت ام زونتاگ" گفته است که از اول ماه جنوری تا اخیر ماه نوامبر سال 

 .مهاجر از آلمان به کشورهای مختلف جهان پس فرستاده شده اند ۹۷۰هزارو  ۱۱

به اعضای اتحادیه اروپا و  مهاجر ۴۳۲۶تن آنان به کشورهای آسیایی و افریقایی،  ۲۵۳۵این روزنامه نوشته است که 

 .متباقی به کشورهای اروپایی مانند گرجستان و البانیا اخراج شده اند

در بخشی از این گزارش آمده است که ایتالیا، مقررات مرکزی سیستم پناهندگی در اتحادیه اروپا را به حالت تعلیق درآورده 

کنند، باید جازه سفر به کشورهای دیگر اتحادیه اروپا سفر میکند، پناهجویانی که بدون ااست. این مقررات پیش بینی می

 .به کشور مسئول بازگردانده شوند
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  :شود که اخراج شان در شرایط کنونی ممکن نیستعکسدولدونگ یا "برگه تحمل" برای پناهجویانی در آلمان داده می

حکومت ایتالیا در یک نامه که 

در پنجم ماه دسمبر به سایر 

کشورهای عضو اتحادیه اروپا 

فرستاده شده، نوشته است: 

نظر به دالیل ناگهانی که ناشی »

از کمبود ظرفیت پذیرش می 

شود، انتقال به ایتالیا سر از 

فردا برای مدت محدود لغو می 

یک نسخه این نامه به « شود.

روزنامه "ولت ام زونتاگ" نیز 

 رسیده است

دسمبر سال  ۱۳گیرد، در شرکت هواپیمایی آلمانی لوفتهانزا، که اغلب انتقال مهاجران دوبلینی به وسیله آن صورت می

تا اطالع بعدی، ایتالیا دیگر مهاجران دوبلین را نخواهد پذیرفت. »پیامی به مقام های مسئول آلمانی نوشت:  روان در

 «.آوردبه حالت تعلیق در می ۲۰۲۳ماه مارچ سال  ۳۱به ایتالیا را تا ماه » مهاجران دوبلینی«لوفتهانزا پرواز 
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