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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  

  (  ۱۰۰) فارياب ک  
 1 -------------------------------------------------------------------------------ې وشو  کورنيو رسه مرست 

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

ي ک  
  (  ۳۰) غزن 

مت     خهڅله مرکز    و ړ د حرفوي زده ک تنه مير
 2 ---------------------------------------------------- ې شو  فارغ 

 3 ------------------------------------------------------------------------------- شد یصدها خانواده در سمنگان کمک نقد

 5 ------------------------------------------------------------ نمودند   افتیدر  ازهزار خانواده درهرات پوشاک زمستان   شی ب

 6 ----------------------------------------------------- کرده است  در نجات مهاجران در کانال مانش کوتایه ا یتانیفرانسه: بر 

 8 ------------------------------------------------------------------- شدند   هیتخل  سیدر پار   مهاجر از اردوگایه ٣٠٠از  شی ب

  هزاران متقاض  
 

 9 --------------------------------------------------------------------------- اند رسپناهن   میدر بلج  پناهندک

 11 ------------------------------------------- برگشتند  رانیهزار مهاجر افغان از ا ۳۰هفته گذشته، در سه : نیوزارت مهاجر 
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 متن کامل اخبار 

   دوزارت ویب سایت

 

د طبيعي پېښو پر وړاندې د مبارزې ادارې له لورې د فارياب واليت د مهاجرينو چارو رياست په همکارۍ د مرغومي په 

 ( کورنيو سره د خوراکي او غير خوارکي توکو مرستې وشوې.۱۰۰( مه )۲۸) 

 شوې.( کيلو يې وريجې او يوه يوه کمپلې ووېش ۵۰يادو کورنيو هرې کورنۍ ته يوه يوه بوجۍ )

   دوزارت ویب سایت

https://morr.gov.af/


 

2 
 

 

Website: https://morr.gov.af  

 

 

Fb page: https://m.facebook.com/morr.gov 

 

( تنه افغان مهاجرينو هېواد ته  ۱۴۷۱( مه )  ۲۸په )     د مرغومي   له الرې د ايران څخه واليت د اسالم قلعه     د هرات

 راستانه شول.

 تنونورو مجردينو سره هېواد ته راستانه شوي. (  ۱۳۷۹تنه کېږي د )  (  ۹۲( کورنۍ چې )  ۵۷)     په يادو راستنېدونکو کې

تنو نورو مجردينو سره د مرستو په موخه د  (  ۷۸تنه کېږي د )  (  ۳۰کورنۍچې )(  ۹خبره له ډلې يې )     د سرچينې په

 ( ته ور و پېژند شول. IOMمهاجرت نړيوال سازمان )

 

 

 

 

 

 

   دوزارت ویب سایت

https://morr.gov.af/
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( ادارې له لورې د مهاجرينو چارو  ACHRO( تنه مرمنې د خياطۍ له کورس څخه چې د )۳۰په غزني واليت کې )

 ( مه فارغې شوې. ۲۸رياست په همغږۍ په الره اچول شوی و د مرغومي په )

لپاره د ابو ريحان البيروني په ښارګوټي کې د حرفوي زده کړو په برخه کې زده کړې يادو ميرمنو ته د شپږو مياشتو له  

 ورکړل شوې وې، چې له فراغت وروسته ورته قيچي، ميز، د ګنډلو ماشين، چوکۍ او د خياطۍ رخت ووېشل شو.

    

 

 

 

   ویب سایت وزارت 

https://morr.gov.af/
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درهماهنگی با اداره امور مهاجرين  ACTION AIDخانواده بيجاشده در واليت سمنگان کمک موسسه   588برای

 جدی توزيع شد.  25و  24  آنواليت بتاريخ

 افغانی پول نقد ، يک عدد سطل و يک بسته صحی برای هر خانواده بود.  700هزارو   10کمک يادشده مبلغ 
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   ویب سایت وزارت 

 

ازطريق اداره امور  خانواده بی بضاعت و نيازمند درکمپ شيدايی واليت هرات، پوشاک زمستانی  230برای يک هزارو 

 جدی توزيع شد. 27بتاريخ   مهاجرين آنواليت

که درهماهنگی    بودمساعدت کشور ترکيه مساعدت ياد شده برای هر خانواده مستحق شامل يک بسته پوشاک زمستانی، 

 با اداره مهاجرين هرات توزيع شد.

 قراراست که اين کمک ها برای هزاران خانواده ديگر در روز های آينده ادامه يابد.

 

 

 

https://morr.gov.af/
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 مهاجرنیوز

 

پناهجو را که در آب های کانال مانش گير مانده  ۳۸کنند که  مقامات فرانسوی نيرو های دريايی بريتانيا را متهم می

 .بودند، نجات نداده و جان آنها را به خطر انداخته است

اين حادثه در دوم جنوری در کانال مانش رخ داد. به گفته مقامات فرانسوی، قايق مهاجران ساعت پنج و نيم پس از 

 .کار افتاد و از مسير خود منحرف شدظهر وارد آب های بريتانيا شد. اما اندکی بعد قايق آنها از 

نجات دهندگان فرانسوی از نهاد "سوليدر يونيون" در خبری اعالم کرد که تعدادی از کارگران آن در زمان وقوع حادثه 

 .کردنددر کشتی سوار بودند و قايق پناهجويان را تعقيب می

اند که در يايی تايفون به امدادگران فرانسوی گفتهدر بيانيه مطبوعاتی آمده است که نيرو های دريايی در کشتی بريتان

 .دهدکشتی جا ندارند، اما قول داده اند که کشتی ديگری مهاجران سرگردان را نجات می

 مهاجر وارد بريتانيا شدند  ۱۰۰از  کانال مانش: بيش :مرتبط

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/prs/post/46201/%DB%B4%DB%B5-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF
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از اعضای اتحاديه سوليدر يونيون گفت، زمانی که آنها  به نقل از رمی واندپالنک يکی  گارديندر همان زمان، روزنامه 

شروع به تعقيب قايق پناهجويان کردند، آنها در آب های ساحلی فرانسه بودند. اما بعداً کشتی وارد آب های بريتانيا شد. 

 «...رمی واندپالنک گفت: »ما با گارد ساحلی بريتانيا از طريق راديو صحبت کرديم. گفتند اشکالی ندارد

🔴 Le 2 janvier dernier, les garde-côtes britanniques abandonnaient, à la dérive en 

mer du Nord, 38 personnes qui tentaient d’atteindre le Royaume-Uni. 

🗣️ La section garde-côtes de Solidaires Douanes nous alerte sur un drame évité 

de justesse. pic.twitter.com/nHeiSV810k 

— 𝚁�́�𝚖𝚒 𝚅𝙰𝙽𝙳𝙴𝙿𝙻𝙰𝙽𝚀𝚄𝙴 🔻 (@R3m1VDP) January 15, 2023 

به گفته وی، قايق رانان   .ز مسير خود منحرف شد و به آب های فرانسه بازگشتوی افزود که اندکی بعد قايق ا

خواستند به سمت آب های انگليس بروند اما امواج و باد در دريا مانع آنها شد و همچنين جی پی اس نيز از کار  می

 .افتاد

 .نجات دهند و به بندر ببرندبه گفته واندپالنک، آنها در نهايت مجبور شدند پناهجويان حاضر در کشتی را 

سرنشين از طريق   ۴۴دهد که روز دوم جنوری يک قايق پناهجويان با همزمان آمارهای وزارت دفاع بريتانيا نشان می

 .کانال مانش وارد اين کشور شده است. اما در سوم جنوری هيچ کشتی به بريتانيا نرسيده است

 داستان نجات يک کودک افغان از دريا در راه بريتانيا  :در همين زمينه

کانال مانش بين فرانسه و بريتانيا يکی از پر ازدحام ترين راه های دريايی جهان است. به گفته سازمان بين المللی  

 .اندپناهجو در اين کانال غرق يا مفقود شده ۲۰۵حداقل  ۲۰۱۴مهاجرت، از سال 

 هزار مهاجر با قايق های کوچک وارد بريتانيا شدند ۴۵بيش از  ۲۰۲۲در سال  :بيشتر بخوانيد 

زن،   ۷تن از جمله  ۲۷يک قايق پناهجويان در کانال مانش غرق شد که منجر به کشته شدن  ۲۰۲۱نوامبر سال  ۲۴در 

نشان داد که در سيستم نجات ساله شد. يک سال پس از اين حادثه، تحقيقات  ۷ساله و يک کودک  ۱۶يک نوجوان 

فرانسه نقص هايی وجود داشت. بر اساس تحقيقات، پناهجويان پيش از غرق شدن بارها با مقامات فرانسوی و 

 .بريتانيايی تماس گرفتند، اما تالش آنها بی نتيجه ماند

https://morr.gov.af/
https://www.theguardian.com/uk-news/2023/jan/19/uk-accused-of-abandoning-38-people-adrift-in-channel
https://t.co/nHeiSV810k
https://twitter.com/R3m1VDP/status/1614661192806547491?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.infomigrants.net/prs/post/45852/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://www.infomigrants.net/prs/post/45831/%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B4%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
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 مهاجرنیوز

 

مهاجران که عمدتاً شهروندان تازه وارد از افغانستان بودند، از يک اردوگاه موقت در زير مترو در امتداد تن از  ۳۲٥

 .بلوار دوال ويلت پاريس به روز چهار شنبه تخليه شدند

تن   ۳۲٥جنوری از سوی مقامات تخليه شد. تعداد آنها  ۱۸بار ديگر يک اردوگاه مهاجران در پاريس به روز چهارشنبه 

ه که عمدتاً مهاجران تازه وارد از افغانستان هستند. مهاجران در اين اردوگاه موقت در زير مترو در امتداد بلوار دوال بود

 .ويلت در منطقه نزدهم پاريس خيمه زده بودند

 ها انتقال داد پاريس: پليس نوجوانان مهاجر کمپ بستی را به سرپناه :در همين زمينه

خيابان های دولتی در اردوگاه فرستاده شدند تا مهاجرانی را که در پرفکتور پاريس اعالم کرد که صبح سه شنبه سرويس

 .خوابيدند به مراکز پذيذايی مهاجران انتقال دهندمی

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/prs/post/43566/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%DA%A9%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%AF
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 ه وارد در پاريس از آسايش زندگی در اردوگاه الشاپل محروم هستند مهاجران تاز :مرتبط

تن ديگر در حوزه ايل دوفرانس به مراکز   ۱٥۷تن از آنها به منطقه خارج از ايل دوفرانس و  ۱۶۸به گفته پرفکتور 

ده به مراکز پذيرايی در بخش هايی اداری مورد حمايت قرار  انتقال داده شدند. به گفته اين منبع، مهاجران انتقال داده ش

 .خواهند گرفت

تخليه اردوگاه در اوايل صبح در نزديک متروی استالينگراد در کنار جاده بلوار دوله ويلت انجام شد. اين حداقل چهارمين 

 .گيردتخليه اردوگاه مهاجران است که در زمستان امسال صورت می

انيه ای گفت پروسه تخليه اردوگاه با آرامش انجام شد که اين نمايانگر حمايت دولت از افراد آسيب پرفکتور پاريس در بي

 .پذير است

Les services du @Prefet75_IDF ont mis à l'abri 325 personnes au niveau du 

boulevard de la Villette dans le 19e. L'#Etat reste mobilisé pour accompagner les 

plus vulnérables. 

Retrouvez le communiqué 👇 pic.twitter.com/NMXyFbZecM 

— Préfecture de la région d’Île-de-France (@Prefet75_IDF) January 18, 2023 

 «سو بی سرپناه هستمدر ميدان باستيل در پاريس: »از دو ماه به اين اردوگاه نوجوانان مهاجر : بيشتر بخوانيد 

نبود سرپناه يکی از مشکالت عمده مهاجران در فرانسه است. سازمان های غيردولتی همواره از مقامات به دليل عدم 

ر ها از اردوگاه ها تخليه شده و به مراکز انتقال داده کنند. از سوی ديگر مهاجران با حمايت از مهاجران انتقاد می

 .زنندشوند اما به دليل مشکالت وعدم رسيدگی دوباره به اردوگاه ها جمع شده و خيمه میمی

 مهاجرنيوز 

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/prs/post/45452/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://twitter.com/Prefet75_IDF?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/Etat?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/NMXyFbZecM
https://twitter.com/Prefet75_IDF/status/1615701803957616643?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.infomigrants.net/prs/post/41907/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%3C%3C%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%B3%D9%88-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%85%3E%3E


 

10 
 

 

Website: https://morr.gov.af  

 

 

Fb page: https://m.facebook.com/morr.gov 

 

های اين کشور فعالً جايی برای  کنند. در اقامتگاهمیها در زير خيمه زندگی در بلجيم هزاران پناهجو به شمول افغان

  .ها وجود ندارداسکان آن

هزاران متقاضی پناهندگی به شمول افغان ها در بلجيم بی سرپناه اند و در زير خيمه ها زندگی می کنند چرا که در 

حدود  «Fedasil» اهجويان بلجيماقامتگاه ها جای کافی برای اسکان آنها وجود ندارد. بر اساس تخمين اداره اسکان پن

پناهجو که در جستجوی حفاظت اند در انتظار به دست آوردن يک اقامتگاه مناسب به سر می برند که بر طبق  ۳۰۰۰

 .قوانين اروپا چنين حقی را دارند

در اين کشور  نفر ۳۷۰۰۰تقريبا  ۲۰۲۲بر بنياد معلومات مقامات اداره پناهندگان و افراد بدون تابعيت بلجيم، در سال 

 .درصدی را نشان می دهد ۴۲درخواست پناهندگی داده اند. اين رقم در مقايسه با سال قبل از آن افزايش 

بنوا مانسی، سخنگوی آژانس مهاجرت بلجيم وضعيت متقاضيان پناهندگی را غير قابل پذيرش توصيف کرده است. او به  

 ۵۰۰هزار و  ۳۳خبرگزاری آلمان گفته است که با در نظر داشت رقم فزاينده درخواست های پناهندگی در سال گذشته، 

عالوه بر اين روند پناهندگی بسيار زمانبر شده است، به اين دليل  .جای برای اسکان پناهجويان در اين کشور کافی نيست

 .ماه در اين اقامتگاه ها می مانند و جا برای متقاضيان جديد خالی نمی شود ۱۵متقاضيان پناهندگی به طور اوسط 
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گاه که از خيمه ساخته شده است در مقابل مرکز ورود پناهجويان در  فريدون، يک پناهجوی افغان، در برابر يک اردو

 بلجيم ايستاده است

آلمان هم با شمار فزاينده تعداد پناهجويان مواجه است، اما در اين کشور وقتی که يک پناهجو خود را به ادارات مربوطه  

 .معرفی می کند، نبايد شب و روز خود را در روی سرک سپری کند

درصدی را نسبت به سال  ۴۷هزار نفر در آلمان درخواست پناهندگی داده اند که افزايش  ۲۰۱۸ته حدود در سال گذش

 .قبلی اش نشان می دهد

 

 آریانانیوز
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(Last Updated On:  ۱۴۰۱, ۳۰جدی) 

هفته اخير، بيش از دوازده هزار و پنجصد تن از مرز اسالم قلعه و  گويد که در سه کنندگان میوزارت مهاجرين و عودت

 هزار مهاجر افغان از مرز نيمروز وارد افغانستان شدند. ۱۶نزديک به 

گونۀ قاچاقی به خانواده بهشدگان کسانی بودند که بدون کنندگان و اخراجبه گفته مسووالن اين وزارت، بيشتر برگشت

 ايران رفته بودند. 

گويد: »ما از تمام کشورها خواهش کنندگان، در اين مورد میمحمد ارسالح خروتی، معين وزارت مهاجرين و عودت

کنيم که مسايل مربوط به مهاجرين را به سياست ربط ندهند؛ حقوقی که اسالم و جهان به مهاجرين داده، بايد مراعات  می

 «شود.
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خواهند که زمينۀ کار  گويند که حاال آنان به کشور برگشته اند و از حکومت میاز سويی هم، شماری از اين مهاجرين می

 شان فراهم کند. را برای

ها عليه ايران نيز منجر شده است که اين  اند که بحران اقتصادی ناشی از تحريمدر همين حال، برخی از آگاهان گفته

مهاجرين افغان نباشد و در افغانستان هم شرايط اقتصادی طوری نيست که مردم دست به مهاجرت کشور آمادۀ پذيرش 

 نزنند. 

ها بيکار اند  گويد: »هنوز هم در افغانستان مشکالت مالی و بيکاری هست و خيلیسارا رحمانی، آگاه امور مهاجرين می

 توانند مصارف خانوادۀ شان را تأمين کنند.«و نمی

 شوند که افغانستان را ترک کنند و به کشورهای همسايه مهاجرت کنند.«ها مجبور میآنوی افزود: »

های ها برای رهايی زندان افغان از زندانگويد که تالشچنان میکنندگان، همالرحمن حقانی، وزير مهاجرين و عودتخليل

 پاکستان و چين ادامه دارد.

م کرده است که وزارت مهاجرين کار را شروع کند و اين رياست برای حل  الرحمن گفت: » رياست الوزراء حکآقای خليل

 باشد.«رهايی زندانيان افغان آمادۀ هرگونه قربانی می

هزار مهاجر افغان  ۱۸۶کنندگان، در يک سال گذشته بيش از يک ميليون و های وزارت مهاجرين و عودتبربنياد گزارش

 نستان برگشته اند.شمول ايران به افغااز کشورهای مختلف به
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