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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  

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

 1-------------------------------------------------------------------نقدی برای ده ها خانواده درپکتيا توزيع شد   کمک

 2---------------------------------------------------------------------- خوست کې زرګونو کورنيوسره مرستې وشوې

 2-------------------------------------------- ايران مدارک اقامت يک ميليون مهاجر افغان را به مدت سه ماه تمديد کرد 

 4------------------------------------------- زرو ډير کډوال اوښتي ۴۵کال کې بريتانيا ته په وړو کښتيو کې له  ۲۰۲۲

 5--------------------------------------------------------- رکورد جديد ورود مهاجران به بريتانيا از طريق کانال مانش 

 7-------------------------------------------------------------- پاکستان: انتقال زنان مهاجر زندانی افغان به کشورشان 

 7----------------------------------------------------------------- حکومت پاکستان در تالش پنهان نمودن اجساد افغان 

 9----------------------------------------------------------- مهاجر غيرقانونی در مديترانه از سوی تونس 108نجات 

 9-------------- نفر تونسی بودند غرق شد  14نفر از آنها اتباع خارجی و  94مهاجر غيرقانونی که   108قايق حامل 
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 متن کامل اخبار 

 دوزارت ویب سایت 

( تنه افغان مهاجرينو  ۳۸۳۸مې ) (  ۱۰( مې تر )۸)   د   د مرغومي     د نيمروز واليت د ورېښمو پل له الرې د ايران څخه

 هېواد ته راستانه شول. 

( کورنۍ، ۷۶)   د نيمروز واليت د مهاجرينو او راستنېدونکو چارو رئيس د معلوماتو له مخې په يادو راستنېدونکوکې 

 ( تنه يې مجردين ول. ۳۵۵۴( تنه کېږي او )۲۸۴چې) 

   ویب سایت وزارت 

 

جدی   11در هماهنگی با رياست مهاجرين آن واليت بتاريخ    ACHROخانواده درواليت پکتيا مساعدت موسسه    99برای  

 توزيع گرديد. 

دالر امريکايی بودکه در مرکز    570کمک مذکور برای هريک از خانواده های ياد شده، جهت رونق شغل های کوچک مبلغ  

 آن توزيع شد.

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

 

( مه د شمالي ۱۱خوراک نړيوال سازمان له لورې د خوست واليت د مهاجرينو چارو رياست په همکارۍ د مرغومي په )د  

 ( کورنيو سره مرستې وشوې. ۸۰۲۷او جنوبي وزيرستان ) 

ګيالن کمپ  په مرکز او     ( لېرته غوړي او نيمه کيلو مالګه۴( کيلو دال، ) ۶( کيلو اوړه، )۵۰يادو کورنيو هرې کورنۍ ته )

 کې ووېشل شوه.

 مهاجرنیوز

وزارت داخله ايران اعالم کرد که مدارک اقامت بيش از يک ميليون مهاجر افغان که در ماه ميزان سال جاری منقضی شده 

  .ع امکان دوباره تمديد اين اسناد وجود داردبود تا پايان ماه جدی تمديد شد. به گفته اين منب

سردار صديق رضا دوست، رييس امور مهاجران و اتباع خارجی در ايران گفت که اين افراد شامل يک ميليون مهاجر  

 .شوند که پس از تسلط طالبان در افغانستان به ايران آمدند و "برگه تردد" دريافت کردندافغان می

  ۱۳۹۶و    ۱۳۹۵گفت: »ما برای همه اتباعی که در سرشماری سال های   رسانه ايرنارضادوست روز يکشنبه در گفتگو با  

اند و برگه های بازشماری از دفاتر کفالت گرفته اند؛ حتی بيش از يک ميليون  يا اوايل امسال وارد ايران شده شرکت کرده

https://morr.gov.af/
https://www.irna.ir/news/84984769/%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
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مهاجری که پس از تحوالت سال گذشته افغانستان به ايران آمده اند، اوراقی را به عنوان برگه تردد در اختيارشان قرار  

 «.داديم

ات را در مراسم يادبود تشييع جنازه عبدالعلی مزاری رهبر پيشين حزب وحدت  اين مقام وزارت داخله ايران، اين اظهار

 .اسالمی و هزاره ها بيان کرد

وی گفت که "اسناد تردد" برای مهاجران تا پايان ماه ميزان سال جاری اعتبار داشت، اما از آنجايی که شرايط برای 

 .ک تا آخر ماه جدی تمديد شودبازگشت به افغانستان مهيا نبود، تصميم گرفته شد اين مدار

 .شود و نيازی به مراجعه افراد به ادارات نيستاو همچنان گفت که اين اسناد به گونه خودکار برای سه ماه تمديد می

شرکت کرده اند،   ۱۳۹۶او    ۱۳۹۵اين وزارت در ماه گذشته اعالم کرد، به مهاجران افغان که در سرشماری سال های  

 .شودمدارک اقامت داده می 

 صدور کارت های اقامت ويژه برای اتباع افغانستان 

گفت: »هفته گذشته کميسيون ويژه با حضور شخص وزير کشور  رييس امور مهاجران و اتباع خارجی در ايران همچنان  

 «.برگزار و مقرر شد که برای همه اتباع شاغل دارای کارت شناسايی، کارت اقامت ويژه در کنار کارت آمايش صادر شود

 .شودرضا دوست در اين مورد گفت که اقدامات اوليه برای اين کار انجام شده که به زودی اعالم می

: »برای اين کار نيازی به مراجعه افراد به دفاتر نيست زيرا ما اطالعات آنها را داريم و اسناد جديدی برای آنها  وی افزود

کنيم.« سردار صديق افزود: »اين افراد بايد از اداره "بافيا" سند گواهی کار بگيرند زيرا اين سند مهم ترين عامل  صادر می

 «.شودبرای زندگی در ايران محسوب می

اين اطالعيه مقامات ايران برای مهاجران افغان در حالی است که برخی از افغان ها در اين کشور از بدرفتاری مقامات  

شوند. برخی نهادهای حقوق بشر نيز از شکايت دارند و هر هفته هزاران شهروند افغان به افغانستان اخراج میايرانی  

 .اندوضعيت مهاجران افغان در ايران ابراز نگرانی کرده

در    کنند. پيش از اين، مقامات ايرانميليون شهروند افغان در ايران زندگی می  ۵وزارت داخله ايران گفته است که حدود  

اکتبر سال گذشته اعالم کردند که از زمان تسلط طالبان در افغانستان بيش از يک و نيم ميليون افغان به ايران مهاجرت 

 .کرده اند

https://morr.gov.af/
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 مهاجرنیوز

 

زرو څخه ډير کډوال په وړو کښتيو کې د   ۴۵کال کې له    ۲۰۲۲د بريتانيا حکومت د يکشنبې په ورځ اعالن وکړ چې په  

انګليس چينل له الرې دغه هيواد ته رسيدلي چې دا په تيرو څو کلونو کې د ريکارډ په کچه ډيروالی ښيي. افغانان بيا له 

 .ويالبانيويانو وروسته د دغو کډوال لوی شمير جوړ

د بريتانيا حکومت د نوي کال په لومړی ورځ د انګليس کانال له الرې بريتانيا ته په وړو کښتيو کې د کډوالو د اوښتو تازه 

تنه د فرانسې له ختيځ څخه بريتانيا ته اوښتي.    ۴۵۷۲۸کال کې    ۲۰۲۲شميرې خپاره کړي چې د دغو شمير له مخې په  

 .سلنه ډيروالی ښيي ۶۰تنه وو چې  ۲۸۵۲۶کال کې بيا دغه شمير  ۲۰۲۱په 

کال کې په وړو کښتيو کې له دغې خطرناکې    ۲۰۲۲زره کډوال به په    ۶۰له دې وړاندې بريتانوي چارواکو اټکل کړی و چې  

 .سمندري الرې بريتانيا ته د ننه شي

کال کې د ټولو رسيدلو کښتيو نيمايي يي د البانيا او افغانستان اوسيدونکي   ۲۰۲۲راغلي چې په   په دغه تازه راپور کې

سلنه افغان کډوال په دغه موده کې بريتانيا ته رسيدلي. په همدغه کال کې ټولټال   ۱۵سلنه البانوي او    ۳۵ل  وو چې ټولټا

 .واړه کښتۍ د بريتانيا سواحلو ته رسيدلي ۱۱۰۴

https://morr.gov.af/
https://www.gov.uk/government/statistics/irregular-migration-to-the-uk-year-ending-september-2022/irregular-migration-to-the-uk-year-ending-september-2022
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 .سلنه يي نارينه وو ۸۷راپور زياتوي چې د رسيدونکو کډوالو له ډلې 

سمندري الر ډيره خطرناکه بلل شوې چې د ګڼ شمير کډوال ژوند يي د فرانسې له ختيځ څخه د بريتانيا سواحلو ته دغه  

 .تنه کډوال چې بريتانيا ته يي د اوښتو هڅه درلوده، پر دغه الر خپل ژوند وبايله ۴تيره مياشت  .اخيستې

په وړو کښتيو کې بريتانيا ته د ناقانونه کډوالو ننوتل په دغه هيواد کې د دولت لپاره يوه سرخوږۍ جوړه کړې. د دغو  

کډوال دغه افريقايي    حکومت له رونډا سره يو تړون السليک کړ تر څو د کښتيو په وسيله رسيدليکډوالو د مخنيوي لپاره 

 .د بريتانيا سترې محکمې هم دغه کار قانوني بللې. هيواد ته واستوي

 لندن او پاريس د انګليس کانال کې له الرې برېتانيا ته د کډوالو د تګ د مخنيوي تړون السليک کړهمدارنګه تيره مياشت  

ميليونه    ۷۲،۲کې د کډوالو د څپو د مخنيوي لپاره فرانسې ته    ۲۰۲۳او    ۲۰۲۲چې د دغه تړون له مخې به بريتانيا په  

 .يورو ورکړي

سربيره پر دې لومړي وزير ريشي سوناک له البانيا سره هوکړه وکړه چې په وړو کښتيو کې دغه هيواد ته رسيدونکي 

لومړی وزير ويلي چې زرګونه البانويان به راتلونکو مياشتو کې بيرته  .البانوي کډوال به بيرته خپلو هيوادونو ته واستوي

 .خپل هيواد ته واستوي

 ۴۰۰انګليس چينل د فرانسې او بريتانيا ترمنځ د نړۍ يو له بوختو خطرناکو سمندري الرو څخه ده چې هره ورځ شاوخوا  

دغې الرې تيريږي. د افغانانو په ګډون ډيری کډوال هڅه کوي چې د قاچاقچيانو په مرسته، د فرانسې    سوداګريزي کښتۍ له

 .له ختيځ کاالس څخه په وړو کښتيو کې له همدې الرې ځانونه بريتانيا ته ورسوي

 دویچه وله 

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/ps/post/45405/%D8%A7%D9%86%DA%AB%D9%84%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%DA%85%D9%84%D9%88%D8%B1-%DA%A9%DA%89%D9%88%D8%A7%D9%84-%DA%89%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%88-%DB%B4%DB%B3-%D8%AA%D9%86%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B1-%DA%98%D8%BA%D9%88%D8%B1%D9%84-%D8%B4%D9%88%D9%8A-%D8%AF%D9%8A?preview=1672674850752
https://www.infomigrants.net/ps/post/40688/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%DA%A9%DB%90-%D9%87%D8%BA%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87-%D8%BA%D9%88%DA%9A%D8%AA%D9%88%D9%86%DA%A9%D9%8A-%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%84-%D8%B4%D9%88%D9%8A-%DA%86%DB%90-%D8%B1%D9%88%D9%86%DA%89%D8%A7-%D8%AA%D9%87-%D9%8A%D9%8A-%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%88-%D9%BE%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DA%93%D9%87-%D8%B4%D9%88%DB%90?preview=1672674935532
https://www.infomigrants.net/ps/post/40688/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%DA%A9%DB%90-%D9%87%D8%BA%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87-%D8%BA%D9%88%DA%9A%D8%AA%D9%88%D9%86%DA%A9%D9%8A-%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%84-%D8%B4%D9%88%D9%8A-%DA%86%DB%90-%D8%B1%D9%88%D9%86%DA%89%D8%A7-%D8%AA%D9%87-%D9%8A%D9%8A-%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%88-%D9%BE%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DA%93%D9%87-%D8%B4%D9%88%DB%90?preview=1672674935532
https://www.infomigrants.net/ps/post/44705/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%AF-%D8%A7%D9%86%DA%AB%D9%84%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%DA%A9%DB%90-%D9%84%D9%87-%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%90-%D8%A8%D8%B1%DB%90%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D9%87-%D8%AF-%DA%A9%DA%89%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88-%D8%AF-%D8%AA%DA%AB-%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%8A-%D8%AA%DA%93%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%DA%93?preview=1672674962420
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ميالدی به گونه غيرقانونی با عبور از کانال مانش وارد بريتانيا شده اند. حکومت   ۲۰۲۲هزار مهاجر در سال    ۴۵بيش از  

 .خواهد در سال جديد قانون پناهندگی را تشديد کندبريتانيا می

که در سال    چنانچه خبرگزاری بريتانيايی »پی ای« به نقل از آمار وزارت داخله اين کشور گزارش داده است، شمار کسانی

هزار نفر رسيده است. اين آمار    ۴۶های کوچک از کانال مانش عبور کرده اند نزديک به  ميالدی به وسيله قايق  ۲۰۲۲

هزار نفر بيشتر بوده است. بر اساس اين گزارش تا کنون چنين رقم بلند عبور    ۱۷   در تناسب با سال پيش از آن تقريبا

 .ت نشده بودغيرقانونی مهاجران در طول يک سال ثب

مهاجر در ظرف يک روز از طريق کانال مانش خود را به بريتانيا رساندند که   ۱۲۹۵ماه آگست سال گذشته    ۲۲به تاريخ  

 بيشترين شمار ورود روزانه مهاجران به بريتانيا بود 

ورود مانع  اخراج  تشديد سياست  با  دارد  تالش  بريتانيا  کار  محافظه  کشور شود.    حکومت  اين  به  غيرقانونی  مهاجران 

شوند به رواندا انتقال دهد و در آنجا  های غيرقانونی به اين کشور وارد میحکومت در نظر دارد آن مهاجرانی را که از راه

ا  فرصت ارائه درخواست پناهندگی را خواهند داشت. اين مهاجران حتی اگر به عنوان مهاجر پذيرفته شوند، نيز به بريتاني 

 .شوندبرگشت داده نمی

 اش را نقض کرده است المللیسازمان ملل: لندن تعهدات بين

محکمه عالی لندن اخيراً اين رويکرد را اساساً قانونی اعالم کرده است. با وجود آن، تا کنون پروازهای انتقال مهاجران 

ر تابستان سال گذشته به دليل مخالفت محکمه  ريزی شده د از بريتانيا به رواندا صورت نگرفته است. اولين پرواز برنامه

اش  المللیحقوق بشر اروپا لغو شد. کميساريای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد حکومت بريتانيا را به نقض تعهدات بين

 .متهم کرده است
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شود. اخيراً اعالم کرده است که در سال جديد قوانين پناهندگی تشديد میبا وجود آن ريشی سوناک، نخست وزير بريتانيا  

شوند، از مزايای سيستم پناهندگی  خواهد آن مهاجرانی که به صورت غيرقانونی وارد اين کشور میحکومت بريتانيا می

  .بهره مند نگردند

 یک افغانستان سپوتن

 

 .پاکستان اعالم کرد که زنان مهاجر افغان زندانی در اين کشور به افغانستان منتقل خواهند شد

به گزارش اسپوتنيک، پس از شکايت های روز افزون افغانها، مقامات پاکستان وعده دادن که به زودی روند اخراج زنان  

 .و کودکان زندانی به افغانستان آغاز خواهد شد

 .کودک افغان در زندان مرکزی کراچی به سر ميبراند 178زن و  129معلومات مقام ها بر اساس 

تن آنها به دو ماه حبس محکوم   54زن که    129به گفته يکی از افسران زندان مرکزی شهر کراچی پاکستان، از مجموعه  

زن به افغانستان   58وند و اخراج حدود  شتن ديگر آنها جريان دارد. آنها مرتباً در محکمه حاضر می  75شده اند و محاکمهٔ  

 .آغاز خواهد شد

 افغانستان سپوتنیک 
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 .بی سرنوشتی مسافرين افغان در سرحد پاکستان و گته ميشود تا اکنون اجساد سه نفر پيدا شده است

ی قاچاق از افغانستان به پاکستان  گونههزاره ميباشد قصد مسافرت بهمسافر که اکثريت از قوم   28به گزارش اسپوتنيک،  

 .اندرا داشتند، در مرز دو کشور ناپديد شده

 .اندبه گفته يکی از مسافرين اجساد سه تن که يکی از آن برادرش است، تا اکنون پيدا و به کويته پاکستان منتقل شده

های عبدهللا و واسع از افغانستان به پاکستان سفر نامتوسط دو قاچاقچی بهتن قصد داشتند    30گفته ميشود، چهار روز قبل  

 .کنند

تن تا اکنون اجساد سه نفر پيدا شده است، گفته ميشود دليل مرگ آنها سردی بيش از حد   28افزايد که از جمله  منبع می 

  .ی فجيع بودهگونهو شکنجه و به 

  .باشدمی شده نزد نظاميان پاکستانیه تماس گرفته و گفته اند که افراد مفقودمنبع، يکی از قاچاقچيان به کويت گفتهبه

تن از مسافرين به قتل رسيده و اجساد شان نزد نظاميان پاکستانی اند، وی همچنان  28گمان يکی از بستگان قربانيان به  

  .جنايت شان است افزود جنازه آنها يکی يکی پيدا ميشود، و حکومت پاکستان در کوشش پنهان کردن

گويد که نظاميان پاکستانی و قاچاقچيان متهم به دست تا اکنون دليل و عامالن قتل اين مسافران روشن نشده. منبع می

 . داشتن در قتل مسافران اند
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 صدای ترکیه 

 نفر تونسی بودند غرق شد  14آنها اتباع خارجی و نفر از  94مهاجر غيرقانونی که   108قايق حامل 

 

 .مهاجر غيرقانونی را در دريای مديترانه نجات داد   108تونس 

مهاجر غيرقانونی که    108حسام الدين الجبابلی سخنگوی نيروهای امنيت ملی تونس در بيانيه خود اعالم کرد قايق حامل  

 .د غرق شدنفر تونسی بودن 14نفر از آنها اتباع خارجی و   94

مورد تالش برای عبور مخفيانه از مرزهای دريايی در مناطق    6های امنيت ملی شب گذشته از  الجبابلی تصريح کرد: يگان

 .ساحلی و مرکزی کشور جلوگيری کردند

نفر از مهاجران غيرقانونی که عمدتا    2836،  2022المللی مهاجرت در اکتبر  در گزارش منتشر شده توسط سازمان بين

هايشان و  قصد داشتند به ايتاليا يا مالت بروند، بر اثر غرق شدن قايق 2021سواحل ليبی و تونس بودند و از ژانويه    از

 .يا به دليل گرسنگی يا تشنگی جان خود را از دست دادند
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