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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-------------------------------------------------- بودجه،یک امانت است، در مصرف آن باید اخالص و صداقت داشت 

 2---------------------------------------------------------------- کورنیو سره نغدي مرستې وشوې ( ۴۹۰غزني کې ) 

 2------------------------------------------------------------ بیش از هزار مهاجرافغان ازایران به وطن برگشت نمودند

 3------------------------------------------------------------بامیانو کې له زرو زیاتو کورنیوسره نغدي مرستې وشوې 

 3----------------------------------------- کند؟آیا ورود به کرواسی در حوزه شنگن از مسیر مهاجرت بالکان تغییر می

 6---------------------------------------------------- سویدن: راستگرایان آماده هر کاری برای اخراج مهاجران هستند 

 7-------------------------------------------------- د پاکستان محکمې د سلګونه افغان بندیانو د خوشي کولو حکم کړی 

 10 ---------------- شصت ملیون دالر برای کمک به پناهجویان افغان به پاکستان داده است ۲۰۲۲ایاالت متحده در سال 

 11 ---------------------------------------- مهاجر غیرقانونی در استان کوجاایلی ترکیه شناسایی و دستگیر شدند  150

های پالستیکی یک تریلی در کوجاایلی  الی محموله حاوی لولهمهاجر غیرقانونی را در البه  150نیروهای امنیتی ترکیه  

 11 ------------------------------------------------------------------------------------- .شناسایی و دستگیر کردند
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 متن کامل اخبار 

 ویب سایت وزارت 

 

الحاج محمد ارسالح خروتی، معین مالی و اداری وزارت امور مهاجرین در جلسه با مسوولین وکارمندان  مطلب فوق را  

 ، در دفتر کارش ابراز داشت. 17/10/1401ریاست مالی و اداری به تاریخ

این  وی عالوه نمود که بخش مالی واداری حیثیت ستون فقرات اداره را دارد، بنأ با در نظر داشت اهمیت وحساسیت که  

 بخش دارد، مسوولیت های آن باید به وقت و زمان، شفاف و موثر صورت گیرد. 

خروتی عالوه نمود که مسوولین وکارمندان باید از کارکرد های یومیه خویش برای اجراآت بهتر و بی نقص آینده، برتجارب  

 م دهند. شان به افزایند و با آمدن سال جدید و فصل جدید، اجراآت بهتر و موثر تر را انجا

معین مالی و اداری افزود که بودجه، یک امانت است که در دسترس ما و شما قراردارد و الزم است که در مصرف آن  

 احتیاط، امانت داری و موثریت استفاده را مد نظر داشته باشیم. 

https://morr.gov.af/
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اجرا و باقی مانده    سپس رییس مالی و اداری و شماری ازآمرین وکارمندان آن ریاست در مورد کارهای انجام شده، تحت

با حفظ امانت داری و صداقت اجرا خواهد   و اطمینان دادند که الی اخیر سال مالی، آنچه شامل پالن است،   توضیحات داده  

 .شد.

 محترم خروتی از اجراآت آنریاست قدر دانی نموده و خواهان موفقیتهای بیشتر ایشان شد. 

 دوزارت ویب سایت 

 

 

( کورنیو ۴۹۰( )۱۴( موسسې له لورې د غزني والیت د مهاجرینو چارو آمریت په همکارۍ د مرغومي په )CHAد )

 سره نغدي مرستې وشوې. 

 ( امریکایي ډالره نغدې ووېشل شوې.۲۷۵یادوکورنیو هرې کورنۍ ته )

 ویب سایت وزارت  

تن مهاجرافغان    3آمریت سرحدی اسالم قلعه ریاست امورمهاجرین و عودت کننده گان والیت هرات ازبرگشت یک هزارو  

 جدی خبرداد. 14ازایران، به تاریخ 

 دیگرافراد مجرد بودند واردکشور شده اند.تن  950تن و   53خانواده، شامل  15از میان افراد مذکور 

https://morr.gov.af/
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 معرفی شدند  WARCHILDرا غرض دریافت کمک، به دفتر  طفل ردمرزی 10منبع عالوه نمود که ازآن میان، 

 دوزارت ویب سایت  

 

( مه )  ۱۴( موسې له لورې د بامیانو والیت د مهاجرینو چارو آمریت په همکارۍ د مرغومي په )  ACTION AIDد )

 ( کورنیوسره نغدي مرستې وشوې. ۱۶۳۹

 مهاجرنیوز

https://morr.gov.af/
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گوید ادغام این کشور بالکان  کوز کارشناس مهاجرت میشامل حوزه شنگن شد. کامی لو  ۲۰۲۳کرواسی در اول جنوری 

تواند وضعیت را در مرز کرواسی تغییر دهد، جایی که هجوم مهاجران در آن بیشتر است. از سوی در منطقه شنگن می

  .دیگر وضعیت در بوسنیا کشور همسایه دشوارتر خواهد شد

حوزه شنگن شد. این در حالی است که مسیر مهاجرت   وارد منطقه رفت و آمد آزاد در  ۲۰۲۳کرواسی در اول جنوری  

 ۳۰حدود    ۲۰۲۲بالکان از تابستان شاهد افزایش شدید ترافیک بوده است. زاگرب پایتخت این کشور در ده ماهه اول سال  

 .درصد افزایش یافته است  ۱٥۰هزار مهاجر غیرقانونی را در این کشور ثبت کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل  

کند که این کشور برای کامی لو کوز کارشناس امور مهاجرت، ورود کرواسی به حوزه شنگن این امکان را فراهم می

گوید: »کرواسی به خاطر خدمات خوب و وفادار بودنش به اتحادیه اروپا  اقدامی را انجام دهد که قبالً وجود داشت. او می 

 «.ه اتحادیه اروپا پاداش دریافت کرده استدر حصول اطمینان از محدود کردن ورود مهاجران ب

مسوولیت حفاظت از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا را بر عهده    ۲۰۱۳کرواسی از زمان ادغام در اتحادیه اروپا در سال  

نداشته باشند،   ۲۰۱۵داشته است که بیشتر آنها با بوسنیا مشترک هستند. اگر ارقام امروزی هیچ ارتباطی با آمارهای سال  

 .شوندان، از طریق صربستان یا بوسنیا وارد اتحادیه اروپا میهزاران تبعیدی همچنان هر ساله از مسیر بالک

https://morr.gov.af/
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خواهد ، شمال بوسنیا در مرز با کرواسی، به یک بن بست برای مهاجران تبدیل شده است. کرواسی که می ۲۰۱۸از سال 

ر این منطقه توانایی خود در حفاظت از مرزهای اتحادیه اروپا را به بروکسل نشان دهد، در واقع مرزبانان زیادی را د 

مستقر کرده است. مخالفت ها چند برابر شده و در بیشتر موارد با خشونت، شکنجه و دزدی نیرو های مرزی همراه بوده 

های غیردولتی در مورد سوء استفاده از مهاجران  های سازمانها به اینسو، گزارشاست که مرتباً محکوم می شود. از سال

 .یافته استدر مرز بوسنیا و کرواسی افزایش 

 احترام بیشتر به حقوق بشر؟ 

سازد که احترام به حقوق تواند تغییر کند.« او خاطرنشان میدهد: »بر اساس این اقدام وضعیت میکامی لو کوز توضیح می

ی تخطی، بر پلیس  بشر یکی از تعهدات مرتبط با ورود به حوزه شنگن است. ممکن است که در هنگام ورود، در صورت

 «.تواند بهتر کنترل شودکرواسی و مرزبانان فشار بیشتری وارد شود. بنابراین موارد عدم رعایت حقوق بشر می

تواند زمینه بهبود سیستم پناهندگی در این کشور و همکاری در زمینه بازگشت داوطلبانه مهاجران ورود شنگن همچنان می 

ان به گونه سیستماتیک مهاجرانی را که برای جلب حمایت بین المللی وارد کشور را فراهم کند، در صورتی که مرزبان

 .شوند، برنگردانندمی

تواند را به دست آورده است اما کرواسیا با پیوستن به حوزه شنگن می بوسنیا اخیراً تنها عضویت ورود در اتحادیه اروپا

 .تسلط بیشتر داشته باشد. بنابر آن وضعیت در بوسنیا کشور همسایه دشوار خواهد شد

 کرواسی از اخراج مهاجران جلوگیری کند 

نامه بین سازمان بین المللی مهاجرت   اتحادیه اروپا از تامین مالی تفاهمنوامبر سال گذشته، الیور وارهلی، کمیسر   ۲۸در  

مهاجران  «هزار یورو خبر داد. از مبلغ برای »بازگشت داوطلبانه و اخراج اجباری ٥۰۰و وزارت داخله بوسنیا به مبلغ  

ا، واقع در شمال بوسنیا به یک شود. کمیسر اتحادیه اروپا همچنان اشاره کرد که اردوگاه لیپبه کشور مبدا استفاده می

مرکز بازداشت تبدیل خواهد شد. او گفت: »مهاجران غیرقانونی و جعلی باید تا زمان بازگشت به کشورشان بازداشت 

 «.شوند

نو نیم کیچین" که به مهاجران در بوسنیا و صربستان کمک  "باربارا بکارس مسوول روابط مطبوعاتی سازمان غیردولتی  

در این پروژه تمایل بروکسل این بود که "کرواسی از اخراج مهاجران جلوگیری کند" و در عین حال » :دگویکند، میمی

 «.مهاجران در بوسنیا نگه داشته شوند

 توافق صربستان، مجارستان و اتریش روی مبارزه مشترک علیه مهاجرت غیرقانونی :مرتبط

https://morr.gov.af/
https://www.dw.com/en/eu-accepts-bosnia-as-candidate-for-membership/a-64081878
https://www.infomigrants.net/prs/post/44813/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B5%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C
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حادیه اروپا دور  کنند تا مردم را تا حد امکان از مرزهای اتاو گفت که پلیس بوسنیا و صربستان در حال حاضر تالش می

ها خیلی زود افرادی را ها هم در بوسنیا و هم در صربستان بسیار رایج است. پلیس صبحگوید: »اخراجنگه دارند. او می

برد. در بوسنیا آنها را معموال به  هایی دور از مرزها میآوری کرده و به مکانخوابند جمعکه بیرون از اردوگاه ها می

 «.برنددر حالی که در صربستان آنها را به جنوب کشور می برنداردوگاه لیپا می

کند. این کشور همچنان کاندیدای  برای جلوگیری از ورود از مسیر بالکان، بروکسل نیز روی کمک صربستان حساب می

 .عضویت در اتحادیه اروپا است و ادغام آن بدون شک تا حد زیادی بستگی به کنترل مرزهای این کشور دارد

ه اکتبر، بلگراد به درخواست بروکسل، به معافیت ویزا برای اتباع تونس و بوروندی پایان داده است. داشتن ویزا  در ما

 .برای ورود به این کشور از اول جنوری برای اتباع هند و گینه تمدید شد

 مهاجرنیوز

 

به مدت شش ماه ریاست اتحادیه اروپا را بر عهده گرفت. این در حالی است که کشور  ۲۰۲۳جنوری  سویدن از اول  

 .شود و در مورد مسایل مهاجرت سختگیر استسویدن توسط یک حکومت راستگرای پوپولیست اداره می

عهده گرفت. این در حالی است به مدت شش ماه ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را بر    ۲۰۲۳کشور سویدن از اول جنوری  

 .شود و در سیاست مهاجرت سختگیر استکه کشور سویدن توسط یک حکومت راستگرای پوپولیست اداره می

https://morr.gov.af/
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  ۱۰، این کشور با جمعیت  ۲۰۱٥در جریان بحران مهاجرت در سال   .پذیرایی از مهاجران در کشور سویدن به پایان رسید

. اما هفت سال پس از آن وضعیت تغییر کرده است و پذیرایی مهاجران در  پناهجو بود  ۱۶۰۰۰۰میلیون نفر، میزبان  

 .کشوری که از هر پنج ساکن آن یک تن در خارج از کشور متولد شده، محدود شده است

کنند. در حاشیه گردهمایی یک در همین حال گروه های راست افراطی در مخالفت با مهاجران در این کشور اعتراض می

و تظاهرات کنندگان رخ داد.   درگیری شدیدی میان پلیس گروه راستگرایان افراطی در سویدن، در ماه اپریل سال گذشته

 .اعضای این گروه اسالم ستیز هستند. آنها در هر گردهمایی خود یک نسخه قرآن را می سوختاندند

های سویدن  در پایان کارزار انتخاباتی که در آن ناکامی ادغام مهاجران همه چیز را مورد بحث قرار داده است، دموکرات 

قدرت   .را در جایگاه دوم در انتخابات پارلمانی ماه سپتامبر سال گذشته تحمیل کردنددرصد آرا، خود   ۲۰نماینده و   ۷۳با 

 .سیاسی که در عقب چپ ها و در برابر راست افراطی قرار دارد

در همین حال، حزب ملی گرا و ضد مهاجرت نتوانست به اتالفی که توسط نخست وزیر اولف کریسترسون، محافظه کار 

پوپولیست اکنون از نفوذ بی سابقه ای    متحد دموکرات مسیحی و لیبرال تشکیل شده بود، بپیوندد. اما دموکرات های راست

  .کندساله، نقش خود را به نمایندگی از حزبش در دولت ایفا می ۴۳برخوردار هستند. رهبر آن جیمی آکسون 

مهاجر در سال رای داده است. در حالی که در سال    ۹۰۰حزب راست افراطی در سویدن در حال حاضر تنها به ورود  

 .رسیدتن می ۶۴۰۰ورود مهاجران به  ۲۰۲۲

 مهاجرنیوز

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/prs/post/39934/%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%DB%8C%D8%AF%D9%86-%DB%B9-%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B2%D8%AE%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
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افغان بندیانو د خوشي کولو حکم صادر شوی    ۴۰۵د پاکستان د کراچۍ ښار کې طالب چارواکي ویلي چې د محکمې لخوا د  

ډیر ماشومان او میرمنې ال هم په زندانونو کې شپې سبا کوي. له دې سره په تیرو دوو میاشتو کې دوه افغانان   ۴۰۰خو له  

  .د کراچۍ په زندانونو کې مړه شوي

افغانانو د خوشې کولو حکم تازه د محکمې لخوا السلیک   ۴۰۵ته ویلي:» د   طلوع نیوزپه کراچۍ کې د طالبانو کونسل  

  .شوی چې ډیر ژر به دغه کسان خوشي شي.« په دغو افغانانو کې ماشومان او ښځې هم شاملې دي

انان د کراچۍ په زندانونو کې افغ  ۱۲۰۰تیره اونۍ پاکستاني چارواکو واشنګټن پوست ورځپاڼې ته ویلي و چې دامهال  

افغانان بندیان دي چې ډیری یي د قانوني اسنادو    ۲۰۰۰بندیان دي. طالب چارواکي بیا وایي چې په ټول پاکستان کې دامهال  

 .د نه لرلو په تور بندیان شوي

کسان خوشې کړل او بیرته   ۴۲۸په کراچۍ کې د طالبانو کونسل عبدالجبار تخاري طلوع نیوز ته وویل:» مونږ یو ځل  

نورو کسانو د خوشې کیدو حکم د محکمې له لورې صادر شوی. اداري چارې یي رواني  ۴۰۵وطن ته ستانه شول. او د  

 «.دي او په څو ورځو کې به دوې بیرته افغانستان ته ستانه شي

نوموړی وویل:» په تیرو دریو میاشتو کې دوه افغانان د کراچۍ په زندانونو کې مړه شوي چې د یو تن جسد الهم په  

میرمنې   ۱۹۴نارینه او    ۷۱۲ماشومان،    ۲۵۷ویلي چې په زندانونو کې دا مهال   پاکستان کې دی.« دغه طالب چارواکی

 .بندیان دي

https://morr.gov.af/
https://tolonews.com/index.php/pa/afghanistan-181470
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بې په ورځ، خبردارۍ ورکړ چې د ټولو هغو افغانانو د بیرته لیږلو مصارف چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سه شن

د کراچۍ له زندانونو څخه خوشې کیږي، په اسالم اباد کې د دوې سفارت په غاړه اخلي. د بهرنیو چارو وزارت له افغانانو 

 .غوښتي چې په دې برخه کې دې چاته پیسې نه ورکوي

 نېد بشري حقونو او افغانانو اندیښ

د پاکستان په زندانونو کې د افغان کډوالو په ځانګړي ډول د ماشومانو او ښځو وضعیت او له دوې سره د چارواکو ناوړه  

چلند، د بشري حقونو او یو شمیر افغانانو اندیښنه راپارولې. یو شمیر افغان په ټولنیز شبکو د پاکستان دغه کار په کلکو  

 .مانو نیول له ټولو نړیوالو قوانینو څخه غړونه بللېټکو غندلی او د پولیسو لخوا د ماشو

د پاکستان د پارلمان غړی محسن داوړ تیره اونۍ په خپل ټویټر کې د یو شمیر افغان ماشومانو تصویرونه خپاره کړل چې  

دغه چلند  د نوموړي په خبره افغانان دي. نوموړی په دې اړه لیکلي: » دبشري حقونو دغه سرغړونې په کلکه غندو او  

 «.غیر انساني دی. د سند حکومت باید له افغان کډوالو سره د پرله پسې ناوړه چنلد له امله و شرمیږي

This treatment is inhumane. Unfortunately Afghans have been relegated to sub-

human levels in this country since the last four decades. Strongly condemn these 

gross human rights violations. The government of Sindh should be ashamed of its 

repeated mistreatment of Afghan refugees. pic.twitter.com/WlZIuYCEfh 

— Mohsin Dawar (@mjdawar) December 29, 2022 

ې په اړه د بخنښنې نړیوال سازمان هم د پاکستاني پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو او د دوې د اسنادو د تمدید د پروس

 .اندیښنه څرګنده کړې

د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف ته یو لیک واستوه او له  مه، ۱۶تیره میاشت د ډسمبر په 

 .نوموړي څخه یي و غوښتل چې په پاکستان کې دې د افغان کډوالو ساتنه وکړي

 

 

 

https://morr.gov.af/
https://t.co/WlZIuYCEfh
https://twitter.com/mjdawar/status/1608486768504098820?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.infomigrants.net/ps/post/45483/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%DB%90-%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88-%DA%A9%DA%93%D8%A7%D9%88-%D8%AF-%D8%A8%DA%9A%D9%86%DB%90-%D9%86%DA%93%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%87-%D8%AE%D9%BE%D9%84%D9%88-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%86%D9%88-%D8%A8%DB%90-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%8A-%D8%AF%D9%8A
https://www.infomigrants.net/ps/post/45483/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%DB%90-%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88-%DA%A9%DA%93%D8%A7%D9%88-%D8%AF-%D8%A8%DA%9A%D9%86%DB%90-%D9%86%DA%93%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%87-%D8%AE%D9%BE%D9%84%D9%88-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%86%D9%88-%D8%A8%DB%90-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%8A-%D8%AF%D9%8A
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 رادیوآزادی  

 

 تعدادی از پناهجویان افغان در پاکستان 

میلیون دالر را با پاکستان در بخش   ۶۰، ایاالت متحده  ۲۰۲۲سفارت ایاالت متحده در اسالم آباد می گوید، در سال مالی

 .رسیده گی به پناهجویان افغان کمک کرده است

 

جنوری( این سفارت، دونالد بلوم سفیر ایاالت متحده در اسالم آباد گفته که از آغاز سال  6بر اساس خبرنامه روز جمعه )

ر را برای رسیده گی به پناهجویان افغان با پاکستان کمک میلیون دال ۲۷۳به اینسو، ایاالت متحده در مجموع  ۲۰۲۲

 .کرده است

 

در ادامه آمده که بیشتر کمک ها با افغان ها در بخش های صحی و آموزشی در ایالت های خیبر پختونخوا و بلوچستان  

 .صورت گرفته

 

میلیون پناهجوی افغان   ۱.۳یک به کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان می گوید که در حال حاضر نزد

همچنان تخمین می شود که بیش از یک میلیون افغان دیگر بدون سند در آنکشور  .دارای سند در پاکستان بسر می برند

 زنده گی می کنند 

https://morr.gov.af/
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 رادیوصدای ترکیه 

های پالستیکی یک تریلی در کوجاایلی  الی محموله حاوی لولهمهاجر غیرقانونی را در البه  150ترکیه  نیروهای امنیتی  

 .شناسایی و دستگیر کردند

 

های پالستیکی را در  های مبارزه با قاچاق استان کوجاایلی ترکیه به دنبال دریافت گزارشی یک تریلی حامل بار لولهواحد

 مهاجر غیرقانونی داخل اتاق بار آن را شناسایی کرد.  150منطقه »ارسالن بی« متوقف و 

 اند پس از طی مراحل اداری و قضایی به مرکز ارجاع منتقل شدند. بر این اساس، مهاجران غیرقانونی که دستگیر شده

 

https://morr.gov.af/

