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 متن کامل اخبار 

   دوزارت ویب سایت

 

مهاجرینو او راستنېدونکو چارو وزیر الحاج خلیل الرحمان حقاني د آغلې آمنه محمد په مشرۍ د ملګرو ملتونو له پالوي  د  

 سره په خپل کاري دفتر کې وکتل

 په دغه ناسته کې د میرمنو د کار او تعلیم ترڅنګ د بشري مرستو په څرنګوالي خبرې وشوې

افغانس په  ملتونه  ملګري  وویل:  محمد  په دې اغلې  همکار ووسي،  سره  افغانستان  د  دي، چې  پاتې  لپاره  ددې  کې  تان 

وروستیو کې چې د افغان میرمنو د کار او تعلیم پروړاندې کوم حکمونه صادر شوي دي د افغان ولس لپاره ناوړه پایلې  

 لري ځکه د تعلیم او تربیې نشتون ټولنه شاته پاتې کوي 

اره باید یو چینل وي، ترڅو وخت په وخت دغه ډول مسایل پکې وڅېړل شي او  نوموړې ټینګار وکړ، چې د خبرو اترو لپ

 یوه ښه نتیجه ترالسه شي 

https://morr.gov.af/
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نوموړې د ا.ا. څخه مننه وکړه، چې په ځینو مواردو لکه د روغتیا په برخه کې یې د میرمنو لپاره استثناءات رامنځته کړي  

د ا.ا. مالتړ وکړي خو په دې تړاو د هغوی او د ملګرو دي او غوښتنه یې وکړه، چې په خارج کې زیاتې مېرمنې غواړي  

 ملتونو اندیښنې باید لرې شي

د مهاجرینو چارو وزیر وویل افغانستان یوه سنتي ټولنه ده دلته باید حقایق درک شي او دغه ټولنې ته د غرب له چشمو  

 ونه کتل شي 

ټولې مېرمنې له مرستو بې برخې کول بال توجیه    نوموړي وویل د یو څو ښځو د بې روزګاره کېدو له امله د افغانستان

ا. د زدکړو مخالف نه دی او مونږ هڅه کوو، چې د میرمنو د کار او زدکړو لپاره داسې یوه حلالره جوړه کړو،  .عمل دی، ا

 چې د اسالمي شریعت سره په ټکر کې نه وي 

نظام په تبدیلۍ کې د اشخاصو تبدیلي مهمه نه وي بلکې د مهاجرینو چارو حقوقي سالکار مفتي محمود ذاکري زیاته کړه د  

د قوانینو تبدیلي مهمه وي، ملګري ملتونه، چې هغه نظامونو ته درناوی لري، چې په رایو سره راغلي وي باید هغه نظام  

 ته تردې زیات درناوی ولري، چې د سرونو په بدل کې راغلی دی 

نه دي، بلکې د میکانیزم خبره ده، چې باید داسې یو چوکاټ رامنځته  نوموړي وویل، د تعلیم او زدکړو هیڅوک مخالف  

شي، چې د اسالمي شریعت او افغاني کلتور سره په ټکر کې نه وي، ملګري ملتونه دې زمونږ دیني اړتیاوې په نظر کې 

 ونیسي

نور باید دغه تجربې تکرار   ښاغلي ذاکري زیاته کړه، تراوسه په افغانستان کې کرکو او فشارونو ښه پایله نه ده لرلې نو 

 نشي

په پای کې آغلې امنه محمد دغه مجلس ډېر ګټور وباله او هیله یې وښوده، چې له دې وروسته به بیا هم افغانستان ته  

 راځي

   ویب سایت وزارت 

https://morr.gov.af/
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الحاج خلیل الرحمن حقا.نی، وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان با آقای لیونارد زولو، رئیس دفتر پناهندگان سازمان 

 .در کابل دیدار و روی همکاری های مشترک گفتگو کرد (UNHCR)ملل متحد

به که روی وضعیت جدی در مقر وزارت صورت گرفت در رابطه به نشست اخیر چهار جان  28در این نشست که چهارشنبه  

مهاجران افغان در ایران برگزار شد، برگزار شدن نشست های سه جانبه با ایران و پاکستان، هماهنگی در رابطه به کمک 

، هماهنگی در انتخاب ساحات  2023رسانی به بیجاشده های داخلی، تنظیم فعالیت ها و ترتیب پالن تفاهمنامه مشترک  

 .انکشافی در آن بحث و تبادل نظر صورت گرفت دارای اولویت و تطبیق پروژه های

وزیر امور مهاجرین به راه حل دوامدار مشکالت بیجاشده ها و برگشت کنندگان تاکید کرده بیان کرد که برای رسیدگی بهتر  

نشست  به مهاجران افغان در کشورهای ایران و پاکستان، نیاز است تا به تعقیب نشست چهارجانبه که در ایران برگزار شد،  

 .های سه جانبه نیز با این دو کشور تنظیم و برگزار شود

در این نشست ها اداره پناهندگان سازمان ملل متحد، دولت افغانستان، دولت های ایران و پاکستان به صورت جداگانه 

 .دحضور خواهند یافت و روی وضعیت مهاجران افغان در آن کشور با پادرمیانی سازمان ملل متحد بحث خواهد ش

https://morr.gov.af/
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را ستوده و امیدواری کرد    2022در همین حال آقای زولو فعالیت های وزارت امور مهاجرین در تفاهمنامه همکاری های  

که دو طرف مشکالت پیش آمده را مشترکاً حل و زمینه همکاری بیشتر را با موسسات و نهادهای بین المللی فراهم خواهند 

 .ساخت

 دوزارت ویب سایت 

 

د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو وزارت مسلکي مرستیال مولوي عبدالرحمن راشد په کابل کې د ترکیې سفیر ښاغلي 

 جهاد ارګین آی سره لیدنه وکړه او په ترکیې کې یې د افغان مهاجر پر وضعیت خبرې وکړې. 

( مه نېټه ترسره شوه، ښاغلي راشد ټینګار وکړ، چې په ترکیې کې باید افغان  ۲۸د مرغومي په )   دغه لیدنه کې چېپه  

د   ته  دوی  شي،  ځورل  ونه  قانوني    استوګنې سفر   مهاجرین  غیر  د  به  سره  دې  په  چې  شي،  برابره  زمینه  قانوني 

 کېدو کې اغزمن ثابتېدای شي.   همخه راکمه شي،چې دا د دواړو هېوادونو د اړېکو په ښ  مهاجرت

هغه د ترکیې هېواد څخه غوښتنه وکړه، چې هغو بېځایه شوو سره چې په سږني ژمي کې د سړې هوا له امله زیانمن 

 شوي، ال زیاتې مرستې ترسره کړي. 

https://morr.gov.af/
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تر ټولو    ي،خود ترکیې سفیر یادونه وکړه، چې د هغو کسانو لپاره کومه ستونزه نه شته، چې په قانوني توګه ترکیې ته ځ

 ډېرې ستونزې او ننګونې د هغو کسانو لپاره شته چې غواړي په غیر قانوني توګه ترکیې ته الړ شي. 

( ټنه محموله مواد افغانستان ته را ورسېږي، چې د  ۶۰۰هغه وویل، راتلونکې اونۍ به د دغه هېواد د بشري مرستو ) 

ۍ به پر اړمنو او مستحقو کورنیو ووېشل شي او دا مرستې مهاجرینو چارو وزارت او ترکیې د سرې میاشتې په همکار

 به په راتلونکې کې النورې هم زیاتې شي. 

   ویب سایت وزارت 

 

الحاج محمد ارسالح خروتی، معین مالی و اداری وزارت امور مهاجرین با حضور در ریاست تکنالوژی معلوماتی، آمریت 

 تدارکات و آمریت هماهنگی امور والیات، مشکالت و چالش های بخش های مذکور را مورد بررسی قرار داد.  

ت و چالش های فراروی شان را با معین مالی و جدی، مشکال  28مسئوالن و کارمندان ادارات یادشده روز چهارشنبه  

 اداری در میان گذاشته و خواهان توجه بیشتر مقام محترم وزارت در رابطه به رفع آن گردیدند. 

معین مالی و اداری در دیدار با کارمندان دفاتر یادشده بیان کرد که مهاجران افغان سالهای طوالنی را در دیار غربت با  

 ی فراوانی سپری کرده و نیاز است تا به بهترین شکل برای آنان خدمت رسانی صورت گیرد. مشکالت و رنج ها

https://morr.gov.af/
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وی افزود که برای خدمت رسانی بهتر به نیازمندان باید مسئوالن وزارت دست به دست هم داده و با استفاده از تجارب و 

مادی و معنوی بلکه اجر معنوی و اخروی نیز    ظرفیت های همدیگر به خدمت رسانی به نیازمندان بپردازند که نه تنها اجر

 در پی دارد.  

   دوزارت ویب سایت

 

وزارت له رئیسانو او یوشمېر  د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو وزارت مسلکي مرستیال مولوي عبدالرحمن راشد د دغه  

 اړمنو کورنیو ته د ښه خدماتو رسولو په موخه په جدي او موثر کار کولو ټیڼګار وکړ.   کار کوونکو سره په لیدنه کې

مېشتو افغان مهاجرو او مسلکي کار کوونکو سره د اغېزمنو اړېکو ټینګول او اړمنو   هغه زیاته کړه، له هېواده بهر له  

ړاندې کول ددې ادارې یو له مهمو موخو څخه دي او د یادې موخې د ترالسه کولو لپاره باید د دغه وزارت ته د خدماتو د و

 او خپلې دندې په جدي او موثره توګه ترسره کړي.    د تخنیکي څانګو مسؤلین او کار کوونکي الس په کار شي

تیال په مشرۍ د دغه وزارت د یوشمېر  مرس   مه د مهاجرینو چارو وزارت د مسلکي(  ۲۸یاده ناسته د مرغومي په )

 رئیسانو او کار کوونکو په شتون کې ترسره شوه. 

https://morr.gov.af/
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په ناسته کې د ریاستونو د اداري او کاري ستونزو، د کاري موخو له مخې د بېالبېلو څانګو د تشکیل پر ښه والي، د  

اتو د وړاندې کولو او د افغان مهاجرینو په ښارګوټو کې د ستونزو دحل ، بېځایه شوو او راستنېدونکو ته د خدم   مهاجرینو

 سره د اړېکو پر څرنګوالي خبرې وشوې. 

 ویب سایت وزارت 

 

 گردید. جدی توزیع  27خانواده دروالیت نیمروزمواد خوراکی از جانب ریاست مهاجرین آن والیت بتاریخ  420برای 

کیلویی بود که از طریق اداره مهاجرین آن والیت    50کمک مذکور بعد از انجام سروی برای هر خانواده یک بوجی برنج  

 توزیع شد.

   دوزارت ویب سایت

https://morr.gov.af/
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( تنه افغان مهاجرینو هېواد ته  ۱۳۳۶( مه )  ۲۷په )     د مرغومي   له الرې د ایران څخه والیت د اسالم قلعه     د هرات

 راستانه شول.

مرستو په   ( تنه د  ۱۵۵)     د اسالم قلعه د مهاجرینو چارو د آمر په خبره د یادو راستنېدونکو له ډلې     د هرات والیت

 ( ته ور و پېژند شول.IOMموخه د مهاجرت نړیوال سازمان )

 مهاجرنیوز

https://morr.gov.af/
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سال حکم زندان را درخواست   ۶ماه تا    ۶قاچاقچبر که شهروند سریالنکا هستند از    ۱۴فرانسه برای    روز گذشته، دادستانی

 .جنوری سال جاری در شهر بووه فرانسه آغاز شد ۹کرد. محاکمه این افراد از 

قاچاقبر سریالنکایی که در قاچاق    ۱۴جنوری به دادگاه بووه برای    ۱۷ژان پاسکال الرو، دادستان کل فرانسه سه شنبه  

  ۷سال سن دارند. وی گفت: »  ۵۸ تا  ۳۲مهاجران سهم داشتند، حکم شش سال زندان را پیشنهاد کرد. این قاچاقبران بین  

 «.شوندتن از این گروه از فرانسه اخراج شده و برای همیشه ممنوع الورود می

تن دیگر تحت کنترل قضایی هستند.    ۷برند، اما  تن از این گروه در بازداشت به سر می  ۶رانسه،  به گزارش خبرگزاری ف 

 .کند و در دادگاه استیناف درخواست تجدید نظر کرده استیکی از آنها در بریتانیا زندگی می

 فرانسه: مردی به دلیل تهیه قایق برای قاچاق مهاجران به دادگاه معرفی شد  :در همین زمینه

 .هستند  ۲۰۲۱تا اپریل    ۲۰۱۹این افراد متهم به انتقال پناهجویان سریالنکایی و بنگالدیشی به فرانسه و بریتانیا از نوامبر  

 انتقال پول و اسناد جعلی 

کردند و گمان می در ابتدا، آژانس مبارزه با مهاجرت غیرقانونی تحقیقاتی را در مورد زوجی که در منطقه مدون زندگی می

رفت رهبری یک باند قاچاق را به عهده داشتند، آغاز کرده بود. پس از بررسی مشخص شد که این گروه در زمینه انتقال 

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/prs/post/45436/%D9%85%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
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کنند و سردسته آنها مغازه داری است که در منطقه "واز" در فرانسه یپول، ساخت ویزا و مدارک جعلی نیز فعالیت م

 .کندزندگی می

 بریتانیا: یک تن در ارتباط با غرق شدن قایق مهاجران در کانال مانش بازداشت شد :مرتبط

او صالحیت تصمیم گیری در مورد شرایط قاچاق، مسیرها، تعداد مهاجران و مسائل دیگر از این قبیل را داشت. برای این  

کنند، پناهنده سابق هستند. قرار سه همکار او که در حومه پاریس زندگی می .سال زندان درخواست شده است  ۶مغازه دار

 .است دادگاه روز پنجشنبه تصمیم خود را اعالم کند

 مهاجرنیوز

 

آیند، در طول دو سال گذشته به شدت کاهش یافته است.  نی که به یونان میگوید، شمار مهاجراوزیر مهاجرت یونان می

 .گفته شده است که شمار پناهجویانی که در این کشور اقامت دارند، نیز کمتر شده است

نوتیس میتاراکیس، وزیر امور مهاجرت یونان روز سه شنبه در مراسمی که به مناسبت سومین سالگرد تاسیس وزارت 

اهندگی برگزار شده بود، از سیاست های حکومت برای کاهش مهاجرت ستایش کرد. افزایش اقدامات امنیتی مهاجرت و پن

در مرزها، تسریع پروسه رسیدگی به درخواست های پناهندگی و سختگیری بیشتر در قوانین مهاجرت از جمله این سیاست  

 .ها است

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/prs/post/45075/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%BA%D8%B1%D9%82-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B4%D8%AF
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شمار مهاجران تازه رسیده در یونان در طول یک   ۲۰۲۱میتاراکیس که در این مراسم سخنرانی می کرد، گفت، در سال  

 .هزار تن رسید ۹دهه گذشته به پایین ترین حد و به کمتر از 

 مهاجر را پس از عقب راندن یونان نجات داد  ۴۱۳دریای اژه: ترکیه  :بیشتر بخوانید 

و در اوج بحران مهاجرت صدها هزار تن به یونان رسیدند. اکثریت این مهاجران از ترکیه به جزایر یونان آمدند   ۲۰۱۵در  

 .شمال اروپا و کشورهای ثروتمندتر اروپایی شدند و بعد از مسیر بالقان عازم

ما در   ۲۰۱۹تا    ۲۰۱۵وزیر مهاجرت یونان در ادامه گفت: »پس از افزایش بسیار شدید شمار مهاجران طی سال های  

نیز به   ۲۰۲۲تن( در طی یک دهه گذشته بودیم و این رقم در    ۸۷۴۵شاهد پایین ترین شمار مهاجران )  ۲۰۲۱سال  

 «.صورت دائمی پایین مانده است

  ۳۳هزار پناهجو در    ۱۴تاسیسات، امروز    ۱۲۱هزار پناهجوی مقیم در    ۹۲او افزود: »نتیجه اش این است که به جای  

 «.کمپ داریم

ی ار« اندکی از ارقام حکومت یونان متفاوت است. به  ارقام کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد »یو ان اچ س

تن از طریق    ۴۸۲۶تن از طریق بحر و    ۴۳۳۱پناهجو به یونان رسیده اند،    ۹۱۵۷مجموعا    ۲۰۲۱گفته آن ها در سال  

 .راه های زمینی

ار« برای   ان اچ سی  این سال به یونان رسیده   ۱۸۷۷۸نشان می دهد که مجموعا    ۲۰۲۲ارقام »یو  اند،  مهاجر در 

 .تن از آن ها از طریق راه های زمینی ۶۰۲۲تن از آن ها از طریق بحر و  ۱۲۷۵۶

درصد از مجموع مهاجران غیرقانونی در اتحادیه اروپا را   ۷۵شمار پناهجویان در یونان   ۲۰۱۵به گفته میتاراچی، در  

 .درصد رسید ۵به فقط  ۲۰۲۲تشکیل می داد، در حالی که این تعداد در 

یونان در حال اصالح قوانین است تا از طریق مهاجرت قانونی کارگران بیشتری را جذب کند. میتاراچی افزود:    او افزود که

»مساله مهاجرت حل نشدنی است. مهاجرت همزمان یک چالش و یک نیاز است. سیاست مهاجرت در کشور ما سختگیرانه 

هماهنگی با نیازهای مان در نظر گرفته می شوند. اما ما  اما عادالنه است. در این سیاست احکام، معیارها و توافق ها در

 «.به شدت برعلیه باندهای قاچاقبران و مهاجرت غیرقانونی مبارزه می کنیم

 هزار مهاجر جلوگیری کردیم  ۲۵۶از ورود  ۲۰۲۲در سال  یونان:  :بیشتر بخوانید 

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/prs/post/45844/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DA%98%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%A1%D9%A3%DB%B4-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://www.infomigrants.net/prs/post/45939/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DB%B2%DB%B5%DB%B6-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%85
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یونان از سوی مهاجران و گروه های حامی حقوق بشر متهم شده است که مهاجران را بالفاصله پس از رسیدن آن ها به  

رائه درخواست پناهندگی بدهد. عقب خاک یونان به صورت دسته جمعی پس می فرستد، بدون این که به آن ها اجازه ا

 .راندن اجباری مهاجران که غیرقانونی است به عنوان »پوش بک« یاد می شود

نشان می دهد چنین عملکردی هم در جزایر و هم در مرز زمینی یونان با ترکیه وجود   مدارک قابل توجهی وجود دارد که

 .ا قاطعانه رد کرده انددارد. اما مقام های یونانی تا به حال چنین ادعاهایی ر

 رادیوصدای ترکیه 

 مهاجر نامنظم را شناسایی و دستگیر کردند  31نیروهای امنیتی ترکیه در استان کیلیس 

 

عملیاتی در مهاجر نامنظم را طی    31های مرزی پلیس استان کیلیس  نیروهای شعبه مبارزه با قاچاق انسان و دروازه 

 منطقه توسیالی این استان شناسایی و دستگیر کردند. 

 افراد مذکور برای طی مراحل قانونی به اداره کل مهاجرت این استان منتقل شدند. 

 نیروهای امنیتی همچنین یک نفر را به ظن سازماندهی قاچاق مهاجران نامنظم دستگیر کردند. 

 

https://morr.gov.af/


 

13 
 

 
 امور وزارت 

 وعودت  مهاجرین

 کنندگان 

 چارو راستنېدونکو او  دمهاجرینو

  وزارت 
Website: https://morr.gov.af  

 

 

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

    

https://morr.gov.af/

