
http://www.morr.gov.af 
 د اطالعاتو او عامه اړیکو ریاست 

1 

 

 ناحیه کابل افغانستان  ۷پته: د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، 
 

 

 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    1401جوزا  ۸

 

کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت  د   

 ریاست اطالعات و ارتباط عامه

 بولتن خبری  

 

 آمریت ارتباط عامه

 وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان

 



http://www.morr.gov.af 
 د اطالعاتو او عامه اړیکو ریاست 

2 

 

 ناحیه کابل افغانستان  ۷پته: د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، 
 

 

 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

 

 

 



http://www.morr.gov.af 
 د اطالعاتو او عامه اړیکو ریاست 

3 

 

 ناحیه کابل افغانستان  ۷پته: د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، 
 

 

 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

 صفحه                وین                                                                                                                          عنا 

 

 4 ---------------------------------------------- -----------------------------------------------متن کامل اخبار

 4 ------------------------ ړته سفر وک تیهرات وال نیچارو وزرات مع دونکوېراستن رتهید مهاجرینو او ب

 5 نمود  دیهرات از مرز اسالم قلعه بازد تیو عودت کننده گان در سفر به وال نیوزارت امور مهاجر نیمع

 6 ---------------------------------------------- نموده است افتیکمک در اتیوال 13هزارها خانواده، در 

 7-----------------------------------------------------------  مجازات قاچاقبران شد دی خواهان تشد  رنیبا هیعدل  ریوز

 8 ---------------------------------------------- میکرد یریهزار مهاجر جلوگ  ۴۰: از ورود ونانیحکومت 

 9 ----------- انداخراج شده رانیهزار مهاجر افغان از ا 7گان: در ده ماه گذشته، کنندهو عودت نیوزارت مهاجر

 11    -------------------------------  یحکومت جرمن زیآم ضیتبع یها استیس یپناهنده گان افغان؛ قربان 

 12 -------------------- را نخواهند داشت کایاسکان داده شده در کوزوو اجازه ورود به آمر یافغانستان انی پناهجو

 14 -------------------------------------------------- نفر مفقود شدند 25 / یدر اندونز  قی قا کی یواژگون
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 د وزارت ویب سایټ 

 

(  ۷روان کال د جوزا میاشتې پر)د مهاجرینو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت معین الحاج محمد ارسال خان خروټي د  

  .اوومه هرات والیت ته سفر وکړ. په دې سفر کې د هرات والیت له والي نور احمد "اسالم جار" سره لیدنه وکړه

په دې لیدنه کې د هرات والیت والي د مهاجرینو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت معین او ور سره پالوې ته ښه 

 .راغالست وویل

 .یې زیاته کړه: چې زه د خلکو خادم یم او د هیواد د خدمت لپاره به په راتلونکې کې نور هم کار کومهمدارنګه 
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

په ورته مهال کې د مهاجرینو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت معین ددې والیت له والي څخه مننه وکړه. او همدارنګه  

او مستحقو خلکو سره د مرستې په برخه کې صادقانه کار    نوموړي زیاته کړه: چې د افغانستان اسالمي امارت له اړمنو

 .کړى او د تل په څیر به د مهاجرینو او بې وزلو سره مرستې کوي

د غونډې په پای کې د مهاجرینو چارو وزارت معین ښاغلي خروټي او د هرات د والي تر منځ د)زماني بنسټ( لخوا د پنځه  

 .سندونه السلیک کړل میلیونه افغانیو په ارزښت د جامو د مرستې

وروسته له دې یې په یوه خبري کنفرانس کې ګډون وکړ او د خبریاالنو پوښتنو ته یې ځوابونه وویل. همدارنګه د مهاجرینو  

 .چارو وزارت معین خروټي ددې بنسټ څخه د مرستو د ترالسه کولو په موخه د هرات والیت ګمرک ته والړ

 ویب سایت وزارت 

 

جوزا سال   7الحاج محمد ارسالح خروتی معین وزارت امور مهاجرین وعودت کننده گان با هیأت همراه شان روز شنبه  

تر آمریت سرحدی ریاست امور روان در سفر به والیت هرات از وضعیت عودت کننده ها، دفاتر مؤسسات مدد رسان ، دف 

 .مهاجرین هرات در مرز اسالم قلعه بازدید نمود

در این دیدار عبدهللا قیومی آمر سرحدی در مرز اسالم قلعه، نماینده گان مؤسسات کمک کننده ، مشکالت و چالش هایشانرا 

 .رهبری وزارت مهاجرین شریک نمودند با هیأت
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

امورمهاجرین ضمن استماع مشکالت عودت کننده گان، برای نماینده های مؤسسات، و  متعاقبآ آقای خروتی معین وزارت 

مسؤلین نماینده گی ریاست امورمهاجرین آن والیت در مرز اسالم قلعه هدایت دادند تا جهت ایجاد سهولت برای برگشت  

 .کننده ها از هیچ نوع همکاری و کمک دریغ نورزند

ست مهاجرین آن والیت نیز دیدار نموده ، مشکالت موجود در روند کاری ایشانرا  همچنان معین وزارت مهاجرین از ریا

 .استماع نمود ، هدایات داد تا بدون احساس خستگی ، و کمال صداقت و ایمانداری وظایف شانرا انجام دهند

 ویب سایت وزارت 

 

والیت   13یجاشده در جریان هفته گذشته از طریق واحد های دومی وزارت امور مهاجرین درخانواده ب  472هزارو   9

  .مساعدت شده اند

به اساس اخبار واصله از والیات خوست ، بدخشان ، کاپیسا ، نیمروز، هرات ، لغمان ، قندهار، غور ، کندز ، بغالن 

رجنگ، حوادث طبیعی بیجاشده بودند و همچنان برای عده  ،جوزجان ، فاریاب و سرپل، برای خانواده های مذکورکه از اث

ای ازخانواده های بی بضاعت ، افراد معلول ، معیوب ، اطفال یتیم و خانم های بیوه، مساعدت تهیه شده از جانب وزارت 

ل بهداشتی، که شامل مواد غذایی، پول نقد، بسته های وسای  های مدد رسان بین المللیامور مهاجرین و شماری از سازمان

 .آشپزخانه و فامیلی بود، توزیع شده است
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 مهاجر نیوز 

 

گئورگ آیزن رایش، وزیر عدلیه بایرن و رئیس کنفرانس وزیران عدلیه آلمان فدرال، خواهان تصویب قوانین سختگیرانه 

  .تن فروشی اجباری شدتر برای مجازات عامالن قاچاق انسان و 

این سیاستمدار حزب سوسیال مسیحی بایرن »سی اس یو« به روزنامه آلمانی »بیلد« )شماره روز جمعه( گفت: »از زمان  

آغاز تجاوز روسیه به اوکرایین، هزاران زن به آلمان فرار کرده اند. پولیس و سازمان های امدادگر به خطراتی اشاره می  

را تهدید می کند. زنان و دختران ممکن است به چنگال عامالن تن فروشی اجباری و قاچاقبران    کنند که این پناهجویان

 «.انسان بیافتند

استفاده می کنند و اغلب به خاطر تن فروشی اجباری امکان  «Loverboy» او گفت، این که مجرمان از روش موسوم به

 .ست و این وضعیت باید تغییر کند تعقیب قانونی آن ها وجود ندارد. تحمل این وضعیت ممکن نی

آیزن رایش گفت: »موانع موجود و شکاف هایی که در قانون وجود دارد، باید با سرعت هرچه بیشتر برطرف شوند.« 

 .وزیر عدلیه بایرن از مارکو بوش من، وزیر عدلیه آلمان فدرال خواست که قوانین سختگیرانه تری تصویب کند
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آلمان فدرال باید با سرعت هرچه بیشتر اصالحات جامعی را تدوین کند که با منافع قربانیان و  او گفت: »وزیر عدلیه  

 «.نیازمندی ها در عمل هماهنگی داشته باشند

در هوهن شوانگاو برگزار می شود که در    ۲۰۲۲کنفرانس بهاری وزیران عدلیه آلمان در روزهای اول و دوم جون سال 

 .ایالت بایرن آلمان قرار دارد

 .در این کنفرانس، موضوع قاچاق انسان، تن فروشی اجباری و کار اجباری نیز مطرح می شود

 دویچه وله 

هزار مهاجر از ترکیه به قلمرو این کشور، در سال جاری جلوگیری    ۴۰مقام های یونان اعالم کردند که از ورود حدود  

 .رقم ورود پناهجویان به یونان نسبت به زمان مشابه سال گذشته، امسال افزایش یافته استشده است. 

 

های عمده پناهجویان از کشورهای افغانستان، ایران، پاکستان، بنگله دیش و برخی از کشورهای یونان یکی از گذرگاه

ه با ورود به یونان، به قلمرو اتحادیه اروپا برسند؛  کنند کآید. این پناهجویان تالش میدیگر آسیایی و افریقایی به حساب می

 .کنند به زندگی در امنیت و رفاه خواهند رسیدجایی که گمان می

  .رسندیونان در نزدیکی ترکیه موقعیت دارد که پناهجویان با عبور از دریای اژه و مسیرهای زمینی به این کشور می 

گیرد. آتن گویا، اقدامات کافی را برضد قاچاقبران انسان و روی دست نمی  آتن با انتقاد از ترکیه همواره مدعی است که 

 .فرستندگوید که این قاچاقبران انسان، مهاجران را اغلب در قایق های غیرمعیاری در مسیر خطرناک میهمچنان می

http://85.217.170.64/fa-af/%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DB%B4%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%85/a-61963537
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هزار مهاجر غیرقانونی ها  تاکیس تئودوریکاکوس، وزیر امور حفاظت مدنی روز شنبه گفت که در سال روان، جلو ورود ده

تئودوریکاکوس در مصاحبه با تلویزیون "اسکای" گفت: »در چهار ماه نخست  .به کشور در دریای اژه گرفته شده است

هزار مهاجر تالش کرده اند که به گونه غیرقانونی به یونان وارد شوند. ما عمالً هر گونه تهدیدی    ۴۰حدود   ۲۰۲۲سال  

 «.مان باشد را دفع می کنیمرا که متوجه کشور و مرزهای 

 اردوگاه پناهجویان در جزیره ساموس 

هایی  این مقام یونان با ارسال پیامی به ترکیه گفت که "مجاز نیست که قاچاقبران مردم ناامید را تحمل کند و چنین موقعیت 

  ".را دامن بزند

هفته های اخیر شاهد رقم فزاینده تردد مهاجران  کند، به دلیل آرامش سطح آب دردریای اژه که ترکیه را از یونان جدا می

 .بوده است

یک منبع وزارت امور مهاجرت یونان گفت که در در چهار ماه اول سال روان رقم کلی ورود مهاجران در مقایسه با زمان 

 .درصد افزایش یافته است ۳۰مشابه سال گذشته حدود 

  ۱۱۰۰اند که وارد یونان شوند. تنها در یک ماه گذشته، بیشتر از در چهار ماه گذشته، بیش از سه هزار مهاجر توانسته 

 .پناهجو وارد این کشور شده اند 

 رادیو کلید

 .کندگان نسبت به اخراج مهاجران افغان از ایران ابراز نگرانی میکنندهوزارت مهاجرین و عودت

http://85.217.170.64/fa-af/%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DB%B4%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%85/a-61963537
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جوزا( در یک نشست خبری در مقام والیت هرات گفت که در جریان ده    7معین این وزارت امروز)شنبه،  ارسال خروتی،  

 .صد هزار تن از مهاجر افغان از ایران به کشور برگشته اند 7ماه گذشته، نزدیک به 

 .تر این مهاجران به گونه اجباری از ایران اخراج شده اندآقای خروتی افزود که بیش

های ایرانی  چنان با اشاره به آزار و اذیت مهاجران افغان در ایران، از مقامگان همکنندههاجرین و عودتمعین وزارت م

 .خواست که عامالن این کار را شناسایی و مجازات کنند

ص که در ایران با مهاجران افغان بدرفتاری کرده اند باید شناسایی شوند. ما از تمامی کشورها به خصووی افزود:”کسانی

 ”المللی به حقوق مهاجران احترام بگذاردخواهیم که براساس اصول اسالمی و قوانین بیناز ایران می 

 .آمیز سربازان ایران شکایت دارنددر همین حال، شماری از مهاجرانی که تازه از ایران اخراج شده اند، از برخورد خشونت

 .د گفت که بارها در این کشور مورد آزار و اذیت قرار گرفته استشریفه یکی از مهاجران برگشته از ایران در هرات به کلی

های ایرانی در خواهیم که با مقامگیرد، از حکومت افغانستان میوی افزود:”با مهاجران در ایران رفتار خوبی صورت نمی

 ”.این باره صحبت کند تا مهاجران آزار و اذیت نشوند

 .ها به خارج از کشور را ممنوع کرده استاسالمی، سفر غیرقانونی افغان ست که در این اواخر، امارتاین در حالی
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افغان اصلی سفر غیرقانونی و گروهی  که مسیر  نیمروز  ایران شناخته میسرحد والیت  به  نیروهای  ها  از سوی  شود، 

 .بران انسان بسته شده استسرحدی به روی سفرهای غیرقانونی و قاچاق

 آریانا نیوز

 

حضور پناهجویان اوکراینی در جرمنی موجب اعمال فشار و تبعیض دولت جرمنی بر پناهنده گان دیگر کشورها   :آریانانیوز

 ...بخصوص پناهجویان افغان، سوریه ای و افریقائی شده است

 

اعمال فشار و تبعیض دولت جرمنی بر پناهنده گان دیگر کشورها بخصوص  حضور پناهجویان اوکراینی در جرمنی موجب  

ها گسترده و مشهود شده که عالوه بر  پناهجویان افغان و سوریه ای و افریقائی شده است به حدی این اعمال تبعیض

زآمیز در فضای  های طنها و نمایه های خبری، دست مایه تهیه و توزیع کلیپ اعتراض برخی جوامع حقوق بشری و رسانه

 .مجازی از این رفتار تبعیض آمیز جرمن ها در قبال پناهجویان گردیده است

ای و افریقائی را مجبور به ترک محل اقامت خود که بعضا سالهای زیادی جرمن ها پناهنده گان قدیمی افغان و خاورمیانه

ل ها که از امکانات رفاهی بهتری برخوردار و به در آنجا اسکان داشته اند، کرده تا پناهنده گان اوکراینی را به آن مح

 .تر است منتقل کنندمراکز شهری نزدیک

های جدید که از مراکز شهری دور و امکانات رفاهی مشترک ها نیز به اقامتگاهپناهنده گان افغان و پناهنده گان دیگر ملیت

 .دارند منتقل می شوند
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

ساعته    ۲۴نکرده و هشدارهای تخلیه را بصورت موردی و بافاصله زمانی  دولتمردان جرمن این اقدامات را تعمدا علنی  

 .به پناهجویان اعالم می کردند

ای ابتدا سعی در تکذیب و کم اهمیت دادن این رفتار دولتمردان محلی برلین علیرغم فشار جوامع حقوق بشری و رسانه

زمان و گسترش این فشارها اخیرا اعالم داشتند باتوجه   تبعیض آمیز خود در قبال پناهنده گان برآمده بودند اما با گذشت

 .اندای جزء این اقدام نداشته گی به آنها چارهبه شرایط اضطرای حضور پناهنده گان اوکراینی و ضرورت توجه و رسیده

 مالحظات 

کند تا راه برای  ا آواره میهای خبری بین المللی این اقدام جرمنی را با تیترهایی چون جرمنی پناهنده گان افغان ررسانه (1

 .ها باز کند و یا ستندردهای دوگانه در خصوص حقوق پناهنده گان ، پوشش دادنداوکراینی

پناهنده گان غیراروپائی مختص جرمنی نمی (2 آمیز نسبت به  تبعیض  های  باشد و در دیگر کشورها نیز گزارشرفتار 

 .ای شده استای رسانهمشابه 

ه گان افغان، نکته قابل تامل دیگر آن است که افغان هایی که بعد از به قدرت رسیدن طالبان )بعضا هم در ارتباط با پناهند

بواسطه مساعدت و هماهنگی دولت جرمنی( از افغانستان خارج و وارد جرمنی شدند از پروسه معمول و زمانبر پناهنده  

احتماال بیشتر این افراد در زمان حضور جرمنی   .کنندگی جرمنی مستثنی شده و از بدو ورود، اقامت سه ساله دریافت می 

 .اندهای مختلف نظامی و امنیتی و سیاسی همکاری داشتهدر افغانستان با دولت جرمنی در عرصه

   یو فرانسهراد

در افغانستان و اسکان یافتن هزاران نفر در بیرون از این   ماه پس از روی کارآمدن دوباره شورشیان طالبان  ۹حدود  

پایگاه نظامی در کوزوو   در یک های اخیرهایی که در ماهخارجه ایاالت متحده به برخی از افغانستانی وزارت امور  کشور،

فوزیه استانکزی، همسر رئیس پیشین  به آمریکا را نخواهند داشت.  اند، اطالع داده است که اجازه وروداسکان داده شده

   .جمله این پناهجویان است ملی افغانستان از اداره امنیت
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

 

 - AFP .از افغانستان وارد فرودگاه شهر پریشتینا در کوزوو شدند  ۲۰۲۱اوت    ۲۹در    ای نظامی آمریکاتصویری از پناهجویانی که با هواپیم
ARMEND NIMANI  

ایاالت    مه/سوم خردادماه، در گزارشی اعالم کرد که وزارت امور خارجه  ۲۴شنبه  سه   روز ژورنالاستریتوال  روزنامه

اند، خبر داده است که اجازه  کوزوو اسکان داده شده  هایی که در یک پایگاه نظامی در کشوربرخی از افغانستانی به متحده

  .نخواهند داشت ورود به آمریکا را

  ۱۵خروج کامل نیروهای نظامی آمریکا و ناتو از افغانستان در    پس از طبق این گزارش، هزاران شهروندان افغانستانی

پایگاه نظامی   پناهجو به  ها به عنوانو برخی از آن با همسر و فرزندان شان از کابل تخلیه شدند  ، همراه۲۰۲۱اوت  

  .شدند  در کوزوو فرستاده ( Camp Bondsteel) «استیل »بوند

یا هرچند کارت  گرین  دارای  افغانستانی  شهروندان  این  از  می  شماری  و  هستند  آمریکا  پایگاتابعیت  ه  توانند 

اند داده  بسیاری ترجیح ترک کنند اما، گوانتاناموی کوچک« را به مقصد ایاالت متحده»  استیل« معروف به »بوند نظامی

  .مدارکی هستند، بمانند اعضای خانواده خود که فاقد چنین در کنار

آمریکایی  طبق روزنامه  در  شده  منتشر  از  استریتوال آمار  ک  شهروند  ۲۰۰ژورنال،  روند  افغانستانی  گذراندن  برای  ه 

 اند. مقامات وزرات امور خارجهسرنوشت ماندهنفر بی  ۷۰شده بودند، حدود    »گوانتاناموی کوچک« فرستده به غربالگری

 .اند که پرونده برخی از این افراد در حال بررسی استآمریکا گفته

https://www.wsj.com/articles/u-s-begins-denying-u-s-entry-toafghans-housed-on-military-base-in-kosovo-11653415370
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

  ۱۶ استیل«، وزرات امور خارجه آمریکا به »بوند نظامی  وجود ادامه بررسی پرونده پناهجویان افغانستانی در پایگاه  با

ممانعت  دلیل اصلی .برای ورود به ایاالت متحده رد شده است هاآن   اطالع داده است که درخواست  نفر از این پناهجویان

   .ها اعالم شده استآن د شرایط« بودناز ورود این پناهجویان به آمریکا، عدم »واج

ارائه جزئیات بیشتر در مورد عدم »واجد شرایط« بودن پناهجویان افغانستانی    از هرچند مقامات وزارت امور خارجه آمریکا

اما، آنهخودداری کرد کوزوو  در پناهجویان  اطالعاتی در مورد رابطه از پیشتر هااند  این  از  ی  هایگروه با گذشته برخی 

   .روریستی خبر داده بودند

اش است که خود و اعضای خانواده پناهجویانی  جمله استانکزی، همسر رئیس پیشین اداره امنیت ملی افغانستان از  فوزیه

تمام فداکاری »  را پس از ژورنال این پاسخ منفیاستریتوال وگو باوی در گفت اند.نیافته  را  اجازه ورود به ایاالت متحده

    .ناامیدکننده خواند افغانستان«،  سرش برای کمک به ماموریت آمریکا درهایی هم

 چین امروز
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 .نفر مفقود شدند 25در حادثه واژگونی یک قایق نزدیک جزیره سوالوسی واقع در کشور اندونزی، 

 .دندسرنشین نزدیک جزیره سوالوسی واقع در اندونزی، تعداد زیادی ناپدید ش 42در حادثه واژگونی قایقی با 

 .مفقود این حادثه هستند 25های امداد و نجات در اندونزی در جستجوی بر اساس اعالم این رسانه تیم

کنیم که قایق در منطقه جستجو غرق شده است. جو ناید، رئیس سازمان جستجو و امداد و نجات سوالوسی گفت: تایید می

 .نداهای عبوری پیدا شده و نجات پیدا کردهنفر با یدک کش ۱۷

 .اندهای امداد و نجات اندونزی در این خصوص اعالم کرد که نجات یافتگان به مکانی امن منتقل شدهسازمان فوریت

 .مقامات آگاه در این باره اعالم کردند که دلیل رخ داد این حادثه، کمبود سوخت و هوای بد بوده است

 .جستجو برای یافتن سایر سرنشینان این قایق ادامه دارد

 .کنون اطالعات بیشتری پیرامون این حادثه منتشر نشده استتا 

 


