
 
 
 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1401_سال سنبله 27

 

او راستنېدونکو چارو وزارت مهاجرینو د   

 ړیکو آمریتد اطالعاتو او عامه ا

 خبري بلوټن

 

 وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان

 



 
 
 

 

 



 
 
 

 صفحه                                                                                                                                      عنوان 

ن وزارت امور مهاجرین وشماری از موسسات هزار دالر، تفاهم نامه های همکاری میا 931ملیون  2به ارزش بیش از 

 1----------------------------------------------------------------------------------------------------------- امضا شد

 2-------------------------------------------------------------------- بدخشان کې سلګونو کورنیو سره مرستې وشوې

 3------------------------------------------------------------- به بیش از هزار خانواده در شماری از والیات کمک شد

 4--------------------------------------------------------------------- والیت کمک شد 12هزار خانواده، در  5بیش از

 5------------------------------------------------------------- مهاجرافغان ازایران به وطن برگشت نمود 800بیش از 

 6--------------------------------- کمیته ادغام مجدد عودت کننده ها و بیجاشده های والیت میدان وردک مجددأ فعال شد

 7------------------------------------------------- کډوال نیولي 1۴2د شمالي مقدونیې ځواکونو د پاکستانیانو په ګډون 

 9------------------------------------------------------------- درصد مهاجران افغان از جاپان برگشته اند ۴0گزارش: 
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ن کامل اخبار  مت 

 ویب سایت وزارت

 

سنبله به امضا  26پنج تفاهم نامه همکاری میان وزارت امور مهاجرین وعودت کننده گان و موسسات همکار، به تاریخ 

 رسید.

دالر است، موسسه کپو، اعمار شلتر  736هزار 931ملیون و2شده که ارزش مجموعی آن با اساس تفاهم نامه های یاد 

مساعدت موادغذایی را در والیت بادغیس،   را در والیت کابل و موسسه افغان اید، در والیت غور، موسسه آی آرسی،

 کا وغزنی، متقبل شده اند.موسسه بنیاد مردم نیازمند، در والیت میدان وردک وموسسه اکرو، در والیت پکتیا، پکتی

تفاهم نامه های یاد شده توسط مولوی عبدالرحمن راشد معین مسلکی وزارت امور مهاجرین وعودت کننده گان و 

 مسوولین موسسات یاد شده به امضا رسید.

https://morr.gov.af/
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الوه کرد معین مسلکی وزارت امور مهاجرین، حین امضای تفاهم نامه ها، برتطبیق شفاف ودقیق پروژه ها تأکید نموده ع

 که وزارت از تطبیق همه تفاهم نامه ها نظارت جدی می نماید و در صورت تخلف متوصل به توقف پروژه خواهد شد.

دربخشهای مختلف بطور  وی از مسوولین موسسات خواست که با اخالص ودلسوزی باید عمل نمایند و مساعدت ها را 

 شفاف ودور از فساد به مستحقین برسانند.

ر محمد شیرزاد، ریس بیجاشده های داخلی وسر پرست کمیته تفاهم نامه های وزارت امور مهاجرین نیز مولوی سردا

 برشفافیت درتطبیق تفاهم نامه ها تأکید کرد.

 دوزارت ویب سایت 

 

مهاجرینو او راستنېدونکو چارو ریاست په همکارۍ موسسې له لورې د بدخشان والیت د  (DACAR) او (AHH)د 

 .( بېځایه شوو، راستنېدونکو ، اړمنو او کونډو ښځو سره نغدي او روغتیایي کڅوړو مرستې وشوې397)

( 21( کورنیوهرې کورنۍ ته )238موسسې له لورې دشهدا ولسوالۍ ) (AHH) ( مه د24یادو کورنیو ته د وږي په )

له لورې یوه یوه روغنتیایي  (DACAR) ( افغانۍ او د8500)( کورنیو ته 159ولسوالۍ ) زره افغانۍ او دارغنخواه

 کڅوړه ووېشل شوه

https://morr.gov.af/
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 ویب سایت وزارت

 

 ۴9یک هزارو   نقدی برایریاست های امور مهاجرین و عودت کننده گان والیات پکتیکا ، بلخ و هلمند از مساعدت 

 سنبله سال روان خبر داد. 2۴خانواده به تاریخ 

 219، به  SWSAافغانی از جانب موسسه  610هزارو  7خانواده درپکتیکا مبلغ  580از  کمک مذکور برای هریک

هزار  85مبلغ خانواده در هلمند  250، و به  افغانی از طرف دفتر پاملرنه 300هزارو  12مبلغ  خانواده در بلخ

 بود . AAHجانب موسسه   از  افغانی
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 ویب سایت وزارت

 

مساعدت شماری از موسسات، درهماهنگی با واحد   سنبله 2۴الی  19خانواده بیجاشده، از تاریخ  ۴75هزارو  5برای 

 والیت توزیع شد. 12های دومی وزارت امور مهاجرین، در

بادغیس ، هرات،   مساعدتهای یادشده که شامل مواد غذایی، پول نقد، کراچی دستی برای بیجاشده ها بود، در والیات

برای خانواده های مذکور نیمروز، بامیان، ارزگان، قندهار، لوگر، غزنی، میدان وردک، نورستان، لغمان، و پروان 

 توزیع شده است.

https://morr.gov.af/


 
 
 

5 
 

 

  Website: https://morr.gov.af چارو وزارت او راستنېدونکو  دمهاجرینو  وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

 

 

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

 ویب سایت وزارت

 

 سنبله طور اجباری و داوطلبانه ازایران به وطن برگشت نموده اند. 2۴تاریخ   مهاجر، به  تن  853

تن  485تن و  158خانواده ، شامل  37به اساس معلو مات آمر امور مهاجرین والیت نیمروز، از میان افراد مذکور 

 تن مجرد به صورت داوطلب کرده اند. 195تن و همچنان  15خانواده شامل  4افراد مجرد طور جبری و 

تن مجرد غرض دریافت کمک، به  4زن وهمچنان  44مرد و  41خانواده شامل  18به گفته منبع ازآن میان 

 معرفی شدند.  IOMدفتر
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 ویب سایت وزارت

 

، UNHCRکمیته استقرار پایدار و ادغام مجدد عودت کننده ها و بیجاشده های داخلی والیت میدان وردک، به همکاری دفتر

 ، دوباره به فعالیت آغاز نمود.19/2/1۴۴۴به تاریخ 

 های آنوالیت نیز به فعالیت آغاز کرده است.عودت کننده  همچنان سیستم معلو ماتی 

 تقویت هماهنگی و ارتباطات ادارات سکتوری و موسسات ملی و بین المللی؛وفعالیت کمیته ادغام مجدد،   هدف از ایجاد

انسجام فعالیت های ادارات )ذیربط ملی و بین المللی(در سطح والیت به منظور مدیریت امور عودت و بیجاشدگی؛ فراهم 

استقرار پایدار و ادغام عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی ؛ دسترسی عودت  ی زمینه عودت داوطلبانه مهاجرین ؛آور

تقویت مراکز معلوماتی  سرپناه و ایجاد فرصت های شغلی؛ کنندگان و بیجاشده ها به خدمات بشری، اجتماعی ، زیربنایی،

الیات جهت شناسایی ضروریات استقرار، ادغام مجدد و تهیه های امور مهاجرین در و تحت اداره ریاست ها وآمریت 

 معلومات استقرار و ادغام می باشد.

در مراسم که به اشتراک برخی از مسوولین آنوالیت و نماینده گان شماری از نهاد های همکار به مناسبت فعا لیت کمیته 

ایر شده بود، مولوی حسین هللا حقانی رییس امور ادغام مجدد و سیستم معلو ماتی عودت کننده گان والیت میدان وردک د

مهاجرین آنوالیت صحبت نموده گفت که کمیته مذکور با فعالیت دوباره خود، مشکالت بیجاشده های داخلی وعودت کننده 

https://morr.gov.af/
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موسسات همکار شریک و موسسات همکاردرعرضه خدمات برای آنها در هماهنگی کامل با این اداره اقدام خواهد  ها را با 

 کرد.

وی کارکرد هیأت اعزامی وزارت امور مهاجرین را درجهت فعالیت مجدد کمیته یاد شده و فعال نمودن سیستم ثبت معلو 

 مات عودت کننده های آن والیت موثر و قابل قدر دانست.

معلو مات همچنان الحاج محمد امین عمری والی میدان وردک در صحبت های خود فعالیت کمیته ادغام مجدد و سیستم ثبت 

مهاجرین را درجهت زمینه سازی عرضه خدمات شفاف و به موقع برای مستحقین ارزنده خواند و از نهاد های همکار 

 تقاضای فعالیت هماهنگ را نمود.

وزارت امور مهاجرین و  2022( PPAگفتنی است کمیته ادغام مجدد والیت میدان وردک، مطابق تفاهم نامه)

 مالی دفتر مذکور به فعالیت مجدد آغاز نموده است.، به همکاری UNHCRدفتر

 دکدوال نیوز

  

https://morr.gov.af/


 
 
 

8 
 

 

  Website: https://morr.gov.af چارو وزارت او راستنېدونکو  دمهاجرینو  وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

 

 

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

د شمالي مقدونیې چارواکي وایي چې د پنجشنبې ورځې په سهار د دغه هېواد په سوېلي برخه کې چې له یونان سره ګډه 

 .کسیزه ډله نیولې ده 1۴2پوله لري د کډوالو یوه 

کډوالو د نیولو خبر ورکوي. پولیسو په یوه خبرپاڼه کې ویلي  1۴2د شمالي مقدونیې چارواکي له یونان سره پر پوله د 

 .دي چې نیول شوي کسان د سوریې او پاکستان اتباع دي او له یونان څخه شمالي مقدونیې ته داخل شوي وو

 .خه د کډوالو مرکز ته لېږدولي ديچارواکو دوی یونان ته د اخراج په مو

د شمالي مقدونیې پولیسو په حواله، سږ کال تر اوسه دغه هېواد ته د اوښتونکو سند نه لرونکو کډوالو شمېر کې د تېر 

کال د همدې مودې په پرتله ډېروالی راغلی دی. د کورونا ویروس پر وړاندې د لګول شویو بندیزونو لرې کېدل پر 

 .الو د شمېر د زیاتوالی یو دلیل بلل کېږيبالکان الر د کډو

 .کډوال په معموله توګه له ترکیې څخه یونان ته او له یونانه بیا شمالي مقدونیې او صربیا ته ځي

 کډوال په یوه الرۍ کې نیول شوي دي 26 شمالي مقدونیه: :بیا ولولئ

له دې وړاندې اسوشیتد پرس د شمالي مقدونیې د پولیسو د یوې ویاندې له قوله ویلي وو چې د روان میالدي کال تر دې 

سلنه یې له یونانه شمالي مقدونیې ته د  90کډوالو د ننوتلو مخه نیول شوې چې نږدې  11500دمه دغه هېواد ته د 

  .داخلېدو هڅه لرله

کې ویلي وو چې د بالکان له الرې د مهاجرو د  ضد نړیوال سازمان په یو راپور تېر کال د سازمان یافته جرمونو

میلیونه یورو ته رسېږي. د راپور له مخې ډېری هغه کسان چې غواړي د بالکان له الرې  50قاچاقولو کلني عواید 

 .اروپایي هیوادونو ته ځان ورسوي د افغانستان، سوریې، پاکستان او بنګله دېش اتباع دي

 میلیونه یورو ته رسېږي 50د بالکان له الرې د مهاجرو د قاچاق کلني عواید  :ا ولولئبی

د البانیا، شمالي مقدونیې او یونان  - کې قاچاق وړونکو د لوېدیځ بالکان له الرې 2020ي وو چې په یاد راپور کې راغل

 .میلیونه یورو ترالسه کړې وو 29تر  19،5 -پر پولو

 .شمالي مقدونیه کې ګوګلیا او البانیا کې کاکاویا او کاپچتیکا د مهاجرو د قاچاق د اصلي سیمو په توګه پېژندل کېږي

 

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/ps/post/42821/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%87-%DB%B2%DB%B6-%DA%A9%DA%89%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D9%87-%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8D-%DA%A9%DB%90-%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%84-%D8%B4%D9%88%D9%8A-%D8%AF%D9%8A
https://www.infomigrants.net/ps/post/32168/%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%87-%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%90-%D8%AF-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%88-%D8%AF-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%DA%A9%D9%84%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DB%B5%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%D9%87-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D9%87-%D8%B1%D8%B3%DB%90%DA%96%D9%8A
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 دویچه ویله

 

درصد از افغانان انتقال داده شده به جاپان پس از به قدرت  ۴0یک روزنامه آنالین جاپانی گزارش داده است که حدود 

  .رسیدن طالبان، این کشور را به دلیل حمایت ضعیف حکومت ترک کرده اند

مهاجری که پس از تسلط دوباره  169درصد از  ۴0رسانه آنالین "جاپان تودی" روز پنج شنبه گزارش داده است که 

 .طالبان در ماه اگست سال گذشته به جاپان منتقل شده بودند، این کشور را ترک کرده اند

دم حمایت وزارت خارجه جاپان به این رسانه به نقل از این مهاجران نوشته است که این افغانان به دلیل فشارها و ع

 .افغانستان برگشته یا به کشورهای دیگر رفته اند

تن از افغانانی که در روند تخلیه به جاپان منتقل شده بودند، به عنوان مهاجر قبولی  98بر بنیاد این گزارش، جاپان به 

تن با وجود خطر آزار و اذیت طالبان به افغانستان برگشته اند و هفت نفر به ایاالت متحده  58داده شده است، در حالی 

 .ریتانیا رفته اندامریکا و ب

 .ها بودهای آنافرادی که در جریان تخلیه به جاپان منتقل شده بودند، شامل کارمندان محلی سفارت این کشور و خانواده

کردند، از این ها هزار تن از کسانی که با نهادهای خارجی و حکومت سابق کار میپس از تسلط طالبان بر افغانستان، ده

 .کشور فرار کردند

دسمبر سال گذشته، وزارت خارجه این کشور برای این های اکتوبر و افزوده است که در میان ماه« جاپان تودی»

 .ها اقامتگاه، غذا و حقوق فراهم کرده بودافغان

https://morr.gov.af/
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ها گفته شده بود که قراردادهای کاری شان تا گفته اند که به آن« کیودو نیوز»اما شماری از کارمندان محلی جاپان به 

 .قرار داشته اندرسد و برای ترک این کشور زیر فشار ختم آگست به پایان می

 

https://morr.gov.af/

