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 صفحه                                                                                                                                      نوان ع

 1 -- په موخه ناسته وشوه دو ېپلي ک هښد ال  ېپروژ  (PPA) کال د(  ۲0۲۲د ) (UNHCR) د وزارت ک  مهاجرينو چارو 

 2 ------------------------------------------------------------------ به وطن برگشت نمود رانیاز هزار مهاجرافغان ازا شیب

 3 ------------------------------------------------------------- کشور مساعدت شد  اتیز هزار خانواده در چهار وال ا شیب

 4 -------------------------------------------------------------------- اژه غرق شد یایافغان در در  یخانواده چهارنفر  کی

انهیمد یاروپا از کشورها هی: اتحادونانی  5 ------------------------------ کند  استفاده یم انیپناهجو  «نگیپارک»مانند  یر

ول در مرز با اسلواک شیافزا  8 ---------------------------------------------دی  گرا از رس یم ا یمهاجران؛ حکومت چک کنیر

  یاو هوسا ګد پرمخت واد ېد ه ونهګپان رو ګد ملي سودا 
 9 ------------------------------------------------ یاصلي المل د نز
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ز کامل اخبار  متر

 دوزارت ویب سایت

 

ګډې پروژې د ال ښه پلي کېدو او همغږې کېدو په موخه د تلې په  (PPA)د  UNHCR) )د مهاجرينوچارو وزارت او د 

 .مه په دغه وزارت کې ناسته ترسره شوه( ۵)

يوشمېر مرکزي رئيسانو او کار کوونکو په شتون کې ترسره شوه، د وزارت د پالن او پالېسۍ رئيس په ناسته کې ، چې د 

محمود الحق احدي د کړنو د څرنګوالي په اړه خبرې وکړې او د شته نيمګړتياوو يادونه يې وکړه، د کار ونو په زياتوالي 

 .يې الزمې الرښوونې وکړې او اړېکو په ښه والي يې ټينګار وکړ او د چارو د چټکتيا په موخه

پروژې د اهميت  (PPA)د  UNHCR) )پروژې ارشد مدير انجينر محمد اجمل د مهاجرينوچارو وزارت او د  (PPA)د 

 .په اړه معلومات ورکړل او د پروژ په تطبيقي پالن کې يې د نوو شاخصونو يادونه وکړه
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ه د مهاجرينو چارو وزير پېغام د ناستې ګډونوالو سره شريک همدارنګه انجينير عابد زهيرد پروژې پروخت پلي کېدو په اړ

 .کړ او ډاکټر فواد الحق او سيد جاويد هاشمي په خپل وار سره پروخت راپور ورکولو او د همغږۍ پر اهميت خبرې وکړې

 .ناسته د ګډونوالو د سوالونو په ځوابولو سره پای ته ورسېده

 ویب سایت وزارت

 

طور اجباری و داوطلبانه   ميزان 4  تاريخ  مهاجر، به  تن 912نيمروز يک هزارو   به اساس گزارش آمريت امورمهاجرين

 ازايران به وطن برگشت نموده اند.

 4خانواده شامل  1جبری  تن ديگرافراد مجرد طور 1225تن و  89خانواده ، شامل  22از ميان افراد مذکور 

 بصورت داوطلب واردکشور شده اند.  تن مجرد  594و  تن

تن مجرد راغرض دريافت کمک، به  13زن وهمچنان  22مرد و  21خانواده شامل  9به گفته منبع ازآن ميان 

 معرفی شده اند.  IOMدفتر

https://morr.gov.af/
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 ویب سایت وزارت

 

خانواده در واليات کندز، قندهار، نيمروز و خوست مساعدت های نقدی و غير خوراکی موسسات به  83برای يک هزارو 

 ميزان توزيع شد. 4تاريخ 

از هزار افغانی پول نقد  30هزار و 1۵خانواده در کندز در دو کتگوری مبلغ  1۵0مساعدت های ياد شده به هريک از 

از جانب   هزار افغانی پول نقد 19هزار و  12در دو کتگوری مبلغ   خانواده در خوست 98، به   NRCموسسه   جانب

،    UNHCR بطری ووسايل آن از جانب دفتر  خانواده درنيمروز و قندهار دو تخته سولر، معه 750به   ، IRCموسسه 

جهت ترميم سرپناه از جانب   افغانی 77۵و هزار 3۵هزار افغانی و  20خانواده در قندهار در دو کتگوری مبلغ  8۵به 

 بودکه درهماهنگی با رياست های مهاجرين واليات ياد شده توزيع شد. NRCموسسه 
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 مهاجرنیوز

 

شدن يک قايق در دريای اژه اند که يک مهاجر افغان با سه فرزندش در اثر غرق های محلی افغانستان گزارش دادهرسانه

 .اند. جزئيات دقيق غرق شدن قايق تا هنوز منتشر نشده استجان داده

به گزارش روزنامه هشت صبح، کريم هللا علی زاده، يک مهاجر افغان همراه با سه کودکش در حادثه غرق شدن يک قايق 

 .انددر دريای اژه جان خود را از دست داده

نوشته که اين پدر خانواده ساکن واليت قندز افغانستان بوده و به دليل فقر و بيکاری افغانستان  روزنامه از قول منبع خود

 .را با فرزندانش ترک کرده بود

جزئيات دقيق اين  .مهاجر ياد شده قبل از به قدرت رسيدن دو باره گروه طالبان کارمند شرکت مخابراتی روشن بوده است

 .حادثه تا هنوز روشن نيست

 .های متعددی درباره چندين مورد غرق شدن مهاجران در دريای اژه منتشر شده بودچند روز گذشته گزارش در طی

https://morr.gov.af/
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اند. سازمان روز دوشنبه نگهبانان ساحلی ترکيه اعالم کردند که شش مهاجر از جمله چهار کودک در دريای اژه غرق شده

مهاجری بودند که در يک قايق رابری مسافرت  22اجين بوت رپوت در صفحه فيسبوکش نوشت که قربانيان از جمله 

 .های ترک را از حادثه آگاه کردکردند. يک کشتی ماهی گيری که تالش داشت به سرنشينان قايق کمک کند مقاممی

سپتمبر از مرگ شش مهاجر ديگر خبر داده بودند. يک قايق حامل  1۶در يک مورد ديگر، نگهبانان ساحلی ترکيه روز 

 .های ساحلی ازمير غرق شدبودند روز جمعه در آبه قربانيان در جمع آنمهاجر ک 20

 .های ساحلی منطقه تفريحی بودروم پيدا کردندهای ترک همچنين جسد يک مهاجر ديگر را در آبمقام

 .کنند از طريق دريای اژه از ترکيه به يونان بروندشمار زيادی از مهاجران از جمله مهاجران افغان تالش می

 مهاجرنیوز

 

وزير مهاجرت يونان با انتقاد از اتحاديه اروپا، خواهان تقسيم عادالنه پناهجويان در کشورهای عضو شد و گفت که 

  .متاسفانه اين اتحاديه از کشورهای مديترانه مانند پارکينگی برای پياده کردن پناهجويان استفاده می کند

يونان روز دوشنبه با اصرار از اتحاديه اروپا خواست که محدوديت رفت و آمد را در مورد پناهجويانی لغو کند که توسط  

يکی از کشورهای عضو به رسميت شناخته شده اند. يونان اتحاديه اروپا را متهم کرد که با اوکرايينی های فراری از جنگ 

https://morr.gov.af/


 
 
 

6 
 

 

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

 

 

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

رفتار متفاوتی دارد و در مورد اين دو گروه استندردهای دوگانه ای را اعمال می در مقايسه با قربانيان مناقشه های ديگر 

 .کند

مانع از اين شد که تالش ها برای اصالح جامع قوانين « نبود همبستگی»نوتيس ميتاراچی، وزير مهاجرت يونان گفت که 

 .کشور عضو به جايی برسد 27مهاجرت در 

 هزار يورو جريمه نقدی بپردازد 330ناهجويان محکمه عالی اروپا: يونان به گروهی از پ :بيشتر بخوانيد

پناهجويانی که در يکی از کشورهای عضو اتحاديه اروپا محافظت بين المللی دريافت کرده اند، در حال حاضر نمی توانند 

 .از امتيازهای قوانين اتحاديه اروپا راجع به رفت و آمد آزاد به صورت کامل بهره مند شوند

 .به خاطر حمله روسيه از کشورشان فرار می کنند، با محدوديت های های کمتری روبرو هستند اما اوکرايينی هايی که

اين عادالنه نيست و يونان بر روی اين مساله پافشاری خواهد کرد... مقرره مربوط »ميتاراچی، وزير مهاجرت يونان گفت: 

اشد، در صورتی که آن ها به رسميت شناخته شده به پناهجويان اوکرايينی بايد در مورد همه پناهجويان کاربرد داشته ب

اوليه( پذيرای مهاجران به عنوان )متاسفانه، اتحاديه اروپا تصميم گرفته است که از کشورهای »او افزود: «. باشند

 .«پارکينگ برای پناهجويانی استفاده کند که می خواهند به اروپا بيايند

ميان اعضايش بر سر احکام مربوط به اسکان پناهجويان و محافظت از مرزها اتحاديه اروپا برای غلبه بر اختالف نظر در 

 .تقال می کند، اما خواهان اين است که در سال آينده يک بسته جديد قوانين مهاجرت تدوين و تصويب شود

ن حاال محور اصلی مذاکرات ديگر تعيين سهميه برای اسکان مجدد نيست. بسياری از کشورهای اروپای شرقی چني

 .در پيشنهادات تازه، مکانيزم )پذيرش( داوطلبانه مطرح شده است .پيشنهادی را رد کرده اند

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/prs/post/43550/%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%85%D9%87-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
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 Arafatul Islam/DW :نوتيس ميتاراچی، وزير مهاجرت و پناهندگی يونان./عکس

قانون  ميتاراچی از يک توصيه گزارش شده استقبال کرد که براساس آن پناهجويان می توانند پس از يک دوره سه ساله از

  .رفت و آمد آزادانه بهره مند شوند. اما او هشدار داد که اسکان مجدد احتماال يک مساله مجادله برانگيز باقی خواهد ماند

اگر ما شاهد پيشرفتی در زمينه همبستگی نباشيم، )معاهده جديد( در شورای اتحاديه اروپا و يا »او به گزارشگران گفت: 

 .«تصويب نخواهد شد»در طول سال های آينده « پارلمان()توسط نمايندگان 

سازمان های امدادگر غيردولتی و رسانه ها حکومت يونان را متهم کرده اند که مهاجران را با استفاده از روش غيرقانونی 

)به عقب راندن( به سوی ترکيه می راند و حقوق بشر را نقض می کند. اتن اين اتهامات را پيوسته تکذيب « پوش بک»

 .ه استکرد

 شش مهاجر در بحيره اژه مفقود شدند و ده ها تن نجات داده شدند :بيشتر بخوانيد

وارد اتحاديه  201۵ – 201۶يونان يک کشور اصلی ترانزيت برای صدها هزار مهاجر و آواره ای بود که طی سال های 

 .اروپا شدند. بسياری از آن ها از جنگ در عراق و سوريه فرار کردند

يک سياست مرزی سختگيرانه را به اجرا  2019کورياکوس ميتسوتاکيس، نخست وزير حکومت محافظه کار از سال 

مهاجران در يونان تا اندازه زيادی  گذاشت. براين اساس در امتداد مرز يونان با ترکيه يک ديوار فوالدی ايجاد شد و شمار

 .کاهش يافت

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/prs/post/43539/%D8%B4%D8%B4-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DA%98%D9%87-%D9%85%D9%81%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%86-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
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 مهاجرنیوز 

 

مقام های چک روز دوشنبه گفتند که حکومت اين کشور در واکنش به افزايش مهاجرت غيرقانونی، کنترول در مرز با 

 .سر خواهد گرفت. اين تصميم از روز پنجشنبه آينده اجرايی خواهد شداسلواکيا را به صورت موقت از 

های کيلومتر مرز مشترک دارند. به گفته مقام 2۵1چک و اسلواکيا هردو اعضای اتحاديه اروپا و منطقه شنگن هستند و 

پوليس و مامور  ۵۶0نقطه مرزی مشترک ميان هردو کشور انجام خواهد شد و در عمليات کنترول  27چکی، کنترول در 

 .مرزی شرکت خواهند کرد

 1200ويت راکوشان، وزير داخله چک در يک کنفرانس خبری گفت که مهاجرت غيرقانونی در اين کشور در سال روان 

 .درصد افزايش يافته است. بيشتر مهاجران از سوريه هستند

هزار  12، حدود 2022س از آغاز سال آن چه که در سال روان بر ما می گذرد، بی سابقه است. پولي»راکوشان گفت: 

 «.مهاجر غيرقانونی را بازداشت کرده است

 .اندقاچاقبر انسان را نيز دستگير کرده 12۵های چکی در سال روان در همين رابطه مقام

ان او افزود که مهاجران از چک به عنوان يک کشور ترانزيت استفاده می کنند و بيشتر آن ها می خواهند خود را به آلم

 .برسانند. اين وضعيت مقام های آلمانی را نيز نگران کرده است چرا که اين کشور نيز با چک مرز مشترک دارد

https://morr.gov.af/
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از انجام اقداماتی برای مهار مهاجرت « بيلد ام زونتاگ»به تازگی نانسی فيزر، وزير داخله آلمان فدرال در روزنامه آلمانی 

های خود با کشور مرز با اتريش تمديد شده است و پوليس فدرال آلمان مرزغيرقانونی خبر داد. به گفته او کنترول در 

  .چک را نيز کنترول می کند

روز به طول بيانجامد. راکوشان گفت که همسايگان  10راکوشان گفت که کنترول مرز با اسلواکيا قرار است تا اطالع ثانوی 

 .چک از اين تصميم مطلع شده اند

نبه اعالم کرد که با تصميم چک موافق است اما آرزو دارد اين مساله در سطح اتحاديه اروپا حکومت اسلواکيا روز سه ش

 .مورد بحث قرار بگيرد

 نگرانی سياستمداران آلمانی از شمار رو به افزايش پناهجويان :در همين رابطه

 آژانس اطالعاتی باختر

 

عبدالسالم حنفي نن د جوزجان واليت له يو  د افغانستان اسالمي امارت د رياست الوزراء اداري مرستيال مولوي

په دې کتنه کې مولوي عبدالجبار او حاجي .سره په خپل کاري دفتر کې وکتل سوداګرو شمېر عالمانو، مشرانو او

خبرې وکړې ويې ويل، د اسالمي امارت په راتګ سره په ټول هېواد کې  نعمت هللا احسان د نورو په استازولۍ

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

 

 

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

خپلې سوداګريزې  بشپړه توګه تامين شوی او د سوداګرو په شمول د ټولنې ټول اقشار په ارامه زړه امنيت په

 .چارې مخته وړي

پانګونې خبر ورکړ او موخه يې له  هغوی د يوه خيريه بنسټ جوړولو او دغه راز د هيواد په بېالبېلو برخو کې د

 .بې وزلو سره د مرستو ايجاد وباله

وداګرو عالمانو، مشرانو او س د اسالمي امارت د رياست الوزراء اداري مرستيال مولوي عبدالسالم حنفي راغلو

امنيت د تامين په اړه ځانګړي تدابير لري. په خبره يې، اوس  ته د ښه راغالست پر مهال وويل، اسالمي امارت د

په مرسته او د  بېالبېلو سکتورونو او برخو د فعاليت لپاره امنيت اړين دی چې د لوی خدای )ج( په هيواد کې د

 .مجاهدينو پر هاند او هڅو تامين شوی دی

هوساينې اصلي المل وباله او  لوزراء اداري مرستيال د ملي سوداګرو پانګونه د هيواد د پرمختګ اود رياست ا

زياته پانګونه وکړي. نوموړي څرګنده کړه، اسالمي امارت  له هغوی يې وغوښتل چې په بېالبېلو برخو کې ال

 .اسانتياو برابرولو په خاطر چمتو دی دوی ته د هر ډول

 

https://morr.gov.af/

