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او راستنېدونکو چارو وزارت مهاجرینو د   

 ړیکو آمریتد اطالعاتو او عامه ا

 خبري بلوټن

 

 وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان

 



 
 
 

 

 



 
 
 

 صفحه                                                                                                                                      عنوان 

 
 

 1 ------------------------------------- شد ر یدا ی، جلسه اIOM و دفت   نیوزارت امور مهاجر  انیم شت  یب بمنظور هماهنگ

 2 ----------------------------------------------------------------------------شوه فعال   هېټکم  دو ېک  یاځد بيا يو  ک    انګسمن

 3 ----------------------------------------- شد ر یوزارت دا کارمندان سه واحد دویم  یبرا ت،یارتقا ظرف آموزش   یبرنامه ها

   واليتونو ک   لورو څپه 
 4 -------------------------------------------------------------- ېوشو  له زرو زياتو کورنيو رسه مرست 

 5 ----------------------------------------- شد ر یوزارت دا کارمندان سه واحد دویم  یبرا ت،یارتقا ظرف آموزش   یبرنامه ها

 5 --------------------------------------------------- اند د یناپد گر یتن د ۲۹تن جان باخته و  ۴ ان؛یپناهجو  قیغرق شدن قا

 7 ------------------------------------------- را رد کردند ونانی کمک نگهبانان ساحیل  شنهاد یاز مهاجران پ اژه؛ گرویه یایدر 

  ی   آلمان قوان
 

 9 -------------------------------------------------------- کنددگرباش اصالح یم انیرا به نفع پناهجو  پناهندک
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ز کامل اخبار  مت 

 وزارت ويب سايت د

 

هماهنگی وخدمات موثر برای نیازمندان، جلسه ای تحت ریاست مولوی محمود الحق احدی رییس پالیسی و جهت ایجاد 

 میزان در وزارت امور مهاجرین دایر شد.11، به تاریخ IOM پالن و مسوولین بخشهای مختلف دفتر

، شیوه فعالیت شانرا IOM دراین جلسه که شماری از روسای مرکزی نیز حضور داشتند، مسوولین بخشهای مختلف دفتر

در بخشهای جمع آوری معلو مات در مورد عوت کننده ها، بیجاشده ها و ارزیابی نیازمندان، کمکهای عاجل بشری برای 

عودت کننده ها، مساعدت برای مصدومین حوادث طبیعی، تهیه آب آشامیدنی، عرضه خدمات صحی، ادغام پایدار عودت 

 رسهای حرفوی معلو مات دادند.کننده ها ، اشتغالزایی وایجاد کو

سپس رییس پالیسی وپالن، در رابطه به مشکالت موجود در برخی از موارد که ناشی از عدم هماهنگی با وزارت امور 

باید درهمه بخشهای کاری  IOM مهاجرین بوده اشاره کرد و تقاضا نمود که به خاطر بهبود اجراآت و نتایج مثمر، دفتر

 جمع آموری معلو مات، باید با وزارت امور مهاجرین در هماهنگی کامل عمل نماید.خویش و بخصوص در بخش 

https://morr.gov.af/
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وی با یاد آوری از تغیر نظام درکشور و رفع مشکالت امنیتی گفت که وزارت در مرکز و والیات با همه مراجع همکار ملی 

 وهماهنگی را درهمه بخشها دارد.وبین المللی آماده همکاری بوده و بالمقابل از مراجع همکار، تقاضای تفاهم 

همچنان برخی دیگر از شاملین جلسه نیز به ارتباط توضیحات نماینده های دفتر مذکور نظریات وپیشنهادات شانرا مطرح 

 وجانب مقابل آماده گی فعالیت شانرا در تفاهم وهماهنگی با وزارت امور مهاجرین ابراز داشتند.

 ويب سايت دوزارت

 

راستنېدونکو او  په دغه والیت کې د  ( مه 1۰په ) ( په مالي مرسته د تلې UNHCRد ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې )

 فعاله شوه. بېځایه شوو د بیا یوځای کېدو کمېټه 

وزارت پالوي د یادې کمېټې د دندو، مکلفیتونو په د غو مراسموکې چې په همدې موخه ترسره شول، د مهاجرینو چارو 

 او راستنېدونکو او داخلي بېځایه شوو ته د یادې کمېټې د جوړېدو په موخې او ارزښت خبرې وکړې.

را ستنېدونکو او د اخلي بېځایه شوو په   خبرې وکړې او د عبدالمنان اسلمي   وروسته د سمنګان والیت مرستیال والي

یو مثبت ګام وباله ویې ویل چې په دې سره به د راستنېدونکو او بېځایه شوو   ې بیاځلې جوړولبرخه کې د یادې کمېټ

 وضعیت ته په سمه توګه رسیدګي وشي

https://morr.gov.af/
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 ويب سايت وزارت 

 

مهاجرین، برنامه های آموزشی ارتقا ظرفیت را برای کارمندان واحد های دومی در والیات هیأت های اعزامی وزارت امور 

 .میزان دایر نمودند 1۰و 9، 8دایکندی، زابل و سمنگان، به تاریخ 

دراین برنامه ها شیوه های تحریر مکتوب، پیشنهاد، گزارش، فورمهای مختلف النوع مالی و استفاده درست از وقت ، 

 .االت شاملین برنامه پاسخ داده شدتدریس وبه سو

، به UNHCR تدویر برنامه های آموزشی ارتقا ظرفیت، مطابق تفاهم نامه عقد شده میان وزارت امور مهاجرین و دفتر

 .کمک مالی دفتر مذکور راه اندازی شده است
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 دوزارت ويب سايت

 

بادغیس، پروان، سمنګان او دایکندي والیت د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو   د یوشمېر مرستندویه بنسټونو له لورې د

 ( کورنیو سره مرستې وشوې.1۲۵۴)   مه (1۰ریاستونو په همکارۍ د تلې په ) 

امریکایي ډالره نغدې، ( ۷۰۰( دفتر له لورې )UNHCRکورنیو ته د )( ۳19د یادو کورنیو له ډلې په پروان کې ) 

( له لورې پېنځه کمپلې، IOMکورنیوته د )( ۳8۵امریکایي ډالره، بادغیس کې )( ۴۲۰کورنیو ته )( 1۵۰سمنګان کې )

زره افغانۍ نغدې ( ۷( له لورې )AAHکورنیو ته د )( ۵۰۰د پخلنځي وسایل، دوه سولري چراغونه او دایکندي کې ) 

 شوې.ووېشل 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 ويب سايت وزارت

 

هیأت های اعزامی وزارت امور مهاجرین، برنامه های آموزشی ارتقا ظرفیت را برای کارمندان واحد های دومی در والیات 

 میزان دایر نمودند. 1۰و 9، 8دایکندی، زابل و سمنگان، به تاریخ 

دراین برنامه ها شیوه های تحریر مکتوب، پیشنهاد، گزارش، فورمهای مختلف النوع مالی و استفاده درست از وقت ، 

 تدریس وبه سواالت شاملین برنامه پاسخ داده شد.

، به UNHCRاجرین و دفتر تدویر برنامه های آموزشی ارتقا ظرفیت، مطابق تفاهم نامه عقد شده میان وزارت امور مه

 کمک مالی دفتر مذکور راه اندازی شده است.

 مهاجرنيوز
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گارد ساحلی اسپانیا در نزدیکی جزایر قناری جسد چهار مهاجر را در یک قایق یافت. به اساس معلومات یک سازمان غیر 

  .سرنشین بوده است ۳۴دولتی این قایق احتماالً حامل 

 .کردگارد ساحلی اسپانیا به روز یک شنبه چهار جسد را در یک قایق پناهجویان در نزدیکی مجمع الجزایر قناری کشف 

 ۲8۰چند ساعت پیش از آن یک کشتی تجاری توانسته بود یکی از سرنشینان این قایق را نجات دهد. این قایق در حدود 

 .الجزایر کشف شده استکیلومتری جنوب این مجمع

این سپتمبر چند ساعت بعد از این که  ۲۴سازمان غیردولتی کامیناندو فرونتراس با نشر توییتی گفته است که به تاریخ 

  .ترک کرد، یک تماس عاجل از این قایق دریافت کرده بودند« سرنشین ۳۴با »قایق سواحل صحرای غرب افریقا را 

خبری از این تماس اضطراری، قایقی ِهِلنا مالنو از سازمان غیردولتی کامیناندو فرونتراس گفته است بعد از یک هفته بی

یافت شده است. او افزوده است که « اله کامالً درمانده و چهار جسدس ۲۶یک مرد »در جنوب مجمع الجزایر قناری با 

 «.نفر حرکت کرده بود ۳۴چند ساعت بعد ما دریافتیم که این همان قایقی بوده که با »

« تراژدی در خطرناکترین مسیر عبور مهاجران»او از یک « در دریا غرق شده اند.»تن دیگر  ۲9مالنو گفته است که 

  .جزایر قناری خبر داده استمیان افریقا و 
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مهاجر از طریق جزایر  ۵۰۰هزار و 11چنانچه ارقام حکومت اسپانیا نشان می دهد از آغاز سال روان میالدی در حدود 

  .نفر در حین تالش برای عبور از این مسیر جان باخته اند 9۷8قناری عبور کرده اند. طبق معلومات کامیناندو فرونترس 

های بسیار ترین ناحیه یک صد کلیومتر از مراکش فاصله دارد. با آنهم اکثر مهاجران از فاصلهباریکجزایر قناری در 

ها حتی از موریتانی که هزار کیلومتر از این جزایر فاصله اندازند. بعضی از قایقدورتر در جنوب خود را به این مسیر می

 .شودخطرناکتر میکنند. با شدت گرفتن امواج دریا این مسیر دارد حرکت می

 مهاجرنيوز

 

نگهبانان ساحلی این کشور را رد کرده  گویند که گروهی از مهاجران در دریای ایونی پیشنهاد کمکهای یونانی میمقام

 .مهاجران را شنبه شب گذشته نجات داده استاست. یک کشتی مربوط به سینگاپور این 

پناهجو که سوار یک قایق بودند در نزدیکی جزیره سفالونیا در میان  ۵۶به گفته نگهبانان ساحلی یونان، روز شنبه 

 .بادهای شدیدی گیر افتادند

ام دادند که حاضر نیستند این مهاجران در طول روز به نگهبانان ساحلی یونان پی»بر بنیاد یک خبرنامه نگهبانان ساحلی، 

 .های یونان را بپذیرندهای منطقه و مقامهای کشتیکمک

https://morr.gov.af/
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 .با فرا رسیدن شب و وخیم تر شدن آب و هوا باالخره مهاجران کمک یک کشتی با پرچم سینگاپور را پذیرفتند

یر مهاجران هم ادامه یافت. نجات یافتگان به جزیره اگومینیتسا در شمال شرق یونان انتقال داده شدند و جستجو برای سا

 .هویت مهاجران اعالم نشده است

 .اندهای یونان نجات دادهتن را از آب 1۵۰۰گویند که از آغاز سال حدود های یونانی میمقام

 کنندهای امدادی یونان را متهم به عقب راندن مهاجران میسازمان

گویند که هزاران مهاجر توسط نیروهای یونانی به گونه کیه میو تر های امدادی و دفاع از حقوق بشربا این حال، سازمان

 .اندغیرقانونی از مرزهای این کشور عقب رانده شده

سازمان غیردولتی ایجن بوت رپورت گفت که تصاویری را در اختیار دارد که در  سپتمبر، ۲۰در یکی از این موارد، روز 

رانند. به گفته این سازمان، های نزدیک جزیره رودس یونان عقب میرا در آب آن افراد نقاب پوش، یک کشتی مهاجران

 .افراد یاد شده نگهبانان ساحلی جزیره رودس هستند

 های جزیره رودس عقب رانده شدندمهاجر توسط افراد نقابدار از آب ۳۵ :در همین زمینه

نیوز گفته بود که قایق حامل او در نزدیکی جزیره ساموس از در ماه می گذشته، بریان، یک مهاجر کامرونی، به مهاجر 

شبیه  سه فرد ملبس با یونیفورم، از جمله دو فرد نقابدار، از یک قایق حامل» :سوی نگهبانان ساحلی عقب رانده شده بود

ن قایق را خاموش ها به ما دستور دادند که ماشیپرچم یونان فریاد زدند و اسلحه خود را به سوی ما نشانه گرفتند. آن

 «.کنیم

های ها را به سوی آبافراد یاد شده بریان و سایر مهاجران را مجبور کردند که سوار کشتی نگهبانان ساحلی شوند تا آن

 .جا رها کردندها سپس مهاجران را دوباره در قایق خود شان، که با خود گرفته بودند، در آنترکیه انتقال دهند. آن

 اید از ترکیه به یونان بیایندیونان: مهاجران نب

هزار مهاجر به این کشور  1۵۴های یونانی در اوایل سپتمبر گفته بودند که که از آغاز امسال مانع ورود بیش از مقام

 .اندشده

 .کندکند که مهاجران را ترغیب به رفتن به اتحادیه اروپا میآتن به نوبه خود ترکیه را متهم می

کنند. این مهاجران کنند از طریق دریای اژه وارد یونان شوند، معموالً از ترکیه حرکت میتالش می کهبیشتر مهاجرانی 

 .اتباع افغانستان، پاکستان و خاورمیانه هستند

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/prs/post/43453/%DB%B3%DB%B5-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%B3-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
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مهاجران نیاز »نوتیس میتاراکی، وزیر امور مهاجرت یونان در اواخر ماه اگست به بخش بنگالی مهاجر نیوز گفت که 

 «.شودبیایند زیرا ترکیه یک کشور امن محسوب می ندارند به یونان

توانند وارد همه کشورها شوند بلکه باید حق حفاظت بین المللی به این معنا نیست که پناهجویان می او در ادامه گفت که

 .گذارند، درخواست پناهندگی بدهندبه اولین کشور امنی که پا می

 «یونان بیایند زیرا ترکیه یک کشور امن است مهاجران نیاز ندارند به»وزیر مهاجرت یونان:  :در همین زمینه

 مهاجرنيوز

 

از دید حکومت فدرال آلمان، اعضای "ال جی بی تی کیو" با وجود زندگی محتاطانه در کشورشان، باز هم زیر تهدید آزار 

 .تصمیم گرفته است که تا تعدیل قانون پناهندگی، از چنین افراد بهتر محافظت کندو اذیت قرار خواهند داشت. آلمان 

قانون جدید در مورد ارزیابی درخواست های پناهندگی اعضای "ال جی بی تی  (۲۰۲۲سر از امروز شنبه )اول اکتوبر 

دیل قوانین پناهندگی در این بخش کیو" در آلمان مورد تطبیق قرار می گیرد. وزارت داخله فدرال آلمان می گوید که با تع

 .آنان می توانند که از اعضای "ال جی بی تی کیو" به گونه بهتر در آینده محافظت کنند

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/prs/post/42863/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%3C%3C%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%3E%3E
https://www.infomigrants.net/prs/post/42863/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%3C%3C%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%3E%3E
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Fb page: https://m.facebook.com/morr.gov 

نانسی فیزر، وزیر داخله فدرال آلمان روز جمعه گفت که او می خواهد پناهندگان دگرباش بهتر محافظت شود و هیچ کس 

 .یک زندگی دوگانه خطرناک" استنباید چنین "احساس کند که مجبور به داشتن 

به اداره مهاجرت و پناهندگان فدرال دستور داده شده است که افراد دگرباش را در معرض خطر در کشور مبداشان بپندارد. 

از دید وزارت داخله فدرال آلمان، حتی اگر چنین افراد هویت جنسیتی و گرایش جنسی شان را در کشور خود پنهان 

 .بسازند، باز هم زیر تهدید آزار و اذیت قرار خواهند داشت نگهدارند یا آشکار

 آلمان روی دادن حق پناهندگی به دگرباشان چگونه تصمیم می گیرد؟

سوین لیهمن، کمیشنر حکومت فدرال برای پذیرش تنوع جنسی و جنسیتی روز جمعه گفت که آزار و اذیت بر اساس 

 ".ده برای پناهندگی است"گرایش جنسی و هویت جنسیتی یک مبنای شناخته ش

بر بنیاد معلومات صفحه رسمی انترنتی آلمان در مورد پناهندگان "ال جی بی تی کیو" پیش از این تنها برای کسانی حق 

پناهندگی در آلمان داده می شد که آنان در وطن شان به دلیل هویت جنسی شان مورد آزار، شکنجه و سایر بدرفتاری ها 

کوم به مرگ می شدند. در این صفحه تاکید شده بود که ماهیت این آزار و اذیت چنان شدید باشد که قرار می گرفتند یا مح

در نتیجه آن حقوق بشر نقض شده باشد. در بخشی از این صفحه همچنان اشاره شده بود "این واقعیت که همجنسگرایی 

 ".ی گرددتوسط قانون مجازات می شود، به خودی خود یک عمل آزار و اذیت محسوب نم

با آنکه وزارت داخله فدرال توضیحات بیشتری در این مورد ارایه نکرده است، اما خانم فیزر گفته است که یک فرآیند دو 

مرحله یی تعیین خواهد کرد که آیا متقاضیان پناهندگی به دلیل هویت جنسی شان، حق پناهندگی دریافت خواهند کرد یا 

 .خیر

 افزایش چشمگیر داشته است رقم ورود پناهجویان به آلمان

بر بنیاد معلومات پولیس جنایی فدرال آلمان، تعداد افرادی که به گونه غیرقانونی در سال جاری وارد آلمان شده اند، به 

ماه  ۲8گونه قابل مالحظه ای افزایش یافته است. روزنامه "راینیشه پوست" روز شنبه اعالم کرد که از ماه جنوری تا 

 .مورد ورود غیرمجاز به این کشور را ثبت کرده اند 8۰۰هزارو  ۵۶حدود سپتمبر امسال، 

ماه گذشته  9هزار مورد می رسید. به بیان دیگر، رقم پناهجویانی که در  ۳۵این رقم در زمان مشابه سال گذشته، به حدود 

 .ماه سال گذشته، شصت درصد افزایش یافته است 9وارد آلمان شده اند، در مقایسه به 

تن را ثبت کرده  8۲۷هزارو  11ام ماه سپتمبر،  ۲8خنگوی پولیس فدرال آلمان به این روزنامه گفت که آنان تا یک س

نفر از این مسیر به آلمان آمده  ۶۵۰۰اند که از طریق چک وارد آلمان شده اند. تنها در ماه اگست و سپتمبر سال روان 

 .اند

https://morr.gov.af/

