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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------------------------------------------ ردهیچ کارمند زن در وزارت منفک نشده و نشر خبر دراین مورد حقیقت ندا

گوید که هیچ کارمند زن در این وزارت منفک نشده محمد ارسال خروټی معین وزارت امور مهاجرین و عودت کنندکان می

 2-------------------------------------------------------------------------- .شته حقیقت ندارداست و نشر خبر روز گذ

 3-------------------------------------- د پروان والیت د مهاجرینو ښارګوټي د نجونو د ښوونځي تخنیکي ارزونه وشوه

 4--------------------------------------------------------------------- بیش از هزار مهاجر افغان به وطن برگشت نمود

 5------------------------------------------------------- پکتیکا او لغمان کې سلګونو کورنیوسره نغدي مرستې وشوې

 6----------------------------------- تخنیکی دایرشدبمنظوراستقرار پایدار بیجاشده ها دروالیت میدان وردک، ورکشاپ 

 7--------------- د فاریاب وال یت د مهاجرینو چارو ریاست کار کوونکو ته د ظرفیت لوړونې روزنیز پروګرام ترسره شو

 8--------------------------------------------------- کاله: دادگاه شهر لیل ممنوعیت توزیع غذا به مهاجران را لغو کرد

 10 ------------------------------------------------------ انګلیس کانال: تر پنځه سوه ډېر کډوال برېتانیا ته اوښتي دي
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 متن کامل اخبار

 

 ویب سایت وزارت

 

میزان در نشست  27محمد ارسال خروټی، معین مالی و اداری وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان روز چهارشنبه 

هاي حکومت برگزار شده بود، بیان کرد که هیچ کارمند زن در این وزارت منفک نشده و نشر خبری که در مرکز رسانه

  .خبر روز گذشته در این مورد حقیقت ندارد

کارمندان زن در تشکیالت شامل استند و تمام امتیازات شان از سوی  نان عالوه کرد که در تمام بخش های وزارتوی همچ

  .شودامارت اسالمی افغانستان پرداخت می

https://morr.gov.af/
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به گفته ایشان روز گذشته رهبری وزارت امور مهاجرین جهت تنظیم بهتر کارمندان زن در این وزارت، نشست مشورتی 

و در آن تمام کارمندان زن این وزارت اشتراک کرده بودند و برای آنان پول نقد از سوی رهبری وزارت  را برگزار کرده

  .نیز توزیع شد

های انسانی و حقوق قابل یادآوری است که معین وزارت امور مهاجرین برهنه کردن مهاجرین در مرزها را خالف موازنه

های شان به مردم افغانستان شودد. وی از جامعه جهانی خواست که به کمکبشری خواند و گفت باید در این مورد تحقیق 

 .سال گذشته است حل شود 20ادامه بدهند تا مشکالت اقتصادی مردم این کشور که محصول 

 آژانس خبری باختر

 

به گزارش خبرنگار آژانس باختر؛ معین وزارت امور مهاجرین امروز در یک نشست خبری در کابل، منفک شدن 

 .کارمندان زن در این وزارت را رد کرد و گفت: هیچ کارمندان زن در این وزارت منفک نشده است

کارمندان زن در تشکیالت شامل استند و تمام امتیازات شان از سوی امارت اسالمی ها وی گفت: در تمام وزارت

 .شودافغانستان پرداخت می

وی افزود: روز گذشته رهبری وزارت امور مهاجرین جهت تنظیم بهتر کارمندان زن در این وزارت، نشست مشورتی را 

https://morr.gov.af/
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شتراک کرده بودند و برای آنان پول نقد از سوی رهبری برگزار کرد و در آن تمام کارمندان زن وزارت امور مهاجرین ا

 .وزارت نیز توزیع شد

های مغرض گزارش داده اند که کارمندان زن وزارت امور مهاجرین از کار خروټی گفت: متاسفانه شماری از رسانه

 .منفک شده اند، ولی این خبر حقیقت ندارد

ان گفت: مهاجرین افغان در ایران به مشکالت زیادی مواجه اند و چنان، در مورد اخراج اجباری مهاجرین از ایروی هم

 .ها را فراهم کنندایران باید مطابق کنواسیون جنیوا برای مهاجرین افغان سهولت

های انسانی و حقوق بشری خواند و گفت باید در این مورد چنان برهنه کردن مهاجرین در مرزها را خالف موازنهاو هم

 .تحقیق شود

های شان به مردم وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان از کشورها و جامعه جهانی خواست که به کمکمعین 

 سال گذشته است؛ حل شود. بهزاد 20افغانستان ادامه بدهند تا مشکالت اقتصادی مردم این کشور که محصول 

 وزارت ویب سایتد

 

( مه د هغه والیت د مهاجرینو ښارګوټي د نجونو د ښوونځي 2۶پالوي د تلې په ) د پروان والیت د اړوندو ادارو ګډ 

 ارزونه وکړه. تخنیکي 

والیت د مهاجرینو چارو ریاست په وړاندیز، د  د یاد ښوونځي ودانۍ، د یونیسار دفتر له بودیجې جوړه شوه او د پروان 

او   له نږدې وکړه  د هغه ښوونځي د تعمیر تخنیکي ارزونه یې د یوشمېر ادارو ګډ پالوی جوړ او   والیت مقام په الرښوونه

https://morr.gov.af/
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ارلو او پرانیستې پروخت چې د یادې ودانۍ ستونزې حل کړي تر څو د ودانۍ د سپقراردادي شرکت ته یې الر ښوونه وکړه، 

 عملي شي.

 ویب سایت وزارت 

 

 برگشتند.میزان به والیت نیمروز  2۶  به تاریخ  مقیم ایران، از طریق پل ابریشم، تن مهاجر افغان  ۶37یک هزارو 

تن مجرد  1391  تن و 246خانواده ، شامل  60افراد مذکور به اساس معلو مات ریاست امورمهاجرین والیت نیمروز 

 بودند.

تن مجرد غرض دریافت کمک، به  21زن و همچنان  65مرد و  62خانواده شامل  25به گفته منبع ازآن میان 

 معرفی شده اند.  IOMدفتر

 

https://morr.gov.af/
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 دوزارت ویب سایت 

 

( ۴8۵( مه )2۶والیت د مهاجرینو چارو ریاست په همکارۍ د تلې په )  ( دفتر له لورې د پکتیکا او لغمان UNHCRد )

 اړمنو بېځایه شوو کورنیوسره نغدي مرستې وشوې.

( ۵70( کورنیو ته )100( امریکایي ډلره او په پکتیکا کې )۴20کورنیو ته )( 38۵په لغمان کې )   د یادو کورنیو له ډلې

 امریکایي ډالره نغدې ووېشل شوې.
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 ویب سایت وزارت 

 

غرض استقرار پایدار بیجاشده ها ی داخلی والیت میدان وردک به تاریخ ورکشاپ تخنیکی ، جهت تدوین پالن عمل والیتی 

 .دایر شد 22/3/1444

دراین ورکشاپ که به اشتراک مسوولین ادارات دولتی، موسسات همکار، نماینده های مردم وعده ای از علما دایر شده 

همکاری ادارارات زیربط ونهاد های بود، نخست الحاج محمد امین عمری والی میدان وردک صحبت نمود وبرهماهنگی و

 همکار در ترتیب وتدین پالن عملیاتی تأکید ورزید وهمکاری خویش را درزمینه ابراز داشت.

سپس مولوی سردار محمد شیرزاد رییس رسیده گی به وضعیت بیجا شده های داخلی وزارت امور مهاجرین، در رابطه 

آسیب پذیری بیجاشده ها، عرضه خدمات به موقع و استقرار پایدار آنها  اهداف، اهمیت ودور نمای پالن عمل والیتی، به 

 صحبت نمود.

تخنیکی اعزامی وزارت امور مهاجرین، در رابطه به پالیسی بیجا شده ها، نحوه تدوین پالن عمل والیتی، به   بعدأ هیأت

 .شاملین ورکشاپ توضیحات دادند

لین ورکشاپ با درنظر داشت وضعیت بیجاشده ها ومشکالت ایشان در مرحله بعدی ورکشاپ، کار گروپی انجام و شام

 نظریات وپیشنها دات شانرا، به خاطر تدوین پالن یاد شده ارایه نمودند.

https://morr.gov.af/
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قابل ذکر است که ورکشاپهای تخنیکی، جهت تدوین پالن عمل والیتی، غرض استقرار پایدار بیجاشده ها ی داخلی، مطابق 

از جانب وزارت امور مهاجرین وبه کمک مالی دفتر   ،UNHCRرت امور مهاجرین ودفترتفاهم نامه عقد شده میان وزا

 مذکور راه اندازی شده است.

 دوزارت ویب سایت 

 

والیت د مهاجرینو چارو   د فاریاب  ( دفتر په همکارۍUNHCRوزارت پالوي د )  د مهاجرینو او راستنېدونکوچارو

 روزنیز پروګرام ترسره شو. مه   (2۵کار کوونکو ته د ظرفیت لوړونې په موخه د تلې په )  ریاست

او یوشمېر مالي د مکتوب، وړاندیز، راپور لیکلو، د کار کوونکو ارزیابي، د بېالبېلو مالي فورمونو او   په دغه پروګرام ې

 د وزارت پالوي خبرې وکړې او د ګډنوالو سوالونو ته یې ځوابونه وویل.  اړه  مسایلو په  او اداري

https://morr.gov.af/
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 مهاجرنیوز

 

کرد. به گفته دادگاه این ممنوعیت به های خیریه را لغو دادگاه شهر لیل ممنوعیت توزیع غذا به مهاجران از سوی سازمان

خوانده و از آن « پیروزی بزرگ»های خیریه این تصمیم دادگاه را یک بوده است. سازمان« افراد آسیب پذیر»ضرر 

 .انداستقبال کرده

دو  های خیریه را لغو کرد. این ممنوعیت حدوددادگاه اداری شهر لیل ممنوعیت توزیع غذا به مهاجران از سوی سازمان

های تائید شده از سوی ها، تنها سازمانسال پیش از سوی فرمانداری پولیس پادوکاله برقرار شده بود. بنابر تصمیم مقام

 .دولت حق داشتند به مهاجران غذا توزیع کنند

گرفت اکتوبر گفت که تصمیم دادگاه شکل قانونی را خواهد  18های خیریه روز سه شنبه پاتریس سپینوزی، وکیل سازمان

 .که بر اساس آن میتوان تصامیم جدید در این مورد را از طریق دادگاه تجدید نظر باطل کرد

های اکتوبر صادر شد گفت که دستور ممنوعیت توزیع غذا به مهاجران که در ماه 12دادگاه اداری در حکمی که روز 

« با اهداف مورد نظر نامتناسب است.»بود توسط فرمانداری پولیس پادوکاله داده شده  2020سپتمبر، نومبر و دسمبر 

 «.کندشرایط زندگی افرد مخصوصاً آسیب پذیر را متاثر می»به گفته دادگاه این ممنوعیت 

 های خیریه برای رفع ممنوعیت توزیع غذا به مهاجرانکاله: ادامه فشار سازمان :در همین زمینه

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/prs/post/27596/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%BA%D8%B0%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.infomigrants.net/prs/post/27596/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%BA%D8%B0%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.infomigrants.net/prs/post/27596/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%BA%D8%B0%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86
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از طریق سازمان تائید شده له وی اکتیو، برای سه وقت غذای « توزیع غذا از سوی دولت»دادگاه همچنین تاکید کرد که 

 .روزانه یک فرد کافی نیست

بود تا توزیع غذا و نوشیدنی به  دستور داده 2022و اپریل  2020فرمانداری پولیس پادوکاله بین ماههای سپتمبر 

این  2022ممنوع گردد. در ماه اگست « خطر بهداشتی»و « اخالل نظم عامه»مهاجران در کاله و اطراف آن به دلیل 

 .گرفتدستور بار دیگر تمدید شد اما ساحه کمتری را در بر می

علیه تصمیم یاد شده به  2020و شماری دیگر، در ماه سپتمبر  ۵۶های سکور کاتولیک، داکتران دنیا، یوتوپیاسازمان

لت )دادگاه عالی( نیز دادگاه تجدید نظرمراجعه کرده بودند اما نتوانستند مانع اجرای آن گردند. به تعقیب آن، شورای دو

 .بود حکم دادگاه را تائید کرده

اقدام ناقض حقوق اساسی »های خیریه، دادگاه اداری با حکم خود، ممنوعیت توزیع را به عنوان یک به گفته وکیل سازمان

 .های بشردوستانه محروم می کردمحکوم کرده است؛ اقدامی که آنان را از دسترسی به کمک« هاخارجی

دهد که بعد از لغو ممنوعیت، احتمال دارد اقداماتی دیگری برای جلوگیری از توزیع غذا وبرژ دمیگران هشدار میانجمن ا

حصارهای سیمی در همه جای شهر وجود » گوید که می ۵۶به مهاجران عملی شود. شارلوت کوانتس، از سازمان یوتوپیا

های خیریه های مهاجران جابجا کرده تا سازمانر ساحه کمپهای بزرگ را ددارد و از چندی به این سو، شهرداری، سنگ

 «.نتوانند با موتر به مهاجران غذا برسانند

های برند و تالش دارند تا با استفاده از قایقهای خیریه حدود یک هزار مهاجر در شهر کاله به سر میبه گفته سازمان

  .کوچک از کانال مانش عبور کنند و به بریتانیا بروند
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 وال نیوزډک

 

ډېر کډوال د انګلیس کانال له الرې دغه هېواد ته اوښتي  ۵00د برېتانیا چارواکي وایي چې د تېرې سه شنبې په ورځ تر 

 .کډوالو د ژغورلو خبر ورکوي ۴8دي. په ورته مهال فرانسوي چارواکي یاد کانال کې د 

کښتیو کې سپاره ول د دغه هېواد  12تنه کډوال چې په  ۵02د برېتانیا چارواکي وایي چې د تېرې سه شنبې په ورځ یې 

  .له ساحلي اوبو څخه د برېتانیا د دوور ښار بندر ته انتقال کړي دي

502 migrants in 12 boats were picked up in the Channel yesterday. 

pic.twitter.com/9kAMWEjcvr 

— Simon Jones (@SimonJonesNews) October 19, 2022 

کډوال په دې بریالي شول چې د انګلیس کانال له الرې ځانونه  237۴د برېتانیا د دفاع وزارت د شمېرو له مخې، تېره اونۍ 

ډېر کسان برېتانیا ته  8۵0مه تر 12برېتانوي سواحلو ته ورسوي. دغه وزارت زیاته کړې ده چې یوازې د اکټوبر په 

 .اوښتي وو

 ډېر کډوال نیولي 1000انګلیس کانال: د برېتانیا ساحلي ځواکونو تر  :بیا ولولئ

https://morr.gov.af/
https://t.co/9kAMWEjcvr
https://twitter.com/SimonJonesNews/status/1582647791738032128?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.infomigrants.net/ps/post/43887/%D8%A7%D9%86%DA%AB%D9%84%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%DB%90%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%D9%8A-%DA%81%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%86%D9%88-%D8%AA%D8%B1-%DB%B1%DB%B0%DB%B0%DB%B0-%DA%89%DB%90%D8%B1-%DA%A9%DA%89%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%8A
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په  شوي دي. رېدو بریاليکسان له انګلیس کانال څخه په تې ۴۵۶9د رسمي شمېرو پر اساس، په روانه اکټوبر میاشت کې 

 .تنه کډوال برېتانیا ته اوښتي وو ۵000خو په سپټمبر کې بیا  3۶00جوالی کې 

کډوال توانېدلي چې د انګلیس کانال له الرې برېتانیا ته واوړي چې دا  3۶۴۶3سږ کال تر دې دمه  د چارواکو په حواله،

وو چې ښایي د  شمېرې د تېر پوره کال په پرتله زیاتوالی ښیي. تر دې دمخه د برېتانیا د پارلمان په یوه راپور کې راغلي

 .زرو تنو ته لوړ شي ۶0کال تر پایه پورې دغه هېواد ته د اوښتونکو کډوالو شمېر 

ادولو ده چې د روان کال په جون میاشت کې د برېتانیا حکومت غوښتل چې له رونډا سره د تړون پر اساس د کډوالو د ی

مه دغه پرواز لغوه کړ او 1۵لومړۍ ډله دغه افریقایي هېواد ته واستوي، خو د اروپا د بشري حقونو محکمې د جون په 

 .بیا ارزولو غوښتنه وکړهد برېتانیا له قضایي ارګانونو څخه یې د یاد تړون د 

 د انګلیس کانال له الرې برېتانیا ته د کډوالو تګ ادامه لري :بیا ولولئ

 کډوال ژغورل شوي ۴8

 ۴8ې په ورځ یې انګلیس کانال کې د دوو عملیاتو په پایله کې وایي چې د تېرې سه شنب بل لور ته فرانسوي چارواکي

 .کډوال ژغورلي دي

[#Opérations] de recherche et de sauvetage au large du Pas-de-Calais sous la 

coordination du #CROSSGrisNez 

▶️https://t.co/1WMBGdI64q pic.twitter.com/eJDvoZPflv 

— Préfecture maritime Manche et mer du Nord (@premarmanche) October 18, 2022 

 تنو ته رسېږي ۴2سمندر قومندانۍ په یوه خبرپاڼه کې ویلي دي چې د کډوالو لومړۍ ډله چې شمېر یې  د مانش او شمالي

 .تنه نور کډوال وژغورل شول ۶د دنکرک په اوبو کې وژغورل شوه. لږ وروسته بلیریوت ساحل ته نږدې 

 .دي ژغورل شوي کډوال کالې بندر ته تر انتقال وروسته روغتیایي کارکوونکو او سرحدي پولیسو ته سپارل شوي

 

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/ps/post/43805/%D8%AF-%D8%A7%D9%86%DA%AB%D9%84%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%87-%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%90-%D8%A8%D8%B1%DB%90%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D9%87-%D8%AF-%DA%A9%DA%89%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88-%D8%AA%DA%AB-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%84%D8%B1%D9%8A
https://twitter.com/hashtag/Op%C3%A9rations?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/CROSSGrisNez?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/1WMBGdI64q
https://t.co/eJDvoZPflv
https://twitter.com/premarmanche/status/1582442033649971200?ref_src=twsrc%5Etfw

