
 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1401_سال  عقرب 11

 

او راستنېدونکو چارو وزارت مهاجرینو د   

 ړیکو آمریتد اطالعاتو او عامه ا

 خبري بلوټن

 

 وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان

 



 

 

 



 

 صفحه                                                                                                                                      عنوان 

رسه په خپل کاري  رئيس   ږۍاو مرستو د همغ يکو ړ چارو رسپرست وزير د يونسيار د بهرنيو ا دونکو ېد مهاجرينو او راستن

 ک  
 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وکتل دفتر

 
 
 2 -------------------------------------------------------------------------------- شد صدها خانواده در هلمند مدد رسان

 3 ------------------------------------------------------ پيل شوه ړۍل شېله دوه زرو زياتو کورنيو ته د مرستو د و  غور ک  

 4 ----------------------------------------------------------------------------------------- خانواده در پروان مساعدت شد

 4 ------------------------------------------- پيل شوه ړۍل شېله زرو زياتو کورنيو ته د نغدي مرستو د و  ک    و ګميدان ورد 

 5 --------------------------------------------------------------------- هزار مهاجر افغان به وطن برگشت نمود 3از  شیب

 پ ن    نا ېښد بر  ک    رهار ګنن
 6 ---------------------------------------- د عامه پوهاوي کمپاين تررسه شو هړ په ا و ګټد   و ڼپا ند ت  

 7 ------------------------- فراه دوباره فعال شد تیمعلو مات عودت کننده گان ول  ستمیو س تر یادغام مجدد ول  تهیکم

 8 ------------------------------------------------------------- را "تهاجم" عنوان کرد انیورود پناهجو  ا یانتیداخله بر  ر یوز 

 
 
 11 ------------------------------------------------------------ اند د ینفر ناپد ۶0از  شیمهاجران در اژه؛ ب قیدو قا واژگون

 12 ------------------------------------------------------------------------- رانیدر ا تیمهاجران افغان در معرض آزار و اذ
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 متن کامل اخبار

 دوزارت ویب سایت

 

مه د مهاجرينو او راستنېدونکو چارو سرپرست وزير الحاج خليل الرحمن  ۶هجري قمري کال د ربيع الثاني په  ۱۴۴۴د 

 رئيسې اغلې ډومينکو هايټ سره ليدنه ترسره کړه. حقاني د يونسيار د بهرنيو اړيکو او مرستو د همغږۍ 

په پيل کې د مهاجرينو او راستنېدونکو چارو سرپرست وزير نوموړې ته ښه راغالست ووايه او د هغوي د راتګ څخه 

يې مننه وکړه، او ترڅنګ هغوی سره د کورني بېځايه شوو، راستنېدونکو، په زوره د راويستل شوو کډوالو، په پاکستان 

نېدنې، ورته د لومړنيو اسانتياوو په برابرولو، د کورنيو بېځايه او ايران هيوادونو کې د خوشې شوو زندانيانو په راست

شوو خپلو سيمو ته د ستنولو، د مرستو د ويش په روڼتيا، د چارو په همغږۍ، د ا،ا،ا، د پاليسۍ مطابق د پاليسو په 

ېځايه شوو په اړه د جوړونې، د پار سايټونو په زياتوالي، د کار په بدل کې د مرستو د ورکړي په الرو چارو، د داخلي ب

 تړون ليک په تړاو تفصيلي خبرې وکړې. PPAکره معلوماتو په راټولولو، درې اړخيزو او څلور اړخيزو غونډو او 

https://morr.gov.af/
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وروسته اغلې هايټ هيواد ته په راتلو خوښې څرګنده کړه او ترڅنګ يې وويل چې يونسيار په لوړه کچه هڅه کوي، چې 

رت په همغږۍ په هيواد کې راستنېدونکو،کورنيو بيځايه شوو او د هيواد څخه د مهاجرينو او راستنېدونکو چارو وزا

 دباندې افغان کډوالو ته اړينې، ښوونيزې، روغتيايي،کاري، نقدي مرستو او... اسانتياوې، برابرې کړي.

ړنه وبلل او ترڅنګ نوموړې پلرنيو سيمو ته د کورنيو بېځايه شوو د ستنېدنې په اړه خوښې څرګنده کړه او دا يې السته راو

يې ژمنه وکړه چې د پروژو په پلي کولو کې به د هر رنګه فساد مخه نيسي، او هڅه کوي چې د کار په بدل کې د مرستو 

 د ورکړې پروګرامونه پرمخ يووسي.

 

 ویب سایت وزارت

 

https://morr.gov.af/
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خانواده بيجاشده د رولسوالی باباجی ومحالت مرکز واليت هلمند مساعدت غذايی وغير غذايی موسسات به  ۴3۱  برای

 عقرب توزيع شد. 9تاريخ 

 ۱8کيلو روغن،  ۱۴کيلو برنج،  ۴2کيلو آرد،  ۱78خانواده در ولسوالی باباجی به هريک خانواده  35۱اين کمک ها به 

خانواده ديگر درمرکز بسته های پوشاک زمستانی از  80  و به AAHنب موسسه کيلو نمک از جا 2کيلو دال و لوبيا، و 

 بودکه در هماهنگی با اداره امور مهاجرين آنواليت توزيع شد. IRCجانب موسسه 

 دوزارت ویب سایت 

( اړمنو کورنيوته د مرستو د وېش خبر 2539( مه په دغه واليت کې )9مهاجرينو چارو آمريت د لړم په )غور واليت د  د

 ورکړ.

 ( امريکايي ډالره ووېشل شي.275( دفتر له لورې ) UNHCRپه پام کې ده، چې هرې کورنۍ ته د )

https://morr.gov.af/
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 ویب سایت وزارت

 

عقرب  ۱0خانواده بيجاشده و عودت کننده به تاريخ  25گزارش رياست امور مهاجرين واليت پروان، به اساس 

 نقدی شد.  مساعدت

 بود که با هماهنگی رياست امور مهاجرين توزيع شد. CHAهزارافغانی از طرف موسسه  26مبلغ   کمک ياد شده

 دوزارت ویب سایت

https://morr.gov.af/
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( کورنيو ته د نغدي مرستو دوېش ۱200( مه )9د ميدان وردګو واليت د مهاجرينو او راستنېدونکو چارو آمريت د لړم په )

 خبر ورکړ.

ميدان وردګو واليت په ( افغانۍ د کپو موسسې له لورې د ۱0500کورنۍ په لومړي قست کې )  په پام کې ده، چې هره

 چک ولسوالۍ کې تر السه کړي.

 ویب سایت وزار 

 عقرب از مرز اسالم قلعه و پل ابريشم به کشور برگشته اند. 9و 8ايران، به تاريخ   نفر مهاجر مقيم ۱۱3هزار  3

سرحدی اسالم طبق معلو مات آمريت 

قلعه واليت هرات، يک هزارو 

 9تن مهاجرافغان به تاريخ   520

 وارد آنواليت شده اند.  عقرب

خانواده،  53به گفته منبع افراد مذکور 

تن افراد  ۱3۱7تن و  203شامل 

 مجرد بودند و ازآن ميان،

 معرفی شده اند. IOMتن مجرد غرض دريافت کمک، به دفتر 78تن وهمچنان  9۱خانواده شامل  28

https://morr.gov.af/
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عقرب به واليت نيمروز برگشته  8مقيم ايران، از طريق پل ابريشم، به تاريخ  تن مهاجر افغان  593همچنان يک هزارو 

 اند.

تن مجرد بودند ازميان  ۱422تن و  ۱7۱خانواده ، شامل  42افراد مذکور به گفته رييس امورمهاجرين واليت نيمروز 

 .معرفی شده اند  IOMمک، به دفترنفر، غرض دريافت ک 47ايشان 

  دوزارت ویب سایت

 

راستنېدونکو   ( مه9)  د ننګرهار واليت د مهاجرينو او راستنېدونکو چارو رياست او اړوندو بنسټونو له لورې د لړم په    

 معلومات ورکړل شول.  په اړه  او بېځايه شوو ته د برېښنايي پېژند پاڼو د ګټو

د شيخ مصري د مهاجرينو ښارګوټي کې ترسره شو، چې پکې   د ننګرهار واليت د سره رود ولسوالۍ  ياد کمپاين    

 بېځايه شوو او د سيمې خلک شتون درلود.

او د نفوسو   احصاييه  ( پروژې سروير او د ننګرهار واليت دPPAرينو رياست، د )د مهاج  د يادې برنامې په جريان کې

د فورم د   د مخکينۍ او نوې برېښنايي پېژند پاڼې د ګټو او د نوې پېژند پاڼې  د احوالو د ثبت ادارې ګډ پالوي خلکو ته

 ګډنوال ته معلومات ورکړل شول.  ترالسه کولو په اړه

السليک شوي هوکړه ليک له   ( د فتردUNHCRد )  او  واليتونوکې د مهاجرينو چارو وزارت  په ټولو  دغه کمپاين 

 مخې د ياد دفتر په مرسته ترسره شوی دی.

 

https://morr.gov.af/
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  ویب سایت وزارت

 

امور مهاجرين، کميته ادغام مجدد و سيستم ثبت معلو مات عودت کننده گان واليت فراه را به تاريخ  هيأت اعزامی وزارت

 عقرب دوباره فعال نمود. 9

در مراسمی که به همين مناسبت به اشتراک مسوولين نهاد های دولتی و موسسات همکار درآن واليت داير شده بود، 

ازاقدام وزارت امور مهاجرين قدر دانی نمود وضمن ياد آوری از  واليت فراه، انجنير شکيب هللا مدثر رييس دفتر مقام 

 مشکالت عودت کننده ها و بيجاشده ها در آنواليت، خواهان عرضه خدمان اساسی برای بيجاشده ها وعودت کننده ها شد.

کارکميته ادغام مجدد و سيستم سپس هيأت اعزامی وزارت امور مهاجرين با ارايه پريزينتيشن، اهداف، مسووليتها و شيوه 

 ثبت معلو مات را به حاضرين توضيح نمودند.

مطابق تفاهم نامه عقد شده با  فعال سازی کميته های واليتی ادغام مجدد و سيستم ثبت معلو مات عودت کننده گان، 

 ، از طرف وزارت امور مهاجرين و به کمک دفتر مذکورصورت ميگيرد.UNHCRدفتر

https://morr.gov.af/
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 دویچه وله

 

توصيف کرد، با انتقادات شديدی  "وزير داخله بريتانيا به دليل آنکه ورود پناهجويان به کشورش را به عنوان "تهاجم

شدار عليه مهاجران ه« آميزتحريک »مواجه شد. قانونگذاران در سراسر طيف سياسی نسبت به خطر استفاده از زبان 

  .دادند

سوئال براورمن، يک روز پس از آن اين مطلب را بيان کرد که مردی از بمب های آتش زا برای حمله به يک اداره مهاجرت 

 .در شهر بندری دوور استفاده کرد

ن جنگد، روز دوشنبه به پارلماوزير داخله بريتانيا که پس از اعتراف به نقض قوانين امنيتی برای نجات شغل خود می 

های کوچک از طريق گفت که در تالش است تا "تهاجم به سواحل جنوبی" کشورش را با اشاره به ورود مهاجران با قايق

 .کانال مانش، متوقف کند

 های کوچک از کانال مانش عبور کردندمهاجر با قايق ۱300رکورد روزانه: حدود 

رابرت جنريک، وزير دولت در امور مهاجرت بريتانيا که بخشی از وزارت داخله اين کشور است، با اشاره به اينکه در 

اش اند، گفته که لحن رئيس ه های کوچک وارد بريتانيا شدهزار پناهجو از طريق قايق  ۴0سال جاری ميالدی نزديک به 

کنم در اين مقام بايد اصطالحات را عاقالنه فکر می»دهنده مقياس اين چالش و ريکارد جديد است. اما وی افزود: نشان

 «.خواهيم شاهد تکرار حوادثی مانند آنچه در دوور رخ داد، باشيمانتخاب کنيد. ما نمی 

https://morr.gov.af/
https://www.dw.com/fa-af/رکورد-روزانه-حدود-۱۳۰۰-مهاجر-با-قایقهای-کوچک-از-کانال-مانش-عبور-کردند/a-62897917
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  Gareth Fuller/PA Wire/picture alliance :نياعکسنمايی از يک اردوگاه مهاجران در بريتا

براورمن هفته گذشته، شش روز پس از استعفايش، به دليل نقض قوانين وزارتی و ارسال يک سند حساس دولتی از طريق 

 .ايميل شخصی خود، توسط ريشی سوناک، نخست وزير جديد بريتانيا مجدداً به عنوان وزير داخله منصوب شد

متهم شده که به توصيه های حقوقی در مورد بازداشت طوالنی مدت مهاجران در يک مرکز مهاجرتی ديگر او همچنين 

 .گوش نداده و محل اقامت کافی را تامين نکرده؛ اما او هر دو ادعا را رد کرده است

 خواهد پناهجويان را به رواندا بفرستددنمارک می

راجر گيل، يک قانونگذار در حزب محافظه کار حاکم که براورمن نيز عضوش می باشد، گفت که وزيران قبلی محالت 

ف شد. او اقامت جايگزين مانند هوتل ها را تامين کرده بودند، اما زمانی که او مسئوليت را به دست گرفت، اين روند متوق

من حرف اين وزير کشور را قبول نداشته و به آن اعتماد ندارم. او واقعاً عالقمند به بازی در جناح »به راديو تايمز گفت: 

 «.راست است

https://morr.gov.af/
https://www.dw.com/fa-af/دنمارک-میخواهد-پناهجویان-را-به-رواندا-بفرستد/a-63078051
https://www.dw.com/fa-af/دنمارک-میخواهد-پناهجویان-را-به-رواندا-بفرستد/a-63078051
https://www.dw.com/fa-af/دنمارک-میخواهد-پناهجویان-را-به-رواندا-بفرستد/a-63078051
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  Yui Mok/empics/picture alliance :رابرت جانریک، وزیر امور مهاجرت بریتانیاعکس

ديويد نيل، بازرس ارشد مستقل مرزها و مهاجرت به عنوان "بسيار شرايط در سايت منستون در کنت هفته گذشته توسط 

فاجعه بار" توصيف شد. گزارشی حاکی از آن است که مردم روی زمين خوابيده اند، به برخی از آنها دسترسی به تيلفون 

 .داده نشده و اجازه داده نشده که درهای توالت را به طور کامل ببندند

ساعت در يک زمان اسکان داده شود. تعداد آنها به بيش  2۴مهاجر برای کمتر از  ۱500در نظر گرفته شده که به حدود 

روز در آنجا بوده اند. براورمن به پارلمان  32از دو برابر افزايش يافته، به طوری که يک خانواده افغان می گويد که آنها 

 «.بياييد وانمود کنيم که همه آنها پناهجويانی در مضيقه هستند، کل کشور می داند که اين درست نيست»گفت: 

 ستايند؛ جايگاه حقوق بشر کجاست؟بريتانيا و رواندا پيمان پناهندگی شان را می

ايوت کوپر، سخنگوی امور داخلی حزب مخالف کارگر، گفت که اين لفاظی ها مطابق با عملکرد دولت بدتر شده است. او 

در روز پس از حمله خطرناک با بمب هيچ وزير داخله ای که در مورد امنيت عمومی يا امنيت ملی جدی باشد، »گفت: 

 «.بنزينی به مرکز پردازش اوليه امور مهاجرت در دوور، از زبان بسيار تحريک آميز استفاده نمی کند

 

https://morr.gov.af/
https://www.dw.com/fa-af/بریتانیا-و-رواندا-پیمان-پناهندگی-شان-را-میستایند-جایگاه-حقوق-بشر-کجاست/a-62259671
https://www.dw.com/fa-af/بریتانیا-و-رواندا-پیمان-پناهندگی-شان-را-میستایند-جایگاه-حقوق-بشر-کجاست/a-62259671
https://www.dw.com/fa-af/بریتانیا-و-رواندا-پیمان-پناهندگی-شان-را-میستایند-جایگاه-حقوق-بشر-کجاست/a-62259671
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 دویچه وله

 

تن  ۱3تن ناپديد شده اند.  ۶0طبق معلومات گارد ساحلی يونان، در اثر واژگونی دو قايق حامل مهاجران در اژه بيش از 

 کاپی لينک.گان از مصر، ايران و افغانستان انديافتهها نجات يافته اند. نجاتاز سرنشينان اين قايق

گارد ساحلی يونان روز سه شنبه گفت که در  .تن ناپديد شده اند هادر نتيجه واژگونی دو قايق پناهجويان در دريای اژه ده

سرنشين در آب غرق شده است. بعد از غرق شدن اين قايق، فقط  ۶8جنوب مديترانه در جزيره ائوبويا يا اِويا يک قايق با 

 .تن از آنها توانستند خود را به ساحل برسانند و نجات يابند و ديگر سرنشينان آن ناپديد اند 9

 مهاجر را در مديترانه نجات داد ۱35کشتی آلمانی : مرتبط

و  سخنگوی گارد ساحلی يونان گفته است که تالش برای يافتن ديگر سرنشينان اين قايق ادامه دارد. اما عمليات امداد 

 .نجات به دليل هوای طوفانی دشوار است

همچنان در نزديکی جزيره ساموس يونان نيز يک قايق ديگر حامل مهاجران واژگون شد. بر اساس معلومات گارد ساحلی 

 .تن ديگر از سرنشينان اين قايق جريان دارد 8چهار تن توانستند از اين رويداد نجات يابند. جستجو برای يافتن 

ت گارد ساحلی هر دو قايق واژگون شده از ترکيه حرکت کرده و مقصد آنها يونان و يا ايتاليا بوده است. نجات طبق معلوما 

  .ها از مصر، ايران و افغانستان اندگان اين قايقيافته

https://morr.gov.af/
https://www.dw.com/fa-af/کشتی-آلمانی-۱۳۵-مهاجر-را-در-مدیترانه-نجات-داد/a-63550988
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 ادیوی کلیدر

 مهاجران افغان را با مشکالت زيادی مواجه ساخته است  گیادامه تظاهرات در ايران، زنده

 

گويند که به دنبال افزايش تظاهرات در آن کشور، آزار و اند، میگی از ايران اخراج شدهکه به تازههايی تعدادی از افغان

 شوند.اذيت مهاجران افغان بيشتر شده و شماری هم به اين بهانه بازداشت می

واليت کندز که به تازگی از ايران اخراج شده، چشم ديد خود را از وضعيت مهاجران افغان در ايران  احسان هللا، باشنده

چند تن از رفقايم به دليل بسته بودن نانوايی به جای ديگر رفته بودند، اما ازسوی پوليس ايران به ”کند:اين گونه بيان می

 ”های ضد حکومتی بازداشت شدند.بهانه اشتراک در اعتراض

که فاقد اسناد هزار مهاجر افغان۱3گويند که دريک ماه گذشته گان میها در وزارت مهاجرين وعودت کنندهبا اين حال مقام

 اند.بودند، به گونۀ اجباری از ايران اخراج شده

فغان دست از آزار و اذيت و و اخراج اجباری مهاجران ا خواهد که عبدالمطلب حقانی، سخنگوی اين وزارت از ايران می

 بردارد.

https://morr.gov.af/
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کنيم تا از طريق ديپلوماتيک اند و ما تالش میگاه درتظاهرات اشتراک نکردهکنند، هيچکه در ايران زندگی میهايیافغان“

 ”های ايرانی به اين مشکل رسيدگی شود.وتماس با مقام

کشور از رفتن غير قانونی شهروندان  های شغلی درافزايد که امارت اسالمی تالش دارد با ايجاد فرصتحقانی همچنان می

 ويژه ايران جلوگيری کند.به کشورهای همسايه، به

گويدکه ايران با آزار واذيت مهاجران افغان، قوانين حقوق بشری را از سوی ديگر محمد هاشم قيام کارشناس سياسی می

عنوان قابل توجيه نيست و بايد حکومت کنونی ها در ايران به هيچ رفتار حرمت شکنی وآزار و اذيت افغان”کند:نقض می

گيری افغانستان اين مشکل را ازطريق وزارت امورخارجه، سفارت افغانستان در ايران و ساير مجراهای ديپلوماتيک پی

 ”کند.

گويد که کشورهای همسايه هميشه از مهاجران افغان منحيث وسيلۀ در عين حال مقصود حسن زاده، مبصر سياسی می

 اند.فشارسياسی بر افغانستان استفاده کرده

شود. چند وقت پيش شود، فشار بر مهاجرين افغان بيشتر میکه روابط سياسی ميان کابل وتهران تيره میهر وقتی“

های مختلف اقدام به بازداشت مهاجران افغان وآزار مشکالت مرزی ميان افغانستان و ايران به وجود آمد و تهران به بهانه

 ”ذيت آنان کرد.وا

گيرد که اخيرا سازمان آزارو اذيت و بازداشت مهاجران افغان در ايران به اتهام دست داشتن در تظاهرات درحالی صورت می

 عفو بين الملل با انتشار گزارشی از کشته شدن دو کودک افغان ازسوی نيروهای امنيتی ايران خبر داده بود.

 

https://morr.gov.af/

