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او راستنېدونکو چارو وزارت مهاجرینو د   

 ړیکو آمریتد اطالعاتو او عامه ا

 خبري بلوټن

 

 وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان

 



 

 

 



 

 صفحه                                                                                                                                      عنوان 

گان و بیجا شده های والیت قندهارخواست معین وزارت امورمهاجرین همکاری مؤسسات را دررفع مشکالت عودت کننده

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 

 2--------------------------------------- د ایران او پاکستان څخه شاوخوا درې زره افغان مهاجر وطن ته راستانه شول

 4----------------------------------------------------------------------------------- خانواده در پکتیا مساعدت شد 29

 5---------------------------------------- توزیع کمک نقدی برای بیش از هزار خانواده در والیات کندز وبغالن آغاز شد

 6-------------------- لندن او پاریس د انګلیس کانال کې له الرې برېتانیا ته د کډوالو د تګ د مخنیوي تړون السلیک کړ

 8------------------------------------------------------ ها هزار نفر منتظر بررسی تقاضاهای پناهندگی انددر بریتانیا ده

 10 ----------------------------------------------------- هزار مهاجر از ایران اخراج شده اند 190در شش ماه گذشته 
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 متن کامل اخبار

  ویب سایت وزارت

 

عقرب با نماینده های مؤسسات مددرسان ، در  23الحاج محمد ارسالح خروتی معین وزارت امورمهاجرین روز دوشنبه 

 والیت قندهار جلسه نمود. 

 ,UNHCR ,IOM ,NRC, DAAAR, LKRO, WOW در این نشست که به اشتراک نماینده گان مؤسسات

HAPA, HHRD, و ACBAR  دایر شده بود، معین وزارت امور مهاجرین، ازمشکالت عودت کنندگان و بیجاشدگان

ولسوالی پنجوایی و ولسوالی دامان یاد آور شد و جهت  داخلی وهمچنان از مشکالت موجود درشهرک های مهاجرین واقع 

 همکار تقاضای همکاری بیشتر را در هماهنگی با وزارت امورمهاجرین نمود.  ، از مؤسسات رفع آن وعرضه خدمات بهتر

https://morr.gov.af/
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و به نماینده گی ازسایر موسسات کمک کننده در والیت قندهار درمورد  UNHCR متعاقبآ ندامحمد نایل به نیابت از دفتر

ی بیجاشده، عودت کننده ، و شهرک های و ازدوام کمک و همکاری شان برای خانواده ها فعالیت های شان صحبت نموده 

 مهاجرین تعهد نمود. 

طبق یک خبر دیگر، معین وزارت مهاجرین از مکتب ذکور محمداکرم خاکریزوال و مرکز توزیع مواد کمکی برای عودت 

، که از آنطریق برای UNHCR اعمار شده است وهمچنان از مرکز انکشمنت سنتر  IOMه گان که از سوی دفتر کنند

 ودت کننده ها پول نقد توزیع می شود نیز دیدن نموده ودر توزیع آن اشتراک نمود.ع

  دوزارت ویب سایت

 

مه او   (21په )   د لړم   له الرې   او ننګرهار والیت د تورخم د نیمروز والیت د ورېښمو، هرات والیت د اسالم قلعه 

 ( افغان مهاجر هېواد ته راستانه شول.28۳8)  ( مه22)

کورنۍ، ( ۷۵( تنه افغان مهاجر ) 18۶1)  ( مه22د اسالم قلعه د مهاجرینو د آمر د معلوماتو پر بنسټ د لړم په )

 ( تنو مجردینو سره هېواد ته راستانه شول.1۵۷1د)   کېږي  ( تنه290)  چې

 ( ته ور وپېژندل شول.IOMد مرستو په موخه د مهاجرت نړیوال سازمان )  ( تنه۴1۵سرچینې زیاتوي، چې له ډلې یې ) 

 تنه هېواد ته راستانه شوي. (8۵۵( مه )21والیت د ورېښمو پل له الرې د لړم په )  د یو بل خبر له مخې د نمیروز

https://morr.gov.af/
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هېواد ته   تنو مجردینو سره( ۷۷9تنه کېږي د ) ( 12۶کورنۍ چې ) ( 29د نیمروز والیت د مهاجرینو د رئیس په خبره )

 ( ته ور وپېژندل شول.IOM( تنه د مرستو په موخه د مهاجرت نړیوال سازمان )۳۶۴راستانه شوي، چې له ډلې یې ) 

 ( تنه افغان مهاجر هېواد ته شوي.12۵)   مه( 22( مه او )21د تورخم له الرې د لړم په )همدارنګه د ننګر والیت 

هېواد ته راستانه   کېږي ( 8کورنۍ، چې )( 2یې بې اسناده، ) ( 1۴۴۴( کورنۍ چې )22د تورخم د څانګې د آمر په خبره )

( او د IOMهاجرت نړیوال سازمان )شوي، چې په معلوماتي سیستم کې د نوملیکنې وروسته د مرستو په موخه د م

(UNHCR دفتر ) .ته ور وپېژندل شول 
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 ویب سایت وزارت

 

 کمک نقدی توزیع شد.  سال روان  عقرب 22تاریخ   در والیت پکتیا به  خانواده 29برای 

که در هماهنگی با اداره مهاجرین آنوالیت توز یع بود  UNHCRاز جانب دفتر   دالر امریکایی ۷00کمک مذکور مبلغ 

 شد.

 

 

 

 

https://morr.gov.af/
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  ویب سایت وزارت

 

 عقرب آغاز شد. 22تاریخ   در والیات کندز وبغالن به خانواده بیجاشده  899توزیع مساعدت نقدی برای یک هزارو 

خانواده  15خانواده در کندز و یک هزارو  884به اساس معلو مات ادارات امور مهاجرین والیات یاد شده، برای هریک از 

 شود.توزیع می ، در هماهنگی با ادارات یاد شده  UNHCRدالر امریکایی از جانب دفتر  2۷5در بغالن مبلغ 
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 کدوال نیوز

 

لندن او پاریس نن دوشنبه سهار د انګلیس کانال له الرې برېتانیا ته د کډوالو اوښتو د مخنیوي تړون السلیک کړ. دا په 

زره ډېر کډوال د  ۴0داسې حال کې ده چې د برېتانیا د دفاع وزارت د یکشنبې په ورځ وویل چې سږ کال تر دې دمه تر 

 .يد انګلیس کانال له الرې برېتانیا ته اوښتي

مه د انګلیس کانال له الرې برېتانیا ته د کډوالو د 1۴چې نن دوشنبه د نومبر  د فرانسې د کورنیو چارو وزارت وایي

ورتګ د مخنیوي پر سر د لندن او پاریس ترمنځ هوکړه وشوه. له تېرو څو کلونو راهیسې د سمندر له الرې برېتانیا ته 

نیا ترمنځ په یوې کړکېچنې موضوع بدله شوې دهد اوښتونکو کډوالو مسله د فرانسې او برېتا . 

👉🏼Engagement du Royaume-Uni à verser 72,2 millions d’euros pour lutter contre 

l’immigration clandestine  

👉🏼augmentation de 40% des effectifs à la frontière 

👉🏼financement de nouveaux équipements de surveillance 

https://morr.gov.af/
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👉🏼Renforcement de la coordination et du partage d’information 

pic.twitter.com/D9HEeRjNRF 

— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) November 14, 2022 

کې به د کډوالو د څپو د  202۳-2022دغه دواړه هېوادونه په یوه ګډه اعالمیه کې وایي چې لندن ژمنه کړې ده چې په 

میلیونه یورو ورکړي. همدارنګه پاریس به په خپلو سواحلو کې د امنیتي ځواکونو شمېر  ۷2،2مخنیوي لپاره فرانسې ته 

نور سرتېري  ۳۵0سواحلو ته  سلنه زیات کړي. د تړون له مخې، ټاکل شوې ده چې فرانسه د دغه هېواد شمالي ۴0

 .واستوي

دغه تړون کې چې نن دوشنبه پاریس کې د فرانسې د کورنیو چارو وزیر ژرالد دارمنن او د برېتانیا د کورنیو چارو وزیرې 

ویل شوي چې په انګلیس کانال کې یې  ښتیو د شمېر په اړه څه نه ديالسلیک شوی دی د هغو ک سویال برېورمن ترمنځ

 .مخه باید ونیول شي

 انیا ته سفر: له سمندر څخه د یوې افغانې کورنۍ د ژغورلو غمجنه ویډیوبرېت: بیا ولولئ

 ...د ځواکونو د شمېر زیاتول، نوي تجهیزات، د ناظرانو ډلې

او  ځواکونو شمېر زیات کړي د تړون په متن کې راغلي دي چې پاریس ژمنه کړې چې په خپلو سرحداتو کې د امنیتي

 .لپاره د بې پیلوټه الوتکو په څېر نوي تکنالوژیکي تجهیزات هم وکاروي مخنیويهمدارنګه د کډوالو د کښتیو د 

همدارنګه دواړه هېوادونه غواړي چې د قاچاقي ډلو د له منځه وړلو په موخه له هغو کډوالو څخه معلومات ترالسه کړي 

لو لپاره هم باید هڅې زیاتې او ال دغه راز برېتانیا ته د اوښتونکو کډوالو د منصرف کو چې په سمندر کې نیول شوي دي.

 .ګړندۍ شي

ځل لپاره به د لندن او پاریس ترمنځ د اړیکو د ښه کولو، له کډوالو څخه د معلوماتو د راټولولو  د تړون له مخې، د لومړي

 .او د معلوماتو د تبادلې لپاره د ناظرانو ډلې پر دندو وګومارل شي

و د سپیو شمېر باید ډېر کړل شي او دغه راز د سواحلو په هغو سیمو کې چې زیاته شوې ده چې په بندرونو کې د پولیس

مهاجر ترې خپل سفر پیلوي امنیتي کمرې باید ولګول شي. همداشان د فرانسې په سوېلي سیمه کې به د هغو مهاجرو 

ښار څخه برېتانیا ته  لپاره مرکزونه جوړ کړل شي چې د مدیترانې له الرې فرانسې ته راځي او ورپسې د فرانسې له کالې

 .د تګ هڅه کوي

 زره کډوال برېتانیا ته رسېدلي ۴0

https://morr.gov.af/
https://t.co/D9HEeRjNRF
https://twitter.com/GDarmanin/status/1592070581372993536?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.infomigrants.net/ps/post/44156/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D9%87-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%84%D9%87-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B1-%DA%85%D8%AE%D9%87-%D8%AF-%DB%8C%D9%88%DB%90-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%DB%90-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%86%DB%8D-%D8%AF-%DA%98%D8%BA%D9%88%D8%B1%D9%84%D9%88-%D8%BA%D9%85%D8%AC%D9%86%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%89%DB%8C%D9%88
https://www.infomigrants.net/ps/post/44156/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D9%87-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%84%D9%87-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B1-%DA%85%D8%AE%D9%87-%D8%AF-%DB%8C%D9%88%DB%90-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%DB%90-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%86%DB%8D-%D8%AF-%DA%98%D8%BA%D9%88%D8%B1%D9%84%D9%88-%D8%BA%D9%85%D8%AC%D9%86%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%89%DB%8C%D9%88
https://www.infomigrants.net/ps/post/44156/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D9%87-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%84%D9%87-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B1-%DA%85%D8%AE%D9%87-%D8%AF-%DB%8C%D9%88%DB%90-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%DB%90-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%86%DB%8D-%D8%AF-%DA%98%D8%BA%D9%88%D8%B1%D9%84%D9%88-%D8%BA%D9%85%D8%AC%D9%86%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%89%DB%8C%D9%88
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 ۴0دا تړون وروسته له هغه کېږي چې د برېتانیا د دفاع وزارت پرون یکشنبه وویل چې د روان کال له پیل راهیسې تر 

 .چې د انګلیس کانال له الرې دغه هېواد ته واوړي شوي زره ډېر کډوال په دې بریالي

د انګلیس کانال له الرې برېتانیا ته د کډوالو تګ: تر درې سوه زیات کسان برېتانیا ته رسېدلي، شاوخوا سل  :لولئبیا و

 تنه ژغورل شوي

کښتیو کې سپاره ول د انګلیس کانال له الرې  22کډوال چې په  9۷2د برېتانیا حکومت په حواله د تېرې شنبې په ورځ 

ډېری دغه کډوال د  تنو ته رسېږي. ۴088۵برېتانیا ته رسېدلي چې له دې سره دغه هېواد ته د رسېدلو کډوالو شمېر 

 .البانیا، ایران او افغانستان اتباع دي

 .کډوالو د انګلیس کانال له الرې ځانونه برېتانیا ته رسولي وو 28۵2۶تېر کال 

د کډوالۍ . کډوال ووژل شول 2۷مه انګلیس کانال کې د کډوالو د کښتۍ ډوبېدو پېښه کې 2۴د نومبر میاشتې په  2021د 

 .دي ډېر کډوال برېتانیا ته د اوښتو د هڅو په ترڅ کې وژل شوي 200راهیسې تر  201۴نړیوالې ادارې په حواله له 

 دویچه وله

 

 2022تا جون  201۷از دسامبر سال  .شان اندهای پناهندگیهزار نفر منتظر بررسی درخواست 120در بریتانیا بیش از 

 های پناهندگی تقریباً چهار برابر افزایش یافته استشمار درخواست

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/ps/post/44361/%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%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%90-%D8%B3%D9%88%D9%87-%DA%89%DB%90%D8%B1-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DB%90%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D9%87-%D8%B1%D8%B3%DB%90%D8%AF%D9%84%D9%8A-%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%AE%D9%88%D8%A7-%D8%B3%D9%84-%D8%AA%D9%86%D9%87-%DA%98%D8%BA%D9%88%D8%B1%D9%84-%D8%B4%D9%88%D9%8A
https://www.infomigrants.net/ps/post/44361/%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%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%90-%D8%B3%D9%88%D9%87-%DA%89%DB%90%D8%B1-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DB%90%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D9%87-%D8%B1%D8%B3%DB%90%D8%AF%D9%84%D9%8A-%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%AE%D9%88%D8%A7-%D8%B3%D9%84-%D8%AA%D9%86%D9%87-%DA%98%D8%BA%D9%88%D8%B1%D9%84-%D8%B4%D9%88%D9%8A
https://www.infomigrants.net/ps/post/36747/%D8%A7%D9%86%DA%AB%D9%84%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%DA%A9%DB%90-%D8%AF-%DA%A9%DA%9A%D8%AA%DB%8D-%DA%89%D9%88%D8%A8%DB%90%D8%AF%D9%88-%D9%BE%DB%90%DA%9A%D9%87-%D8%AF-%D9%85%DA%93%D9%88-%D8%B4%D9%85%DB%90%D8%B1-%DB%B2%DB%B7-%D8%AA%D9%86%D9%88-%D8%AA%D9%87-%D9%84%D9%88%DA%93-%D8%B4%D9%88%DB%8C
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سازمان شورای پناهندگان بریتانیا با نشر این گزارش، با استناد به ارقام وزارت داخله این کشور به روز دوشنبه افزوده 

 .است که به خصوص میزان این افزایش، در یک و نیم سال گذشته، بسیار باال بوده است

 1۵۵نفر، از جمله  ۷2۵براساس این گزارش، یک سوم پناهندگان، از یک تا سه سال، منتظر بررسی تقاضاهایشان اند. 

 .کودک از بیش از پنج سال به این سو، در حالت بی سرنوشتی قرار دارند

کند تا علیه موارد عبور غیرقانونی از کانال مانش اقدام کند؛ به این ها به این سو تالش میمحافظه کار از مدتحکومت 

کشور واقع در شرق افریقا فرستاده شوند، تا در  آیند، به رواندا،ترتیب قرار است مهاجرینی که بدون مجوز به بریتانیا می

 .ها به بریتانیا، باید جلوگیری شوداز برگشت آن آنجا تقاضای پناهندگی بدهند. گفته شده که

 وزیر داخله بریتانیا ورود پناهجویان به کشورش را "تهاجم" عنوان کرد: بیشتر بخوانید

هزار مهاجر از طریق کانال مانش، به بریتانیا رسیده اند که این رقم تا به حال  ۴0، تاکنون بیش از 2022در سال جاری 

 .در یک سال سابقه نداشت است

میلیون  ۷،۷میلیون پوند ) ۶،8های اولیه، روزانه چنانچه حکومت گفته است، به دلیل ازدحام بیش از حد در اقامتگاه

شود. یک توافقنامه با فرانسه قرار است برای کاهش آشکار این ها پرداخت مین در هوتلیورو(، برای جا دادن مهاجرا

 .شمار کمک کند

 

https://morr.gov.af/
https://www.dw.com/fa-af/وزیر-داخله-بریتانیا-ورود-پناهجویان-به-کشورش-را-تهاجم-عنوان-کرد/a-63617397


 

10 
 

 

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

 

 

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

 Gareth Fuller/dpa/PA Wire/picture :یک گروه مهاجران که از طریق کانال مانش به بریتانیا رسیده اندعکس

alliance  

ها آیند، اما در اینجا به سالای جستجوی امنیت به بریتانیا میاین افراد بر»انور سالومون، رئیس شورای پناهندگی گفت: 

 «.شوند، به عوض آنکه در جامعه نو، ریشه بگیرند و بتوانند زندگی نو ایجاد کنندشرایط نگرانی و نامطمئن محکوم می

 سابقه افزایش یافته استشمار مهاجران در کانال مانش به صورت بی: بیشتر بخوانید

شته شده اند. به گفته های فوری برای بررسی تقاضاهای بی شماراست که روی هم انباسالومون از حکومت خواستار اقدام

وی باید کارمندان بیشتر استخدام شوند و به اشحاص به خصوص در معرض خطر و نیز آنهایی که بیش از دوسال انتظار 

 .کشیده اند، اولویت داده شود

 یک سخنگوی وزارت داخله بریتانیا گفته است که شمار ریکورد تازه واردان، سیستم پناهندگی را به میزان زیادی تحت

دهد و قبالً شمار کارمندان بررسی تقاضاهای دارد، انجام می  دهد. به گفته او حکومت همه آنچه در توانفشار قرار می

پناهندگی را آشکارا افزایش داده است. او تأکید کرد که همزمان قرار است شمار کارمندان تصمیم گیرنده افزایش یابد و 

 .نیز امکانات آموزشی و شغلی بهبود یابند

 افغانستان سپوتنیک

 

https://morr.gov.af/
https://www.dw.com/fa-af/شمار-مهاجران-در-کانال-مانش-به-صورت-بیسابقه-افزایش-یافته-است/a-62529115
https://www.dw.com/fa-af/شمار-مهاجران-در-کانال-مانش-به-صورت-بیسابقه-افزایش-یافته-است/a-62529115
https://www.dw.com/fa-af/شمار-مهاجران-در-کانال-مانش-به-صورت-بیسابقه-افزایش-یافته-است/a-62529115


 

11 
 

 

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

 

 

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

 .هزار نفر از ایران اخراج شده اند 200اخراج مهاجرین افغانستانی از ایران ادامه دارد و در شش ماه گذشته نزدیک به 

ایران خبر می دهند و گفته اند که برای  به گزارش اسپوتنیک، مسئوالن محلی والیت نیمروز از بازگشت مهاجرین افغان از

 .بعضی از آنها کمک صورت گرفته است

مهاجران اخراج شده از وضعیت بد مهاجران در ایران خبر می دهند و می گویند که آنها با دشوواری های فراوان رو بره 

 .رو هستند

ند افغانستان به دلیل نا امنی و بیکاری از این در حالی است که از زمان به روی کار آمدن طالبان روزانه هزاران شهرو

 .افغانستان به ایران می روند. در بین آنها صد ها تن به شکل غیر قانونی وارد ایران می شوند

آنعده از مردمی که به ایران رفته اند با مشکالتی از قبیل عدم دسترسی به خدمات را دارند. دانش آموزان افغان در مکاتب 

 .و در بسیاری موارد برخورد های دوگانه با آنها صورت میگیرد ثبت نام نمی شوند

  .اکثر عودت کنندگان از ایران به شکل اخذاج اجباری به افغانستان برگشتند

در همین حال رسانه ها از تصویب طرح تاسیس سازمان ملی اقامت خبر می دهند. این طرح به دنبال سازماندهی اعطای 

 .خصوص مهاجرین افغانستان است اقامت به مهاجرین خارجی به
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