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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------------------------------------------------------------------ د مهاجرينو چارو وزارت اداري ناسته ترسره شوه

 2---------------------------- دومين جلسه تطبيق فرمان شماره شش اميرالمومنين در وزارت امور مهاجرين برگزار شد

 3------------------------------- د مهاجرينو چارو وزارت هڅه کوي تر څو د ټولو داخلي بېځايه شوو ستونزې حل شي

 4-------------------------------------------------------------------------- کميته ادغام مجدد واليت پنجشير افتتاح شد

 5--------------------------------------------------------- پروان او غور کې له زرو زياتو کورنيو سره مرستې وشوې

 6---------------------------------------------------- کمک های نقدی برای بيش از هزار خانواده در فارياب توزيع شد

 7----------------------------------------------------------------------- کورنيوسره مرستې وشوې( ۶۰۰پروان کې ) 

 8-------------------------------------------------------------------------------- خانواده در لغمان مساعدت شد 700

 9---------------------------------------------------------------------- کورنئي، سره مرستې وشوې( ۴۰۰هلمند کې )

 9----------------------------------------------------------------- بيش از سه هزار مهاجر افغان به وطن برگشت نمود

 1۰ ----------------------------------------------- واليتونوکې له درې زرو زياتو کورنيو سره مرستې وشوې (13) په

 11 -------------------------------------------------------- «هزار مهاجر افغان را اخراج کرده است ۴۴ترکيه امسال »

 11 ------------------------------------------------------- فرار از طالبان و وضعيت دشوار مهاجران افغان در ترکيه

 13 -------------------------------------------------- در صد افزايش داده است 1۵۰ترکيه، اخراج پناهجويان افغان را 
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 متن کامل اخبار

  دوزارت ویب سایت

 

مه د دغه ( 29راستنېدونکو چارو د وزير الحاج خليل الرحمن حقاني په مشرۍ نن يکشنبه د لړم په )د مهاجرينو او 

وزارت اداري ناسته ترسره شوه. په دې ناستې کې چې د مهاجرينو چارو وزارت مالي او اداري مرستيال الحاج محمد 

وزارت د بېالبېلو برخو آمرينو شتون درلود، د ارسالح خروټي، مسلکي مرستيال مولوي عبدالرحمن راشد، رئيسانو او د 

 .تېرې ناستې د پرېکړو، د هغې د تعقيب، مالي او اداري مسايلو او د کارونو د ال ښه والي په اړه خبرې وشوې

همدارنګه په ترکيې، ايران او پاکستان کې د مېشتو افغان مهاجرو د وضعيت د ښه والي او د يادو هېوادنو څخه د افغان 

ينو د راستنېدو د بهير د مديريت او د کار او ټولنيزو چارو وزارت سره د کار زمينې د برابرولو په برخه کې د مهاجر

همغږۍ په اړه هم خبرې وشوې. د مهاجرينو او راستنېدونکو چارو وزير د بېالبېلو برخو د رئيسانو او آمرينو خبرې 

 .وي مسؤليتونه په شفاف ډول پرخپل وخت ترسره کړيواورېدې او د هغوی څخه يې غوښتنه وکړه، چې ورسپارل ش
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 ویب سایت وزارت 

 

جريب زمين به ساکنين قريه مهاجرين  1۵۰دومين جلسه جهت تطبيق فرمان شماره شش اميرالمومنين در رابطه به توزيع 

 عقرب در وزارت امور مهاجرين داير شد.  29ولسوالی خواجه بهاوالدين واليت تخار، روز يکشنبه 

اجرين و با اشتراک نمايندگان وزارت اين جلسه تحت رياست مولوی عبدالرحمن راشد، معين مسلکی وزارت امور مه

زراعت، داخله، شهرسازی و رياست عمومی شاروالی برگزار شده و در رابطه به چگونگی ترتيب پالن تطبيقی آن فرمان 

 بحث و تبادل صورت گرفت. 

چه معين مسلکی وزارت امور مهاجرين در صحبت هايش تاکيد کرد که پالن تطبيقی فرمان مذکور به صورت دقيق هر

زودتر بايد ترتيب و کار عملی توزيع زمين به خانواده های ساکن قريه مهاجر شروع گردد. وی همچنان بيان کرد که 

وزارت امور مهاجرين در کنار ساير ادارات ملی برای حل مشکالت بيجاشده ها، برگشت کنندگان و نيازمندان در عرصه 

   مددرسانی بشری و فراهم سازی سرپناه تالش می کند.
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  دوزارت ویب سایت 

 

د مهاجرينو او راستنېدونکو چارو ( 29يکشنبه د لړم په )  د کابل ښار په کمپونو کې د مېشتو بېځايه شوو استازو

رييس مولوي سردار محمد شېرزاد سره ليدنه وکړه او خپلې ستونزې  وزارت د داخلي بېځايه شوو وضعيت ته د رسېدو

 .يې ور سره شريکې کړې

دغو استازو د مهاجرينو چارو وزارت څخه غوښتنه وکړه چې د ژمي په را رسېدو سره دې په کمپونو کې ميشتو بېځايه 

 .شوو کورنيو ته ژمنۍ کڅوړې ووېشي

وويل، د مهاجرينو او راستنېدونکو چارو وزارت هڅه کوي، چې د ټولو  د داخلي بېځايه شوو وضعيت ته د رسېدو رييس

داخلي بېځايه شوو ستونزې حل کړي، په همدې موخه يوه برنامه لري چې هغه بېځايه شوي چې په کمپونو کې ژوند 

د همکارو کوي خپلو اصلي سيمو ته ولېږدوي او په کمپونو کې د مېشتو بېځايه شوو د ژمنيو مرستو د وېش موضوع به 

 .مرستندويه بنسټونو سره شريکه کړي

 

 

https://morr.gov.af/


 

4 
 

 

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

 

 

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

 ویب سایت وزارت  

 

به  UNHCR و سيستم معلوماتی عودت کنندگان و بيجاشدگان واليت پنجشير به همکاری مالی دفتر کميته ادغام مجدد 

 عقرب دوباره فعال شد. 28 تاريخ 

دولتی ، نمايندگان موسسات ملی و بين المللی همکار داير شده بود، والی   مراسمی که با اشتراک روسای اداراتدر 

از جانب وزارت امورمهاجرين و عودت کنندگان در قسمت  ايجاد اين سيستم را يک گام نيک  طی سخنانی   پنجشير،

 ن و بيجاشدگان داخلی خواند.الکترونيکی سازی دولت و رسيدگی بهتر به وضيعت عودت کنندگا

با اظهار قدر دانی از وزارت امور مهاجرين وهيأت اعزامی آن اداره، گفت که مسوولين محلی اين واليت تعهد و   و ی 

 آمادگی خويش را در قسمت برگزاری جلسات مطابق اليحه وظايف کميته مذکور در آينده ابراز مينمايد .

رين، اهداف و مسووليت های کميته ادغام و شيوه کار سيستم معلو مات را به سپس هيأت اعزامی وزارت امور مهاج

 حاضرين توضيح نمود.
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  دوزارت ویب سایت 

 

( 123۵( مه )28د لړم په )  ( دفتر له لورې UNHCRد پروان او غور واليت د مهاجرينو چارو رياستونو په همکارۍ د )

 کورنيوسره مرستې وشوې.

د يادې   امريکايي ډالره( ۴2۰کورنيو هرې کورنۍ ته )( 7۴۵د معلوماتو له مخې د غور واليت د مهاجرينو چارو آمريت )

 ادارې په شتون کې ووېشل.

امريکايي ( 27۵راستنېدونکو او بېځايه شوو کورنيو ته )( ۴9۰)   همدارنګه د پروان واليت د مهاجرينو چارور ياست

 ډالره د مهاجرينو چارو آمريت سره په ګډه همغږۍ ووېشل.
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 ویب سایت وزارت  

 

خانواده درآن واليت  183نقدی برای يک هزارو  رياست امورمهاجرين و عودت کننده گان واليت فارياب از توزيع کمک

 خبرداد.

تهيه  UNHCRازطرف دفتر  پناهدالر امريکايی ( جهت اعمار سر 275، و 6۰۰، 7۰۰کمک مذکور در کتگوری های )

 و توزيع گرديد.
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  دوزارت ویب سایت

 

(( له لورې د لغمان واليت د مهاجرينو چارو رياست په UNHCRکډوالو ادارې ))د ملګرو ملتونو د 

 کورنيوسره نغدي مرستې وشوې.  (۶۰۰) همکارۍ 

( امريکايي 27۵د لغمان واليت د مهاجرينو چارو رياست په همغږۍ )  ( مه 2۶يادو کورنيو هرې کورنۍ ته د لړم په ) 

 ډالره نغدې ووېشل شوې.
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 ویب سایت وزارت  

 

 عقرب کمک نقدی توزيع شد. 26تاريخ   بيجاشده ، عودت کننده و نيازمند در واليت لغمان به  خانواده 7۰۰برای 

مهاجرين  که در هماهنگی با ادارهبود  UNHCRدالر امريکايی از جانب موسسه  265برای هر فاميل مبلغ  کمک مذکور 

 توز يع شد
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  دوزارت ویب سایت

 

( مه ) 27( موسسې له لورې د هلمند واليت د مهاجرينو او راستنېدونکوچارو رياست په همکارۍ د لړم په ) AAHد )

 ( اړمنو کورنيوسره نغدي مرستې وشوې.۴۰۰

 ( زره افغانۍ نغدې ووېشل شوې.21ته ) ياد کورنيو هرې کورنۍ

 ویب سایت وزارت  

عقرب به واليت نيمروز  2۶و   2۵مقيم ايران، از طريق پل ابريشم، به تاريخ های  تن مهاجر افغان  72۵سه هزارو 

 برگشتند.

تن مجرد بودند  351۰تن و  349خانواده ، شامل  75افراد مذکور به اساس معلو مات ريس امورمهاجرين واليت نيمروز 

معرفی   IOMتن مجرد غرض دريافت کمک، به دفتر 419زن و همچنان  117مرد و  111خانواده شامل  47و ازآن ميان 

 شده اند
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  دوزارت ویب سایت 

 

( واليتونوکې د مهاجرينو او راستنېدونکو چارو رياستونو له لورې د لړم 13د يوشمېر مرستندويه بنسټونو له لورې په )

 ( مې نېټې پورې مرستې وشوې.2۶( څخه تر )21د )

ښوونځي د بنسټ ډبرې اېښودل و،چې په هرات، ننګراهر، په يادو مرستوکې، خوراکي توکي، نغدي، ژمنۍ بستره او ديو 

 کندز، نيمروز، خوست، بغالن، غزني، بدخشان، ارزګان، پکتيا، کاپيسا، پروان او پنجشېر کې يادو کورنيو ته ووېشل شوې.
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 دویچه وله

 

بان حقوق بشر از ادامه عقب زدن و اخراج مهاجران افغان از سوی ترکيه انتقاد کرده و گفته است که اين کشور در ديده

 هزار مهاجر افغان را اخراج کرده است ۴۴هشت ماه اول سال روان ميالدی بيش از 

اش با ايران عقب زده ا در مرزی زمينیها هزار افغان رای گفته است که ترکيه دهبان حقوق بشر با نشر گزارش تازهديده

المللی اين مهاجران کند. به گفته اين سازمان، ترکيه درخواست حفاظت بينها را مستقيماً به افغانستان اخراج میو يا آن

 .کندکند يا به صورت بسيار اندک به آن توجه میرا يا هيچ بررسی نمی

گويد که پس از تسلط ، می«من نپرسيد چرا افغانستان را ترک کردمهيچ کس از »ای زير عنوان صفحه 73اين گزارش 

 .، ترکيه اخراج و عقب زدن مهاجران افغانستان را افزايش داده است2۰21طالبان بر افغانستان در اگست 

 يونان: ترکيه پس از برهنه کردن مهاجران آنان را مجبور به عبور از مرز نمود: مرتبط

، 2۰22اکتوبر  2۰بان حقوق بشر، رياست مديريت مهاجرت در وزارت داخله ترکيه گفته است که تا براساس گزارش ديده

اين اداره گفته که بيشتر اين مهاجرين افغان بوده « هزار مهاجر جلوگيری شده است. 238از ورود غيرقانونی بيش از »

 .اند

 فرار از طالبان و وضعيت دشوار مهاجران افغان در ترکيه

هزار افغان از طريق هوايی به کابل در هشت ماه اول سال  ۴۴اين سازمان گفته است که ترکيه همچنين از اخراج بيش از 

 .دهددرصدی را نشان می 1۵۰افزايش  2۰21ه نسبت به همين دوره زمانی در سال جاری خبر داده ک

https://morr.gov.af/
https://www.dw.com/fa-af/یونان-ترکیه-پس-از-برهنه-کردن-مهاجران-آنان-را-مجبور-به-عبور-از-مرز-نمود/a-63454799
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 شوندورود مهاجران افغان میالملل: نيروهای ترکيه و ايران با خشونت مانع عفو بين: مرتبط

المللی شده و بان حقوق بشر همچنين در يافته است که ترکيه مانع ثبت نام مهاجران افغان برای کسب حفاظت بينديده

 .های در معرض اخراج اغلباً فرصتی برای ارائه درخواست پناهندگی ندارندافغان

ی از بيشترين تعداد پناهجويان در بين کشورهای جهان مورد در گزارش آمده است با وجودی که ترکيه به دليل ميزبان

المللی، در مرزهای ها را بدون بررسی تقاضای حفاظت بيناستقبال و حمايت بين المللی قرار دارد، همزمان بسياری افغان

 .خود عقب رانده يا به افغانستان اخراج کرده است

 عقب زدن در مرز ايران

ها از ترکيه بايد فوراً پس زدن افغان»بان حقوق بشر گفته است: ندگان و مهاجران در ديدهبيل فرليک، مدير حقوق پناه

هايی که در معرض اخراج هستند، اين فرصت را بدهد تا تقاضای پناهندگی خود مرزهايش را متوقف کند و به همه افغان

 «.را مطرح کنند

 احساسات خصمانه نسبت به پناهجويان سوريايی و افغان در ترکيه افزايش يافته است: مرتبط

 2۰21ری ها از جنوتن آن 38مهاجر افغان گفتگو کرده که از اين ميان،  ۶8بان حقوق بشر در تهيه اين گزارش با ديده

کرده مورد عقب زدن در مرز ايران خبر داده اند. اين مهاجران که همه شان مرد و تنها سفر می 11۴از  2۰22تا اپريل 

 اند، همچنين از بدرفتاری ماموران ترکی به شمول لت و کوب گزارش داده اند

 3.۶باشد. از اين ميان، ميليون پناهجو که بيشترين تعداد پناهجويان در جهان است می 3.9ترکيه در حال حاضر ميزبان 

 .هزار تن ديگر از افغانستان و کشورهای ديگر اند 32۰نها از سويه و ميليون نفر آ

 

 

 

 

 

 

https://morr.gov.af/
https://www.dw.com/fa-af/عفو-بینالملل-نیروهای-ترکیه-و-ایران-با-خشونت-مانع-ورود-مهاجران-افغان-میشوند/a-62979246
https://www.dw.com/fa-af/احساسات-خصمانه-نسبت-به-پناهجویان-سوریایی-و-افغان-در-ترکیه-افزایش-یافته-است/a-61750047
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 آژانس اطالغاتی باختر

 

يی، ترکيه را به نقض حقوق بشری پناهجويان افغان متهم کرده  بشر سازمان ملل متحد، با انتشار اعالميهديدبان حقوق 

 .است و گفته است اين کشور در هشت ماه گذشته چهل و پنج هزار افغان را اخراج کرده است

گفته که دولت ” امرک کردههيچ کس از من نپرسد چرا افغانستان را ت“اين سازمان ديروز با نشر گزارشی تحت عنوان 

است؛ اين رقم، نسبت به هزار شهروند افغانستان در هشت ماه نخست سال جاری را تأييد کرده 45ترکيه اخراج حدود 

 .استدرصد افزايش داشته 15۰همين زمان در سال گذشته 

افغانستان را از مرزهای خود ها هزار شهروند بر بنياد گزارش، دولت ترکيه پس از تسلط دو باره امارت اسالمی، ده

 .استها را مستقيما به افغانستان اخراج کردهشان رسيدگی شود، آنکه به درخواست و ادعای پناهندگیرانده يا بدون اين

مقامات ترکيه “ها مصاحبه کرده، های بسياری از افرادی که ديدبان حقوق بشر برای تهيه اين گزارش با آنبنابر گفته

 .اندها را عقب راندهآن” ر، بدون رسيدگی رسمی و بدون هيچ فرصتی برای اسکان دادنحداقل يک با

مهاجر غيرقانونی به  448هزار و  238، از ورود 2۰22اکتبر  2۰تا “گويد که رياست مديريت مهاجرت ترکيه می

 .که احتماال ارقام رسمی از ارقام اصلی کمتر است” کشور جلوگيری شده است

کند؛ از جمله ها ،هنجارهای متعدد حقوق بشر را نقض میراندنگونه عقباين“بان حقوق بشر آمده است: در گزارش ديد

المللی حقوق جمعی بر اساس کنوانسيون اروپايی حقوق بشر، حق رسيدگی عادالنه در ميثاق بينممنوعيت اخراج دسته

هايی که زندگی ، که بازگرداندن افراد به مکان1951مدنی و سياسی و اصل عدم بازگرداندن پناهندگان طبق کنوانسيون 

https://morr.gov.af/
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 ”.کندگيرد، را ممنوع میها در معرض تهديد قرار میيا آزادی آن

وکوب و آزار و بر اساس اين گزارش، پناهجويان مجرد که در مرز ايران و ترکيه با مرزبانان ترک مواجه شده، مورد لت

 .انداذيت قرار گرفته

راندازی مأموران مرزی ترکيه به سمت پناهجويانی که قصد عبور از مرز ترکيه با ايران را همچنين، مواردی از تي

 .استاند، نيز گزارش شدهداشته

ها را با دست بند به ميدان هوايی های ترکيه آندر گزارش به نقل از گروهی از افراد اخراج شده، گفته شده که مقام

اوراق بازگشت داوطلبانه اثر انگشت بزنند. به گزارش اين افراد، کسانی که استانبول برده و مجبورشان کرده تا روی 

 .انداند ،لت وکوب شدهامتناع کرده

به عقب راندن پناهجويان از خاک و مرزهای خود پايان دهد، “بان حقوق بشر از دولت ترکيه خواسته تا فوراً ديد

 ”.شوند، تحت تعقيب کيفری قرار دهداقدامات غيرقانونی می تيراندازی در مرزها را متوقف کند و مامورانی که مرتکب

اين سازمان، از اتحاديه اروپا و کشورهای عضو آن و ساير کشورها نيز خواسته که ترکيه را به عنوان کشور سوم امن 

مسدود  های ترکيه دسترسی به پناهندگی رامقام“برای پناهجويان افغانستان و ديگر کشورها در نظر نگيرند، زيرا 

ها عليه مهاجران و افرادی گردانند و مرتکب ساير سوءاستفادههايی را که احتماال پناهنده هستند، باز میکنند، آوارهمی

 ”.شوندالمللی هستند، میکه به دنبال حمايت بين

های ميزبان خواسته بايد گفت که بيشتر مهاجرت ها از افغانستان، داليل اقتصادی دارد و امارت اسالمی بارها از کشور 

 .است که رفتار خوب با مهاجران افغان داشته باشند و از اخراج اجباری اين پناهجويان، خود داری کنند

در عين حال امارت اسالمی، از جوانان کشور خواسته است که کشور را ترک نکنند و برای مسئوالن در مرکز وواليت 

 را بررسی کنند ،تا انگيزه مهاجرت از کشور کاهش يابد. تحليل سياسیها هدايت داده شده است که مشکالت آن جوانان 

    

https://morr.gov.af/

