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او راستنېدونکو چارو وزارت  مهاجرینو د   

 ړیکو آمریت د اطالعاتو او عامه ا 

 خبري بلوټن 

 

 وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان 

 



 

 

 



 

 صفحه                                                                                                                                          عنوان  

 1------------------------------------------------------------------------- جلسه اداری وزارت امور مهاجرین دایر شد 

 2-------------------------------------- د مهاجرینو چارو وزیر د چارو ادارې د څارنې او پالیسۍ له مرستیال سره وکتل 

 3----------------------------------------------------------------- بیش از دو هزار مهاجر افغان به وطن برگشت نمود

 3---------------------------------------------------- شوند اکثر پناهجویان بدون دادن اثرانگشت وارد اتحادیه اروپا می

 5------------------ «اندجمعی دفن شدهباختگان ما در گورهای دستهمقیم ترکیه؛ »اجساد جان زدگان افغان شکایت زلزله

 6------------------------- تن تایید شد  ۳۰۰بار مرگ لرزه ترکیه؛ اینآمارهای متفاوت از تلفات مهاجران افغان در زمین

 

 

 



 

1 
 

 
 امور وزارت 

 وعودت  مهاجرین

 کنندگان 

 چارو کوراستنېدون او  دمهاجرینو

  وزارت 
Website: https://morr.gov.af  

 

 

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

 متن کامل اخبار

   ویب سایت وزارت 

 

اداری وزارت امور مهاجرین، تحت ریاست الحاج خلیل الرحمن حقانی و به اشتراک روسای مرکزی جلسه ای هفته وار   

  د.وزارت دایر ش

ارایه شد، سپس   امور نظر یات  از ریاست های مرکزی استماع و جهت بهبود  اجراآت شماری  در آغاز جلسه گزارش 

 مثبت، ضعف های موجود ونواقص آن واضح شد. اجراآت سال گذشته وزارت مورد ارزیابی قرارگرفت و نقاط 

همچنان درجلسه تشکیل و بود جه وزارت برای سال جدید مورد بحث قرار گرفت و شاملین جلسه نظریات وپیشنهادات  

 شانرا در مورد ارایه نمودند. 

ت سال گذشته، در وزیر امور مهاجرین به شاملین جلسه تاکید نمود که با در نظر داشت نواقص و نکات ضعف در اجراآ

 سال جدید اجراآت وعمل کرد موثر و به موقع داشته باشند. 

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

 

نظارت او پالیسۍ له مرستیال د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو وزیر الحاج خلیل الرحمان حقاني د چارو ادارې د 

 مولوي سیف الدین تائب سره په خپل کاري دفتر کې وکتل 

په دغه ناسته کې د مهاجرینو چارو وزارت د کارونو د اهمیت، ارزونې او په عموم کې د مهاجرینو په ستونزو خبرې  

نونه او کړنې و ارزوي او راپور  وشوې او د چارو ادارې لخوا د نظارت ټیم معرفي شو ترڅو ددغه وزارت د تېر کال پال

 یې د مشرتابه مقام ته وړاندې کړي 

 ښاغلي حقا ني د کارونو د روڼتیا او چټکتیا لپاره د نظارت دنده مهمه وبلله او د هرډول مالتړ ډاډ یې ورکړ 

و ټینګښت  نوموړي وویل: د ادارو ناکامي د ټول نظام ناکامي ده او حساب غوښتنه او حساب ورکونه د نظام د ثبات ا

 لپاره اړین اقدام دی 

 

 

 

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

 

افغان    105دو هزارو   تاریخ های   تن مهاجر  ، به  ابریشم  از طریق پل  ایران،  به والیت نیمروز     دلو  21و    20مقیم 

 برگشتند. 

تن مجرد بودند    1977تن و    128خانواده ، شامل    31افراد مذکوربه اساس معلو مات ریس امورمهاجرین والیت نیمروز  

معرفی     IOMتن مجرد غرض دریافت کمک، به دفتر  48زن و همچنان    61مرد و    49خانواده شامل    29و ازآن میان  

 شده اند.

 دویچه وله 

https://morr.gov.af/
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شوند. احتماال اکثریت پناهجویان بدون دادن اثر انگشت، از طریق مرزهای خارجی وارد کشورهای عضو اتحادیه اروپا می 

در واقع کشورهای عضو موظف اند با ورود افراد در خاک شان، اثر انگشت پناهجو را در بانک داده های "یوروداک" 

 .ثبت کنند

سال که در سال   ۱۴متقاضی پناهندگی باالی    ۲۷۷هزار و    ۱۵۱نویسد، از تمام  اداره مهاجرت و پناهندگی فدرال آلمان می

در اداره تشخیص اثر انگشت اتحادیه اروپا )یوروداک( پیدا (  ۱۰۱۰۰۰تقریباً  )وارد آلمان شدند، حدود دو سوم    ۲۰۲۲

رسند باید چنین ثبت نامی توسط کشورهای مرزی نی که به این کشور مینشده اند. در واقع، اکثریت بزرگی از پناهجویا

کنند  زیرا تنها بخش کوچکی از متقاضیان در آلمان مستقیماً به جمهوری فدرال سفر می .خارجی اتحادیه اروپا داشته باشند

 .بدون اینکه قبالً در سایر کشورهای اروپایی اقامت داشته باشند

سایی اثر انگشت برای مقایسه داده های پناهجویان و برخی اتباع کشور های ثالث و افراد یوروداک" یک سیستم شنا"

سال سن داشته باشند. هدف از مقایسه داده ها، جلوگیری از   ۱۴بدون تابعیت است. البته در صورتی که این افراد باالی  

 .امکان دادن درخواست پناهندگی افراد در چندین کشور عضو اتحادیه اروپاست

 کشور ه  مرتبط:

سال را که به طورغیرقانونی وارد اعضای این اتحادیه شده   ۱۴همه کشورهای اتحادیه اروپا موظف اند، هر مهاجر باالی  

 .است را ثبت کند و معلومات در مورد چنین اشخاص آن را وارد بانک داده های "یوروداک" نمایند

https://morr.gov.af/
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یواخیم هرمان، وزیر داخله ایالت بایرن آلمان، خواستار حفاظت شدیدتر از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا شده است. وی  

ورهای ورودی و ترانزیت اتحادیه اروپا به شدت از وظیفه خود برای جمع آوری اطالعات در مورد مهاجران گفت: »کش

ایجاد کند. او در ادامه گفته است: »بدون  "تواند یک "خطر امنیتی فزاینده کنند. این امر همچنین میبدون ویزا غفلت می

 ».باید دوباره در مورد اقدامات حفاظت از مرزهای ملی صحبت کنیم  ثبت نام و امکان انتقال مهاجران به آلمان، دیر یا زود

 بی بی سی  

 

هفته گذشته در این کشور که باختگان زلزله روز دوشنبه  سی گفتند برخی از جانبیهای مقیم ترکیه به بیشماری از افغان

  .اندجمعی« دفن شدههای دستهاز مهاجران افغانستان هستند در »گور

ها هایشان در بیمارستانگویند به زخمیاند، و میتوجهی دولت ترکیه شاکیکنند، از بیاین افراد که در استان هاتای زندگی می

  .رسیدگی کافی نشده است

جمهور ترکیه با اذعان به تر رجب طیب اردوغان، رئیساین مورد چیزی نگفته است، اما پیشمسئوالن ترکیه هنوز در  

  .شودمشکالت در روند امدادرسانی گفته بود این روند هرروز بهتر می

https://morr.gov.af/
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زدگان  سی رسیده است، یک پناهجو که نظامی دولت پیشین افغانستان است، در مورد وضعیت زلزلهبیدر ویدیویی که به بی

گوید: »به کودکان زخمی و افراد دیگر رسیدگی نشد و فوت کردند...  در ترکیه می  «موسوم به »افغانستان کوچک  منطقه  در

زده  دولت به ما توجه ندارد. از شهر بیرون رفتیم و ما را دوباره برگرداندند... مجبور شدیم دوباره به این شهر زلزله

 «.برگشتیم

گفت برای یافتن جسد مادرش ناگزیر شده جسدهای زیادی را ببیند تا مادر خود را یافته   سیبییک دختر افغان نیز به بی

 .است. او گفت خواهرش نیز مجروح شده و در یک بیمارستان بستری است

  ۱۰۰کم  تر حکومت طالبان گفته بود »دستشمار تلفات شهروندان افغانستان درین زلزله ویرانگر هنوز نهایی نیست. پیش

  .اندمهاجران افغانستان در ترکیه در این فاجعه جان باخته نفر« از

گذاری و  های اخیر میزبان هزاران پناهجوی از افغانستان بوده است، شماری از این افراد از طریق سرمایه ترکیه در سال

 .اندای هم در امید رسیدن به اروپا از مسیر ترکیه وارد این کشور شدهعده

 هشت صبح 

  

https://morr.gov.af/
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والیت این   ۱۰لرزه ویرانگر در  شهروند افغانستان دراثر زمین  ۳۰۰کم  گویند که دستصبح، کابل: منابع از ترکیه می۸

 .اندکشور جان باخته

صبح گفت که ۸دلو، به روزنامه    ۲۳شنبه،استانبول ترکیه، روز یکگان افغان در  یار، رییس انجمن پناهندهداکتر رفیق حق

 .اندتن از شهروندان افغانستان نیز زخمی شده ۵۰۰تا  ۴۰۰دراثر این زلزله بین 

های ترکیه وجود ندارد؛ زیرا شمار لرزهبا این حال، او افزود که آمار مشخصی از تلفات شهروندان افغانستان در زمین

 .ند قانونی مهاجرت ندارندزیادی از آنان س

 .شان شکایت دارندگانهای بستهجویان افغانستان از تحویل ندادن جنازهگویند که پناهاز جانبی، منابع می

 .شوندجمعی دفن میگورهای دسته گان شهروندان افغانستان دربه گفته منابع، جسدهای بسته

 .اندهای خود را از دست دادهلرزه در ترکیه و سوریه جانهزار تن دراثر این زمین ۲۶این در حالی است که بیش از  

بمب   ۵۰۰، معادل  ۷/۷لرزه با بزرگی  شده از این زمینمرکز مدیریت حوادث اضطراری ترکیه گفته است که انرژی آزاد

 .اتمی بوده است

 شهروند افغانستان تایید شده است ۱۶۰بار ترکیه؛ تاکنون مرگ های مرگلرزهزمین

 

https://morr.gov.af/
https://8am.media/turkeys-deadly-earthquakes-so-far-the-death-of-160-afghan-citizens-has-been-confirmed/

