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

 2--------------------------------------------------- بيش ازهزار خانواده در چهار واليت کشورمساعدت دريافت نمودند

 2------------------------------------------------- مهاجر در نتيجه واژگون شدن يک قايق در بحيره مديترانه ۱۵مرگ 

 3----------------------------------- هزار پناهجو از طريق کانال مانش وارد بريتانيا شدند  ۴۵بيشتر از  ۲۰۲۲در سال 

 5------------------------------------- شهروند افغانستان همين هفته رها خواهند شد  ۵۸مسوول يک زندان در کراچی:  
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 متن کامل اخبار 

 دوزارت ویب سایت 

 

 مهاجرينو او راستنېدونکو چارو وزارت اونيزه اداري ناسته د الحاج خليل الرحمن حقان ی په مشرۍ ترسره شوهد 

ناسته د مهاجرينو چارو د وزير په خبرو پيل شوه او ورپسې د تېرې ناستې د پرېکړو د پلي کېدو په اړه د مشخصو څانګو 

مراجعينو ته د رڼو خداماتو د وړاندې کول او د چارو د الښه   له خوا خبرې وشوې. او د مهاجرينو چارو وزير له لورې

 والي او چټکتيا په موخه مشخصو څانګوته الر ښوونه وشوه.
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 ویب سایت وزارت 

 

جدی   10تخار، پکتيکا وفارياب از جانب موسسات همکار بتاريخ  خانواده در واليات ننگرهار،    416برای يک هزارو  

 مساعدت های نقدی و غير خوراکی توزيع شده است.

تن در    80دالر امريکايی ، به هريک از    275خانواده در تخارمبلغ    391به گفته منابع يادشده اين کمک به هريک از  

ويک   واده در فارياب سه تخته کمپل ، دو تخته ترپال ،  خان  845دالر ، برای    570و    100ننگرهار مبالغ يک هزارو  

بود که   ACHROدالرامريکايی از جانب    570   خانواده درپکتيکا مبلغ  100و به  ،     UNHCRبسته صحی از جانب  

 هماهنگی با رياست های امورمهاجرين واليات يادشده توزيع شد. در

 دویچه وله 

https://morr.gov.af/
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نفر جان خود را از دست داده اند. بر اساس گزارش    ۱۳در نتيجه غرق شدن يک قايق پناهجويان در سواحل اين کشور،  

  .سرنشين ديگر اين قايق نجات يافته و هشت نفر ديگر ناپديد اند ۲۵رسانه خبری مراکشی »هسبريس«، 

به گفته اردوی لبنان، روز شنبه دو نفر ديگر بر اثر سانحه يک قايق در سواحل لبنان جان خود را از دست دادند. به قول 

 .پناهجو پس از غرق شدن قايق شان در سواحل شمالی اين کشور نجات يافتند ۲۰۰اردوی لبنان، حدود 

تگان در بندر طرابلس جمع شدند و منتظر رسيدن آنها بودند.  نجات ياف   به گزارش خبرگزاری فرانسه، ده ها تن از ارقارب

 .لبنانی نيز در جمع آنها بوده اند ۵۰اکثر پناهجويان از سوريه بوده، اما حدود 

 احتماالً دو قربانی غرق شده در کانال مانش افغان هستند : بيشتر بخوانيد  

بنان توقيف و به ساحل کشيده شده است. گارد  پناهجو در سواحل ل  ۶۵۰گارد ساحلی لبنان گفته است که يک قايق با حدود  

 .ساحلی روز شنبه گزارش داد که عمدتاً پناهجويان از بنگله ديش، سوريه و مصر در اين قايق بودند

هر ساله ده ها هزار نفر سعی می کنند از طريق بحيره مديترانه از لبنان به اروپا بروند. مقامات لبنانی، قاچاقچيان و  

دارند. لبنان به دليل رفتارش با مهاجران مرتبا مورد  ها نگه می مچنان مهاجران را بازداشت و در اردوگاهنظاميان و هشبه

انتقاد قرار می گيرد. گروه های حقوق بشر از رفتار وحشتناک قاچاقچيان انسان و در مراکز بازداشت دولتی گزارش می 

دست می آورند، بارها به شکنجه، تجاوز جنسی و ساير    های مسلح که از جانب حکومت پول بهدهند. مقامات و گروه

 ها متهم شده اندبدرفتاری

 افغانستان انترنشنال 

https://morr.gov.af/
https://www.dw.com/fa-af/احتمالاً-دو-قربانی-غرق-شده-در-کانال-مانش-افغان-هستند/a-64199841
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پناهجو با عبور از کانال مانش خود را به خاک بريتانيا   ۴۵۷۵۶دهد که سال گذشته  آمار رسمی حکومت بريتانيا نشان می

  .رساندند

به رغم سختگيری حکومت بريتانيا و توافق با فرانسه برای جلوگيری از سفر اين پناهجويان از طريق مانش، شمار اين  

  .دو برابر شده است بيش از ۲۰۲۱پناهجويان نسبت به سال 

 .پناهجو از اين مسير داخل بريتانيا شدند ۲۸۵۲۶، ۲۰۲۱در سال 

هزار پناهجو در سال   ۶۰بينی کرده بود احتماال حدود  آمار امسال کمتر از ارزيابی قبلی وزارت داخله بريتانيا است که پيش 

 .آينداز اين مسير خطرناک دريايی به بريتانيا می ۲۰۲۲

شوند در  ای را در برخورد با پناهجويانی که از طريق قايق وارد خاک اين کشور میخواهد قوانين سختگيرانهبريتانيا می

  .پيش گيرد. بنا بر طرح جديد حکومت اين کشور، پناهجويانی از اين دست به کشور رواندا فرستاده خواهند شد

https://morr.gov.af/
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گيرد و گفته بود که هر  وزير بريتانيا قول داده است که جلو مهاجرت غيرقانونی به اين کشور را میريشی سونک، نخست

ای های او اما هنوز نتيجه تالش .کس بصورت غيرقانونی وارد خاک بريتانيا شود حق نخواهد داشت در اين کشور بماند

نفر از    ۹۰شوند. در آخرين مورد، در روز کريسمس  وارد بريتانيا می  نداده است و پناهجويان با عبور از کانال مانش

 .طريق قايق به اين کشور آمدند

 افغانستان سپوتنیک 

 

شود که  گويد که روند آزادسازی زندانيان افغانستان در هفته روان آغاز میمسوول زندان مرکزی شهر کراچی پاکستان می

 .ی نخست آزاد خواهند شدزندانی بانو در مرحله ۵۸

  به گزارش اسپوتنيک، به نقل از طلوع نيوز، شيبا شاه، مسوول زندان مرکزی شهر کراچی، به خبرگزاری اسوشيتدپرس 

 .کودک در زندان کراچی در بازداشت هستند ۱۸۰بانو و  ۱۲۹گويد که  می

اند تن به دو ماه حبس محکوم شده  ۵۴تن،    ۱۲۹مسوول زندان مرکزی زنان در شهر کراچی، گفته است: "از ميان اين  

ماه جنوری، روند    شوند. در هفته اولها به گونه منظم حاضر میتن ديگر آنان تحت محاکمه هستند. آنها در محکمه ۷۵

 ".تن از آنان آغاز خواهد شد ۵۸آزادسازی در حدود 

 .گويند که پس از رهايی به افغانستان بر خواهند گشتهمزمان با اين، شماری از بانوان زندانی می

https://morr.gov.af/
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زای ما بود کنيد ما را رها کنيد ما چه گناه داريم؟ همين جگل خنده، شهروند زندانی افغانستان، گفت: "ما را چرا رها نمی

 ".که دو ونيم ماه زندانی بوديم ما را رها کنيد

گويد: "ما از افغانستان آمديم به پاکستان، شوهرم ريش سفيد است از کار کردن و مزدوری نيست نيلوفر، زندانی ديگر، می

يم و پس به کشور خود کنکنند و ما را هم پاکستان خواست که تداوی ترا هم اينجا میام در کوره خشت پزی کار میدو بچه

 ".رويممی

به طلوعاز سويی پاکستان  در  افغانستان  کاردار سفارت  میهم،  به  نيوز  نزديک  که  در    ۲۰۰۰گويد  افغانستان  شهروند 

 .برند های پاکستان بسر میزندان

 .ها نگران کننده استبه گفته کاردار سفارت افغانستان، اوضاع آنان در اين زندان

های شان از های شان اسناد ندارند و بعضیگويد: "بعضیآباد، می، کاردار سفارت افغانستان در اسالمسردار احمد شکيب

رسد و به دليل نداشتن اسناد قانونی پوليس اينها را  تن می   ۲۰۰۰سابق در کراچی بودند بازداشت شده و تعداد شان حدود  

 ".بازداشت کرده و در زندان انداخته

برند و اما وری، شمار زيادی از شهروندان کشور به پاکستان رفتند و اکنون در اين کشور بسر میپس از سقوط نظام جمه

 .های بدون مدرک را افزايش داده استهای اخير روند بازداشت افغانآباد در ماهاسالم

 

 تند کودک مهاجر افغانستان در ايالت سند پاکستان زندانی هس 200زن و   129

 

https://morr.gov.af/
https://af.sputniknews.com/20221231/129-%D8%B2%D9%86-%D9%88-200-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-13236957.html

