
 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1401_سال  دلو  5

 

او راستنېدونکو چارو وزارت  مهاجرینو د   

 ړیکو آمریت د اطالعاتو او عامه ا 

 خبري بلوټن 

 

 وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان 

 



 

 

 



 

 صفحه                                                                                                                                          عنوان  

ي مرست رو ګد مل
 1 ------------------------------------- رسه وکتل  ر یچارو وز  نو یاو مل پالوي د مهاجر  الیملتونو د رسمنش 

 2 ------ دیارائه کن انیافغانستان را به جهان ر واقیعیملل متحد؛ تصو   ازمعاون رسمنش   نی خواست رسپرست امورمهاجر 

ک وزارت امور مهاجر  ی پروژه ها  یو رهب    تیر یمد تهیجلسه کم  3 -------------------------------------- شد  ر یدا  نیمشبر

 4 ------------------------------------------------------------ ل  څب   و  ېکاري ستونز   ېادار  وندو ړ مالي او اداري مرستيال د ا

 5 --------------------------------------- به وطن برگشت نمودند  رانیاز دو هزار مهاجرافغان در دو روز گذشته از ا شیب

 5 ----------------------------------------------------------------------- زرو زيات افغان مهاجر وطن ته راستانه شول   له

 6 ---------------------------------------------- م؟یروبرو هستند کمک کن چگونه به کودکان مهاجر که با مشکالت روان  

 10 ----------------------------------------------------- ندشد  ا یتانیروز وارد بر  ک یمهاجر در  ۴۵۰به ک یکانال مانش: نزد

 11 -------------------------------------------------------- محافظت از مرز شد  یبرا ا یبه بلغار  خواهان کمک مال شیاتر 

    ېنو  هړ ماشومانو په ا  والو ډک  و یخه د الدرکه شو څ لونو ټله هو  ا یتانېد بر 
 13 --------------------------------------- موندن 
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 متن کامل اخبار

   دوزارت ویب سایت

 

د ملګرو ملتونو د سر منشي مرستیال ښاغلي مارتین ګریفتس، چې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي رمیز الکبروپ، د  

سوفیا سپریچمن، د سیف دی چلډرن موسسې مشرې جانتي سوریپتو، د یونیسف موسسې پاملرنې موسسې عمومي مشرې  

مرستیالې عمر عبدي یې ملتیا کوله د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو وزیر الحاج خلیل الرحمان حقاني سره د هغه د د  

 کار په دفتر کې ناسته ترسره کړه 

ګالره او د رامنځته شوو ستونزو په اړه خبرې وشوې ښاغلي مارتین  په دغه ناسته کې د بشري مرستو په پراختیا، کاري ت

مونږ ژمن یو، چې د مرستو رسولو کې ددین او کلتور مخالفت ونکړو، مونږ د مرستو د بندولو اراده نلرو، خو د   :وویل

افغانستان لپاره   مېرمنو د کاربندیز سره کارونه ټکني شوي دي نوموړي زیاته کړه، سږکال د بشري مرستو په برخه کې د 

ترټولو زیاته بودیجه په نظر کې نیول شوې ده او ددې لپاره باید د یوښه میکانیزم په رامنځته کولو کې په ګډه کار وکړو  

د مهاجرینو چارو وزیر نوموړي ته د هرکلي ترڅنګ له افغانانو سره ددوی د مرستو مننه وکړه او ویې ویل: مونږ د نظام 

https://morr.gov.af/
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م د اصولو مطابق د مرستو په رسولو کې هرډول همکارۍ ته چمتو یو، نړیوال باید بشري مرستې یوه برخه یو او د نظا

له شرطونو سره ونه تړي، ښاغلي حقاني له نوموړي وغوښتل، چې دلته حقایق وویني او نړۍ ته د افغانستان حقیقي  

 تصویر وړاندې کړي 

 آژانس اطالعاتی باختر 

 

سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، در دیدار با معاون سرمنشی ملل متحد ، از او خواست تا حقایق را در  

 .اینجا ببیند و تصویر واقعی افغانستان را به جهانیان ارائه دهد

 .امور مهاجرین و عودت کنندگان امروز با نشر خبرنامه یی گفته است دفتر مطبوعاتی وزارت 

الحاج خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان مارتین گریفیتس، معاون سرمنشی ملل  

 .متحد و هئیت همراهش دیدار کرد

 .قرار گرفت در این دیدار، توسعه کمک های بشر دوستانه و مشکالت پیش آمده مورد بحث

 .معاون سرمنشی ملل متحد گفت : ما برای ارسال کمک های بشری برای مردم افغانستان متعهد هستیم

وی افزود، امسال در زمینه کمک های بشردوستانه بیشترین بودجه برای افغانستان در نظر گرفته شده است و برای این 

https://morr.gov.af/
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 .نیمکار باید با هم همکاری کنیم تا مکانیزم بهتری ایجاد ک

سرپرست وزارت امور مهاجرین از کمک های بشر دوستان برای مردم افغانستان قدردانی کرد و گفت “ما جزئی از نظام  

 .”هستیم و برای کمک رسانی طبق اصول نظام آماده هر نوع همکاری هستیم

 .د به شرایط ربط داده شودوی افزود، مردم افغانستان به کمک ها نیاز دارند و کمک های بشردوستانه بین المللی، نبای 

 حقانی ازهیت سازمان ملل خواست، تا حقایق را در اینجا ببیند و تصویر واقعی افغانستان را به جهانیان ارائه دهد. بهزاد

   ویب سایت وزارت 

 

اداره پناهندگان سازمان ملل متحد، تحت   جلسه کمیته مدیریت و رهبری پروژه های مشترک وزارت امور مهاجرین با 

 ریاست مولوی عبدالرحمن راشد، معین مسلکی وزارت دایر شد. 

ازی  دلو برگزار گردید، برنامه های پیشنهادی ریاست های مختلف وزارت برای شامل س  4در این نشست که روز سه شنبه  

 ( مورد بحث قرار گرفت. PPAدر پروژه های مشترک )

معین مسلکی وزارت امور مهاجرین در این نشست به موثریت برنامه های پیشنهاد شده برای رفع مشکالت نیازمندان 

 تاکید کرد.  

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

 

مهاجرینو او راستنېدونکو چارو وزارت مالي او اداري مرستیال الحاج محمد ارسالح خروټي د دغه معنیت د اړوندو د  

ادارو له مسؤلینو او کار کوونکو سره په لیدنه کې د یادو ادارو کاري ستونزې وڅېړلې او د شته ستونزو او ننګونو پر 

 حل یې خبرې وکړې.

تیال ، د مالي او اداري ریاست، معلوماتو او ټیکنالوژۍ ریاست، تدارکات، اطالعاتو او  په ناسته کې مالي او اداري مرس

د مسؤلینو او کار کوونکو د ستونزو، وړاندیزونو او نظریاتو له اورېدو    عامه اړېکو او د والیتونو د همغږۍ ریاست

 الی شي چې په اداره کې اصالحات راولي.ټینګار وکړ ویې ویل، د مسؤلینو او کار کوونکو د نظرونو تبادله کو  وروسته

هغه زیاته کړه، د ریاستونو مسؤلین باید د بودیجې په لګولو کې صادق او رښتني وي، ځکه بودیجه په ملت پورې اړه 

 لري او باید د ولس په خدمت کې ولګول شي.

سره شوه، مسؤلینو او کار کوونکو ( مه د وزارت د ناستو په تاالر کې تر۴په دې ناسته کې، چې سې شنبه د سلواغې په )

خپلې ستونزې او ننګونې مالي او اداري مرستیال سره شریکې کړې او د بشري سرچینو رئیس مفتي مدیر ګل احمدي د  

 ګومارنې د چارو د پرمخ بیولو او د بشري سرچینو ریاست د کار کوونکو د ستونزو په اړه معلومات ورکړل. 

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

نمایندگی های وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در مرز اسالم قلعه والیت هرات و مرز پل ابریشم والیت نیمروز  

 مهاجر افغان از ایران به وطن برگشت کرده اند.  395خبر داده اند که در دو روز گذشته دو هزار 

دلو از طریق مرز اسالم قلعه والیت هرات و    ماه  3مهاجر افغان به تاریخ    478بر اساس معلومات مذکور، یک هزارو  

دلو از طریق مرز پل ابریشم والیت نیمروز وارد    2تن مهاجر افغان دیگر که در ایران به سر می بردند، به تاریخ    917

 کشور شده اند. 

می باشد که تعداد    خانواده نیز شامل  47در میان این بازگشت کنندگان که به گونه داوطلبانه و اجباری بازگشت کرده اند،  

 نفر می رسد.   145اعضای شان مجموعاً به 

تن بازگشت کنندگان مجرد    63خانواده و    29نمایندگی های وزارت امور مهاجرین پس از ثبت و سروی بازگشت کنندگان،  

های   معرفی نموده که از سوی آن اداره برای شان بسته  (IOMرا جهت دریافت کمک به سازمان بین المللی مهاجرت )

 کمکی بشری توزیع شد.  

   دوزارت ویب سایت

( تنه افغان مهاجرینو ۱۹۵۰( مه )  ۳۰( مه او )۲۹په )     د مرغومي   له الرې د ایران څخه  د نیمروز والیت د ورېښمو پل  

 هېواد ته راستانه شول. 

( تنه کېږي ۹۵( کورنۍ چې )  ۲۵)     د نیمروز والیت د مهاجرینو چارو رئیس د معلوماتو له مخې په یادو راستنېدونکو کې

( تنو نورو  ۳۰( تنه ښځینه د )  ۴۸( تنه نارینه، )  ۴۷( کورنۍ )۲۴( تنونورو مجردینو ول چې له ډلې یې )  ۱۸۵۵د )  

 ( ته ور و پېژند شول.IOMنړیوال سازمان )مجردینو سره د مرستو په موخه د مهاجرت 
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 مهاجرنیوز

 

کند. او در گفتگو با مهاجرنیوز به خانواده هایی که  هاله کرباژ، روانشناس فرانسوی در مرکز بهداشت مونپلییه کار می

و   با مشکالت روحی  را در سالیدهای زیر  فرزندانشان  بیشتر  کرد. جزئیات  بیان  را  هایی  مواجه هستند توصیه  روانی 

 .بخوانید

https://morr.gov.af/
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 .کمک به کودکان مهاجری که مشکالت روانی دارند
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 مهاجرنیوز

 

مهاجر که در چندین قایق سوار بودند، یکشنبه گذشته از راه کانال مانش به   ۴۴۲بر اساس آمار رسمی مقامات بریتانیا  

 .دهندپناهجو در این کانال خبر می ۵۳بریتانیا رسیدند. در همین حال، مقامات فرانسوی از نجات 

 .پناهجو از راه کانال مانش به بریتانیا رسیدند  ۴۴۲جنوری    22بر اساس آمار وزارت دفاع بریتانیا، یکشنبه گذشته  

قایق سوار بودند. این باالترین تعداد پناهجویانی است که از ابتدای سال جاری به   ۱۰مقامات گفتند که این مهاجران در  

 .بریتانیا وارد شده اند

این مهاجران سفر خود را از سواحل دانکرک و بولونی از فرانسه به سمت سواحل بریتانیا آغاز   جی بی نیوز به گزارش

کردند. در بیانیه مقامات آمده است که نخستین قایق مهاجران عصر روز شنبه گریولین را به مقصد بریتانیا ترک کرده  

 .ا نجات یافتندتن سوار بودند که توسط نیرو های دریایی بریتانی  ۴۰است. در این قایق 

 مهاجر وارد بریتانیا شدند  ۱۰۰کانال مانش: بیش از  :مرتبط

مهاجر که بر دو قایق سوار شده بودند از کانال مانش عبور کرده و به بریتانیا رفتند. همچنان    ۱۰۰هفته گذشته بیش از  

 .تن از مهاجران در دوم جنوری از طریق دریا وارد بریتانیا شدند ۴۴یک گروه 

 مهاجر در سواحل کاله نجات یافتند  ۵۰بیش از 

https://morr.gov.af/
https://www.gbnews.uk/news/channel-migrant-crisis-sees-busiest-day-of-the-year-as-442-people-enter-the-uk-illegally/429368
https://www.infomigrants.net/prs/post/46201/%DB%B4%DB%B5-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF
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مقامات  همزمان  

گویند که می فرانسوی  

یکشنبه  ۵۳گذشته  

کانال   در  را   مهاجر

دادند.  مانش نجات  

دریای  پرفکتور 

شمال  و  مانش 

ای  بیانیه  در  فرانسه 

است   گفته  مطبوعاتی  

حامل  قایق  کشتی  که 

های  آب  مهاجران در  

با   کاله  ساحلی پادو  

شده   مواجه  مشکل  

 .بود

کنان صحی و سپس  این مهاجران که توسط مرکز عملیات نظارت و نجات در منطقه یاری شده اند، جهات معاینات به کار

  .به پلیس مرزی تحویل داده شدند

ایق های کوچک خود را به بریتانیا  ر اساس آمار دولت بریتانیا در سال گذشته بیش از هر زمانی دیگر، مهاجران با ق ب

خود را به بریتانیا   ۲۰۲۲وزارت دفاع این کشور تایید کرده است که رقم افرادی که با قایق های کوچک در سال  . اندرسانده

 .مهاجر بوده است هزار ۴۵اند، بیش ازهرساند

هزار مهاجر با قایق های کوچک به  ۶۰حدود  ۲۰۲۲پیش از این در گزارش پارلمان بریتانیا عنوان شده بود که در سال 

آیند ممکن است در سال  به بریتانیا می بریتانیا آمده اند. جی بی نیوز سپس با توجه به این منبع گفت که تعداد مهاجرانی که  

 .جاری دو برابر شود

کانال مانش بین فرانسه و بریتانیا یکی از پر ازدحام ترین راه های دریایی جهان است. بر اساس گزارش سازمان بین 

 .اندمهاجر در این کانال غرق یا ناپدید شده ۲۰۵حداقل  ۲۰۱۴المللی مهاجرت، از سال 

 مهاجرنیوز 

 

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/prs/post/45831/%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B4%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.infomigrants.net/prs/post/45831/%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B4%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
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یورویی  سه هفته قبل از اجالس مهاجرت اتحادیه اروپا، کارل نهاَمر، صدراعظم اتریش اعالم کرد که از کمک دو میلیارد  

به بلغاریا برای تامین امنیت مرز بیرونی اتحادیه اروپا با ترکیه حمایت می کند. بیشتر مهاجران غیر قانونی که از این  

 .مسیر وارد اروپا غربی می شوند، سوریایی ها و افغان ها اند

م کرد که می خواهد مقام  نهامر، پس از پرواز بر فراز مرز زمینی با ترکیه اعال "BTA" به گزارش خبرگزاری بلغاریا

های اتحادیه اروپا را برای ارائه کمک مالی به بلغاریا متقاعد کند. نهامر را در این پرواز رومن رادیف، رئیس جمهور  

 .بلغاریا همراهی می کرد

ورود در برابر درخواست  ۲۰۲۲اتریش به خاطر مهاجرت غیر قانونی از طریق این مرز بیرونی اتحادیه اروپا در اواخر 

 .بلغاریا و رومانیا به حوزه شینگن از حق ویتویش استفاده کرده بود

 بلغاریا: قاچاقبران انسان در عملیات گسترده بازداشت شدند :بیشتر بخوانید 

نهامر و رادیف در یک مرکز هماهنگی  .ودوارد حوزه شینگن ش  ۲۰۲۳اما بلغاریا امیدوار است که بتواند در ماه اکتوبر  

 .منطقه ای پولیس مرزی که در شهر الهووو در جنوب شرق بلغاریا موقعیت دارد، باهم دیدار کردند

رادیف، رئیس جمهور بلغاریا گفت، کشورش برای بهبود وضعیت امنیتی مرز بیرونی اتحادیه اروپا با ترکیه به کمک های 

»ما در برابر یک شبکه قدرتمند و خوب سازمان دهی شده قاچاق مهاجران قرار گرفته ایم.« به    مالی نیاز دارد. او افزود:

 .گفته رادیف، فشار مهاجرت از ترکیه افزایش یافته است، در حالی که قاچاقبران خشن تر شده اند

ن در مرز این کشور با  حادثات ترافیکی که عمدی بوده اند و همچنی در طی  ۲۰۲۲رئیس جمهور بلغاریا افزود، در سال  

 .چهار مامور پولیس بلغاریا کشته شده اند ترکیه

کیلومتر که مجهز با سیم خاردار و دستگاه های تصویربرداری    ۲۳۴با یک حصار مرزی به امتداد    ۲۰۱۷بلغاریا از  

  .حرارتی، از مرز بیرونی اتحادیه اروپا محافظت می کند. هزینه آن را بروکسل پرداخت می کند

 .ولیت تامین امنیت مرز را اردوی بلغاریا و آژانس محافظت از مرزهای اتحادیه اروپا »فرانتکس« به عهده دارندمسئ

قاچاقبران پیوسته راه هایی جدیدی پیدا می کنند تا مهاجران را به بلغاریا و به این ترتیب به اتحادیه اروپا بیاورند. در طی  

پسته های مرزی اجتناب می شود تا به این ترتیب آن ها بتوانند سفرشان را به این سفر از ثبت مشخصات مهاجران در  

 .کشورهای اروپای مرکزی و غربی ادامه دهند

ایلیانا یوتووا، معاون رئیس جمهور بلغاریا روز دوشنبه در یک مصاحبه با رادیوی دولتی این کشور گفت، هیچکدام از  

 .مرز عبور می کنند، در چارچوب کنوانسیون ژنیو پناهجو به شمار نمی آینداین افرادی که به صورت غیرقانونی از این 

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/prs/post/46153/%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
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 مهاجر از جمله افغان ها از سوی پلیس بازداشت شدند ۷۰بلغاریا:  :بیشتر بخوانید 

کرد، در سال   اعالم  دوشنبه  بلغاریا روز  داخله  و    ۱۶،  ۲۰۲۲وزارت  راه  ۷۶۷هزار  از  یا  که  بازداشت شدند  مهاجر 

غیرقانونی وارد کشور شده بودند و یا این که به صورت غیرقانونی در این جا زندگی می کردند. بیشتر آن ها از کشورهای 

  .تن می رسید ۷۹۹هزار و  ۱۰شمار این گروه از مهاجران به  ۲۰۲۱افغانستان و سوریه بودند. در سال 

 مهاجرنیوز

 

برېتانوۍ ګارډین ورځپاڼې په یو تازه راپور کې لیکلي دي چې د برېتانیا په سوېل کې له برایتون هوټل څخه لسګونه کم 

ماشومانو له ډلې چې   ۱۳۶عمر لرونکي کډوال د جرمي ډلو له خوا تښتول شوي دي. د راپور له مخې، د تښتول شویو  

 .الدرکه ديتنه یې تر اوسه  ۷۹برایتون هوټل کې اوسېدل 

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/prs/post/45334/%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%B7%DB%B0-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
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ایتون له یو هوټل څخه چې د کورنیو چارو وزارت تر مدیریت الندې دی ورځپاڼې لیکلي دي چې د بر ګارډینبرېتانوۍ  

 .لسګونه کم عمر لرونکي کډوال د جرمي ډلو له خوا تښتول شوي دي

د ماشومانو د ساتنې ادارو ګارډین ته ویلي دي چې ځینې وختونه دغه ماشومان د هوټل له مخې تښتول شوي دي. یوې 

  «.له مخې تښتول کېږي، دوی الدرکه کېږي او څوک یې موندلی نه شيسرچینې ویلي دي: »ماشومان د هوټل 

کم عمر لرونکي کډوال د برایتون په هوټل کې ځای    ۶۰۰میاشتو په جریان کې څه باندې    ۱۸د ګارډین په حواله، د تېرو  

 .ديتنه یې ال اوس هم الدرکه  ۷۹کسان تښتول شوي دي چې  ۱۳۶پر ځای شوي وو. د دغو ماشومانو له ډلې 

کم عمر لرونکي کډوال د برایتون له هوټل   ۶ګارډین تېر اپریل په یو راپور کې لیکلي وو چې په څو ورځو کې لږترلږه  

 .ماشومان ورک شوي وو ۴۰څخه الدرکه شوي دي. د راپور له مخې، یوازې په اګست میاشت کې 

 جرمي ډلې 

ماشومان د هغو جرمي ډلو له خوا تښتول شوي دي چې له  د میتي شرکت یوه کارکوونکي ګارډین ته ویلي دي چې ډېری  

ماشومانو څخه د مخدره توکو د انتقال لپاره ګټه پورته کوي. نوموړي زیاته کړې ده چې البانیایي او اریتریایي ډلې کډوال 

یو چارو وزارت ماشومان خپلو بي ام ډبلیو او اوډي موټرو کې سپروي او تښتوي یې. د نوموړي په وینا د برېتانیا د کورن

 .چارواکو ته د ماشونو د تښتونې په اړه څو ځله خبرداری ورکړل شوی دی، خو دغه وزارت هېڅ کوم اقدام نه دی کړی

سرچینو ګارډین ته ویلي دي چې برایتون او هاو کې د غونډو پر مهال د کورنیو چارو وزارت د چارواکو په حضور کې پر  

د کورنیو چارو وزارت بیا ویلي دي چې د کډوالو ماشومانو د امنیت لپاره یې الزمي   دغو ستونزو بحث شوی دی. د برېتانیا

 .او کافي تدابیر نیولي دي

د خبر له مخې، د   بي بي سيد برېتانیا حکومت سلګونه کم عمر لرونکو ماشومانو ته په هوټلونو کې ځای ورکړی دی. د 

 .ډېر ماشومان په هوټلونو کې ځای پر ځای شوي دي ۱۶۰۰تر جون میاشتې پورې له  ۲۰۲۲د جوالی د  ۲۰۲۰

 له سلو ډېر کډوال ماشومان د برېتانیا له هوټلونو الدرکه دي  :بیا ولولئ

 «د حکومت ناکامۍ نښه»

ې د استثمار له ګواښ سره مخ دي. د رېفیوجي کونسل د خیریه بنسټ مسولې تمسین بکستر  خو ډېری کډوال هوټلونو ک

تېر اکټوبر کډوال نیوز سره خبرو کې ویلي وو چې »دا د حکومت د ناکامۍ نښه ده چې متضرر تنکي ځوانان چې پناه  

 .«غواړي ال هم په هوټلونو کې ساتل کېږي چې زیات شمېر یې تښتول کېږي

https://morr.gov.af/
https://www.theguardian.com/uk-news/2023/jan/21/revealed-scores-of-child-asylum-seekers-kidnapped-from-home-office-hotel?CMP=Share_iOSApp_Other
https://www.bbc.com/news/uk-63231470
https://www.infomigrants.net/ps/post/44054/%D9%84%D9%87-%D8%B3%D9%84%D9%88-%DA%89%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%DA%89%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%B4%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D9%84%D9%87-%D9%87%D9%88%D9%BC%D9%84%D9%88%D9%86%D9%88-%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D9%8A?preview=1667581907129
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بي بي سي د اېکپت یو کې سازمان مشرې پتریسیا در له قوله لیکلي وو چې »کډوال ماشومان ښایي چې د چرسو په  

ژوند تېر کړي[... دا امکان هم شته چې له ماشومانو جنسي ]کروندو او فابریکو کې کار وکړي او یا په کورني غالمي کې  

 .«او جرمي ګټه واخیستل شي

یل میاشت کې برېتانیا ته د سفر پر مهال له دغو هوټلونو لیدنه کړې وه او له کډوالو سره یې په اپر  ۲۰۲۲کډوال نیوز د  

ځینو کډوالو ویلي وو چې هېڅ ډول معلوماتو ته السرسی نه لري او څوک یې ستونزو ته رسیدنه نه   .خبرې کړې وې

 .کوي

ورځې وروسته د   ۱۵هوټلونو ته له رسېدو    د برېتانیا حکومت بیا ویلي وو چې کم عمر لرونکي ماشومان په اوسط ډول

 .کډوالو د هرکلي مرکزونو ته استول کېږي. چارواکو منلې وه چې هڅې یې کافي نه دي او ال زیاتو اقداماتو ته اړتیا شته

        

https://morr.gov.af/

