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 ټسايد وزارت ويب 

 

ته د خپل سفر په ترڅ کې ددغه والیت  مهاجرینو او راستنېدونکو چارو وزیر الحاج خلیل الرحمان حقاني غزني والیت د

 ناسته وکړه له والي ښاغلي مولوي اسحق اخندزاده سره

کې د وروستیو سیالبونو له امله زیانمنو شوو ته د مرستو رسولو په چټکتیا او میکانیزم  په دغه ناسته کې په غزني والیت

 خبرې وشوې

 ۱۰۴۴تنه زخمیان او  ۱۲تنه مړه، ۲3یادونې وړ ده، چې په غزني والیت کې د وروستیو سیالبونو له امله نږدې  د

 السنیوي لپاره دغه والیت رسېدليمل پالوی د زیانمنو د  کورونه تخریب شوي، چې ښاغلی حقاني او ورسره
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 ويب سايت وزارت

 

خانواده بیجاشده ، عودت کننده و بی بضاعت مساعدت شماری از موسسات، درهماهنگی با واحد  ۲۱۶برای یک هزارو 

امور مهاجرین، به تاریخ اول سنبله در والیات پروان ، بادغیس، بدخشان ، فاریاب و میدان وردک های دومی وزارت 

 توزیع شد.

خانواده  5۱۱، برای  HHRD  موسسه  از جانبخانواده در پروان، شامل پنج قلم مواد غذایی،  ۲۰۰این کمک ها برای 

 ۱۴۰،  ۷۰۰درکتگوری های مختلف مبالغ خانواده در بدخشان  384دالر امریکایی پول نقد، برای  ۷۰۰مبلغ در بادغیس 

افغانی   6۰۰هزارو  ۲4  خانواده در فاریاب در دو کتگوری مبلغ 5۰، برای   UNHCRازطرف اداره دالر  ۴3۲و  ۶۰۰، 

 هزار افغانی 15هزار و 26  مبلغدرمیدان وردک در دو کتگوری   خانواده ۷۱برای و   ACTEDاز جانب موسسه 

 بود. CHAدفتر   مساعدت

 ويب سايت وزارت
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فامیل در شهرک ۱۱آمریت امورمهاجرین وعودت کننده گان والیت دایکندی از افتتاح کار پروژه اعمار سرپناه برای 

 مهاجرین دایکندی به تاریخ اول سنبله خبرداد.

دالر امریکایی، ظرف سه ماه)جون الی  6۰۰هزارو  33به مبلغ مجموعی  UNHCR پروژه به حمایت مالی دفتراین 

 برای عودت کنندگان مستحق در شهرک یادشده تطبیق میگردد. ۲۰۲۲اگست(

مستحق، ، گفتنی است که برای هرفامیل  تطبیق کننده این پروژه موسسه ابرار در هماهنگی اداره امور مهاجرین میباشد 

 درهر واحد سرپناه دو اطاق ، سالون، حمام و دستشویی درنظرگرفته شده است

 مهاجرنيوز
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مهاجر از  ۲۲۶۷۰مهاجر در یک روز از کانال مانش عبور کردند و وارد بریتانیا شدند. از آغاز سال،  ۱3۰۰نزدیک به 

 .اندکانال مانش به بریتانیا رفته مسیر

اند در یک روز از طریق کانال مانش به بریتانیا بروند. به گزارش سیمون تن، رقم جدید مهاجرانی است که توانسته ۱۲۹۵

 .اندهای مختلف از کانال مانش عبور کردهکشتی کوچک و در نوبت ۲۷جونز، گزارشگر بی بی سی، این مهاجران در 

1,295 migrants reached the UK yesterday in 27 boats - a record figure for a single day. 

pic.twitter.com/aWHK5m0EoI 

— Simon Jones (@SimonJonesNews) August 23, 2022 

این رقم حدود  اند.مهاجر از مسیر کانال وارد بریتانیا شده ۲۲۶۷۰خبرگزاری آسوشتیدپرس نوشته است که از آغاز سال 

 .در همین مدت است( ۱۲۵۰۰دو برابر سال گذشته )

انسه گفت که وضعیت مساعد آب و هوا یکی از دالیل پییر روک، از انجمن مسافرخانه مهاجران در کاله به خبرگزاری فر

 .افزایش رقم عبور مهاجران از کانال مانش است

https://t.co/aWHK5m0EoI
https://twitter.com/SimonJonesNews/status/1561991552133726210?ref_src=twsrc%5Etfw
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های فرانسوی بندر کاله و تونل زیردریایی مانش را به روی مهاجران بستند، کانال مانش به مسیر که مقام ۲۰۱8از سال 

 .عمده مهاجرت به انگلستان بدل شده است

 بله با مهاجرت غیرقانونیتالش بریتانیا برای مقا

های جدی در این و باید محدودیت« پذیرفتنی نیست»یک سخنگوی حکومت بریتانیا گفته است که افزایش عبور مهاجران 

زمینه اعمال گردد. در ماه اپریل، بریتانیا اعالم کرده بود که مهاجران غیرقانونی و تازه وارد به این کشور به رواندا انتقال 

 .شد اما دادگاه حقوق بشر اروپا این تصمیم را غیرقانونی خوانده است داده خواهند

وال می نمایندگان پارلمان در بریتانیا از حکومت راجع به تاثیرات بازدارنده اخراج مهاجران به رواندا س :در همین مورد

 کنند

برای « های امنپیشنهاد راه»خوانده و خواهان « شرم آور»سازمان عفو بین المللی مواضع رسمی در برابر مهاجران را 

 .مهاجرت شده است

مهاجر در مسیر مهاجرت به بریتانیا  ۲۰3تا کنون دستکم  ۲۰۱۴بر اساس ارقام سازمان بین المللی مهاجرت، از سال 

 .اندمرده یا ناپدید شده

 مهاجرنيوز

https://www.infomigrants.net/prs/post/42009/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
https://www.infomigrants.net/prs/post/42009/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
https://www.infomigrants.net/prs/post/42009/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
https://www.infomigrants.net/prs/post/42009/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
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گذرد. بر اساس معلومات وزارت داخله آلمان در این مدت حدود از آغاز تهاجم روسیه به اوکرایین تقریبا شش ماه می

  .هزار پناهجو اوکرایینی در آلمان ثبت شده اند ۹۷۰

هزار پناهجوی  ۹۷۰از زمان تهاجم روسیه به اوکرایین و آغاز جنگ در این کشور در تقریبا شش ماه پیش تا کنون حدود 

دقیقا  این کشور در آلمان ثبت و راجستر شده اند. چنانچه وزارت داخله آلمان روز دوشنبه اعالم کرد، تا روز شنبه گذشته

 .مهاجر اوکرایینی در آلمان ثبت شده اند ۲88هزار و  ۹۶۷

این وزارت اشاره کرده است که ممکن تعداد قابل توجهی از آنها در این میان به کشور خود برگشته و یا به دیگر کشورها 

 .ارند، وجود نداردرفته باشند. آمار دقیق در مورد این که چه تعداد پناهجو از اوکرایین فعالً در آلمان اقامت د

هزار  ۴۵۵هزار تن را کودکان و حدود  3۵۰هزار پناهجوی اوکرایینی، ۹۷۰بنا بر معلومات وزارت داخله آلمان از تقریبا 

درصد این پناهجویان تابعیت اوکرایین را دارند. همچنان انسانها از کشورهای سومی  ۹۷تن دیگر را زنان تشکیل می دهد. 

   .ر اوکرایین در این کشور زندگی می کردند ، نیز مجبور به ترک این کشور شده اندکه در زمان آغاز جنگ د

هزار اوکرایینی در در کورس های زبان و ادغام  8۲فبروری تا کنون تقریبا  ۲۴طبق معلومات وزارت داخله آلمان از 

این دوره ها به خصوص در مورد  اجتماعی شرکت کرده اند.اکثر آنها در دوره های ادغام عمومی شرکت کرده اند که در

مهارت های زبانی و همچنان سیستم حقوقی، تاریخ و فرهنگ آلمان معلومات داده می شود. در کنار آن کورس های 

 .مخصوصی برای والدین و جوانان نیز وجود دارد
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 مهاجرنيوز

 

کډوال موندلي دي. پولیسو  ۲۶مه یې په یوه الرۍ کې ۲3د شمالي مقدونیې پولیس وایي چې پرون سه شنبه سهار د اګست 

 .دغه راز د یو شکمن قاچاق وړونکي د نیولو خبر ورکړی دی. د کډوالو دغه الرۍ له یونانه د صربستان پر لور روانه وه

له مخې د شمالي مقدونیې پولیسو د تېرې سه شنبې په سهار د دغه هېواد مرکزي ښار ستیپ  خبرد اسوشیتد پرس د یو 

 .کډوال موندلي چې د سوریې، پاکستان، مصر او هند اتباع دي ۲۶کې په یوه الرۍ کې 

نیول شوي کسان له یونان څخه شمالي مقدونیې ته راغلي او غوښتل یې چې اروپا ته د ورتګ په  د پولیسو په حواله

 .موخه صربستان ته واوړي

پولیسو موندل شوي کډوال یونان  .موټر چلوونکی چې د شمالي مقدونیې تبعه دی د انساني قاچاق په شک نیول شوی دی

 .ته د لېږد لپاره د اخراج مرکز ته استولي دي

کورونا ویروس له امله د لګولو شویو بندیزونو له لرې کېدو سره د شمالي مقدونیې له الرې نورو هېوادونو ته د ورتګ د 

د همدې مودې پرتله دغه هېواد ته د ناقانونه  ۲۰۲۱هڅو کې زیاتوالی راغلی دی. د شمالي مقدونیې چارواکي وایي چې د 

 .ه شوی دیسلنه ډېروالی رامنځ ت ۱۰۰کډوالو داخلېدو کې 

https://www.washingtonpost.com/world/police-in-north-macedonia-detain-26-migrants-hidden-in-van/2022/08/23/9d06f288-22e3-11ed-a72f-1e7149072fbc_story.html
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زره ډېر کډوال په شمالي مقدونیه کې نیول شوي دي چې ډېری یې د پاکستان،  ۱۱زیاته شوې ده چې سږ کال تر دې دمه تر 

 .سوریې او هند اتباع دي

 ينیولکډوال او د قاچاق په تړاو دوه شکمن کسان  8۷شمالي مقدونیه: پولیسو : بیا ولولئ

کړل.  کسان ټپیان 3۵د کډوالو د یوې الرۍ نسکورېدو پېښې د اګست میاشتې په لومړیو ورځو کې شمالي مقدونیه کې 

 .نازک بللی و هغه مهال د یوه ټپي شوي کډوال روغتیایي وضعیتچارواکو 

کې ویلي وو چې د بالکان له  راپور دا په داسې حال کې ده چې تېر کال د سازمان یافته جرمونو ضد نړیوال سازمان په یو

میلیونه یورو ته رسېږي. د راپور له مخې ډېری هغه کسان چې غواړي د  ۵۰الرې د مهاجرو د قاچاقولو کلني عواید 

 .بالکان له الرې اروپایي هیوادونو ته ځان ورسوي د افغانستان، سوریې، پاکستان او بنګله دېش اتباع دي

نیې او یونان د البانیا، شمالي مقدو -کې قاچاق وړونکو د لوېدیځ بالکان له الرې  ۲۰۲۰یاد راپور کې راغلي وو چې په 

میلیونه یورو ترالسه کړې وو. شمالي مقدونیه کې ګوګلیا او البانیا کې کاکاویا او کاپچتیکا سیمې  ۲۹تر  ۱۹،۵ -پر پولو 

 .د مهاجرو د قاچاق اصلي سیمو په توګه پېژندل کېږي

https://www.infomigrants.net/ps/post/41807/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%88-%DB%B8%DB%B7-%DA%A9%DA%89%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%88-%D8%AF-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D9%BE%D9%87-%D8%AA%DA%93%D8%A7%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%87-%D8%B4%DA%A9%D9%85%D9%86-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%AF%D9%8A?preview=1660298130705
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