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او راستنېدونکو چارو وزارت مهاجرینو د   

 ړیکو آمریتد اطالعاتو او عامه ا

 خبري بلوټن
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 صفحه                                                                                                                                      عنوان 

 1-- وړک ېبدل ۍپه ورورول ۍنګاو ترب ۍشته بد ېپه هيواد ک ېکوو چ هڅتوان سره ه ولټالحاج خليل الرحمن حقاني! په 

 2------------------------------------------------------------- شد یاز هزار خانواده در قندهار و پروان مدد رسان شيب

 2-------------------------------------------------------- رشديکندز دا نيمهاجر استيکارمندان ر یبرا یبرنامه آموزش

 3-------------------------------------------------------------- به وطن برگشت نمود رانياز هزار مهاجرافغان ازا شيب

 4--------------------------------------------------- ديتن رس ۷3به  هيمهاجران غرق شده در برابر سواحل سورشمار 

 6--------------------------------------------------- اژه مفقود شدند و ده ها تن نجات داده شدند رهيشش مهاجر در بح

 8------------------------------------------------------------ شد ريشبکه قاچاقبران انسان در شمال فرانسه دستگ کي

 9------------------------------------------------------------- شوي ستليا والډک وانځ 8۰ خهڅ رډګ: له بستي سيپار

 12 --------------------------------------------- اخراج شده اند رانيهفته از ا کي انياز هفت هزار افغان در جر شتريب

 13 -------------------------------------------------------- ماه کيدر  رانيهزار مهاجر افغان از ا ۶۴اخراج و عودت 

 14 -------------------------- کرد شيحکومت ستا یهامرکز اطالعات و رسانه یرهبر یهااز تالش الوزراسييمعاون ر

 14 ------------------------------------------------- جان باختند هيسواحل سور کيدر نزد قيقا یمهاجر در واژگون ۷۰
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ز کامل اخبار  مت 

 دوزارت ویب سایت

 

د مهاجرينو او راستنېدونکو چارو سرپرست وزير الحاج خليل الرحمن حقاني خوست واليت ته د سفر وروسته په دغه 

واليت کې د دوه ښکيلو قومونو ترمنځ د شته شخړې د حل او روغې جوړې ته د تياري په غونډه کې وويل چې په ټول 

ترمنځ اوربند قايم دی او هيڅوک نه شي کوالی چې پر يو بل تعارض وکړي، خپلې ټولې هيواد کې د متقابلو اړخونو 

 .شخړې به د قانوني مراجعو له الرې حل کوي

نوموړي د خوست واليت د والي سره په يو لړ مهمو مسائلو بحث وکړ، وروسته يې د مهاجرينو او راستنېدونکو چارو 

 .والي په موخه يې الزمې الرښوونې ورته وکړې رياست څخه ليدنه وکړه او د چارو د ال ښه
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 ویب سایت وزارت

 

سنبله توزيع 3۰خانواده در واليت پروان، مساعدت موسسات به تاريخ  32خانواده بيجاشده در واليت قندهار و 999برای 

 شد.

دالر امريکايی ازطرف  42۰خانواده های سروی شده در واليت قندهار، مبلغ 999کمک يادشده برای هريک از 

که در بود  CHAهزار افغانی از جانب موسسه  26خانواده در واليت پروان  32وبرای هريک از  UNHCRدفتر

 امور مهاجرين آنواليات توزيع شد. هماهنگی با رياست های 

 

 

 

 ویب سایت وزارت 
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هيأت اعزامی وزارت امور مهاجرين، ورکشاپ آموزشی را برای کارمندان واحد دومی آنوزارت در واليت کندز، به تاريخ 

 سنبله داير نمود. 29و 28

 2۰( داير شد، برای PPA-2022، مطابق تفاهم نامه عقد شده ) UNHCRدراين برنامه آموزشی که به همکاری دفتر 

تن از کارمندان رياست امور مهاجرين واليت کندز، ترتيب بوديجه ، طی مراحل فورم های محاسباتی، نحوه تحرير مکتوب، 

 استعال وپيشنهاد اطرف کارمندان مسلکی وزارت تدريس شد.

 ویب سایت وزارت 

https://morr.gov.af/
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سنبله طور اجباری و داوطلبانه ازطريق پل ابريشم به اليت نيمروز  3۰تن مهاجرمقيم ايران، به تاريخ  1۰3يک هزارو 

 وارد شده اند.

نفر بصورت داوطلب  228نفر طور جبری و 8۷5به اساس معلو مات آمريت مهاجرين آنواليت، از ميان افراد مذکور 

 کرده اند.عودت 

 معرفی نموده است. IOMنفر آنها را غرض دريافت کمک، به دفتر 116منبع عالوه نمود که 

 مهاجرنیوز

https://morr.gov.af/
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پس از غرق شدن يک قايق حامل مهاجران که در تالش رسيدن به قلمرو اروپا بود، اجساد بيشتری در برابر سواحل 

 .جسد از قربانيان به دست آمده است ۷3سوريه از آب بيرون کشيده شدند. تا حال حدود 

 1۷ح روز جمعه گفت که در اوائل صب« دی پی ای»يک منبع از سوريه که جزو پرسنل طبی است به خبرگزاری آلمان 

 .جسد پيدا شد. زنان و کودکان نيز شامل اين قربانيان بوده اند

تن  ۷3اما وزارت صحت سوريه ظهر روز جمعه اعالم کرد که رقم قربانيان غرق شدن يک قايق در سواحل اين کشور به 

مهاجر نجات يافته از اين سانحه به شفاخانه ها انتقال  2۰افزايش يافت. حسن القباش، وزير صحت سوريه گفت که حدود 

 .يافته اند

گزارش داده بود که پس از غرق شدن يک قايق مهاجران در برابر سواحل « سانا»روز پنجشنبه، خبرگزاری دولتی سوريه 

 .تن جان باختند 3۴سوريه، 

انحه به شفاخانه ای در شهر ساحلی طرطوس يک منبع در وزارت ترانسپورت سوريه افزود، برخی از بازماندگان اين س

 .انتقال داده شدند

https://morr.gov.af/
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تا  12۰يک منبع لبنانی در بندر طرابلس که در شمال لبنان موقعيت دارد به خبرگزاری آلمان گفت، اين قايق که حدود 

ه شنبه کرد، المنيه را در نزديکی طرابلس به مقصد سواحل يونان روز سمهاجر از کشورهای مختلف را حمل می 1۵۰

 .ترک کرده بود. مهاجران لبنانی و سوريايی در ميان سرنشينان اين قايق حضور داشتند

 مهاجر در نزديک سواحل ليبيا جان باختند 22:مرتبط

نااميد  خواستند به اروپا برسند. ]...[ مردمآن ها می»احمد طالوی، از اقارب يکی از قربانيان سانحه در طرابلس گفت: 

 «.خواهند لبنان را ترک کنند، زيرا شرايط زندگی در اين جا غيرقابل تحمل استهستند. آن ها می

 ۵3کند، تاييد کرد که شمار قربانيان به ديدبان حقوق بشر سوريه که وقايع نقض حقوق بشر در سوريه را مستندسازی می

رود که شمار مهاجران غرق شده ات ادامه دارد و انتظار میتن رسيده است. اين نهاد عالوه کرد که عمليات جستجو و نج

 .افزايش يابد

 .به گزارش ديدبان حقوق بشر، اين قايق در نزديک جزيره ارواد که متعلق به قلمرو سوريه است، غرق شده است

سعی کنند خود وخامت وضعيت اقتصادی لبنان باعث شده است که بسياری از لبنانی ها، پناهجويان سوريايی و فلسطينی 

 .کنندرا به صورت غيرقانونی به اروپا برسانند. آن ها در اين راه به اميد زندگی بهتر از مسير خطرناک بحری استفاده می

 مهاجرنیوز

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/prs/post/41729/%DB%B2%DB%B2-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D9%84%DB%8C%D8%A8%DB%8C%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86%D8%AF
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سرنشين اين  ۴9 .نزديک جزيره ليروس در يونان، غرق شدکرد در يک قايق بادی که گروهی از پناهجويان را حمل می

 .قايق نجات يافتند، اما شش مهاجر ناپديد شدند

کرد، در نزديکی جزيره ليروس در آب غرق شد. از ميان سرنشينان تن را حمل می ۵۵يک قايق حامل پناهجويان که بيش از 

 .تن نجات يافتند اما شش مهاجر ناپديد شده اند ۴9اين قايق، 

گارد ساحلی يونان تالش کرد که به کمک قايق های عمليات جستجو را انجام بدهد. يک هواپيمای آژانس محافظت از 

شود که اين اشخاص سفرشان را از سواحل ترکيه مرزهای اتحاديه اروپا )فرانتکس( نيز به ماموريت گماشته شد. گفته می

 .آغاز کرده بودند

مهاجر در غرب شبه جزيره پلوپونيس  8۶وزيد. پيش از ظهر روز پنجشنبه، اد شديد میدر اين منطقه در روز پنجشنبه ب

 .از قايقی که در خطر غرق شدن بود، نجات داده شدند

راديو و تلويزيون دولتی يونان به نقل از گارد ساحلی اين کشور گزارش داد که وضعيت همه سرنشينان اين قايق خوب 

ندر کاالماتا در جنوب يونان انتقال داده شوند. تا به حال معلوم نيست که اين مهاجران، است و قرار بود که آن ها به ب

  .شهروندان کدام کشورها هستند

اخيراً در بحيره مديترانه در جنوب کريتا و شبه جزيره پلوپونيس، تعداد قايق های مهاجران که به دست گارد ساحلی 

 .افتند، افزايش يافته استمی

https://morr.gov.af/
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کنند، مهاجران را از سواحل ترکيه در بحيره اژه و يا از کشورهای ديگر در شرق بحيره مديترانه، ی میقاچاقبران سع

 .مستقيم به جنوب ايتاليا برسانند

شوند و پيوندند. برخی از قايق های پناهجويان غرق میدر جريان اين سفرهای بحری، رخدادهای دلخراش به وقوع می

 .دهندن را از دست میهای شاشماری از مهاجران جان

 مهاجرنیوز

 

پوليس مبارزه با مهاجرت غيرقانونی در فرانسه اعالم کرد که يک شبکه قاچاقبران انسان را در شمال اين کشور دستگير 

  .دادمی کرده است. اين شبکه مهاجران را از مسير کانال مانش به بريتانيا انتقال

سپتمبر اعالم کرد يک شبکه قاچاقبران انسان متشکل از  22اداره مبارزه با مهاجرت غيرقانونی در فرانسه روز پنجشنبه 

تن را در شمال فرانسه دستگير کرده است. اگزاويه دليريو، رئيس پوليس مبارزه با مهاجرت غيرقانونی گفت که در  ۷

 .انبار بزرگ وسايل دريايی در حومه شهر ليل به دست پوليس افتاده استجريان عمليات دستگيری اين شبکه، يک 

https://morr.gov.af/
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کشتی، هرکدام به  13شود، پوليس از انبار ياد شده، که بزرگترين انبار وسايل دريايی ضبط شده در فرانسه محسوب می

 .ليتر تيل به دست آورده است ۷۰۰واسکت نجات، صدها پمپ و  ۷۰۰موتور کشتی،  1۴تن،  ۵۰ظرفيت 

تن آن زنان هستند، شش تن روز پنجشنبه به دادگاه معرفی شدند. يک تن از زنان  3جمله هفت فرد دستگير شده که  از

 .بعدتر آزاد شد. سه تن از مردان گروه کرد عراقی و يک و مرد و دو زن ديگر فرانسوی هستند

 يک راننده عراقی به جرم انتقال مهاجران به زندان محکوم شد :در همين باره

 هزار درآمد يک سفر از کانال مانش  8۰

سفر  ۵۰سفر عبور از کانال مانش را سازماندهی کرده بودند که  8۰به گفته ماموران تحقيق، متهمان از تابستان امسال 

 .آوردندهزار يورو به دست می 8۰ها از هر سفر، آن موفقانه بود. آن

را در اختيار مرکز اطالعاتی و  تحقيقات درباره اين شبکه از ماه جنوری امسال آغاز شد، زمانيکه پوليس هالند اطالعاتی

 .ريتانيا قرار دادعملياتی مشترک فرانسه و ب

 .عمليات جستجو و تحقيق درباره شبکه با همکاری پوليس اروپايی يوروپول و پوليس آلمان، هالند و بلژيک انجام شد

دادند در مرز آلمان و هالند های کوچک )قايق( را انتقال میدر جريان تحقيق، يک گروه از مردان جوان فرانسوی که کشتی

ها از آلمان خريداری شده و از طريق هالند به کوت دوپل، در تحقيقات نشان داد که اين کشتیتحت کنترول قرار گرفتند. 

 .شدندسواحل شمالی فرانسه انتقال داده می

 .عمليات دستگيری شبکه روز دوشنبه زمانی انجام شد که يک محموله جديد کشتی از آلمان به فرانسه انتقال می يافت

هزار تن  3۰اند امسال از طريق کانال مانش به بريتانيا بروند تا کنون به انی که توانستهاين در حاليست که شمار مهاجر

 .رسيده است

 

 

 کدوال نیوز

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/prs/post/43190/%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%D8%B4%D8%AF
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ورځو راهيسې يې ياد ډګر  119ځوان کډوال ايستل شوي چې له  8۰نن جمعه سهار وختي د پاريس له بستي څخه هغه 

سازمان چې ياد پنډغالی  ۵۶کې خيمې تړلې وې. که څه هم چارواکو دغو کډوالو ته سرپناوې برابرې کړې، خو يوتوپيا 

 .يې جوړ کړی و د دوی د نامعلوم برخليک په هکله اندېښنه څرګندوي

درولې وې. دوی نن جمعه د سپتمبر  ځوانو کډوالو خيمې 8۰ورځو راهيسې د پاريس په بستي ډګر کې  119له تېرو 

غړی نيکوالی پوسنر کډوال  ۵۶مه د پوليسو د قومندانۍ د يو فرمان پر اساس له ياد ډګر څخه وايستل شول. د يوتوپيا 23

بجو له خوبه راوېښ او د ځانګړو پوليسو په شتون  ۷نيوز سره خبرو کې وايي چې دغه کډوال امنيتي ځواکونو د سهار په 

 .يسونو کې سپاره کړلکې يې سرو

د کډوالو دغه پنډغالی د پاريس په بستي ډګر کې جوړ کړی و. دا هغه کډوال دي چې  28د می مياشتې په  ۵۶يوتوپيا 

دوی چې له محکمې څخه د استيناف غوښتنه کړې ده د چارواکو تر  وايي کم عمره دي خو چارواکي يې ادعا رد کړې ده.

غړی پير ماتورين تېره جوالی مياشت ويلي وو چې ياد  ۵۶د يوتوپيا  پرېکړې پورې په نامعلوم وضعيت کې ژوند تېروي.

 .سبب ګرځېدلی دی« اللهاندۍ»وضعيت د دغو کډوالو د 

https://morr.gov.af/
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 «ږي چې دلته بې برخليکه يمنږدې دوه مياشتې کې»د پاريس په بستي ډګر کې د تنکيو ځوانانو پنډغالی:  :بيا ولولئ

د دغو کډوالو د ستونزو د هوارېدو لپاره الريون وکړي، خو د ايل دو فرانس او  ۵۶ټاکل شوې وه چې نن جمعه يوتوپيا 

پاريس قومندانيو پرون شپه په يوه خبرپاڼه کې وويل چې د ايل دو فرانس د روغتيا سيمه ايز اژانس له خوا ياد کمپ کې 

و او د ګرګ ناروغۍ پېښو ثبت ته په کتو سره دغه الريون عامه نظم ته زيان رسوي او نه يوازې د د روغتيايي ستونز

 .کمپ اوسېدونکي بلکې نور خلک هم په خطر کې اچوي

Mise à l'abri pour motifs sanitaires des participants à la manifestation revendicative 

sous forme de campement, place de la Bastille. 

 

Consultez le communiqué de presse commun avec @Prefet75_IDF ⬇️ 

pic.twitter.com/65B4FZ5aTV 

— Préfecture de Police (@prefpolice) September 23, 2022 

بيا وايي چې کمپ کې د ګرګ يوازې يوه پېښه ثبت شوې او په هکله يې د روغتيا سيمه ايزې ادارې ته اطالع  ۵۶يوتوپيا 

 .ورکړل شوې وه

 سرپناوې ۶۰تر  ۴۰کې 2۰23په 

په وينا يې دغه  په ورته مهال د ياد سازمان غړی نيکوالی پوسنر دا عمليات په انساني لحاظ يو بريا او مثبته خبره بولي.

نوموړي زياتوي چې ځايي  ځوانان کولی شي چې حداقل د څه مودې لپاره له ساتنې او نورو خدماتو څخه برخمن شي.

زو په اړه اطالع ورکړل شوې او د پاريس ښاروالۍ ژمنه کړې چې سرپناه ور اوسېدونکو ته د نوموړو کډوالو د ستون

پورې سرپناوې برابرې  ۶۰تر  ۴۰کې به پاريس کې د دغو مهاجرو لپاره  2۰23د نوموړي په حواله، په  برابره کړي.

 .شي

 ۴۰ه يو وخت کې د دمګړۍ پاريس کې يوازې د اميل زوال مرکز استيناف غوښتونکو کډوالو ته ځانګړی شوی دی چې پ

 .په پای کې وتړل شي 2۰22کسانو د ځايېدو ظرفيت لري. ټاکل شوې ده چې دا مرکز د 

دمګړۍ په مارسی ښار کې  د يادولو ده چې کم سنه کډوال د فرانسه په بېالبېلو برخه کې له ورته برخليک سره مخ دي.

 .ه ودانۍ څخه وايستل شول، اللهاند ګرځيکډوال چې د چهارشنبې په ورځ کانبير سرک کې واقع له يو ۵۰نږدې 

 .تنه نور چې د محکمې مخې ته يې خيمې تړلې وې له کمپ څخه وايستل شول 1۴1همدارنګه د فرانسې په تولوز ښار کې 

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/ps/post/41894/%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%87-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%8A%E2%80%8C-%D8%AF%DA%AB%D8%B1-%DA%A9%DB%90-%D8%AF-%D8%AA%D9%86%DA%A9%DB%8C%D9%88-%DA%81%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88-%D9%BE%D9%86%DA%89%D8%BA%D8%A7%D9%84%DB%8C-%3C%3C%D9%86%DA%96%D8%AF%DB%90-%D8%AF%D9%88%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%90-%DA%A9%DB%90%DA%96%D9%8A-%DA%86%DB%90-%D8%AF%D9%84%D8%AA%D9%87-%D8%A8%DB%90-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%84%DB%8C%DA%A9%D9%87-%DB%8C%D9%85%3E%3E
https://www.infomigrants.net/ps/post/41894/%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%87-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%8A%E2%80%8C-%D8%AF%DA%AB%D8%B1-%DA%A9%DB%90-%D8%AF-%D8%AA%D9%86%DA%A9%DB%8C%D9%88-%DA%81%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88-%D9%BE%D9%86%DA%89%D8%BA%D8%A7%D9%84%DB%8C-%3C%3C%D9%86%DA%96%D8%AF%DB%90-%D8%AF%D9%88%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%90-%DA%A9%DB%90%DA%96%D9%8A-%DA%86%DB%90-%D8%AF%D9%84%D8%AA%D9%87-%D8%A8%DB%90-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%84%DB%8C%DA%A9%D9%87-%DB%8C%D9%85%3E%3E
https://twitter.com/Prefet75_IDF?ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/65B4FZ5aTV
https://twitter.com/prefpolice/status/1573211910937395200?ref_src=twsrc%5Etfw
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 .کډوال له جوالی مياشتې راهيسې د کروا روس سيمې په يوه عامه پارک کې شپې سبا کوي ۶۰ليون ښار کې بيا نږدې 

 د آزادی راډیو

 

 تصوير آرشيف: جريان برگشت افغانها از ايران 

وزارت امور مهاجرين و عودت کنندگان طالبان می گويد که بيش از هفت هزار افغان طی يک هفتۀ اخير از ايران اخراج 

 .شده اند

مهاجرين افغان در آن کشور در حال حاضر به چهارونيم ميليون تن می رسد و برای حمايت از ايران گفته که شمار  ٬آنسو

 .آنها جامعۀ جهانی بايد کمک کند

 .پيش از اين گزارش شده بود که ايران در يک ماه تقريباً پنجهزار مهاجر افغان را به افغانستان برگشتانده است

  .برگشته اند از مشکالت اقتصادی و نبود زمينه های کار شکايت دارند بسياری از کسانی که از ايران به افغانستان

https://morr.gov.af/
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دویچه وله

 

هزار مهاجر افغان از کشور ايران  ۶۴گويد در جريان يک ماه اخير گان اداره طالبان میکنندهوزارت مهاجرين و عودت

 .اخراج شده يا داوطلبانه برگشته اند

هزار تن ديگر به  2۷ها به گونه داوطلبانه از ايران برگشته اند و هزار تن از اين افغان 3۷به گفته مسئوالن اين وزارت، 

 .شکل اجباری رد مرز شده اند

برخی از اين افراد کسانی بودند که »گويد: گان طالبان میهعبدالمطلب حقانی، سخنگوی وزارت مهاجرين و عودت کنند

قصد داشتند به گونه قاچاقی از کشور ايران )به سمت ترکيه( خارج شوند و شماری ديگر نيز بدون اسناد اقامت در داخل 

 «.کردندگی میايران زنده

کرده است و در اخراج شده کمک وی افزود که وزارت مهاجرين با همکاری موسسات خارجی برای اکثريت مهاجرين

 .گی شان صورت خواهد گرفتصورتی که آنها به مناطق اصلی شان برگردند، پروسه کمک در محل زنده

گويد که با اين در حالی است که مهاجرين رد مرز شده ادعای متفاوتی دارند. فرزان يک تن از اين مهاجرين اخراجی می

 .گی در افغانستان برای شان دشوار استت زندهفرا رسيدن فصل سرما و کمبود امکانا

گی خود به ايران بروم در افغانستان کار نيست و من مجبور شدم به خاطر کمايی نمودن خرج زنده»او به دويچه وله گفت: 

برايم  اما نيروهای امنيتی ايران از سر کار دستگيرم نمودند و به افغانستان رد مرز کردند. اين جا هم که آمدم نه کمکی

 «.شده و نه هم شرايط کار برايم آماده است

https://morr.gov.af/
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 .ها را در ميان افغان های ساکن در آن کشور نيز بيشتر ساخته استافزايش اخراج مهاجرين افغان از ايران، نگرانی

 آژانس باختر

عبدالکبير، معاون سياسی رياست الوزرا روز گذشته با مفتی انعام هللا سمنگانی رئيس مرکز اطالعات و مولوی 

 .های حکومت و هيأت همراه اش در قصر سپيدار ديدار کردرسانه

ه های حکومت در رابطه با کارکردهای اين نهاد بدر اين ديدار، مفتی انعام هللا سمنگانی رئيس مرکز اطالعات و رسانه

های ها معلومات ارائه کرد و از همکاری و راهنمايیهای آينده مرکز رسانهويژه برنامه حسابدهی دولت به ملت و برنامه

 .هميشگی معاونيت سياسی رياست الوزرا قدردانی کرد

ن نهاد های حکومت را مورد ستايش قرار داد و نقش ايهای مرکز اطالعات و رسانهمعاون سياسی رياست الوزرا، تالش

 .ها، مهم خواندرا در رساندن اطالعات به ملت و جهان و همچنان تعامل ميان دولت و رسانه

 دویچه وله

 

تن نجات داده شده و  21ها تن جان باختند. در نتيجه واژگون شدن يک قايق حامل مهاجران در نزديکی سواحل سوريه ده

  .تن ديگر تا کنون ناپديد اند ۷۰حدود 

https://morr.gov.af/
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سازمان نظارت بر حقوق بشر سوريه روز جمعه گزارش داده است که شمار قربانيان رويداد واژگونی قايق حامل مهاجران 

رانی از تن افزايش يافت. اين سازمان گفته که با ادامه عمليات جستجو نگ ۶۰در نزديکی سواحل سوريه به بيش از 

 .افزايش تعداد قربانيان وجود دارد

 .تن افزايش يافته است ۷1منابعی در سوريه و لبنان گفته اند که شمار قربانيان به دست کم 

 مهاجر را در بحيره مديترانه نجات داد ۴۰۰سازمان امدادی بيش از : مرتبط

يک منبع در وزارت حمل و نقل سوريه گفته است که شماری از نجات يافتگان اين حادثه پيدا شده اند. او گفته است که 

   .های شهر بندری طرطوس منتقل شده اندآنها برای تداوی به شفاخانه

های مختلف روز سه شنبه بنان به خبرگزاری آلمان گفته است که اين قايق با مهاجرانی از مليتاين منبع در بندر طرابلس ل

 .از لبنان حرکت کرده بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اکثر اين پناهجويان از کشورهای سوريه و لبنان بوده اند

او گفته است « آنها می خواستند به اروپا بروند.»اقارب يک تن از قربانيان اين قايق در شهر طرابلس لبنان گفته است که 

 «.خواهند لبنان را ترک کنند چرا که شرايط زندگی غيرقابل تحمل استمی»که مردم درمانده و مايوس اند و 

 دو کشتی نجات آلمان صدها مهاجر را از غرق شدن نجات دادند: مرتبط

اين قايق در نزديکی بندر آرواد در شهری بندری طرطوس در آبهای سوريه واژگون شده است. همواره شمار زيادی از 

 .مردم اين کشور دچار جنگ داخلی راه خطرناک عبور از دريای مديترانه را در پيش می گيرند

آيند، سوريايی اند. عالوه بر آن تشديد بحران اقتصادی که از لبنان با عبور از مديترانه به سمت اروپا میاکثر پناهجويانی 

 .ها کشور خود را ترک کننددر لبنان نيز باعث شده که شمار زيادی از لبنانی

https://morr.gov.af/
https://www.dw.com/fa-af/سازمان-امدادی-بیش-از-۴۰۰-مهاجر-را-در-بحیره-مدیترانه-نجات-داد/a-62583242
https://www.dw.com/fa-af/دو-کشتی-نجات-آلمان-صدها-مهاجر-را-از-غرق-شدن-نجات-دادند/a-63163043

