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 صفحه                                                                                                                                      عنوان 

 1--------------------------------------- شو د مهاجرينو چارو او پوهنې وزارت ترمنځ د همکاريو هوکړه ليک السليک

 2---------------------------------------------------------------- جلسه هفته وار اداری وزارت امور مهاجرين داير شد

 3-------------------------------------------------------------------------- کورنيو سره مرستې وشوې( ۴۳غور کې )

 4-------------------------------------------------------------------------- توزيع بسته های البسه درپروان آغازگرديد

 5----------------------------------------------------------------- کورنيو سره نغدي مرستې وشوې( ۱۱۰هرات کې ) 

 6------------------------------------------------------------ کورس خياطی برای شماری از خانمها در کندز افتتاح شد

 6--------------------------------------------------------------- کنددادگاه بريتانيا اخراج مهاجران به روندا را تاييد می

 9---------------------------------------------------- مهاجر در سواحل فرانسه نجات يافتند ۱٦۰کانال مانش: بيش از 

 11 -------------------------------- يک مظنون در پيوند به غرق شدن قايق حامل مهاجران در کانال مانش بازداشت شد

 12 ---------------------- ؛ د بښنې نړيوال سازمان وايي افغانان له خپلو حقونو بې برخي ديپاکستان کې د افغانانو کړاو

 15 ------------------------------------------------------------------------- مهاجر در کانال مانش ۱۶۰نجات بيش از

 16 ------------------------------------------------------------------ اندمهاجر از افغانستان در پاکستان زندانی ۱۵۰۰

 17 ----------------------------------------------------------------------------- هجوم هزاران مهاجر آفريقايی به يمن

 17 -------------------------------------- مهاجر از منطقه شاخ آفريقا وارد يمن شدند 67.500در سال جاری حدود 
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 متن کامل اخبار

  دوزارت ویب سایت

 

د مهاجرينو او راستنېدونکو چارو وزير الحاج خليل الرحمن حقا.ني او د پوهنې وزير الحاج مولوي حبيب هللا آغا يکشنبه 

( مه د همکاريو هوکړه ليک السليک کړ، چې له مخې به يې د دواړو ادارو ترمنځ همکاري په ليکلي ډول ۲۷د ليندۍ په )

 دوام ومومي.

السليک موخه د مهاجرت څخه هېواد د راستنېدونکو زده کوونکو لپاره د ښوونې او روزنې زمينه دياد هوکړه ليک د 

 يوشمېر سيموکې د نړيوالو بنستونو له لورې جوړېږي.  برابرول او همدارونګه د هغه ښوونځيو نه څارنه چې د هېواد په

پر مهال د راستنېدونکو زده کوونکو د ښوونې د مهاجرينو او راستنېدونکو چارو وزير د دغه هوکړه ليک د السليکولو 

پر دوام ټينګار وکړ ويې ويل، د هوکړه ليک په السليکولو سره به راستنېدونکو زده کووونکو ته د زده کړو   او روزنې

په برخه کې اسانتياوې رامنځ ته شي د راستنېدونکو د اسنادو د ثبتولو په طی مراحلو کې د وخت د ضايع کېدو د مخنيوي 

په هېواد کې د ننه د ښوونځيو  لپاره اړينه ده، چې د ښوونځيو د جوړولو لپاره ځانګړې شوې بوديجه وکارول شي، چې دا 

 د ودانيو د ښه څارنې په برخه کې د اهميت وړ ده.

د پوهنې وزير ددې ګډې پرېکړې د هرکلي پر مهال وويل، له دې هوکړه ليک سره به له يوې خوا د راستنېدونکو زده 

کوونکو لپاره د زده کړې او روزنې زمينه برابره شي او له بلې خوا به په واليتونوکې د ښوونځيو د جوړولو د پروژو په 

د کار زمينه برابره   بې روزګاره کسانو ته  پلي کولو سره په لويه کچه د زده کړو زمينه برابره شي او په هېواد کې به

 شي.

https://morr.gov.af/
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  ویب سایت وزارت

 

وزارت  تحت رياست الحاج محمد ارسالح خروتی، معين مالی و اداری وزارت امور مهاجرين، جلسه هفته وار اداری 

 .داير شد

مجلس گزارش اجراآت خويش را که در جلسه قبلی، به ايشان وظيفه سپرده شده بود، به  در آغازجلسه شماری از روسا 

  .ارائه نمودند

سپس شماری ديگر از مسئولين در رابطه به اجراآت انجام شده بخشهای مربوط و آنچه تحت کار قرار دارد، توضيحات 

 .دادند

سپس معين مالی واداری، به شاملين جلسه تاکيد نمود که با در نظر داشت رو به اختتام بودن سال مالی، برنامه های 

 .هماهنگی وتفاهم بابخشهای زيربط، تطبيق نماينددر  شامل پالن شان را، 

آنرا  کيد شد که در جلسه ای بعدی نتايج همچنان درجلسه، برای بعضی از رياستها، وظايف مشخص سپرده شد و تا

 .شريک نمايند

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

 

( کورنيوسره ۴۳( مه )۲۷( دفتر له لورې د غور واليت د مهاجرينو چارو آمريت په همکارۍ د ليندۍ په )( UNHCRد )

 مرستې وشوې.

( زره افغانۍ ووېشل ۵۰( کورنيو هرې کورنۍ ته )۳۳افغانۍ او )  ( زره۱۰۰ي)  ( کورنيو ته۱۰د يادو کورنيو له ډلې )

 شوې.
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  ویب سایت وزارت 

 

 27هزار خانواده بتاريخ  2رياست امورمهاجرين و عودت کننده گان واليت پروان از آغاز توزيع بسته های البسه برای 

 قوس خبرداد.

می باشد    UMMAHمساعدت مذکور که شامل سه تخته کمپل ، و بسته های البسه مردانه وزنانه از جانب موسسه 

وارثين شهدا، آسيب ديده گان سيالب های غوربند ، شهر چاريکار و ولسوالی های شينواری ، سياگرد ، سرخ پارسا برای 

 درهماهنگی با اداره امور مهاجرين انواليت توزيع شودو شيخ علی، 
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  دوزارت ویب سایت 

 

( اړمنو کورنيو ته د مرستو د وېش ۱۱۰( مه په دغه واليت کې )۲۷د هرات واليت د مهاجرينو چارو رياست د ليندي په ) 

 خبر ورکړ.

 ( امريکايي ډالره نغدې ووېشل شوې.۴۲۰( موسسې له لورې )CHAيادو کورنيو هرې کورنۍ ته د )
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  ویب سایت وزارت 

 

تن خانم های بيوه معيوب وبی  11رياست امورمهاجرين وعودت کننده گان واليت کندز از افتتاح کورس خياطی برای 

 خبرداد.  قوس 27بضاعت در ناحيه ششم آن واليت بتاريخ 

به گفته منبع کورس مذکور توسط سازمان زنان برای زنان ايجاشده و برای هر يک از شاملين کورس يک پايه ماشين 

 متر تکه نيز توزيع شده است. 3و خياطی ، اوتويی برقی، قيچی ، ميز خياطی ، يک تخته اليی ، 

  

 مهاجرنیوز

https://morr.gov.af/
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اين دوشنبه، اعضای دادگاه عالی لندن تصميم گرفتند که طرح انتقال مهاجران به رواندا را، با وجود اختالف نظرها قانونی 

کند. اما نبرد حقوقی همچنان ادامه سازند. اين تصميم ديوان عالی بريتانيا راه را برای کاربرد مشخص اخراج ها هموار می

 .دارد

محافظه کار بريتانيا اهميت اول را دارد. روز دوشنبه، دو قاضی دادگاه عالی لندن اعالم کردند تصميم دادگاه برای دولت 

که طرح جابجايی مهاجران به رواندا مطابق با قانون است. اين طرح پيشگام سياستی است که در حال حاضر توسط وزارت 

 .شودکشور بريتانيا دنبال می

دادگاه قانونی بودن انتقال پناهجويان به رواندا را »لندن به رسانه ها گفت:  کليو لويس قاضی دادگاه ديوان عالی در

 «.شودگی مهاجران به جای بريتانيا در رواندا بررسی میداند. درخواست پناهندهتشخيص داده و قانونی می

يتانيا برسد، به کشور به خاک بر "جلسه دادگاه پنج روز ادامه يافت. از اين پس، هر مهاجری که از يک کشور سوم "امن

 .شودگی آنها نيز در روندا بررسی میشود و درخواست پناهندهشرق آفريقا، رواندا فرستاده می

های نوآورانه و بلندمدت حلاين يک گام مثبت در تالش ما برای ارائه راه»يوالنده ماکولو، سخنگوی دولت رواندا گفت: 

 «.برای بحران جهانی مهاجرت است

https://morr.gov.af/
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انيا در ماه اپريل گذشته، تالش کرده بود مهاجران را به رواندا اخراج کند. اما دادگاه حقوق بشر اروپا از انجام دولت بريت

جوالی جلوگيری کرد به اين دليل که قاضی بريتانيا بايد قانونی بودن اخراج  ۱۴اولين پرواز به کيگالی پايتخت روندا در 

 .را به طور دقيق بررسی کند

 گيری کردواندا کنارهبريتانيا: شرکت هواپيمايی موظف، از انتقال پناهجويان به ر :مرتبط

وزير داخله بريتانيا سوئال براورمن سپس خواستار بازپس گيری اين تصميم شد. او دادگاه حقوق بشر را يک دادگاه خارجی 

اندازد. او در ماه اکتوبر گذشته در حضور کنگره حزب محافظه کار گفت "ديدن خواند که حاکميت بريتانيا را به خطر می

 .پناهجويان که به رواندا می رود" رويای او بوده استيک هواپيمای پر از 

شوند مبارزه اخيرا، نخست وزير ريشی سوناک وعده داده است که با افزايش تعداد مهاجران که از طريق دريا وارد می

 .کند

 .ميليون دالر را برای اجرای طرح اعزام مهاجران به رواندا اختصاص داده است ۱۴۶دولت 

 تاريخ بريتانيايک روز سياه در 

قضات در حالی اين تصميم را گرفتند که اين طرح دولت يک تحول سياسی را در بريتانيا ايجاد کرد. سازمان های حمايت 

ن موضع گويند که به مبارزه خود با آن ادامه خواهند داد. اما دولت بر اياز مهاجرت به شدت با اين امر مخالف هستند و می

يد که از ورود مهاجران غيرقانونی از طريق کانال مانش جلوگيری خواهد کردگوکند و میپافشاری می . 

Today’s decision in favour of the Rwanda deportation plan marks a dark day in the 

UK's history. The Gov has now been given the green light to traffick refugees 

across the globe. Our thoughts are with those who are now facing being deported. 

We promise we will continue to fight. pic.twitter.com/tnuGBJCcWW 

— Migrants' Rights Network (@migrants_rights) December 19, 2022 

تصميم امروز در »سازمان شبکه حقوق مهاجران در بريتانيا مخالفت خود را با اين تصميم اعالم کرده و گفته است: 

سراسر جهان چراغ سبز حمايت از اخراج به رواندا روز سياهی در تاريخ بريتانيا است. دولت به قاچاقبران مهاجر در 

 «.دهيم تا به مبارزه خود ادامه دهيمنشان داده است. ما به فکر مردمی هستيم که در معرض تبعيد هستند و قول می

 بريتانيا: تهديد اخراج به رواندا تاثيرات جدی روانی روی پناهجويان دارد:در همين مورد

https://morr.gov.af/
http://www.infomigrants.net/prs/post/44260/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://t.co/tnuGBJCcWW
https://twitter.com/migrants_rights/status/1604791009048657924?ref_src=twsrc%5Etfw
http://www.infomigrants.net/prs/post/43126/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
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بر اساس آمار رسمی دولت انگلستان در سال جاری تاکنون بيش از چهل هزار مهاجر از طريق کانال مانش وارد بريتانيا 

 .شده اند

 مهاجرنیوز

 

خواستند با قايق های کوچک خود را به سواحل بريتانيا مهاجر که می ۱٦٦به گفته پرفکتور مانش و دريای شمال فرانسه، 

پيش  دسامبر در کانال مانش با دمای زير صفر درجه نجات يافتند. اين در حالی است که چند روز ۱٦برسانند، جمعه شب 

  .در اثر حادثه غرق شدن قايق مهاجران در اين کانال چهار تن جانشان را از دست دادند

خواستند با قايق های کوچک خود را به سواحل بريتانيا مهاجر که می ۱٦٦به گفته پرفکتور مانش و دريای شمال فرانسه، 

 .جات يافتنددسامبر در کانال مانش با دمای زير صفر درجه ن ۱٦برسانند، جمعه شب 

تن که با يک  ۵۰عمليات نجات در چند مرحله انجام شد. بر اساس بيانيه مطبوعاتی پرفکتور مانش و دريای شمال حدود 

کردند، توسط يک کشتی نيروی دريايی نجات يافتند و به بندر کاله در نزديک ساحل پا دو کاله سفر می« در سختی»قايق 

 .بازگردانده شدند

https://morr.gov.af/
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[#Opérations] de secours et d'assistance au large du Pas-de-Calais, sous la 

coordination du #CROSSGrisNez 

▶️https://t.co/8wXDKAilQD pic.twitter.com/69B2j27syE 

— Préfecture maritime Manche et mer du Nord (@premarmanche) December 17, 

2022 

بولونی مهاجر را که بر يک قايق سوار بودند در بندر  ۳۱نيروی های دريايی فرانسه در همان روز در يک مرحله ديگر، 

مهاجر ديگر را که خواستار کمک  ۴٥سور مر نجات دادند. همچنان در نزديک ساحل کاله، يک قايق گارد ساحلی گمرک 

تن کمک کرد  ۴۰بودند، نجات داده و به ساحل انتقال دادند. از سوی ديگر، يک قايق نجات از اداره ملی نجات دريايی به 

 .انتقال يابند "تا از آب بيرون شده و به ساحل "اوی پالژ

 .داده شدند نجات يافته گان پس از بررسی و مراقبت اورژانس به پليس مرزی تحويل

 ورود پناهجويان را بگيردخواهد با اقدامات سختگيرانه تری جلو بريتانيا می :در همين مورد

چهار تن از جمله يک حداقل اين عمليات نجات دو روز پس از غرق شدن کشتی در نزديک بند دوور انجام شد که در آن 

 .در آب افتاده بودندقايق بادی اين مهاجران شروع به غرق شدن کرده بود و برخی . نوجوان جان خود را از دست دادند

 ساله به دليل غرق شدن مهاجران گرفتار شد ۱٩يک مرد 

ساله به اتهام تحريک به مهاجرت غيرقانونی و مرگ چهار مهاجر در کانال مانش  ۱٩در ارتباط با اين فاجعه، يک جوان 

 .متهم شده است

ان باخت، يک نوجوان بود. در اين رويداد، حدود به گفته مقامات بريتانيا، يکی از مهاجرانی که در فاجعه روز چهارشنبه ج

 .کودک توسط يک قايق ماهيگيری بريتانيايی نجات يافتند ۱۲مهاجر از جمله  ۳٩

پليس بريتانيا روز يکشنبه اعالم کرد که اين مرد به دليل تشويق تالش برای ورود غيرقانونی مهاجران به بريتانيا متهم 

 .خواهد شد وشنبه در دادگاه حاضرشده است. پليس افزود که وی روز د

 ی قاچاق مهاجران به دادگاه معرفی شدفرانسه: مردی به دليل تهيه قايق برا :مرتبط

گذرگاه مهاجران در کانال مانش به دليل ترافيک دريايی و شرايط آب و هوايی نا مساعد، يکی از خطرناک ترين مسيرهای 

جهان است. روزانه بيش از چهارصد کشتی تجاری از آن عبور می کنند. جريان های آب در زمستان و سرمای اين فصل 

 .کنندسازد اما مهاجران باز هم برای رفتن به بريتانيا از اين گذرگاه عبور مید برابر میخطر مرگ را چن

https://morr.gov.af/
https://twitter.com/hashtag/Op%C3%A9rations?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/CROSSGrisNez?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/8wXDKAilQD
https://t.co/69B2j27syE
https://twitter.com/premarmanche/status/1604183241493254148?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/premarmanche/status/1604183241493254148?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.infomigrants.net/prs/post/45409/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AE%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D9%88-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86--%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF
https://www.infomigrants.net/prs/post/45403/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4-%DB%B4%D9%A3-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.infomigrants.net/prs/post/45403/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4-%DB%B4%D9%A3-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.infomigrants.net/prs/post/45403/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4-%DB%B4%D9%A3-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.infomigrants.net/prs/post/45403/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4-%DB%B4%D9%A3-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.infomigrants.net/prs/post/45436/%D9%85%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://www.infomigrants.net/prs/post/45436/%D9%85%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://www.infomigrants.net/prs/post/45436/%D9%85%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
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بر اساس آمار رسمی دولت انگلستان در سال جاری تاکنون بيش از چهل هزار مهاجر از طريق کانال مانش وارد بريتانيا 

 .شده اند

 مهاجرنیوز

 

ساله، در پيوند به سازماندهی ورود پناهجويان از فرانسه به اين کشور بازداشت شده  ۱٩گويد که يک جوان بريتانيا می

 .است. به تازگی قايق حامل مهاجران در کانال مانش غرق شد و چهار سرنشين آن جان باختند

دهد. اين مرد يک مظنون در پيوند به قاچاق پناهجويان به اين کشور خبر می پوليس شهر کنت در بريتانيا، از بازداشت

  .متهم است که گويا در سازماندهی قايق حامل مهاجران دست دارد که هفته گذشته در کانال مانش غرق شد

بريتانيا، اين جوان به دادگاه فرستاده شود. اداره مسئول ( ۲۰۲۲دسمبر  ۱٩)ساله، روز دوشنبه  ۱٩قرار است اين مرد 

 .کرده استکند که گويا ورود پناهجويان را به گونه غيرقانونی به بريتانيا، سازماندهی میرا متهم می

 رانسه نجات يافتندمهاجر در سواحل ف ۱٦۰کانال مانش: بيش از :مرتبط

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/prs/post/45487/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%A1%D9%A6%D9%A0-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF
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دسمبر( دچار  ۱۴مهاجر که در تالش بود از فرانسه وارد بريتانيا شود، شب چهارشنبه گذشته ) ۵۰يک قايق حامل حدود 

 ۳٩مشکل فنی شد و در آب غرق گرديد. در اين رويداد، چهار نفر جان باختند. پوليس بريتانيا گفته است که آنان توانستند 

 .ندنفر از خطر مرگ نجات ده

نفر در کانال مانش جان باختند. در ميان اين قربانيان،  ۳۰حدود  ۲۰۲۱در يک حادثه مشابه ديگر در ماه نومبر سال 

  .شهروندان افغانستان و ايران حضور داشتند

 خواهد با اقدامات سختگيرانه تری جلو ورود پناهجويان را بگيردبريتانيا می:در اين مورد

 .هزار نفر توانستند که با عبور از کانال مانش وارد بريتانيا شوند ۴۰در يازده ماه سال روان، دست کم 

موضوع مهاجرت غيرقانونی از طريق کانال مانش به بريتانيا به يکی از مسايل بحث برانگير در اين کشور مبدل شده 

است. بريتانيا در تالش است که اقدامات جدی را در برابر موج مهاجرت از اين مسير روی دست گيرد. هرچند تدابير شديد 

اتخاذ شده است، اما اين اقدامات نتوانسته مانع ورود کامل پناهجويان محافظتی در منطقه مرزی ميان فرانسه و بريتانيا 

 .از اين مسير به قلمرو بريتانيا شود

 مهاجرنیوز

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/prs/post/45409/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AE%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D9%88-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86--%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF
https://www.infomigrants.net/prs/post/45409/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AE%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D9%88-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86--%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF
https://www.infomigrants.net/prs/post/45409/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AE%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D9%88-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86--%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF
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تيرو دريو مياشتو کې د پاکستان له زندانونو څخه د  په پاکستان کې د طالبانو سفارت د يکشنبې په ورځ وويل چې په

بل پلو د بښنې نړيوال سازمان په پاکستان کې د افغان  .تنه يي خوشي شوي ۵۰۰افغان کډوالو له ډلې  ۲۰۰۰شاوخوا 

 .يکډوالو په اړه انديښنه څرګنده کړې او د دغه هيواد له لومړي وزير څخه يي غوښتي چې دغلته د افغانانو ساتنه وکړ

ويلي چې په پاکستان کې افغان کډوال د ويزو د تمديد، د پوليسو لخوا د  (امنسټي انټرنيشنل  )د بخښنې نړيوال سازمان

بانکي حساب پرانيستل او روغتيايي اسانتياوو ته د نه نيولو له خطر، د کورونو د کرايې ستونزه، سيم کارت اخيستل، 

 .السرسي او ګڼو نورو ستونزو سره مخامخ دي

د دغه سازمان مشرې نګېس کاال مارډ د جعمې په ورځ په يوه پرانيستې ليک کې وويل چې په پاکستان کې د ويزو د تمديد 

دې المل شوی چې افغان کډوال د پوليسو د نيولو له  په برخه کې اداري خنډونه او د يوې سمې قانوني پروسې نه شتون د

 .خطر سره مخامخ شي

افغانان د اسنادو د نه لرلو له امله » د امنسټي مشرې په دغه ليک کې د پاکستان لومړي وزير شهباز شريف ته ويلي:  

سه کړي، سيم کارت نه شي کوالی کور په کرايه کړي، په خپل نوم بانکي حساب پرانيزي او له بانک څخه پيسې ترال

واخلي او يا په دولتي روغتونونو کې خپله درملنه وکړي. همدارنګه هغه افغانان چې اسناد نه لري، د پاکستان د بهرنيو 

 «.ه مخې په دايمې ډول د نيولو له خطر سره مخامخ دياتباعو د قانون ل

https://morr.gov.af/
https://www.amnesty.org/en/documents/asa33/6311/2022/en/
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An open letter from @amnesty’s Secretary General @AgnesCallamard to Prime 

Minister @CMShehbaz, calling for greater protection for Afghan refugees. 

https://t.co/bOvmIxWuF9 

— Amnesty International South Asia (@amnestysasia) December 16, 2022 

په دغه ليک کې داهم ويل شوي چې هغه افغانان چې د طالبانو له واکمني وروسته پاکستان ته تللي، په دغه هيواد کې د  

 .تبعيض او د بيان د ازادۍ د محدوديت له امله له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي

پاکستان په زندانونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون زرګونه افغانان دغه انديښنې په داسې مهال راڅرګنديږي چې الهم د 

له کړاوه ډکې شپې او ورځې سبا کوي. په ټولنيزو رسنيو کې يوه ويډيو الس په الس کيږي چې په کې يو شمير ښځې او 

 .ماشومان د کراچۍ په زندان کې زنداني دي

وويل چې ډيری دغه افغانان د اسنادو د نه لرلو په جرم زنداني دي. په اسالم اباد کې د طالبانو سفارت د يکشنبې په ورځ 

تنه يي خوشي شوي  ۵۰۰افغانانو له ډلې  ۲۰۰۰دغه سفارت په خپل ټويټر پاڼه کې ليکلي چې په تيرو دريو مياشتو کې د 

 .دي

 پاکستان کې پوليسو تر زرو ډېر افغان کډوال نيولي دي :نور ولولئ

امنسټي په خپل ليک کې له پاکستان څخه غوښتي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ويزو د مقرراتو ستونزه هواره 

سرسۍ پيدا کړي. په دغه ليک کې د پاکستان له لومړي وزير څخه غوښتنه کړي تر څو دوې وشي کوالی خپلو حقونو ته ال

 .شوې چې په دغه هيواد کې د افغانانو محافظت وکړي

د يادولو ده چې له تيرو څه باندې څلورو لسيزو راهيسې له درې ميليونو څخه ډير افغانان په پاکستان کې د کډوالۍ شپې 

ميليونه يي د کډوالۍ کارتونه لري. پر دې سربيره لسګونه زره نور  ۱،۴ او ورځې سبا کوي چې له دې ډلې شاوخوا

افغانان د طالبانو له واکمنۍ وروسته پاکستان ته کډوال شوي چې دغلته د لويديځو هيوادونو سفارتونو ته د ويزو د ترالسه 

 .کولو لپاره انتظار باسي

  

 

 

 

https://morr.gov.af/
https://twitter.com/amnesty?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/AgnesCallamard?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/CMShehbaz?ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/bOvmIxWuF9
https://twitter.com/amnestysasia/status/1603744825987268609?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.infomigrants.net/ps/post/44599/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%DB%90-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%88-%D8%AA%D8%B1-%D8%B2%D8%B1%D9%88-%DA%89%DB%90%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%DA%89%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%AF%D9%8A
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 دویچه وله

 

مهاجر را که در تنگه مانش تحت شرايط بد و يخبندان قرار داشتند، نجات دادند. به  ۱۶۰نيروهای امنيتی فرانسه بيش از 

 گفته مقامات و اردوی اين کشور، پناهجويان نجات يافته عصر جمعه و شنبه به شهر های فرانسه انتقال يافته اند

مهاجر که در يک قايق فرسوده و خراب در حرکت بودند، توسط يک کشتی نيروی دريايی فرانسه نجات داده  ۵۰حدود 

مهاجر را که در آب ها گيرمانده بودند،  ۳۱شده و به بندر کاله انتقال يافته اند. يک کشتی ديگر نيروی دريايی فرانسه 

ليات ديگر توسط گارد ساحلی و سازمان نجات دريايی فرانسه، نجات داده و به بندر "بولونی" انتقال داده اند. در دو عم

 .مهاجر نجات يافتند ۸۵در مجموع 

 .روز چهارشنبه بر اثر واژگونی يک قايق مهاجران در کانال مانش بين فرانسه و بريتانيا، دست کم چهار نفر کشته شدند

سه عبور کرده و به بريتانيا خود را رسانده اند. اين رقم های کوچک از فرانهزار پناهجو با قايق ۴۵از ابتدای سال، تقريباً 

 .هزار مهاجر بود، نشان می دهد ۳۰يک افزايش قابل توجهی را در مقايسه با سال گذشته که تقريباً 

حکومت بريتانيا می خواهد قوانين جديدی را برای جلوگيری از عبور مخفيانه مهاجران از کانال مانش تصويب کند. 

قوانين جديد پناهجويان که از اين طريق به بريتانيا می رسند به طور کلی حق پناهندگی را در اين کشور نمی  براساس اين

 .توانند به دست بياورند

 

https://morr.gov.af/
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 افغانستان سپوتنیک

 

 .های پاکستان خبر داده استزندانسفارت طالبان در پاکستان از زندانی بودن صدها مهاجر افغانستانی در 

هايی گفته است که قوس، در رشته توييت۲۷ شب،شنبهدر اسالم آباد، روز يک طالبانبه گزارش اسپوتنيک، سفارت 

اند؛ اما تعداد زيادی از آنان هنوز هم در زندان را داده مهاجرانهای گی به پروندههای پاکستانی بارها وعده رسيدهمقام

 .هستند

 نفر افغان در پاکستان زندانی هستند 1000نزديک به 

 .اندآزاد شده های پاکستانزندانتن از اين مهاجران از  ۵۰۰بربنياد معلومات نشر شده، در سه ماه گذشته 

ساالن و بيماران سفارت طالبان در پاکستان گفته که قرار است شماری از مهاجران زندانی شامل زنان، کودکان، کهن

 .زودی رها شوندبه

اش را از وضعيت ، نگرانیوزير پاکستاننخستای به الملل در نامهروز پيش دبير کل عفو بين است که سه اين در حالی

 .مهاجران افغان در آن کشور ابراز کرد

 

 افزايش مشکالت پناهجويان افغان در پاکستان

 

https://morr.gov.af/
https://af.sputniknews.com/20221217/%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%B4-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-13095310.html
https://af.sputniknews.com/20221212/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF-13025160.html
https://af.sputniknews.com/20221107/%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D9%87-1000-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%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-12640751.html
https://af.sputniknews.com/20220222/-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-9289290.html
https://af.sputniknews.com/20220222/-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-9289290.html
https://af.sputniknews.com/20220222/-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-9289290.html
https://af.sputniknews.com/20220412/%D8%B4%D9%87%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF-9878597.html
https://af.sputniknews.com/20220412/%D8%B4%D9%87%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF-9878597.html
https://af.sputniknews.com/20220412/%D8%B4%D9%87%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF-9878597.html
https://af.sputniknews.com/20221215/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D8%AA%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-13058147.html
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 صدای ترکیه

 مهاجر از منطقه شاخ آفريقا وارد يمن شدند 67.500در سال جاری حدود 

 

 .آفريقايی در سال جاری به يمن رفتند مهاجر 67.000بيش از 

روز جهانی مهاجران،  دسامبر 18در يمن به مناسبت  (IOM) المللی مهاجرتسازمان بين در اطالعيه صادره از سوی دفتر

 .اندمهاجر از منطقه شاخ آفريقا وارد يمن شده 67.500گزارش شده است که در سال جاری حدود 

دهد مه ورود مهاجران به کشور به های مهاجران نشان میهای ناظر بر جابجايیمانهدر اين اطالعيه آمده است که سا

 .صورت روزانه درحال افزايش است

ای است که مهاجران از منطقه شاخ آفريقا، به ويژه از اتيوپی سال، يمن همچنان منطقه 8با وجود جنگ داخلی برای حدود 

يابی به شرايط زندگی مناسب تری نسبت ن مهاجران مورد نظر به يمن دستدليل رفت .کنندو سومالی به آنجا مهاجرت می

 .به کشورهای حاشيه خليج فارس و عربستان سعودی عنوان شده است

 

https://morr.gov.af/

