
 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1401_سال  حوت14 

 

او راستنېدونکو چارو وزارت  مهاجرینو د   

 ړیکو آمریت د اطالعاتو او عامه ا 

 خبري بلوټن 

 

 وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان 

 



 

 

 



 

 صفحه                                                                                                                                          عنوان  

 1------------------------- امنیت ډاډ ورکووحقاني: هرڅوک، چې په هېواد کې سرمایه ګذاري کوي مونږ یې مالتړ او د 

 2----------------------------------------------- امتحان آمرین و مدیران مالی و اداری واحد های دومی وزارت اخذ شد

 2--------------------------------------------------------------------- پکتیکا کې سلګونو کورنیو سره مرستې شووې 

 3--------------------------------------------------------------------- والیت کمک شد 10، درهزار خانواده 7بیش از 

 4------------------------------------ 'افغان شناسایی شده است ۳۲شده در ایتالیا؛ 'هویت تثبیت هویت پناهجویان غرق

 5--------------------------------------------------------------- ندان مرکزی کراچی آزاد شدند افغان از ز ۱۳۰بیش از 

 7--------------------------------- شان افغانستانی هستند تن ۳۲جوی قربانی، پناه ۶۷سفارت افغانستان در رم: از میان 
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 متن کامل اخبار

   سایتدوزارت ویب  

 

د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو وزیر الحاج خلیل الرحمان حقاني له خصوصي سکتور سره د تخنیکي او مسلکي 

زدکړو د همغږۍ کانفرس کې وویل: مونږ باید په هره برخه کې د ښاغلي رضا احمدي په څېر ځوانان وروزو ترڅو د  

 هربخش کې پرځان بسیا شو نورو له احتیاجه خالص او په 

ښاغلی حقاني وویل: مونږ د هېواد بیا رغونه کې د هېواد هر وګړي ته اړتیا لرو او د هېواد تجاران او شتمن دې خپله 

 سرمایه په هېواد کې دننه مصرف کړي

ړه، چې په دې نوموړي پرځان بساینه د هېواد لومړنۍ اړتیا وبلله او د تخنیکي او مسلکې زدکړو له ادارې یې مننه وک

 برخه کې یې کوټلي ګامونه پورته کړي
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   ویب سایت وزارت 

بمنظور سپردن کار به اهل آن، امتحان آمرین و مدیران مالی و اداری واحد های دومی وزارت امور مهاجرین در سالون  

 کنفرانسهای آنوزارت اخذ شد.

هدف از اخذ این امتحان که مطابق فیصله جلسه بورد وزارت و از طرف ریاست منابع بشری اخذ شد، سپردن کار به اهل 

 آن جهت بهبود بیشتر اجراآت بود.

 خواهد شد. به گفته رییس منابع بشری افرادیکه درآزمون کامیاب نشوند، به عوض آنها افراد مسلکی وبا تجربه توظیف

 نفر از آمرین و مدیران عمومی مالی و اداری واحد های دومی وزارت اشتراک نموده بودند.  23در امتحان مذکور

   دوزارت ویب سایت
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کورنیو سره د کب په )  (  ۸۱۹موسسې له لورې د پکتیکا والیت د مهاجرینوچارو ریاست په همکارۍ )  (WESTAد )

 مه مرستې وشوې. ( ۸

 امریکایي ډالره نغدې او یوه یوه ژمنۍ کڅوړه ووېشل شوه.( ۲۰۰یادو کورنیو هرې کورنۍ ته )

   ویب سایت وزارت 

 

حوت مساعدت شماری از موسسات، درهماهنگی   11الی    6والیت، از تاریخ    10در   خانواده بیجاشده،    526هزارو    7برای  

 با واحد های دومی وزارت امور مهاجرین توزیع شد. 

مواد سوخت و بسته های پوشاک     حمام های سیار ، مبرز ، آب تصفیه کن ،   نقدی ، غذایی ،مساعدتهای یادشده که شامل  

نمیروز، والیات  در  بود  ،   زمستانی  و    هرات  وردک  میدان  غور   ، بادغیس  ننگرهار،   ، ارزگان   ، سمنگان   ، کندز 

 خانواده های مذکور توزیع شده است. برای   بلخ
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 صدای آمریکا 

 

شده در سواحل ایتالیا جریان دارد و تا  گوید که روند تثبیت هویت سرنشینان کشتی غرقسفارت افغانستان در ایتالیا می

 .شهروند این کشور شناسایی شده است ۳۲کنون هویت 

ای گفته است که همچنان پنج پناهجوی دیگر افغان در یکی از حوت( در اعالمیه ۱۳این سفارت روز شنبه چهارم مارچ )

 .های شهر "کروتون" ایتالیا تحت درمان قرار دارندشفاخانه

ایتالیا به محل حادثه رفته و در دیدار با  افغانستان در  این سفارت افزوده که هیاتی به رهبری خالد احمد ذکریا، سفیر 

ۀ آن کشور خواستار رسیدگی مشکالت پناهجویان افغان و به ویژه بستگان قربانیان این رویداد شده  های وزارت داخلمقام

 .است

پناهجو    ۱۸۰شده، حدود  های وزارت داخلۀ ایتالیا، در کشتی غرقبه گفتۀ سفارت افغانستان در روم، بر بنیاد معلومات مقام

 .نفر پیدا شده است ۶۷سوار بودند و از این میان، تا کنون اجساد 

ت، خواستار تسریع روند واگذاری سفارت افغانستان در ایتالیا همچنان اضافه کرده که بستگان قربانیان در دیدار با این هیا

 .و انتقال فوری اجساد قربانیان به آنان شده اند
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در اعالمیه آمده است: "قرار است در هفته آینده دیدار رسمی با مقامات وزارت امور داخله ایتالیا، رییس صلیب سرخ و  

های  های که خانوادهانتقال اجساد افغانهای هوایی غرض  داران افغان و شرکتسایر نهادهای غیردولتی، تاجران و سرمایه

 ".ایشان قادر به پرداخت مصارف انتقال ایشان نیستند، به عمل آید

فبروری )هفتم حوت( گفتند که یک کشتی حامل پناهجویان در ساحل کاالبریای   ۲۶مقامات در سواحل جنوبی ایتالیا به تاریخ  

کودک، که بیشتر شان شهروندان افغانستان اند، جان    ۱۲مول  پناهجو، به ش ۶۷این کشور غرق شده و در نتیجهٔ آن  

 .باختند

داد، چند روز پیش از ترکیه حرکت کرده به گفتۀ آنان این کشتی که پناهجویان از افغانستان و سایر کشورها را انتقال می

 .ها درهم شکستبود و در اثر تصادم با سنگ

شدن کشتی در سواحل ایتالیا،  کومت طالبان گفته بود که در اثر غرقاین درحالی است که پیش از این، وزارت خارجۀ ح

 .تن از شهروندان افغانستان جان باخته اند که در میان آنان زنان و کودکان نیز شامل اند ۸۰کم از کم 

انونی، به  های قانونی و غیرقپس تسلط دوبارٔه طالبان، صدها هزار شهروند این کشور، افغانستان را ترک کرده و از راه

کشورهای دیگر مهاجر شده اند و هزاران نفر دیگر هنوز هم تالش دارند با به دست آوردن پاسپورت کشور شان را ترک 

 .کنند

 رادیوآزادی  
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  .شماری از زنان و کودکان افغان که در زندان مرکزی کراچی زندانی اند

افغان بشمول زنان و کودکان از   ۱۳۷قونسلگری افغانستان تحت کنترل طالبان در شهر کراچی به روز شنبه از رهایی 

 .زندان خبر داده و گفته است که این افراد از راه چمن به افغانستان منتقل خواهند شد

 

 .افغان از زندان های کراچی و منتقل شدن شان به افغانستان خبر داده شده بود ۱۷۰هفتۀ گذشته نیز از رهایی 

 

بر اساس معلومات منیزه کاکر، یک وکیل مدافع زندانیان افغان در کراچی، هنوز هم حدود ششصد افغان در کراچی  

 .زندانی استند

 

ده اند، هرچند شماری از آن ها گفته اند که با  بسیاری از این افغان ها به اتهام ورود غیرقانونی به پاکستان بازداشت ش

 .اسناد قانونی دست داشتۀ شان به زندان فرستاده شده اند

 

 .بر اساس گزارش ها، دستکم ده افغان در ماه های اخیر در زندان کراچی جان باخته اند

 

 .قع خوانده شده، جان داده اندبسیاری از آن ها بیمار بودند و به دلیل آنچه بی توجهی مسئوالن و عدم معالجه به مو
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 رادیوصدای فرانسه 

شان در نزدیکی ایتالیا  جویی که در پی واژگون شدن قایقپناه  ۶۷تن از    ۳۲گوید  سفارت افغانستان در شهر رم ایتالیا می

   .اند، شهروندان افغانستان هستندکشته شده

   تبلیغ بازرگانی

گوید که اخیرا خالد زکریا، سفیر افغانستان در ایتالیا به محل رویداد رفته  ای میسفارت افغانستان در ایتالیا با نشر اعالمیه 

 .بازماندگان این رویداد، دیدار کرده استو با 

پناهجو حضور    ۱۸۰جویان که اخیرا در نزدیکی شهر »کروتون« ایتالیا واژگون شد،  در این اعالمیه آمده که در قایق پناه

 .شان شناسایی شده استجوی افغانستانی توسط بازماندگان و نزدیکانپناه ۳۲داشتند که تاکنون جسد 

اند به بیمارستان شهر کروتون انتقال جوی دیگر افغانستانی که در این رویداد، زخم برداشتهپناه  ۵ه  همچنین گفته شده ک 

 .اندجا شدهجوی نجات یافته افغانستانی نیز در مرکز مهاجرت شهر کروتون جابهپناه ۷۲و  داده شده

 .اندجازه دفن اجساد قربانیان را دادهگوید نزدیکان قربانیان به دولت ایتالیا اسفارت افغانستان در ایتالیا می
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و شماری هنوز ناپدید هستند. این قایق از ازمیر ترکیه به سوی    تن کشته شده  ۶۷جویان  در رویداد واژگون شدن قایق پناه

 .ایتالیا در حرکت بود
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