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 صفحه                                                                                                                                          عنوان  

 1------------------------ ی ملت آگاه باشندافغانستان به چنین شخصیت های نیاز دارد که از احکام شریعت و ضرورتها 

 2---------------------------------------------------- دایران څخه له دوه زرو زیات افغان مهاجر وطن ته راستانه شول

 2---------------------------------------------------- تن افغان مهاجر، ازپاکستان به وطن عودت نمود ۳۰۰نزدیک به 

 3----------------------------------------------------------------- ( کورنیو سره مرستې وشوې۳۰۰کاپیساکې نږدې )

 4------------------------------ کانال مانش: بریتانیا طرح قانون سختگیرانه تری را علیه مهاجرت غیرقانونی اعالم کرد 

 6--------------------------------------------------- هزار فرد ملزم به اخراج از آلمان نامشخص است  ۲هویت بیش از 

 9------------------------------------------ پناهجوی زیر سن از الری در مکسیکو یافت شدند ساعت قبل  ۱۰۰بیش از 

 11 ------------------------------------- ایران دوصدوشصت وهشت افغان زندانی در آن کشور را تحویل افغانستان کرد 

 11 -------------------------------------------- بیشتر از هفتاد زندانی افغان از زندان های ایالت سند پاکستان آزاد شدند 

 12 ---------------------------------------------- مهاجر غیرقانونی رها شده در قسمت بار یک تریلی در مکزیک 343

 13 ------------------------------------- کنند میلیون مهاجر غیرقانونی در مکزیک زندگی می 8.76رود که گمان می
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 متن کامل اخبار

   وزارت ویب سایت 

 

نکات فوق را الحاج خلیل الرحمن حقانی وزیر امور مهاجرین در جلسه فراغت تخصص افتاء وقضاء جامعه عبدهللا بن 

 .مسعود رضی هللا عنه بیان نمود

 افغانها در چهل سال گذشته  حقانی افزود که

الهی وسنت نبوی باشد واکنون به این آرزوی خود رسیده آرزوی چنین نظام را داشتند که فیصله هایش مطابق احکام 

 .اند

وی گفت که حاال نیاز به آموزش چنین افرادی نیاز است که از احکام و هدایات شریعت اسالمی و از نیازمندیهای ملت  

 .آگاه باشد

حب صالحیت ودارای  محترم حقانی عالوه نمود که محکمه درتشکیل نظام، حیثیت سر را دارد و هر گاه محکمه قوی، صا

 .افراد مسلکی باشد، فیصله هایش مطابق شریعت اسالمی باشد، عدالت تامین و زمینه ترقی کشور مساعدخواهد شد

پوهنتون ومدرسه از میان برداشته شود و    موصوف ضمن تاکید بر اتحاد و وحدت گفت که فاصله میان مسجد، مکتب،

https://morr.gov.af/
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 .علما باید احساساتی فیصله ننمایند

حقانی، فراغت فارغان را به استادان وسایر مسوبین جامعه عبدهللا بن مسعود تبریک گفت و از خداوند بزرگ  محترم 

 .موفقیت های بیشتر ایشان را استدعا نمود

 دوزارت ویب سایت  

 

 

( تنه افغان مهاجرینو هېواد ته راستانه ۲۱٨٩)   ( مه۱٥په )    د کب   قلعه له الرې د ایران څخهد هرات والیت د اسالم  

 .شول

د مرستو په موخه د مهاجرت    ( تنه۱٨٩)د اسالم قلعه د مهاجرینو د سرحدي آمر په خبره دیادو راستنېدونکوله ډلې  

 .ته ور وپېژند شول ( IOM) نړیوال سازمان

 ویب سایت وزارت  

https://morr.gov.af/
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 .نفر بودند، روز گذشته ازپاکستان به کشور برگشتند ۲٩٨خانواد مهاجر افغان که شامل  ۵۳

شده بعد از عبور از سرحد،  به گفته آمرسرحدی ریاست امور مهاجرین والیت قندهار در اسپین بولدک، خانواده های یاد 

موادغذایی،   هزار افعانی برای هریک آنها، ۳معرفی شدند و برعالوه  IOM   غرض اخذ کمک های عاجل، به دفتر

 .وسایل آشپز خانه وکمپل نیز برای هر خانواده توزیع شد

   دوزارت ویب سایت

https://morr.gov.af/
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دفتر له لورې د کاپیسا والیت د مهاجرینو چارو ریاست په همکارۍد نجراب ولسوالۍ په افغانیه سیمه   (UNHCR) د

 ( مه نغدي مرستې وشوې۱٦( کورنیو سره د کب په )۲٧۳)  کې

ته چې کورونه یې ویجاړ شوي و هرې کورنۍ ته درې زره او دوه زره امریکایي ډالره په نظر کې نیول    یادو کورنیو

 .( امریکایي ډالره نغدې ووېشل شوې٦۰۰)شوي و چې په لومړي قیسط کې هرې کورنۍ ته 

 مهاجرنیوز

https://morr.gov.af/
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کشور از طریق کانال  بریتانیا روز سه شنبه از اقدامات سختگیرانه جدیدی پرده برداشت تا مانع ورود مهاجران به این  

 .مانش گردد. قوانین جدید از سوی فعاالن حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفته است

ریشی سوناک، نخست وزیر بریتانیا گفت که حکومت با اقدامات جدید »کنترول دوباره مرزها را یک بار برای همیشه در  

 «.دست خواهد گرفت

»قانون جدید پیام صریحی دارد که اگر شما غیرقانونی به این جا بیائید، به سرعت او در مطلبی در روزنامه سان گفت:   

 «.اخراج خواهید شد

از فرانسه به بریتانیا از طریق کانال مانش، از ورود   بر مبنای طرح قانون جدید، افراد اخراج شده بعد از ورود غیرقانونی 

 .د شددوباره به این کشور و شهروندی بریتانیا محروم خواهن

 اند هو به بریتانیا رسیدپناهج ۲۳۰۰کانال مانش: از آغاز سال جاری تا اکنون  :در همین زمینه

وزیر داخله نیز با حمایت از نخست وزیر، در مطلبی در روزنامه دیلی تلگراف نوشته است که حکومت   سویال براورمن، 

جدید، مرزهای بین    بریتانیا »دیگر به مرهم گذاری یا خودداری از تصمیمات سختگیرانه نیازی نخواهد داشت« زیرا قانون

 .المللی کنونی را گسترش داده تا بحران مهاجرت غیرقانونی را حل کند

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/prs/post/46850/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86-%DB%B2%DB%B3%DB%B0%DB%B0-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%E2%80%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF
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بر اساس اطالعاتی که روز سه شنبه منتشر شده، در صورتیکه قانون جدید با مخالفت دادگاه حقوق بشر اروپا روبرو   

 .گردد، بریتانیا عضویتش در این دادگاه را لغو خواهد کرد

جدید، مهاجران غیرقانونی در مراکز نظامی بدون استفاده جابجا خواهند شد و دولت سهمیه ساالنه پناهندگی  برمبنای طرح   

 .را بر اساس توصیه پارلمان تعیین خواهد کرد

حکومت بریتانیا تاکید کرده که مهاجران غیرقانونی به کشورهای مبداء یا کشورهای امن سومی مانند رواندا فرستاده  

 .خواهند شد

کریستینا ماریوت، مدیر استراتژی صلیب سرخ بریتانیا از طرح قانون جدید انتقاد کرد و گفت که این کشور تعهدات بین   

 .کندالمللی خود در برابر قوانین بین المللی پناهندگی را نقض می

کنند، چگونه فرار می   او به تلویزیون سکای نیوز گفت افرادی که از جنگ و سرکوب یا از افغانستان و سوریه از خطر 

 توانند در بریتانیا پناهندگی درخواست کنند؟می

  .های کوچک از طریق کانال مانش به بریتانیا رفتندهزار مهاجر با کشتی ۴۵سال گذشته بیشتر از  

 کندها را بدون مصاحبه بررسی میهزار پناهجو از جمله افغان۱۲بریتانیا درخواست  :بیشتر بخوانید 

 مهاجرنیوز

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/prs/post/47072/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B2%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87--%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D8%AF
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دهد که در حال حاضر، هویت بیش از دو هزار پناهجوی پذیرفته نشده ای که در  ارقام تازه حکومت فدرال آلمان نشان می

باشد. در صورت مشخص نبودن کشور مبداً، روند اخراج پناهجویان  نامعلوم می معرض اخراج از این کشور قرار دارند،  

 .رد شده از آلمان آسان نخواهد بود

در  .های مختلف آلمان متفاوت استبراساس ارقام حکومت آلمان فدرال، شمار افراد ملزم به خروج از این کشور در ایالت

 .ز آلمان قرار دارند، کشور مبدا یک نفر از آن ها مشخص نیستبرلین، تقریبا از هر ده فردی که در معرض اخراج ا

ها در پارلمان این کشور که نسخه ای از آن به دست خبرگزاری براساس پاسخ حکومت آلمان فدرال به یک سوال جناح چپ 

با وضعیت  آلمان رسیده است، در هیچکدام از ایالت های دیگر این کشور شمار افراد ملزم به خروج با هویت نامشخص  

 .کنونی در برلین قابل مقایسه نیست

 دو سوم اخراج های پناهجویان از آلمان عملی نمی شوند: بیشتر بخوانید 

فرد ملزم به خروج که در برلین به سر    ۶۵هزار و    ۲۱درصد از حدود    ۱٨براساس پاسخ حکومت آلمان فدرال تقریبا  

 .برند، از کشور مولداویا هستندمی

فرد ملزم به خروج با هویت نامعلوم که در برلین سکونت دارند و در دفتر مرکزی ثبت شهروندان خارجی به ثبت   ۲۰۲۰

جایگاه های بعدی پناهجویان از عراق و افراد ملزم به   درصد دومین گروه به شمار می آیند. در  ٩.۳رسیده اند با حدود  

 .گیرندخروج از فدراسیون روسیه و گرجستان قرار می

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/prs/post/47271/%D8%AF%D9%88-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
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از این احتمال سخن گفته بود که شمار زیاد متقاضیان   در برابر سنای داخلی  ۲۰۲۱وزارت داخله آلمان فدرال در سال  

شد که در گذشته در برلین کمک های مالی دولتی به مدت چندین ماه تواند با این ارتباط داشته باپناهندگی از مولداویا می

 .شدپیشاپیش پرداخت می

در ایالت های بایرن، نوردراین وستفلن، نیدرزکسن، شلیسویگ هولشتاین و تورینگن، بیشتر افراد ملزم به ترک آلمان در 

 .از عراق بودند ۲۰۲۲سال 

در ایالت براندنبورگ تقریبا از هر چهار فرد پناهجوی ملزم به خروج از آلمان یکی آن از فدراسیون روسیه بوده است. 

 .پناهجویان از گامبیا در میان افرادی که آلمان را باید ترک کنند، بزرگترین گروه به شمار می آیند در بادن وورتمبرگ،

شهروند خارجی باید این کشور را   ۳۰٨هزار و    ۳۰۴، مجموعا  ۲۰۲۲دسمبر سال    ۳۱به گفته حکومت آلمان فدرال تا  

 .)تحمل( دریافت کرده بودندتن( مدرک دولدونگ  ۱۴۵هزار و  ۲۴٨کردند که اکثریت آن ها )ترک می

 وزیر مالیه آلمان خواستار اخراج بیشتر مهاجران رد شده گردید : بیشتر بخوانید 

شود. چون باتوجه به اما به آن ها موقتا اجازه اقامت داده میدارندگان مدرک دولدونگ کماکان باید کشور را ترک کنند،  

 .نامناسب بودن وضعیت در کشور مبداشان، امکان اخراج آن ها وجود ندارد

تن از کشور اخراج   ٩۴۵هزار و    ۱۲فرد ملزم به خروج، آلمان را داوطلبانه ترک کردند.    ۵۴۵هزار و    ۲۶در سال گذشته  

 .شدند

مورد( بدون استفاده از همراه به اجرا درآمده    ۶۳۴٨فدرال، حدود نیمی از این موارد اخراج )  به گزارش حکومت آلمان

 .است

یک عملکرد جدید و رو به افزایش  .تن از کشور، نیروهای امنیتی از کشورهای مبدا حضور داشتند ۳۴۰در طول اخراج 

  .زایر بازگردانده شوندکه به خصوص در مورد پناهجویانی به اجرا در می آید که باید به الج

مورد اخراج با همراهی نیروهای امنیتی یک شرکت هواپیمایی به اجرا   ۱۶۳٧بر بنیاد گزارش حکومت آلمان فدرال،  

 .درآمد

ها در پارلمان آلمان فدرال خواهان دانستن اسامی شرکت های پروازی بود که در اجرای پروسه اخراج دخیل  جناح چپ

 .فدرال به صورت علنی به این سوال پاسخ نداد هستند. اما حکومت آلمان

 سیاستمدار آلمانی: اخراج مجرمان به افغانستان از سر گرفته شود: بیشتر بخوانید 

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/prs/post/47014/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://www.infomigrants.net/prs/post/46817/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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علنی اسم شرکت هایی که پروازهای بازگرداندن مهاجران را عرضه   در پاسخنامه حکومت آلمان فدرال آمده است: »ذکر

کنند، ممکن است به این منجر شود که این شرکت ها در مالعام مورد انتقاد قرار بگیرند و در پی آن از حمل افراد ملزم می

 «.به خروج به کشورهای مبدا شان خودداری کنند

 .یا شاید حتی غیرممکن خواهد شد در این صورت پروسه بازگرداندن دشوارتر شده و

های آلمان( این ها دالیل قانع کننده ای نیستند. او گفت: »وقتی که شرکت های پرواز از  از نظر کالرا بونگر )از حزب چپ

این هراس داشته باشند که به خاطر اشتراک در اخراج مورد انتقاد قرار بگیرند، آن ها باید از این کار به سادگی پا پس 

 «.دبکشن

دوباره به وضوح افزایش یافته است، نظر انتقادی    ۲۰۲۲او به این که اخراج و بازگرداندن پناهجویان ردشده در سال  

 .دارد

بونگر در این باره گفت، در اغلب موارد انسان ها با تهدید و یا استفاده از خشونت به اجبار به مکان هایی بازگردانده 

 .کندبازداشت خودسرانه، فقر شدید و یا عدم وجود چشم انداز آن ها را تهدید می شوند که در آن جا جنگ، شکنجه،می

در مقایسه با سال های قبل از آغاز همه گیری کرونا که به صورت موقت به محدودیت های شدید مسافرت در سطح بین  

 .المللی منجر شده بود، میزان اخراج در سال گذشته هنوز هم نسبتا اندک بود

 بلغاریا بار دیگر متهم به اخراج اجباری، برهنه کردن و لت کوب مهاجران شد : انید بیشتر بخو

  ٨۰۰هزار و    ۱۰این رقم با    ۲۰۲۰هزار اخراج از آلمان صورت گرفته بود. در سال    ۲۲حدود    ۲۰۱٩اینگونه در سال  

 .مورد اخراج سازمان دهی شد و عملی گردید ٩٨۲هزار و  ۱۱مورد اخراج به وضوح کاهش یافته بود. یک سال بعد، 

شود از تصرف مجدد قدرت توسط طالبان  به کاهش رقم اخراج از آلمان منجر شده بود، می  از جمله عواملی که در اخیر

و همچنین لغو پروازهای مستقیم به روسیه یاد کرد که در پی حمله روسیه به اوکرایین انجام   ۲۰۲۱در افغانستان در سال  

 .شودران نیز محسوب میشد. یک دلیل کاهش موارد اخراج از آلمان، سرکوب اعتراض های گسترده در ای

 دویچه وله 

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/prs/post/46735/%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%87%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D9%84%D8%AA-%DA%A9%D9%88%D8%A8-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 

10 
 

 

Website: https://morr.gov.af  

 

 

Twitter: https://twitter.com/MoRRAfg 

 

مقامات این موتر را در یک   .مهاجر زیر سن بدون همراه از یک موتر باربری در مکسیکو یافت شدند  ۱۰۰بیش از  

  .شاهراه در شرق ایالت وراکروس پیدا کردند

از یک موتر باربری در مسکیکو یافت شدند. چنانچه انستیتوت دولتی مهاجرت  مهاجر زیر سن بدون همراه  ۱۰۰بیش از  

نفری    ۳۴۰کودک و نوجوان از گواتاماال هستند. آنها از جمله یک گروه تقریبا    ۱۰۳م کرده است، این  روز دوشنبه اعال

 .مهاجران از امریکای مرکزی و جنوبی بوده اند

مقامات این موتر باربری را که مجهز به دستگاه تهویه هوا بود و راننده آن را رها کرده بود، در شاهراهی در شرق ایاالت 

  .یدا کردندوراکروس پ

پناهجویان را در   قاچاقبران بی پروا  در جهان همواره رویدادهای دردناکی در مسیرهای مهاجرت رخ می دهد چرا که 

 .موترهای الری به طور پنهانی انتقال می دهند

از اثر شدت گرما در یک موتر   ایالت تگزاس ایاالت متحده امریکا مهاجر در  ۵۰در ماه جوالی سال گذشته میالدی بیش از  

 .الری جان باختند

ساالنه ده ها هزار تن به خصوص از امریکای مرکزی به دلیل خشونت و فقر تالش می کنند که زادگاهشان را ترک کرده 

 .برسانند ایاالت متحده امریکاو خود را به 

 ورود غیرقانونی مقامات مرزی ایاالت متحده امریکا بیش از دو میلیون مورد تالش به  ۲۰۲۲و    ۲۰۲۱در فاصله اکتوبر  

 .به این کشور را ثبت کردند

https://morr.gov.af/
https://www.dw.com/fa-af/اداره-مدیریت-بحران-ایالات-متحده-امریکا-به-کودکان-مهاجر-پناه-میدهد/a-56869064
https://www.dw.com/fa-af/اجساد-بیش-از-۴۰-مهاجر-در-یک-لاری-در-تگزاس-یافت-شد/a-62288051
https://www.dw.com/fa-af/رئیس-جمهور-ایالات-متحده-امریکا-سقف-پذیرش-مهاجران-را-افزایش-داد/a-57419854
https://www.dw.com/fa-af/محکمه-عالی-ایالات-متحده-تشدید-قانون-پناهندگی-را-تأیید-کرد/a-50395538
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 آژانس خبری باختر

 

وزارت امور خارجه می گوید که پس از گفتگو ها و توافق میان مقامات امارت اسالمی و ایران، دوصدو شصت وهشت  

 .ایران زندانی بودند، به دولت افغانستان تحویل داده شدندافغان که در 

دفترمطبوعاتی وزارت امور خارجه امروز با نشر خبرنامه یی گفته است: این زندانیان در حضور داشت مولوی فضل  

محمد حقانی سرپرست سفارت افغانستان در تهران، و شماری دیگری از مقام های امارت اسالمی حضور داشتند، در  

 .در اسالم قلعه به جانب افغانی تسلیم داده شدبن

 توافق روی استرداد زندانیان چند روز پیش در تهران در جریان سفر لوی سارنوال افغانستان ۤبه آن کشورحاصل شد

وزارت خارجه امارت اسالمی این اقدام جمهوری اسالمی ایران را ستوده است و گفته است که این گونه اقدامات باعث  

 روابط و همکاری های بین امارت اسالمی و جمهوری اسالمی ایران خواهد شد.بهزادتقویت 

 رادیوآزادی 

https://morr.gov.af/
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زندانی افغان از زندان های ایالت سند در پاکستان آزاد و به افغانستان  ٧۴حکومت طالبان می گوید که روز گذشته 

 .فرستاده شدند

 

سفارت افغانستان در اسالم آباد که تحت کنترل طالبان است، به روز سه شنبه در تویتی اعالم کرد که تا اکنون بیش از 

 .زندانی افغان از زندان های پاکستان، آزاد شده اند ۱۵۰۰

 

وکیل مدافع زندانیان افغان در کراچی به رادیو آزادی گفت که شماری از این زندانیان بیمار و در وضعیت بد  منیزه کاکر

 .قرار دارند

 

 .اخیراً پولیس پاکستان توقیف افغان ها را تشدید بخشیده، بیشتر کسانی را دستگیر می کند که فاقد اسناد قانونی هستند

 صدای ترکیه 

https://morr.gov.af/
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 کنند میلیون مهاجر غیرقانونی در مکزیک زندگی می 8.76رود که گمان می

 

 .مهاجر غیرقانونی در قسمت بار یک تریلی که در شرق مکزیکبه حال خود رها شده بود، پیدا شدند 343

اطالعیه مکزیکدر  مهاجرت  ملی  موسسه  توسط  که  هندوراس،  منتشر   (INM) ای  از  مهاجرانی  که  است  آمده  شد، 

 .السالوادور، گواتماال و اکوادور در قسمت بار یک تریلی در ایالت وراکروز شناسایی شدند

 .مهاجر مورد نظر، کودکان خردسال هستند 343نفر از  103موسسه ملی مهاجرت مکزیک همچنین اعالم کرد که 

 .یک نیز اعالم کردند که تحقیقات در مورد این حادثه آغاز شده استدفتر دادستان کل و آژانس تحقیقات جنایی مکز

رود که راننده کامیون از محل متواری شده و مهاجران با این وعده که به ایاالت متحده آمریکا برده خواهند شد،  گمان می

 .اندفریب قاچاقچیان را خورده

مهاجر در اتاق هتلی در شهر باجا در ایالت کولیفرنیا    79موسسه ملی مهاجرت مکزیک هفته گذشته نیز اعالم کرد که  

 .اندشناسایی شده

 .کنندمیلیون مهاجر غیرقانونی در این کشور زندگی می 8.76رود که های مقامات مکزیکی، گمان میبر اساس داده

 

https://morr.gov.af/

