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او راستنېدونکو چارو وزارت  مهاجرینو د   

 ړیکو آمریت د اطالعاتو او عامه ا 

 خبري بلوټن 

 

 وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان 

 



 

 

 



 

 صفحه                                                                                                                                          عنوان  

 1------------------------------------------------------------------ د مهاجرينو چارو وزارت پالوي ايران ته سفر وکړ

 1--------------------------------------------------------------- بيش از دو هزار مهاجر افغان از ايران برگشت نمودند

 2----------------------------------د غزني د مهاجرينو ښارګوټي د جادې د سرک د هوارولو او جغل اچولو کار پيل شو 

 3--------------------------------------------------------------- صدها خانواده در واليت تخار مساعدت دريافت نمودند 

 4------------------------------------- ميليونه يورو ورکوي  ۵۴۱بريتانيا د ناقانونه کډوالو د مخنيوي لپاره فرانسې ته 

 5---------------------------------------------------- حکومت آلمان بايد راه را برای اخراج مهاجران بيشتر هموار کند

 7------------------------------------ کښتۍ د ډوبيدو له امله د پنځو کډوالو مړي موندل شويد ترکيې په سواحلو کې د 

 8---------------------------------------------------- ايتاليا رسيدند  مهاجر از مديترانه نجات يافته و به ۱۰۰۰بيش از 

 10 --------------------------------------------------- دريای اژه: پنج مهاجر در اثر واژگون شدن يک قايق غرق شدند

 11 --------------------------------------------------------- تن ناپديد شدند  ۳۰در واژگونی قايق مهاجران در مديترانه 

 12 --------------------------- مقدونيه شمالی: سه مهاجر و يک قاچاقبر در واژگون شدن موتر حامل شان زخمی شدند 
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 متن کامل اخبار

   دوزارت ویب سایت

 

او د اتشې د کړنو د فعاليتونو د څېړلو په موخه دغه هېواد    مهاجرينو چارو وزارت پالوي د افغان مهاجرينو د ستونزود 

 .ته سفر وکړ

شته   د کورپلټنې رياست رئيس مولوي محمد جان خدرخېل په مشرۍ دغه پالوی به په ايران هيواد کې د افغان مهاجرينو

 .اداري چارو څخه به يې ليدنه وکړي ستونزې او اتشې کړنې وڅېړي او له

   ویب سایت وزارت 

https://morr.gov.af/
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 حوت از مرز اسالم قلعه برگشت نمودند.  21تن مهاجر افغان از ايران به تاريخ  432دو هزار و 

آمريت سرحدی رياست امور مهاجرين واليت هرات در مرز اسالم قلعه بازگشت کنندگان يادشده را ثبت و نيازسنجی نموده 

 نموده است. معرفی  IOMتن را جهت دريافت کمک بشری به دفتر  167و از ميان آن 

   وزارت ویب سایتد

 

https://morr.gov.af/
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زني واليت د ابو ريحان د مهاجرينو ښارګوټي د جادې د هوارولو او جغل اچولو کار د  غدفتر په مالي لګښت د    (DRCد )

 مه پيل شو. ( ۲۲کب په )

د يادې ادارې له لورې د يو ميليون او سل زره افغانيو     متره اوږد والي لري، چې د جوړېدو چارې يې(  ۱۴۰۰دغه جاده )

په لګښت سرته رسيږي، چې د جوړيدو چارې يې د مهاجرينو چارو رئيس او د ښارګوټي د اوسېدونکو د استازو په شتون 

 کې په رسمي ډول پرانيستل شوې.

 يادې جادې په جوړېدو سره به د ښارګوټي د اوسېدونکو ستونزې حل شي.د ويلو ده، چې د 

   ویب سایت وزارت 

 

بسته های    UNHCRو    DACARحوت از جانب موسسات    20خانواده بيجاشده در واليت تخار روز شنبه    552برای  

 صحی و سولر توزيع گرديد. 

https://morr.gov.af/
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خانواد های يادشده از ولسوالی های فرخار و بنگی بوده که قبال در هماهنگی اداره مهاجرين با نهاد های يادشده شناسايی  

 شده بودند. 

خانواده ديگر    22خانواده در فرخار يک بسته صحی از جانب داکار و به    530مه کمکی به هر يک ازدر جريان اين برنا

در ولسوالی بنگی يک تخته سولر همراه وسايل مورد نياز آن از طرف کمشنری عالی سازمان ملل متحد در امورپناهنده 

 گان توزيع شد. 

 مهاجرنیوز

  

د فرانسې او بريتانيا مشرانو د ناقانونه کډوالو د مخنيوي په اړه يوه هوکړه السليک کړه چې له مخې به يي بريتانيا په 

ميليونه يورو ورکړي تر څو دغه هيواد د انګليس چينل له الرې، په وړو کښتيو   ۵۴۱راتلونکو دريو کلونو کې فرانسې ته  

 .کې د ناقانونه کډوالو د ورتګ مخه و نيسي

ليکلي چې د کډوالۍ په اړه دغه هوکړه، د جمعې په ورځ په پاريس کې د بريتانيا د لومړي وزير  انسرويټرز خبري آژ

ريشي سوناک او د فرانسې د ولسمشر امانويل ماکرون لخوا السليک شوه. فرانسه به د دغو پيسو په بدل کې په خپله  

https://morr.gov.af/
https://www.reuters.com/world/europe/sunak-macron-discuss-migration-ukraine-they-reset-ties-2023-03-09/
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و مرکز جوړ کړي او په انګليس کانال کې به د کډوالو د مخنيوي لپاره خپل ځواکونه او خاوره کې د کډوالو د توقيف ي

  .تجهيزات ډير کړي

دا په داسې حال کې ده چې د برتيانيا لومړی وزير هڅه کوي چې له فرانسې څخه په وړو کښتيو کې، بريتانيا ته د کډوالو  

څخه بولي. تيرکال له همدغې الرې د تلونکو کډوالو شمير له    د ورتګ مخه و نيسي او دا د خپل حکومت له لومړيتوبونو

  .زرو څخه واوښت ۴۵

ريشي سوناک په دې اړه د بريتانيا پارلمان ته د داسې يو قانون وړانديز کړی چې د انګليس کانال له الرې ورتلونکي 

 .روندا ته واستول شيکډوال به د دې اجازه و نه لري چې په دغه هيواد کې د پناه غوښتنه وکړي او بايد 

د فرانسې او بريتانيا د نوې هوکړې له مخې، بريتانيا به په فرانسه کې د کډوالو د توقيف د مرکز په جوړولو کې مالي  

مرسته وکړي او همدارنګه د داوړو هيوادونو ترمنځ، په سمندر کې په پرمختللو تکنالوژيو سمبال د فرانسوي ځواکونو  

  .ګزمې ډيرې کړي

مړی ځل نه دی چې بريتانيا فرانسې ته د کښتيو له الرې د ناقانونه کډوالو د مخنيوي لپاره پيسې ورکوي بلکه له دې  د ا لو

  .وړاندې هم څو ځلې داسې هوکړې شوې خو له دغو هوکړو سره سره بريتانيا ته د تلونکو کډوالو شمير خورا لوړ شوی

 انګليس کانال کې له الرې برېتانيا ته د کډوالو د تګ د مخنيوي تړون السليک کړلندن او پاريس د  :نور ولولئ

ميليونه يورو ورکړې تر څو فرانسه په خپله   ۳۰يوې بريتانوی چارواکی ويلي چې لندن په تيرو دريو کلونو کې پاريس ته  

خاوره کې د کډوالو د توقيف مرکزونو سره مرسته وکړي. د دغو توقيف مرکزونو څخه د خوندي هيوادونو کډوال بيرته 

هيوادونو خوندي نه وي نو هغو دريمو هيوادونو ته استول کيږي چې له   خپلو هيوادونو ته استول کيږي. که چيرې د دوې

 .يه فرانسې ته ورغلي ويهغه ځا

د يادولو ده چې د فرانسې له ختيځ کالې بندري ښار او نورو سيمو څخه د افغانانو په ګډون د يو شمير هيوادونو کډوال  

هڅه کوي چې په وړو کښتيو کې د سمندر له الرې ځانونه بريتانيا ته ورسوي. د روان ميالدي کال له پيل څخه شاوخوا 

 .چې پر دغه سمندري الر ځانونه بريتانيا ته ورسويکډوال توانيدلي  ۳۰۰۰

 مهاجرنیوز

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/ps/post/44705/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%AF-%D8%A7%D9%86%DA%AB%D9%84%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%DA%A9%DB%90-%D9%84%D9%87-%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%90-%D8%A8%D8%B1%DB%90%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D9%87-%D8%AF-%DA%A9%DA%89%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88-%D8%AF-%D8%AA%DA%AB-%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%8A-%D8%AA%DA%93%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%DA%93?preview=1678716449922


 

6 
 

 

Website: https://morr.gov.af  

 

 

Twitter: https://twitter.com/MoRRAfg 

 

نخست وزير ايالت هسن آلمان، از حکومت فدرال خواستار تالش های بيشتر در اخراج پناهجويان رد شده و بازگشت آنها  

گفت که حکومت فدرال ظاهراً اطالع ندارد که شهرداری ها در مرز توانايی های شان  به کشورهای شان شده است. او  

 .رسيده اند

بوريس راين، نخست وزير ايالت هسن آلمان گفته است که هر چند موضوع اخراج ها مربوط به ايالت هاست، "اما دست 

تواند با کشورهای مبدا مهاجران که از پس   ما عمال در اين قسمت بسته است". او در ادامه می گويد که "ايالت هسن نمی

  ".گرفتن آنها امتناع می ورزند يا روند بازگردان را پيچيده می کنند، مذاکره کند. اين کار وظيفه حکومت فدرال است

 ۵،۷راين گفته است که "ايالت هسن آلمان در حال حاضر دومين باالترين ميزان اخراج ها را در سطح آلمان دارد، يعنی  

پناهجوی رد شده که در سال گذشته مجبور به ترک آلمان بودند،   ۱۷۸۰۰درصد. "اما اين نيز به اين معنی است که از

". او به اين باور است افرادی که از حق اقامت در آلمان برخوردار نفر در واقع هسن را ترک کرده اند ۱۰۰۰تنها حدود  

 .هزار نفر در آلمان می رسد ۳۰۴نيستند، بايد به زادگاه خود بر گردند. رقم اين افراد به بيش از 

ن امر را  راين می گويد که ما به يک روند عملی اخراج نياز داريم، همانطور که احزاب ائتالفی در قرارداد ائتالفی خود اي

اعالم کرده است. در توافقنامه ائتالف بين احزاب سوسيال دموکرات )اس پی دی(، سبزها و ليبرال دموکرات )اف دی پی(  

همه افرادی که به ما مراجعه می کنند نمی توانند اينجا بمانند. ما روند اخراج را با جديت و منسجم پيش می » :آمده است

 «.ن و افراد خطرساز رابريم. به ويژه اخراج جنايتکارا 

https://morr.gov.af/
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نخست وزير ايالت هسن آلمان از اوالف شولتس صدراعظم کشور خواست تا سياست پناهندگی را در "صدر اولويت ها"  

قرار بدهد. او در ادامه گفت که "صدراعظم باالخره بايد با نخست وزيران اياالت صحبت کند. شهرداری ها نياز به پول و  

ايالت های آلمان به پول  محدوديت روند مهاجرت دارند ، به اجالس ها و انگيزه های جديد برای مهاجرت نياز نداريم. 

بيشتری از حکومت فدرال برای اسکان پناهجويان نياز دارند". او می گويد که اما ما بايد اين واقعيت را که حکومت فدرال  

ی ها در مرز توانايی های شان رسيده اند، از  ظاهراً چنين نکرده است و اطالع ندارد که در محل چه خبر است و شهردار

 .نظر دور نداشته باشيم

در يک اجالس که در ماه فبروری، حکومت فدرال، اياالت و شهرداری ها داشتند، هماهنگی بهتر در مورد اسکان پناهجويان  

مورد کمک های مالی و مراقبت از آنها توافق صورت گرفت. نانسی فايزر، وزير داخله آلمان در آن زمان گفت: »در  

 «.اضافی احتمالی حکومت فدرال در حوالی عيد پاک گفتگوهای بيشتری انجام خواهد داد

در ايالت هسن آلمان انتخابات ايالتی در ماه اکتوبر داير می گردد که فايزر کانديدای برتر حزب سوسيال دموکرات )اس پی  

 .دی( و بنابراين رقيب نخست وزير بوريس راين است

 مهاجرنیوز
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د ترکيې ساحلي ساتونکو د شنبې په سهار د پنځو کډوالو مړي وروسته له هغه و موندل چې د دغه هيواد د آيدين ښار په  

 .تنه نور له کښتۍ څخه ژغورل شوي دي  ۱۱سواحلو کې د دوې کښتۍ په آژه سمندر کې ډوبه شوه. د يو ماشوم په ګډون  

ته سپاره ول او د ترکيې ساحلي ساتونکو په    ۳۱کښتۍ کې  خبري آژانس د شنبې په ورځ راپور ورکړ چې په   رويټرز

تنه يي وژغورل. ژغورل شوي کسان د    ۱۱بجو سيمې ته ورسيدل او    ۶کښتۍ کې د اوبو له ننوتلو وروسته، د سهار په  

 .آيدين ښار د دديم بندر ته ليږدول شوي دي

بل پلو بيا د يونان ساحلي ساتونکو ويلي چې د دغې کښتۍ له ډوبيدو وړاندي يي ترکي چارواکو ته خبردارۍ ورکړی وو. 

 .د دواړو هيوادونو سمندري ځواکونه ويلي چې د کډوالو د ژغورنې عمليات دوام لري

مه، يوه کښتۍ چې له ترکيې څخه يي حرکت کړې وه، د   ۲۶دا په داسې حال کې ده چې دوه اونۍ وړاندې د فبرورۍ په  

تنو خپل ژوند    ۷۴افغانانو په ګډون   ۴۹په دغه پيښه کې د   .سواحلو کې له ډبرو سره ولګيد او ټوټې ټوټې شوه  ايټاليا په

 .له السه ورکړ او لسګونه نور الدرکه شول

 کډوالو ژغورل  ۱۳۰۰د ايټاليا په سواحلو کې د 

کډوال له سمندر څخه   ۱۳۰۰د ايټاليا سمندري ځواکونو د شنبې په ورځ، يوځل بيا د دغه هيواد په جنوبي سواحلو کې  

 .ژغورلي. چارواکي ويلي چې دغه کډوال په دريو جال جال عملياتو کې له مديترانې څخه ژغورل شوي دي

همدارنګه د کب نيونکو   .سواحلو څخه ژغورل شوي  تنه يي له دوو کښتيو څخه د کاالبريا له  ۸۷۹د ژغورل شويو له ډلې  

 .کډوال د کروتون ښار د کاالبريا په بندر کې ژغورلې ۴۸۷يوه کښتۍ، 

 .تنه نور کډوال د سيسيل له سواحلو څخه ژغورل شوي دي ۲۰۰په ورته مهال، سيمه ايز چارواکي ويلي چې 

وروستيو کلونو کې ډيرې شوې دي چې د ايټاليا په محافظه کاره ايټاليا ته له ترکيې او شمالي افريقا څخه د کډوالو څپې په  

حکومت يي فشارونه ډير کړي. سره له دې چې حکومت ژمنه کړې چې د کډوالو د دغو څپو شمير به راکم کړي خو بيا  

 .هم دغه لړۍ داوم لري

تنه يي په روانه اونۍ   ۴۰۰۰زرو څخه ډير کډوال ايټاليا ته رسيدلي دي چې له دغې ډلې    ۱۷د روان کال له پيل څخه له  

کې دغه هيواد ته رسيدلي. همدارنګه سلګونه کډوال اروپا ته د رسيدو په هيله، د مديترانې په سمندر کې خپل ژوند له 

 .السه ورکړی

 مهاجرنیوز

https://morr.gov.af/
https://www.reuters.com/world/middle-east/five-migrants-die-boat-sinks-aegean-turkish-coastguard-2023-03-11/#:~:text=ANKARA%2FATHENS%2C%20March%2011%20(,found%20on%20a%20nearby%20island.
https://www.infomigrants.net/ps/post/47113/%D8%A7%DB%8C%D9%BC%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%DA%A9%DB%90-%D8%AF-%DA%A9%DA%89%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88-%D8%AF-%DA%A9%DA%9A%D8%AA%DB%8D-%DA%89%D9%88%D8%A8%DB%90%D8%AF%D9%84-%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88-%D9%BE%D9%87-%DA%AB%DA%89%D9%88%D9%86-%DB%B6%DB%B2-%D8%AA%D9%86%D9%87-%D9%88%DA%98%D9%84-%D8%B4%D9%88%D9%8A
https://www.infomigrants.net/ps/post/47113/%D8%A7%DB%8C%D9%BC%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%DA%A9%DB%90-%D8%AF-%DA%A9%DA%89%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88-%D8%AF-%DA%A9%DA%9A%D8%AA%DB%8D-%DA%89%D9%88%D8%A8%DB%90%D8%AF%D9%84-%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88-%D9%BE%D9%87-%DA%AB%DA%89%D9%88%D9%86-%DB%B6%DB%B2-%D8%AA%D9%86%D9%87-%D9%88%DA%98%D9%84-%D8%B4%D9%88%D9%8A
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مهاجر از طريق بحيره مدتيرانه به ساحل رسيدند. گاردساحلی    ۱۰۰۰به روز شنبه در ايتاليا، بعد از عمليات نجات، بيش از  

 .نفر، که در آخر ماه فبروری غرق شد، با انتقاد مواجه است  ۱۵۰ايتاليا به دليل عدم کمک رسانی به يک قايق با بيش از  

مهاجر به شهر بندری کروتونه در منطقه   ۴۸۷چنانچه خبرگزاری انسا گزارش داده است، شب هنگام يک قايق حامل  

 .کاالبريا در جنوب ايتاليا رسيد. گارد ساحلی اين قايق را تا ساحل اسکورت کرد

ا برد. همه مهاجران قبل مهاجر ديگر را به بندر شهر رجو کاالبري  ۵۸۴قبل از ظهر شنبه، يک کشتی گارد ساحلی جمعاً  

 .از آن، از کشتی های مزدحم در آب های بين المللی گرفته شده اند

ادارات ايتاليا گفته اند که شرايط جوی سخت و شمار زياد مهاجران، عمليات نجات را »به صورت غير عادی پيچيده« 

 .در بحيره در تقال اندکرده بود. آن ها افزوده اند که تاهنوز صد ها مهاجر در قايق های نامساعد  

فبروری ماه گذشته يک قايق با   ۲۶گاردساحلی ايتاليا در روز های گذشته اغلب با انتقاد ها مواجه بوده است، زيرا در  

مهاجر کمک دريافت نکرده و غرق شد. شمار زياد اجساد مهاجران در روز های گذشته توسط اقارب آن ها،   ۱۵۰بيش از  

 .از آلمان نيز شناسايی شد

جسد را از   ۱۶در ميان قربانيان شمار زيادی مهاجران افغان نيز بوده اند. يک شرکت آلمانی مربوط به دفن اجساد، انتقال  

 .طريق ترکيه به افغانستان سازماندهی می کند

https://morr.gov.af/
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جمعاً    به روز شنبه، دوهفته بعد از آن سانحه، نيروهای عملياتی، جسد يک دختر را از بحر بيرون کردند. در اين سانحه

 .نفر جان باختند ۷۴دست کم 

وزارت داخله ايتاليا گفته است که در روز های گذشته هزاران مهاجر در قايق ها به داخل کشور و يا در جزيره المپيدوسا 

مهاجر راجستر شده اند. در دو سال   ۸۰۰هزار و  ۱۵رسيده اند. تا روز پنج شنبه، بعد از آغاز سال به اين سو، بيش از 

 .بوده است ۶۰۰۰شمار مهاجران در همين مدت حدود قبل، 

 مهاجرنیوز

 

گويند که پنج مهاجر در اثر واژگون يک قايق در دريای اژه غرق شدند. يازده مهاجر ديگر از جمله يک های ترکيه میمقام

  .داده شدندکودک توسط امدادگران نجات 

مهاجر در دريای اژه واژگون    ۳۱مارچ، يک قايق الستيکی حامل    ۱۱نگهبانان ساحلی ترکيه اعالم کردند که روز شنبه  

 .شد

داد.اين حادثه در در آب آيدين رخ  دهد که يک ويديوی نگهبانان ساحلی نشان می های نزديک شهر ديديم در نزديکی 

 .دهندآبهای متالطم دريا گيرافتاده، بازوان شان را تکان میمهاجران در يک قايق الستيکی که در 

 .مهاجر ديگر از جمله يک کودک نجات داده شدند ۱۰ازدست دادند و  پنج مهاجر در اين حادثه جان خود را

https://morr.gov.af/
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ين تن از مهاجران قايق موفق شدند خود را به جزيره فارماکونيسی در يونان برسانند. ا  ۵اند که  نگهبانان ساحلی گفته

 .کيلومتر از سواحل ترکيه فاصله دارد ۱۰جزيره حدود 

 .کردمهاجر را حمل می ۳۱اند که قايق هنگام حرکت شاهدان عينی گفته

در اوايل فبروری، يک زن و چهار  .مهاجران در دريای اژه نيست  اين اولين حادثه مرگبار واژگون شدن کشتی يا قايق

 .ان جان خود را از دست دادندکودک در اثر غرق شدن قايق حامل مهاجر

کنند با قايق و از طريق دريای  رود. بيشتر مهاجران تالش می های مهم مهاجران به سوی اروپا به شمار می ترکيه از گذرگاه

 .اژه خود را به يونان يا ايتاليا برسانند

مهاجر که از منطقه ازمير در ترکيه حرکت بود در چند قدمی سواحل   ۲۰۰تا    ۱۵۰فبروری يک کشتی حامل    ۲۶روز  

ها، جان خود را از دست دادند و دهها تن ديگر ناپديد  مهاجر، بيشتر شان افغان  ۷۰ايتاليا غرق شد. در اين حادثه بيش از  

 .هستند

مهاجر برای رسيدن    ۲۲۶۹سو  به اين    ۲۰۱۴از سوی سازمان بين المللی مهاجرت، از سال   بر مبنای آمار منتشر شده

  .اندبه اروپا در مديترانه شرقی غرق شده

 مرگ دست کم دو مهاجر در سانحه واژگونی قايق در بحيره اژه  :در همين باره

 مهاجرنیوز

 

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/prs/post/47207/%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%85-%D8%AF%D9%88-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%98%DA%AF%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DA%98%D9%87
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تن از سرنشينان  ۱۷ .تن ناپديد شده اند  ۳۰های مديترانه  ها در نتيجه واژگونی يک قايق مهاجران در آببر اساس گزارش 

 .اين قايق نجات داده شده اند

سرنشين    ۴۷خبرگزاری ايتاليايی »انسا« به نقل از گارد ساحلی اين کشور گزارش داده است که اين قايق در مجموع حامل  

تن   ۱۷بوده است. اين قايق روز شنبه در آب های بين المللی در نزديکی سواحل ليبيا بوده است و بعد از غرق شدن آن، 

 .از سرنشينان نجات داده شده اند

پروژه کمکی »زنگ هشدار« روز شنبه به مقام های ايتاليا، مالتا و ليبيا خبر داده بود که اين قايق در وضعيت اضطراری  

  .قرار گرفته است. به گفته اين پروژه، سرنشينان اين قايق خسته و دچار شوک شده اند

روز شنبه در توييتی گفته است که کارمندان اش اين قايق مهاجران را که »به طور   سی واچ« نيز»سازمان امدادی آلمانی  

  .خطرناکی پر است« از يک هواپيمای نظارتی مشاهده کرده اند

به گفته گارد ساحلی، مقامات ليبيا که در اين منطقه مسئول اقدامات امداد و نجات اند ، برای عمليات نجات درخواست 

اين رو يک کشتی تجاری که در نزديکی اين محل حضور داشته، تالش کرده است که مهاجران را به   کمک کرده بودند. از

 .عرشه اين کشتی انتقال دهد. اما قايق مهاجران واژگون شده است

اشتند  نجات يافته اين رويداد نياز به درمان د ۱۷مهاجران نجات يافته حاال به ايتاليا انتقال داده شده اند. دو تن از مجموع 

و به اين دليل اين کشتی ابتدا به مالتا رفت تا آن ها را به شفاخانه برساند. عمليات نجات برای يافتن مابقی ناپديد شدگان  

 .ادامه دارد

نفر جان خود را از   ۷۶دو هفته پيش در يک تراژدی ديگر در نزديکی مناطق ساحلی کاالبريا در جنوب ايتاليا دست کم  

حکومت ايتاليا را به عدم اقدامات به موقع برای نجات سرنشينان قايق های واژگون شده متهم می   دست دادند. منتقدان

 .کنند

 مهاجرنیوز

https://morr.gov.af/
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مهاجران در اثر واژگون شدن موتر حامل پوليس مقدونيه شمالی اعالم کرد که سه مهاجر و يک فرد مظنون به قاچاق  

  .شان در مرکز اين کشور زخمی شدند. اين حادثه حين عمليات تعقيب و گريز پوليس با مهاجران روی داد

که از توقف برای کنترول از سوی پوليس بی توجهی   مهاجر هنگامی واژگون شد  ۱۱به گفته پوليس، يک موتر حامل  

 .فتنشان داد و تحت تعقيب قرار گر 

اين حادثه در شهر ولس در در مرکز مقدونيه شمال روی داد و چهار تن از جمله سه مهاجر و يک فرد مظنون به قاچاق 

 .اين مهاجران زخمی شدند

 .تن ديگر نيز افغان بودند ۳تن هندی و  ۳تن از مهاجران پاکستانی،  ۵

ساله مقدونيه شمالی است و دستگير شده است.    ۲۷ای گفته است که مظنون قاچاق مهاجران يک تبعه  خبرنامه پوليس در

 .اندمهاجران زخمی شده نيز از شفاخانه بيرون آمده

ها معتقدند که ها را به يونان اخراج کند. مقامپوليس مهاجران را به يک مرکز نگهداری در مرز جوجويجا انتقال داد تا آن

 .انداين مهاجران از يونان وارد مقدونيه شمالی شده

جاده بالکان به   ۲۰۱۵دونيه شمالی يکی از کشورهايی است که در مسير جاده معروف بالکان موقعيت دارد. از سال  مق

 .های مهاجران از آسيای جنوبی و خاورميانه به سوی اروپا بدل شده استترين گذرگاهيکی از مهم

https://morr.gov.af/


 

14 
 

 

Website: https://morr.gov.af  

 

 

Twitter: https://twitter.com/MoRRAfg 

، تردد مهاجران از طريق جاده بالکان افزايش ۱۹-گير کوويد های ناشی از بحران همهها، بعد از رفع محدوديتبنابر گزارش

 .يافته است

هزار تالش غيرقانونی برای ورود به اين کشور از   ۱۷نزديک به    ۲۰۲۲به گفته پوليس مقدونيه شمالی، در ده ماه اول  

 .سوی مهاجران انجام شده است 

 .دهداين رقم نسبت به همين مدت در سال پيشتر، دو برابر افزايش را نشان می
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