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 صفحه                                                                                                                                          عنوان  

 1-------------------------------------- شوېلوګر کې له سلو زياتو کورنيو سره د سرپناه د جوړولو په موخه مرستې و

 1------------------------------------------------------------ بيش از هزار مهاجرافغان ازايران به وطن برگشت نمودند

 2------------------------------------------------ زره پېښې ثبت شوې ۳۳۰کې له پولې د اوښتو  ۲۰۲۲فرانتکس: په 

 4--------------------------------------------------------- اندمهاجر در هفته گذشته اخراج شده  ۲۲۰۰ترکيه: بيش از 

 6---------------------------------------- نخست وزير ايالت هسن آلمان: پناهجويان رد شده به گونه فوری اخراج شوند

 8-------------------------------------------------- پناهجويان کمتری از آلمان به کشورهای اروپايی پس فرستاده شدند 

 10 -------------------------------------------------- اتهام جاسوسی عليه "نجات دهندگان مهاجران" در يونان لغو شد

 12 ---------------------------------------------- مهاجر نامنظم از خطر غرق شدن توسط گارد ساحلی ترکيه 33نجات 

مهاجر نامنظم که توسط نيروهای يونانی به سمت سواحل ترکيه رانده شده بودند را از خطر   33گارد ساحلی ترکيه  

 12 ----------------------------------------------------------------------------- .غرق شدن در دريای اژه نجات داد

 12 -------------------------------------------------- امضای يادداشت تفاهم مبارزه با قاچاق مهاجر بين ترکيه و ايتاليا 

 13 ------------------- ها امضا شديادداشت تفاهم بين وزارت کشور ترکيه و در جريان ديدارهای دوجانبه و بين هيئت
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 متن کامل اخبار 

   دوزارت ویب سایت

 

 

( کورنيوسره د سرپناه  ۱۵۶( مه ) ۲۵د دفتر له لورې د لوګر واليت د مهاجرينو چارو آمريت په همکارۍ د مرغومي په )  

 د جوړولو په موخه مرستې وشوې.

يادې کورنۍ چې مخکې د مهاجرينو چارو رياست په همغږۍ د ذکري شوې موسسې سره په ګډه همغږۍ سروې او د  

( متره مکعب  ۱۰ورسره ) ( کټګورۍ کې  Aپه نښه شوې وې، چې په )   کې(  A,B,C) ره په درې کټګوريو  مرستو لپا

 ( کيلو ميخونه مرسته شوې.۱۲( بورۍ سيمټ، څټک، بېلچه، پيچکش، سطل او )۷تېږه، څلورمتره مکعب شګه، )

 

 

 ویب سایت وزارت 

https://morr.gov.af/
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 جدی ازطريق اسالم قلعه عودت نمودند. 25تن مهاجرافغان مقيم ايران، به تاريخ  476يک هزارو 

طفل    8و    IOMتن به دفتر    193به گفته آمر سرحدی اسالم قلعه رياست امورمهاجرين واليت هرات از ميان افراد مذکور،  

 معرفی شدند. WARCHILDردمرزی غرض دريافت کمک، به دفتر

 

 مهاجرنیوز

https://morr.gov.af/
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زره ناقانونه سرحد اوښتنې    ۳۰۰کې    ۲۰۲۲د اروپا د پولې ساتنې ادارې يا فرانتکس په يوه خبرپاڼه کې ويلي دي چې په  

  .سلنه ډېروالی ښيي ۶۴په پرتله   ۲۰۲۱ثبت شوې دي چې دا د 

ننوتو هڅو کې    کې اروپايي ټولنې ته د  ۲۰۲۲د اروپا د پولې ساتنې اداره يا فرانتکس په يوه خبرپاڼه کې وايي چې په   

وروسته اروپا ته د »غيرقانوني« کډوالو د ننوتو تر    ۲۰۱۶سلنه ډېروالی راغلی دی. دغه اداره زياتوي چې دا له    ۶۴

 .ټولو لوړه شمېره ښيي

سلنه يې د بالکان پر الره رامنځته شوې   ۴۵زره پېښې ثبت شوې چې  ۳۳۰د فرانتکس په وينا تېر کال له پولې د اوښتو 

 .دي

تنو ته رسېدلی دی چې    ۹۴۰۰۰کې له پولې د اوښتونکو سوريايي کډوالو شمېر    ۲۰۲۲په خبرپاڼه کې راغلي دي چې په  

 .په پرتله دوه چنده زياتوالی ښيي ۲۰۲۱دا د 

 ولې د بالکان پر الره د کډوالو په شمېر کې زياتوالی راغلی؟  :بيا ولولئ

🆕 Situation at 🇪🇺 external borders in 2022: 

 

🔶 Around 330 000 irregular border crossings in 12 months 

🔶 64% increase from the previous year 

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/ps/post/43654/%D9%88%D9%84%DB%90-%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1-%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF-%DA%A9%DA%89%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88-%D9%BE%D9%87-%D8%B4%D9%85%DB%90%D8%B1-%DA%A9%DB%90-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D8%AF%DB%8C
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Read more: https://t.co/Ita2eRJ3cn pic.twitter.com/5pqzJuJynh 

— Frontex (@Frontex) January 13, 2023 

دا پر له پسې دويم کال دی چې اروپايي ټولنې ته د ننوتو هڅو کې ډېروالی راځي. د خبرپاڼې له مخې د سوريې، افغانستان 

 .سلنه جوړوي ۴۷او تونس وګړي اروپا ته د اوښتونکو کډوالو 

چې دغه    پېښې ثبت شوې دي  ۱۴۵۶۰۰کې د بالکان له الرې اروپايي ټولنې ته د اوښتو    ۲۰۲۲زياته شوې ده چې په  

چنده ډېروالی ښيي. همدارنګه د مرکزي مديترانې له الرې اروپايي هېوادونو ته د اوښتو   ۱۳۶په پرتله  ۲۰۲۱شمېرې د 

 .زياتوالی ښيي ۵۰په پرتله  ۲۰۲۱پېښې ثبت شوې دي چې دا د  ۱۰۰۰۰

لرونکي مهاجر هم شامل    سلنه کم عمر  ۹سلنه ښځې او    ۱۰د خبرپاڼې له مخې له پولې د اوښتونکو کډوالو په ډله کې  

  .دي

ميليونه مهاجر چې پر اکراين د روسيې تر يرغل وروسته له اکراين او مالداويا څخه اروپايي   ۱۳فرانتکس زياتوي چې هغه  

 .ټولنې ته ننوتلي دي په دې ډله کې نه راځي

خو د پوله ساتونکو له خوا په شا    ډېری کډوال اروپايي ټولنې ته د داخلېدو لپاره په وار وار له پولې د اوښتو هڅه کوي،

  .تمبول کېږي

غړو په استازيتوب د اروپايي پولو د امنيت د ساتنې دنده لري. پر دغې ادارې تور دی    ۲۷فرانتکس د اروپايي ټولنې د  

په اپريل مياشت کې ليکلي وو چې    ۲۰۲۲د   ګارډين چې له پولې د کډوالو په شا تمبولو کې الس لري. برتانوۍ ورځپاڼې

مخې د اروپا د پولې ساتنې    له ګډې څېړنې سي اف ار روندشاو، رپوبليک او لو موند د يوې  د اليت هوس رپورټز، شپيګل،

 .کډوال په شا تمبولي دي ۹۵۷تر سپټمبر مياشتې پورې اژه سمندر کې لږ لر لږه  ۲۰۲۱د مارچ د  ۲۰۲۰ادارې د 

. 

 مهاجرنیوز

https://morr.gov.af/
https://t.co/Ita2eRJ3cn
https://t.co/5pqzJuJynh
https://twitter.com/Frontex/status/1613821462103597056?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.theguardian.com/global-development/2022/apr/28/revealed-eu-border-agency-involved-in-hundreds-of-refugee-pushbacks
https://www.spiegel.de/ausland/frontex-in-illegale-pushbacks-von-hunderten-fluechtlingen-involviert-a-086f0e5a-0172-4007-b59c-7bced325cc75
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غيرقانونی" را "مهاجر    ۲۲۰۰هفته گذشته بيش ازگويد، نيروهای امنيتی اين کشور در  اداره امور مهاجران ترکيه می

 .اند. بيشتر اين مهاجران شهروندان افغانستان هستندتن ديگر را از ترکيه اخراج کرده ۲۲۰۰بازداشت نموده و بيش از 

مهاجر "غيرقانونی" بازداشت  ۲۲۶۹جنوری،  ۱۲تا  ۶اداره امور مهاجران در ترکيه در صفحه تويتر خود نوشت: »از 

مهاجر از ترکيه اخراج    ۱۹۹۶۸تن ديگر از اين کشور اخراج شدند.« بر اساس اين منبع، در آينده نزديک   ۲۳۲۱و    شده

 .خواهند شد

 .تن رسيده است ۳۳۴۹اند که از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد مهاجران اخراج شده از ترکيه به منابع گفته

 عبور از مرزهای ترکيه و يونان »بازی با مرگ و زندگی« است  :در همين زمينه

 .اندهزار مهاجر از ترکيه اخراج شده ۴۲۷بيش از  ۲۰۱۶از سال 

مهاجر   ۵۳۴هزار و  ۶۶اند که در ميان آنها هزار مهاجر از ترکيه اخراج شده  ۱۲۰به گفته مقامات، سال گذشته بيش از 

 .خبر دادند ۲۰۲۲مهاجر پاکستانی در سال   ۳۸۵هزار و   ۱۲افغان نيز شامل هستند. مقامات همچنان از اخراج 

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/prs/post/45971/%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%88-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%3C%3C%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%88-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%3E%3E-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELEMİZ DEVAM EDİYOR 

 

6-12 Ocak’ta; 

📌𝟐.𝟐𝟔𝟗 düzensiz göçmen yakalandı. 

📌𝟐.𝟑𝟐𝟏 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. 

 

2023’te; 

📌𝟑.𝟑𝟒𝟗 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. 

 

📌𝟏𝟗.𝟗𝟔𝟖 yabancının sınır dışı işlemleri sürüyor.#TürkiyeGöçüYönetiyor 🇹🇷 

pic.twitter.com/uOmR91cXy2 

— Göç İdaresi Başkanlığı (@Gocidaresi) January 14, 2023 

بزرگترين اخراج در تاريخ ترکيه"  "آن را    ۲۰۲۲دسامبر    ۲۶نيه مطبوعاتی در  اداره امور مهاجرت در ترکيه در يک بيا

درصد افزايش   ۱۵۹حدود    ۲۰۲۱نسبت به سال    ۲۰۲۲ناميد. به گفته اين اداره، اخراج اتباع خارجی از ترکيه در سال  

 .داشته است

 هزار مهاجر افغان را اخراج کرد ۶۸بيش از  ۲۰۲۲ترکيه در سال  :مرتبط

نوشت: »ترکيه   ۲۰۲۲نوامبر سال    ۱۸صفحه يی در    ۷۳آوری است که سازمان ديده بان حقوق بشر در گزارشی  قابل ياد

فرستد.« در اين گزارش آمده است به طور مرتب مهاجران افغان را به ايران يا به زور به افغانستان می  ۲۰۲۱از اگوست  

 .شودکه به پناهجويان افغان در ترکيه فرصت درخواست حمايت بين المللی داده نمی

افغانستان، صدها هزار شهروند افغان به کشورهای همسايه از جمله ترکيه  پس از به قدرت رسيدن دوباره طا لبان در 

 .مهاجر شدند

 مهاجرنیوز

https://morr.gov.af/
https://twitter.com/hashtag/T%C3%BCrkiyeG%C3%B6%C3%A7%C3%BCY%C3%B6netiyor?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/uOmR91cXy2
https://twitter.com/Gocidaresi/status/1614306172219047936?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.infomigrants.net/prs/post/46076/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B6%DB%B8-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
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اهندگی، پس  يک مقام ارشد آلمان، از حکومت فدرال آلمان خواسته است که باتوجه به رقم افزايش درخواست های پن

 .فرستادن پناهجويان را به گونه سريع عملی کنند

بوريس راين، نخست وزير ايالت هسن آلمان از حکومت فدرال اين کشور خواسته است که "برنامه سريع و گسترده پس  

افزايش رقم درخواست فرستادن پناهجويان" را در آينده نزديک و ممکن روی دست گيرد. راين اين درخواست را با توجه به  

 .های پناهندگی در آلمان مطرح کرده است

نخست وزير ايالت هسن با انتقاد از عبور فزاينده پناهجويان در مرزها، به شبکه تحريريه آلمان گفت: »ما به برنامه پس  

به آلمان صورت  هزار مورد، عبور غيرقانونی از مرزها  ۸۵بيش از   ۲۰۲۲فرستادن گسترده موفق، نياز داريم. در سال  

 «.هزار مورد آن از طريق پولند، اتريش، جمهوری چک و سويس صورت گرفته بود ۶۰گرفته بود. حدود 

 بينند مقامات آلمان فشار مهاجرت را به طور قابل توجهی باالتر از سال های گذشته می:مرتبط

آلمان است. به   فدرال  اين مشکل نزد وزارت داخله  تاکيد کرد که کليد حل  بايد "برنامه پس او  اين وزارت  گفته راين، 

 ".فرستادن را عملی کند و مرزها را مصون سازد

آلمان می قبل از ديد بوريس راين، برنامه احزاب حاکم برای ساده سازی اعطای شهروندی  از  تواند "در يک وضعيت 

 ".متشنج، انگيزه کاذب را ايجاد کند و ممکن وضعيت بدتر شود

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/prs/post/45696/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%86%D8%AF
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 تمديد کنترول مرزی در مرز های جمهوری چک :بيشتر بخوانيد 

راين در پاسخ به اين سوال که آيا نيازمندی به برگزاری يک نشست در سطح باال برای گفتگو روی مسايل پناهندگی دانسته 

شود يا خير گفت: »عاقالنه است که صدراعظم، موضوع مهاجرت کنترول نشده را در اولويت خود قرار دهد و به موقع  می

  «.های محلی در مورد چگونگی ادامه آن، صحبت کندلت های آلمان و مقامبا ايا

تواند بر امنيت مرزها، اقدامات در کشورهای مبدا و  به گفته بوريس راين، نخست وزير ايالت هسن آلمان، اين اقدام می

 .همچنين برخورد با وضعيت در محل تأثير بگذارد

 دویچه وله 

 

شوند، شديداً کاهش تعداد پناهجويانی که براساس قاعده دوبلين از آلمان به ديگر کشورهای اتحاديه اروپا پس فرستاده می

  .يافته است. به خصوص پس فرستادن پناهجويان به ايتاليا و يونان بسيار کاهش يافته است

روزنامه "بيلد"، آلمان تعداد کمتری از پناهجويانی را که در ديگر کشورهای اروپايی درخواست بر بنياد گزارش تازه  

 .پناهندگی داده و سپس به آلمان رفته اند، به اين کشورها پس فرستاده است

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/prs/post/45649/%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DA%A9
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ه شود کبر اساس پيمان دوبلين، آن کشور عضو اتحاديه مسئول رسيدگی به درخواست پناهندگی يک پناهجو پنداشته می

پناهجو برای اولين بار در آنجا ثبت شده و درخواست پناهندگی ارائه کرده است. قانون دوبلين صراحت دارد که اگر چنين 

اروپا می  اتحاديه  پناهندگی مجدد میافرادی به کشورهای ديگر عضو  بايد به کشور اولی پس روند و درخواست  دهند، 

 .فرستاده شوند

 يک مهاجر افغان در اثر سرمازدگی در التويا جان باخت: مرتبط

 ۷۰۹ر و  هزا  ۶۸در کل    ۲۰۲۲اين روزنامه نوشته است که اداره مهاجرت و پناهندگی فدرال آلمان )بامف( در سال  

 ۴۱۵۸درخواست بازگشت دادن مهاجران را به کشورهای عضو اتحاديه اروپا فرستاده بود. در واقع از اين ميان، فقط  

 .نفر از آلمان به کشورهای ديگر اتحاديه اروپا پس فرستاده شده اند

 عکس  12

ها به هدف پس فرستادن  تا به حال، ميزان درخواست  ۲۰۱۴در سال  "  ۳با توجه به اين رقم، از زمان تطبيق "پيمان دوبلين  

درصد بيشتر    ۶۲.۵ها در سال گذشته،  پناهجويان در سال گذشته به باالترين سطح خود رسيده بود. تعداد اين درخواست

ترين سطح يعنی شش و نيم درصد، ی شدن بازگشت اين پناهجويان به کمميزان عمل  ۲۰۲۲بود. اما در سال    ۲۰۲۱از سال  

 .کاهش يافته بود

درخواست   ۸۴۹هزار و    ۴۴۴به بعد در کل    ۲۰۱۴در بخشی از اين گزارش اين روزنامه آمده است که آلمان از سال  

نفر در آن   ۸۳۸هزار و  ۴۶، برای پس فرستادن پناهجويان به کشورهای عضو اتحاديه اروپا فرستاده است. از اين ميان

 .سال از آلمان به اين کشورها اخراج شده اند

 کند ها برای اسکان پناهجويان کمک می حکومت فدرال آلمان به ايالت: مرتبط

ان دوبلين در يونان و ايتاليا نسبت به کشورهای ديگر پايين  گفته ميشود که سطح پذيرش مجدد پناهجويان بر اساس پيم

درخواست به يونان فرستاده بود، اما در عمل تنها يک    ۴۳۰هزار و    ۱۰حدود    ۲۰۲۱است. به گونه مثال، آلمان در سال  

  .پناهجو به اين کشور پس فرستاده شد

مورد آن موافقت    ۲۸۷پذيرش مجدد     ه روم تنها بادرخواست را به ايتاليا فرستاده بود ک  ۶۶۲۳به همين گونه، آلمان  

 .کرده بود

. 

https://morr.gov.af/
https://www.dw.com/fa-af/یک-مهاجر-افغان-در-اثر-سرمازدگی-در-لاتویا-جان-باخت/a-64173926
https://www.dw.com/fa-af/حکومت-فدرال-آلمان-به-ایالتها-برای-اسکان-پناهجویان-کمک-میکند/a-63622750
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 مهاجرنیوز

 

مددرسان را که در نجات مهاجران همکاری کرده بودند، لغو کرد. اما   ۲۴يک محکمه در يونان، اتهام جاسوسی عليه  

 .تحقيقات در خصوص قاچاق انسان، کالهبرداری و پولشويی از اين گروه هنوز جريان دارد

نفری امدادگران، هفته گذشته در يونان برگزار شد. اعضای اين گروه مددرسان متهم بودند که گويا   ۲۴محکمه يک گروه  

 .به قاچاق انسان دست داشتند و اتهامات جاسوسی هم عليه آنان صورت گرفته بود در پيوند

در جريان محاکمه، قضات اتهامات جاسوسی را لغو کردند. در حکمی که در محضر دادگاه خوانده شد، قضات به اشتباهات 

 .ف کردندرويه ای از جمله ترجمه ناکافی اسناد دادرسی و عدم دسترسی متهمان به مترجمان اعترا

اما اين فعاالن هنوز با اتهامات قاچاق انسان، پولشويی، کالهبرداری و استفاده غيرقانونی از فريکانس های راديويی با  

 .تحقيقات روبرو هستند

 اتهام قاچاق انسان در يونان محاکمه امدادگران رضاکار به :مرتبط

 .گيری کرده و خواستار رفع اتهامات عليه آنان گرديدسازمان ملل متحد هم در قبال محاکمه اين فعاالن موضع 

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/prs/post/45986/%D9%85%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
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نومبر سال   ماه  در  که  محاکمه  نيز    ۲۰۲۱اين  اروپا  پارلمان  از سوی  بود،  شده  ا"آغاز  جرم  مورد  نگاری  بزرگترين 

 .همبستگی، در اروپا" دانسته شد

در ميان اين متهمان، سارا ماردينی شناگر سوريايی هم حضور داشت که داستان خانوادگی و عبور عجيب آنان از دريای  

 .بخش فيلم شناگران در نتفليکس بودالهام ۲۰۱۵اژه در سال 

 شناگران ماهر سوريايی هستند عکس از صفحه دويچه وله/ سارا ماردينی و خواهرش يوسرا که هر دو 

قدرت را در اين کشور در دست گرفت، تعهد کرده است که اقدامات جدی را   ۲۰۱۹حکومت محافظه کار يونان که در سال  

 .گيردبرای جلوگيری از ورود پناهجويان و قاچاقبران انسان روی دست می

 .يونان برای تحقق اين هدف، ديوارهای محافظتی را در مرز با ترکيه گسترش داده است

 چهار تن در يونان به اتهام قاچاق انسان دستگير شدند :بيشتر بخوانيد 

شوند در هر سال، هزاران پناهجو و مهاجر از کشورهای مختلف جهان به ويژه افريقا، آسيا و خاور ميانه وارد يونان می

 .برسندتا بتوانند به کشورهای غرب اروپا 

ها، يونان متهم به بدرفتاری با پناهجويان و مهاجران بر بنياد ارزيابی های برخی از سازمان های مدافع حقوق بشر و رسانه

باشد. اما حکومت يونان اين اتهامات را همواره رد کرده و خود را مکلف به محافظت از در امتداد مرزهای اين کشور می

 .داندسرحدات اين کشور می

 

 

 

 

 

 

 

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/prs/post/43057/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
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 رادیوصدای ترکیه 

مهاجر نامنظم که توسط نيروهای يونانی به سمت سواحل ترکيه رانده شده بودند را از خطر غرق   33گارد ساحلی ترکيه  

 .شدن در دريای اژه نجات داد

 

  

مهاجر نامنظم که توسط نيروهای يونان به آبهای    33قلعه  آيواجيک استان چاناکگارد ساحلی ترکيه در سواحل شهرستان  

 سرزمينی ترکيه رانده شده بودند را از خطر غرق شدن نجات داد.

 تمامی اين مهاجران نامنظم پس از اتمام امور اداری به اداره مهاجرت آيواجيک انتقال يافتند. 

 رادیوصدای ترکیه 

 

https://morr.gov.af/
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 ها امضا شديادداشت تفاهم بين وزارت کشور ترکيه و در جريان ديدارهای دوجانبه و بين هيئت

 

 امضا شد.ترکيه و ايتاليا مبارزه با قاچاق مهاجر بين يادداشت تفاهم 

 کشور ايتاليا در آنکارا ديدار کرد. سليمان سويلو وزير کشور ترکيه با متئو پيانتدوسی وزير 

 ها امضا شد.در جريان ديدارهای دوجانبه و بين هيئت يادداشت تفاهم بين وزارت کشور ترکيه و ايتاليا،

 توانند به طور موقت به ايتاليا اعزام شوند.بر اين اساس کارشناسان اداره کل امنيت ترکيه می 

ن يافته، تروريسم، مبارزه با مواد مخدر و به ويژه قاچاق مهاجران در تماس پليس ترکيه و ايتاليا درخصوص جرائم سازما

 خواهند بود. 

اش کارهای موفقی را در مورد موضوعاتی که بر سر آنها توافق سليمان سويلو خاطرنشان کرد که او و همتای ايتاليايی

 لی کمک خواهد کرد. اند انجام خواهند داد و معتقد است که اين تالشها به ثبات بين الملکرده

پيانتدوسی همچنين بيان کرد که در هنگام مبارزه داوطلبانه و قاطعانه با مهاجرت های غيرقانونی، حقوق بشر نبايد از بين  

 برود و اين مورد را در ترکيه به وضوح ديده است. 

      

https://morr.gov.af/

