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 صفحه                                        عنوان                                                                    

 4--------------------------------------------------------- شد  عیخانواده در ننگرهارتوز  719 یبرا یونقد ییکمک غذا

 4------------------------------ هالل احمر ترک  یمهاجر افغان در پاکستان از سو یهابه خانواده ییغذا یهابسته عیتوز

 5-------------------------------------------------- خانواده در کندز 225 یبرا یرخوراکیوغ یمساعدت خوراک عیتوز

 5--------------- مهاجرت به پارلمان ریاخراج از دانمارک؛ احضار وز  انیدر جر یرانیکرد ا یضرب و شتم زن پناهجو

 7---------------------------------------------------------------- برگشت نمود  ران یاز شش هزار مهاجرافغان، ازا شیب

 7------------------------------------------------ نجات داد  یبادبان یکشت کیپناهجو را از  ۷۰حدود  ونانی یگارد ساحل

 8----------------------------------------- یهمکارانو شمیر کم د رمنوېراپور: په آلماني دولتي ادارو کي د مهاجرو او م
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آنوالیت  حمل سال روان، ازطریق ریاست امورمهاجرین وعودت کننده گان   11ننگرهار به تاریخ خانواده بیجاشده والیت   719برای

 .مساعدت شد

کیلو برنج، یک کیلو   4کیلو دال ،  15لیتر روغن،  9کیلو آرد،   62خانواده، مواد غذایی شامل  250مساعدت یادشده برای هریک از  

افغانی ا زجانب موسسه اکشن   900هزارو  7خانواده دیگر پول نقد مبلغ  469بود و برای هریک از  OCHR نمک که ازطرف اداره 

   .اید بود که بعد از سروی باحضور نماینده ریاست مهاجرین آن والیت توزیع شد

ه 
 ادیوترکیه ر

 خانواده مهاجر افغان در شهر هاریپور پاکستان کمک غذایی ارائه کرد   150به مناسبت ماه مبارک رمضان به  Türkiye هالل احمر 
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شهر هاریپور به مناسبت ماه   اعالم کرد که در منطقه پانیان Türkiye کارلوس کامیلو رئیس هیئت هالل احمر ابراهیم
 .غذایی توزیع کرد هایخانواده نیازمند بسته 150مبارک رمضان بین 

 .گرم بوده و حاوی مواد غذایی اساسی استکیلو 37های مورد بحث تقریباً کامیلو خاطرنشان کرد که بسته

 یب سایت وزارت و

 
 .حمل سال روان مواد غذایی وغیر غذایی توزیع شد 11خانواده مستحق در مرکز والیت کندز به تاریخ  225برای  

بود، ازطریق ریاست مهاجرین آنوالیت   OCHRصحی را که مساعدت دفتر هریک از خانواده ها ی سروی شده، بسته های غذایی و 

 .دریافت نمودند

 
 
 

 
 

 یورونیوز 
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 AP Photo  کپی رایت  -    تظاهرات در حمایت از پناهجویان در دانمارک

پارلمانی احضار شده تا به سواالت نمایندگان    گزارش شبکه تلویزیونی دانمارک ماتیاس تسفایه، وزیر مهاجرت به یک کمیته  به

  .دانمارک توضیح بدهدپناهجوی ایرانی کرد« در زمان استرداد و اخراج از  درباره » آزار فیزیکی یک

در آن این پناهجوی کرد که مادر سه   روزهای گذشته ویدئویی توسط سازمان مردم نهاد »ترامپولین هاوس« منتشرشد که  در

  مقابل اخراج از کمپ پناهندگان مقاومت می کند. او در این ویدئو مورد ضرب و   فرزند است را می بینیم که روی زمین در

ترامپولین هاوس« مدعی است که برای مقابله با  » .س از بازداشت ابتدا به قرارگاه پلیس منتقل می شودشتم قرار می گیرد و پ

 .آرامبخش تزریق کرده اند مقاومت این زن، به او داروی

روی زمین نگاه داشته و سر او را بروی   نفر این زن را  ۴ویدئو در کمپ پناهندگی »آونستروپ« گرفته شده است و در آن    این

لرزد. مردی لباس شخصی سعی می کند از داخل خودرو دستبند و پابندی می آورد   نگفرش گرفته اند. این زن بوضوح میس

 .بوسیله این زن را از تحرک بازدارند تا

زن داروی آرامبخش تزریق نشده اما    آژانس رسیدگی به اخراج مهاجران غیرقانونی دانمارک ادعا می کند که به این  مقامات

  .برخورد »فیزیکی صورت« گرفته استبا او 

فرزندش از دانمارک اخراج شود. فرزند    غیردولتی »ترامپولین هاوس« می گوید این زن قرار بوده که به همراه دو  سازمان

یکساله    دانمارک ماندگار شدند. خانواده این زن کرد می گویند که جدایی مادر از فرزند  دیگر او که یکساله است با پدرش در

 .زن کرد پیش از این اتفاقات منقضی شده است مچنین گفته می شود گذرنامه ایرانی ایننقض قوانین حقوق بشری است. ه

انتظار    سبزها در این کشور در صفحه توییترش نوشت: »من طاقت ندارم به سرنوشتی که در  اسکندر صدیق نماینده مستقل

توضیحات فراخواندم تا توضیح دهد که آیا  پاره ای    زن کردی که دیروز به اجبار تبعید شد، فکر کنم. تسفایه را برای ادای

 «کنیم یا نه؟مردم رفتار می واقعاً قراراست اینگونه با

ساله   ۳۷ زاده خیر حقانی قدم  دهد می گوید نام این زن کردنشین ایران را پوشش می نگاو که اخبار مناطق وبسایت خبری هه

این پناهجوی کرد هیچگاه منقضی نشده است و از   رنامه ایرانیاهل سرپل ذهاب است. وزارت مهاجرت دانمارک می گوید گذ

 .سپس به اروپای غربی آمده است طریق این گذرنامه به ترکیه و

https://per.euronews.com/2022/04/01/danish-migration-minister-ask-by-the-parliament-for-violent-aggression-on-an-iranian-refug
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حمل    14تن مهاجرافغان ازایران، به تاریخ    581آمریت امورمهاجرین نیمروز ازبرگشت جبری و داوطلبانه شش هزارو  

 .خبرداد
خانواده شامل   8تن دیگرافراد مجرد بودند که طور جبری و  4328تن و    731خانواده، شامل    170از میان افراد مذکور

 .تن مجردین بصورت داوطلب واردکشور شده اند 1489تن و 33
تن مجرد راغرض دریافت کمک،   934زن وهمچنان    385مرد و  350خانواده شامل    172منبع عالوه نمود که ازآن میان، 

 .معرفی شدند IOMبه دفتر

 صدای آزادی 
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دچار   (Peloponnese) پناهجو را از یک کشتی بادبانی که در غرب شبه جزیره پلوپونز ۷۰احلی یونان، حدود  گارد س
 .مشکل شده بود، نجات داد

 اپریل( گفت، این پناهجویان که اکثراً از افغانستان و عراق بودند، به بندر پیلوس ۲رادیو دولتی یونان دیروز )شنبه 
(Pylos) در جنوب یونان منتقل شده اند. 

کنند، پناهجویان را از سواحل ترکیه یا کشورهای دیگر شرق بحیرۀ مدیترانه، به کشورهای اتحادیه  قاچاقچیان تالش می
 .اروپا منتقل کنند

ا معموالً قدیمی و غیرقابل استفاده بوده، اکثراً در طول این سفر خطرناک، دچار آسیب تخنیکی و یا سایر  اما کشتی های آنه
 .شوندحوادث می

 مهاجر نیوز

دولتي ادارو کي د مهاجرو او مېرمنو همکارانو    په آلمان کي د تر سره سوي یوې څېړني پایلي ښیي چي د دغه هیواد په
 .اوسنی شمیر کافي نه دی

 د کاتولیکي خبري آژانس د خبر له مخي دغه تحقیق د آلمان په ویسباډن کي د نفوس سره تړلو څېړنو د فدرالي انستیتیوت
(BiB)   ادارو کي ال تر اوسه د مېرمنو او په  له خوا تر سره سوی دی. د تحقیق په پایلو کي راغلي دي چي د آلمان په دولتي

 .همدې شان د مهاجرت شالید لرونکو همکارانو شمیر کم پاته دی

سلنه مېرمني دي خو په دولتي ادارو کي د ټولو کار   ۴۹په راپور کي راغلي چي په آلمان کي د اوسېدونکو انسانانو تقریبا  
کال د مارچ    ۲۰۲۲ل تحقیق پایلي د چهارشنبې په ورځ )د  سلنه مېرمني تشکیلوي. یاد انستیتیوت د خپ  ۴۰کوونکو صرف  

  .نېټه( خپرې کړي دي ۳۰

د تحقیق د پایلو له مخي هغه انسانان چي د کار کولو عمر لري او مهاجر دي یا د مهاجرت شالید لري، د آلمان د ټول نفوس 
 .ادي ډلې سره تړاو لريسلنه له ی ۱۲سلنه برخه تشکیلوي. خو په دولتي ادارو کي د کارکوونکو صرف  ۲۸

کال په پرتله په دولتي ادارو کي د مېرمنو او د مهاجرت د شالید لرونکو شمیر زیات سوی، خو   ۲۰۰۹د راپور له مخي د  
کال د آلمان په دولتي ادارو کي له کار کوونکو   ۲۰۰۹په نفوس کي د هغوی د شمیر سره په پرتله ال تر اوسه ناانډوله دی. په  

 .فیصده یې د مهاجرت شالید لرونکي ول  ۸ې مېرمني او سلنه ی ۳۵څخه 

څخه سیاستپوه مارتین واینمن ویلي دي چي په دولتي ادارو کي چي څوک هر څومره چوکۍ لوړیږي، هغومره   (BiB)د  
پکښي د مېرمنو او مهاجرت د شالید کسانو شمیر پکښي کمیږي. یعني په لوړو پوستونو کي د مېرمنو او مهاجرو شمیر ال 

 .نور هم کم وي. د مارتین واینمن په وینا دا ناانډولي په ټولو دولتي ادارو کي موجوده ده

کارپوه مارتین واینمن زیاته کړېده چي البته په کاري ځایونو کي د مېرمنو او مهاجرو کار کوونکو نا انډولي یوازي په دولتي 
  .ادارو کي نه بلکه په ټولو کارځونو کي موجوده ده
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