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 صفحه                                        عنوان                                                                    

 4----------------------------------------------------------------------------------------------------- متن کامل اخبار

 4----------------------------------------------- وپاکستان، به وطن برگشت نمود رانیاز سه هزار مهاجرافغان ازا شیب

 5-------------- ...  هللا تیحج، عازم ب ضهیفر یدرسال روان جهت ادا ران،یپاکستان وا میافغان مق نینفر از مهاجر 150

 6--------------------------------------- ه ړوک دنهیسره ل سییر ېموسس فیلیر کیداسالم  الیوزارت مرست نوید مهاجر

 6----------------------------------- اژه نجات داد  رهیشان در بح یاز مهاجران را پس از غرق شدن کشت یگروه ونانی

 7----- ...رودوس در حال ی ست یتور رهینجات داد که در برابر جز یق یمهاجر را از قا ۲۶ کشنبهی روز  ونانی یگارد ساحل

 8------------------ ړچارو وزارت سالکار الحاج قاري محمود شاه کاپیسا والیت ته سفر وک دونکوېد مهاجرینو او راستن

 8------------------------------- ها در صدر فهرستافغان ه؛یاز ترک «یرقانونیاخراج »مهاجران غ یدرصد  ۷۰ شیافزا

 9-------------------------------- کرد  یر یاز ورود صدها پناهجو جلوگ یگارد ساحل  ونان؛یبه  هیاز ترک انی هجوم پناهجو

 12 ----------------------------------- ست؟ ی" در آلمان چیو ی"اچ آ روسیمصاب به و ین ییاوکرا انیمشکالت پناهجو

 12 ------------------------ شود ینظر قبول م دیپس از درخواست تجد یک یدر آلمان  یرد شده پناهندگ ه یاز هر سه دوس
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 ویب سایت وزارت 

 

 ازآرشیف  ، عکس

نفر مهاجر، به تاریخ دوم جوزا طور اجباری و داوطلبانه   587به اساس معلو مات آمریت امورمهاجرین نیمروز سه هزارو  

 .نموده استازایران به وطن برگشت 

خانواده   26تن دیگرافراد مجرد بودند که طور اجباری و  2118تن و    474خانواده ، شامل    121از میان افراد مذکور

 .تن مجرد بصورت داوطلب واردکشور شده اند 900تن و 95شامل 

ت کمک، به  تن مجرد راغرض دریاف   151زن وهمچنان    239مرد و  187خانواده شامل   106به گفته منبع ازآن میان،  

 .معرفی شدند IOMدفتر

 .خانواده مهاجردیگر، روز گذشته، به کشور عودت نموده اند 49همچنان 
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

نفر فاقد مدرک بودند    334آمر سرحدی ریاست امور مهاجرین قندهار، درسپین بولدک گفت که خانواده های یادشده شامل  

 .و از طریق مرز سپین بولدک وچمن به وطن برگشته اند

 
 

 رت ویب سایت وزا

 

نفر زایر بیت هللا   582هزارو  13به اساس معلومات وزارت محترم ارشاد، حج واوقاف، عربستان سعودی درسالروان،  

نفرکمترمی باشد و وزارت ارشاد،   418هزارو    16شریف را برای افغانستان سهمیه داده است که درمقایسه با گذشته،  
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( نفرسهم حج را برای مهاجرین افغان مقیم پاکستان وایران،  150افغانستان، )حج واوقاف، با درنظرداشت تقلیل سهمیه  

 .طور فوق العاده، از سهم استثنایی درنظر گرفته است

منبع عالوه نموده است که حجاج معرفی شده مهاجر، از طرف وزارت، امور مهاجرین وعودت کنندگان، صرف از امتیاز  

د، اما مصارف حج را، شخص زایر، مانند سایر زایرین، طورمکمل پرداخت می  رفتن حج، بدون نوبت برخوردار می باشن 

 .نماید

 .گفتنی است که عربستان سعودی، بعد از وقفه دوساله، پروسه حج را راه اندازی نموده است 

 د وزارت ویب سایت 

 

( مه د اسالمیک ریلیف موسسې ٣مهاجرینو او راستنېدونکو چارو وزارت مرستیال محمد ارسالح خروټي د غبرګولي په )د  

د رییس عمیر حسین او د انګلستان داسالمیک ریلیف رهبرۍ شورا غړي آفان چیما سره په خپل کاري دفتر کې لیدنه  

 .وکړه

مرستو څخه مننه وکړه او ټینګار یې وکړ،چې موسسې او مرستندویه    په دغه لیدنه کې د وزارت مرستیال د یادې موسسې د

  .د افغانستان خلکو لپاره خپلې مرستې ال ډېرې کړيخیریه بنسټونه 

په ورته وخت کې د اسالمیک ریلیف موسسې رییس عمیر حسین ژمنه وکړه چې د افغانستان خلکو سره به د مرستو په  

 وام ورکو.دته به خپلو مرستو او همکاریو برخه کې همکاري کو او په دې برخه کې

  مهاجرنیوز
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مهاجر را از قایقی نجات داد که در برابر جزیره توریستی رودوس در حال غرق   ۲۶گارد ساحلی یونان روز یکشنبه   

  .دشدن بودن

 

 

 

 

  ANA-MPA news :کشتی گارد ساحلی یونان/منبع 

  های دیگر به نقل از گارد ساحلی یونان از غرق شدن یک قایق حامل مهاجران در رادیو و تلویزیون دولتی و رسانه

نهادهای دولتی یونان تماس گرفته و این  شود که یکی از سرنشینان این قایق، بادریای اژه گزارش داده اند. گفته می 

  سرنشین این قایق را از خطر مرگ نجات ۲۶یونان توانسته اند که گارد ساحلی  موضوع را شریک کرده است. نیروهای

 .بدهند. براساس گزارش ها، یک دختر نیز در میان نجات یافتگان بوده است

فرستادن مردم از ترکیه به یونان »در  ساحلی در رسانه های یونان از »باندهای جنایتکار قاچاقبران« گفتند که در گارد

 .کنندبد توجه نمی ایط آب و هواییقایق های فرسوده« و شر

در امتداد تنگه های بحر بین جزایر یونان و ترکیه را  ولیونان که عضو اتحادیه اروپا است، در سال های گذشته کنتر

  .بسیار تقویت کرده است

دارد، در بیشتر اوقات متوقف شده   که بتوانند به خط مرکزی برسند که در بحر بین ترکیه و جزایر یونان قرار مهاجرانی

 .شوندمی و با همراهی به آب های ترکیه بازگردانده

 .شوندم نجات داده شده و به یونان انتقال داده مییک قایق غرق شود، مرد اگر
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 د وزارت ویب سایت 

 
 

او  د مهاجرینو  کاپیسا والیت  د  ملتیا  په  د پالوي  قاري محمود شاه  الحاج  او راستنېدونکو وزارت سالکار  مهاجرینو  د 

موخه دې والیت ته سفر وکړ، نوموړي هلته د مهاجرینو او راستنېدونکو  راستنېدونکو چارو امریت د چارو د ارزونې په 

 .چارو امریت او عامو خلکو ستونزې واوریدې او د حل ډاډ یې ورکړ

 .بې ځایه شوو او اړمنو کورنیو د خوراکي توکو مرسته وویشله ۱۲۰۰همدارنګه یې هلته په 

  یورو نیوز
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

هزار مهاجر غیرقانونی از این کشور    ۲۸اعالم کرد از ابتدای سال جاری میالدی تا کنون بیش از  هاجرت ترکیه  اداره م

 .دهددرصدی را نشان می ۷۰اند که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزایشی اخراج شده

شود نفر می  ۵۸۱هزار و    ۲۸که تعدادشان به طور دقیق بالغ بر    شدهبنابر اعالم این مرکز، مهاجران غیرقانونی اخراج

اند، بدون مجوز  بودند، مقررات ویزا و اقامت را نقض کرده  اند که به طور غیرقانونی وارد این کشور شدهافرادی بوده

 .انداند و یا امنیت عمومی را به خطر انداختهاند، مرتکب کالهبرداری شدهمشغول کار بوده

 

 

 AP Photo   کپی رایت  -   مهاجران غیرقانونی در ترکیه 

 ۲هزار شهروند افغانستان،    ۱۰ها بیش از  اند که در صدر آن ملیت مختلف بوده  ۹۴مهاجران غیرقانونی اخراج شده از  

هزار و پانصد نفر نیز از سایر   ٣اند.  شهروند سوری قرار داشته  ۷۰۰شهروند پاکستانی و حدود هزار و    ۷۰۰هزار و  

 .اندها بودهملیت

 اجر نیوز مه

مهاجر را به قلمرو کشورشان در بحیره اژه گرفته اند. این مهاجران   ۶۰۰گویند که آنان جلو ورود حدود  مقام های یونان می

  .قصد داشتند که از ترکیه وارد یونان شوند

قایق حامل پناهجویان از سواحل ترکیه به سوی یونان    ۹یک سخنگوی گارد ساحلی یونان گفت که صبح روز دوشنبه،  

این سخنگو به خبرگزاری فرانسه اظهار کرد: »کشتی های گزمه یونان توانستند به سرعت محل قایق ها  حرکت کرده اند.

 «.را مشخص کنند و به گارد ساحلی ترکیه اطالع دهند
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 .بزرگترین گروه مهاجران تا به حال در سال روان بوده که سعی کرده )به صورت دسته جمعی( وارد یونان شود این

در بیانیه گارد ساحلی یونان آمده است که قایق های شان برای »دور نگه داشتن پناهجویان از آب های این کشور« از  

 .»سیگنال های بصری و صوتی« استفاده کرده اند

د ساحلی یونان افزود، همه کشتی ها یا بازگشتند و یا این که گارد ساحلی ترکیه آن ها را متوقف کرد. او سخنگوی گار

 .عالوه کرد: »همه این وقایع در داخل آب های ترکیه« و در نزدیکی جزایر خیوس و ساموس یونان رخ داده اند

شمار مهاجرانی که به جزایر   ۲۰۲۲خست سال  براساس اطالعات یک منبع وزارت امور مهاجرت یونان، در چهار ماه ن

 .درصد بیشتر از زمان مشابه در سال گذشته بوده است ٣۰رسند، تقریبا یونان می

 

 شوند )عکس آرشیف( قابق های حامل پناهجویان در برخی موارد در بحیره آژه به دالیل مختلف واژگون می 

هزار مهاجر به یونان رسیده اند. حدود   ٣براساس داده های وزارت امور مهاجرت یونان، تا به حال در سال روان بیش از  

 .تن آنان در ماه گذشته به یونان وارد شده اند ۱۱۰۰

ور  به گفته یک مقام مرزی یونان در روز دوشنبه، سطح آب در رودخانه ماریتسا »ایوروس« که مرز طبیعی بین دو کش

کنند از ترکیه وارد یونان شوند، افزایش یافته یونان و ترکیه است پایین آمده و به این خاطر شمار مهاجرانی که سعی می 

 .است

پناهجو در کمپ های جزایر یونان    ۲٣۰۰براساس جدیدترین آمار وزارت امور مهاجرت، از ماه اپریل به اینسو بیش از  

 .برند، که همه در نزدیکی ترکیه قرار دارندوس به سر میدر لیسبوس، ساموس، خیوس، کوس و لیر
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احداث کمپ های جدید در جزایر ساموس، لیروس و کوس که توسط اتحادیه اروپا تمویل شدند، اخیرا به پایان رسید. 

 .ساخت کمپ های دیگر در جزایر لیسبوس و خیوس نیز به زودی به پایان خواهد رسید

 

 

 ساموس یونان. عکس: سازمان داکتران بدون مرز  اردوگاه مهاجران در جزیره 

کند که برای جلوگیری از فعالیت های قاچاقبران به اندازه  یونان که عضو اتحادیه اروپا است، ترکیه را پیوسته متهم می

رکیه به کنند و از سواحل تکند. به گفته مقام های یونانی، آن ها مهاجران را سوار قایق های نامناسب میکافی تالش نمی

 .فرستند سوی آب های یونان می

گویند که گارد ساحلی  کنترول های سختگیرانه مرزی یونان اتهاماتی گروه های حامی حقوق بشر را به دنبال داشته که می 

 .یونان در بازگرداندن اجباری مهاجران به ترکیه دخالت داشته است

دن غیرقانونی مهاجران رد کرده است. در ماه مارچ، نهاد دولتی  آتن پیوسته دخالت نیروهای امنیتی اش را در به عقب ران

 .شفافیت یونان گفت که طی تحقیقات چهارماه هیچ مدرکی که نشان دهنده چنین عملکردی باشد، پیدا نکرده است

رزهای  آژانس محافظت از مرزهای اتحادیه اروپا »فرانتکس« نیز بارها به بازگرداندن غیرقانونی مهاجران در امتداد م

 .اتحادیه اروپا متهم شده است

راجع به ادعای سوءمدیریت در فرانتکس، فابریس لجری،   «OLAF» در پی تحقیقات اداره اروپایی مبارزه با کالهبرداری

 .رئیس این آژانس، ماه گذشته از منصبش استعفا کرد
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 مهاجرنیوز

 

 

هزار شهروند اوکرایین به ویروس "اچ آی وی" مصاب هستند. از این    ۲۵۰بر بنیاد یافته های سازمان ملل متحد بیش از  

اما این  هزار تن آنان از کشورشان فرار کرده اند. برای چنین افراد، دسترسی به دارو بسیار مهم است.    ٣۰میان دست کم  

توانند بدون نسخه داکتر، ادویه مورد نیاز شان را از داروخانه های آلمان به دست آورند. یک  پناهجویان اوکرایینی نمی

 .کندانجمن به این پناهجویان در شهر برلین رسیدگی می

 

تجدید نظر و بررسی آن توسط   یکی آن پس از درخواست  تقریبا از هر سه درخواست رد شده پناهندگی در آلمان،  زمهاجرنیو

که پس از تصرف قدرت توسط طالبان از افغانستان مجبور به فرار    شود. ظاهراً پناهجویانیمحکمه های اداری قبول می

  .زیادی در این بخش دارند شده اند، شانس
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)بامف(   هاجرت آلمان فدرال برای پناهجویاندرخواست های پناهندگی که توسط اداره م  از هر سه تصمیم منفی راجع به

هزینه های قابل مالحظه ای را برای بامف ایجاد   شود. این روندشود، یکی در محکمه های اداری باطل اعالم میگرفته می

  .کرده است

 
  picture-alliance/Geisler-Fotopress :اداره فدرال آلمان برای مهاجرت و آوارگان )بامف(/عکس

محکمه، ملزم پناهجویان در برابر  ترتیب بامف که یک نهاد دولتی است، در قبال هر درخواست تجدید نظر موفقانه به این

 .شودیورو می ۹۲۵.۲٣ به پرداخت

شود: نگاهی  بسیار بزرگی تبدیل می  دهند که این رقم در نهایت به مبلغدرخواست های موفقانه تجدیدنظر نشان می  بررسی

  میلیون یورو بوده است. این   ۲۵تا    ۱۶این هزینه ها برای بامف ساالنه بین    دهد که مجموعبه پنج سال گذشته نشان می

  ۱۷آلمان به این منظور ساالنه به طور متوسط  شود و به این ترتیب مالیه دهندگان درهزینه ها از منبع مالیه پرداخت می 

  .کنندمی میلیون یورو از جیب خود پرداخت

میزان دوسیه های پرهزینه افزوده  به  ۱۹است که پس از پایان محدودیت های رفت و آمد به خاطر بیماری کووید   ممکن

 .مجبور به پرداخت هزینه های بیشتری باشد شود و بامف شاید به این خاطر در آینده

 .شوند، افزایش یافته استاخیراً مجموع هزینه ها با وجود کاهش تعداد دوسیه هایی که به محکمه فرستاده می

اگر این روند تا پایان سال ادامه  .میلیون یورو هزینه محکمه ملزم شد  ۵.۹، به پرداخت  ۲۰۲۰تا ماه اپریل سال    بامف

 .میلیون یورو عبور کند ۱۹ تواند از مرزجموع هزینه ها می پیدا کند، م
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مسئول رسیدگی به درخواست های    گذشته، بامف مجبور شد که به خاطر موفقیت پناهجویان در برابر محکمه های  سال

 .است درصد افزایش یافته ۴در مقایسه با یک سال قبل از آن  میلیون یورو بپردازد که این رقم ۱۷تجدید نظر، 

قدرت توسط طالبان در   آید که به خصوص درخواست های تجدید نظر پناهجویان از افغانستان پس از تصرف  به نظر می

 .ماه اگست سال گذشته، در برابر محکمه موفق بوده است
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