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 صفحه                                        عنوان                                                                    

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

 4--------------------------------------------------- و پاکستان به وطن برگشت نمود رانیاز هزار مهاجرافغان ازا شیب

 5------------------------------------------------------------ سره مرسته وشوه وی( کورن٢٠٣له ) ېپه لغمان والیت ک

 5----------------------------------------------------- .مرسته وشوه ید زیانمنو کورنیو سره نغد  ېپه خوست والیت ک

 6-------------------------------------------------------------------- هزار خانواده در هلمند آغاز شد  یبرا یمک نقدک

 7------------------------------------ کشور شدند نیپناهجو به ا ۱۱٣٠در سه روز گذشته مانع ورود  یونان ی  یروهاین

 8------------------------------------- یټسا بید وزارت وسره مرسته وشوه وی( کورن۱٢٣٧له ) ېپه کندهار والیت ک

 9----------------------------- کوي  وکهین تیپر وضع والوډد ک ېک  ونویاځ فیپه توق  اینتوایسازمان د ل والړین ېنښد بخ

 12 ------------------------------------------------ کند  یپس زدن استفاده م یبرا  انیاز پناهجو ونانی سیرسانه ها: پل

 13 -------------------------------------------------------------- رها شده در تگزاس یل ی مهاجر در تر ۴۶کشف جسد 

 16 ------------------------------------------------------------ تادند اف  ونانی یمهاجر به دست گارد ساحل ٢٠٠از  شیب

 17 -------------------------- دادند یهدف قرار م یاستثمار جنس یرا برا ینییاوکرا یکه زنان پناهجو یانی قاچاقچ یاب یرد

 

mailto:Media@morr.gov.af
mailto:webmorr@gmail.com


http://www.morr.gov.af 4 

 

Media@morr.gov.af    webmorr@gmail.comEmail:  

 انحیه اکبل افغانس تان   ۷پته: د کډوالو او راس تنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ،  

 

 

 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

 

 

 ویب سایت وزارت

 

سرطان طور اجباری و داوطلبانه، ازطریق مرز میلک والیت    6تاریخ  نفر مهاجرافغان مقیم ایران، به    138یک هزارو  

  .نیمروز، به وطن برگشت نموده اند
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  420نفر و    64خانواده شامل    17تن افراد مجرد طور جبری و    560تن و    94خانواده ، شامل   25از میان افراد مذکور

  .تن مجرد بصورت داوطلب برگشت کرده اند

ازآن میان منبع  گفته  و    84خانواده شامل    42،  به  به   584زن وهمچنان    74مرد  دریافت کمک،  تن مجرد راغرض 

 .معرفی شده است IOMدفتر

سرطان ازطریق    6نفر وفاقد مدرک بودند، به تاریخ    49خانواده مهاجرافغان مقیم پاکستان که شامل    9طبق یک خبردیگر،  

 .مرز سپین بولدک، به وطن برگشته نموده اند

 د وزارت وب ساېټ

 

والیت په دولت  نیټه د دغه    ٦د لغمان والیت د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو ریاست له لوري د روان کال د چنګاښ  

( بې ځایه شویو د سیمې اوسیدونکو او اړمنو کورنیو ته نغدي مرسته وویشل  ٢٠٣شاه او علینشگ ولسوالۍ کې پر )

 .شوه

 .موسسې او مهاجرینو ریاست په همغږۍ ورکړل شوې (CWSA) افغانۍ د ٢٨زره  ٨هرې کورنۍ ته 

 

 د وزارت وب ساېټ
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ګروپ لخوا  IDG د خوست والیت د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو ریاست په همغږۍ د ملي سوداګر حاجي نجیب هللا

 .افغانۍ ورکړل شوې ۱٠٠٠٠٠زیانمنو کورنیو سره نغدي مرسته وشوه چې هرې کورنۍ ته  ۵٠

 سایت وزارتویب 
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ریاست امورمهاجرین والیت هلمند از آغاز توزیع کمک نقدی برای یک هزار خانواده بیجاشده ناشی از جنگ ، بی بضاعت 

 .سرطان خبرداد 6به تاریخ  UNHCR و نیازمند، به همکاری دفتر

 .یع شوددالر امریکایی پول نقد توز 420به گفته منبع قرار است برای هرخانواده سروی شده، مبلغ 

 مهاجر نیوز 

 

پناهجو را به جزایر این کشور    ۱۱٣٠مقامات یونان روز دوشنبه ترکیه را متهم کردند که در سه روز گذشته نزدیک به  

 .فرستاده است. مقامات یونان می گویند گارد ساحلی این مهاجران را به ترکیه بازگردانده است

یانس پالکیوتاکیس، وزیر امور دریایی یونان روز دوشنبه گفت: »در سه روز گذشته، قاچاقچیان ترکیه تالش کردند نزدیک 

 .اچاق کنندمهاجر را به جزایر یونان ق ۱۱٣٠به 

حادثه جداگانه قایق های قاچاقچیان را از آب   ٢۴وی در مصاحبه با رادیو ریل اف ام گفت که نیروهای دریایی یونان در  

های خود عقب رانده اند. یانیس پالکیوتاکیس در مصاحبه خود بار دیگر ترکیه را به نقض قوانین بین المللی متهم کرد و  

 .را در معرض خطر می دهدگفت که این کشور مردم بیچاره 

مرزبانان یونان در بیانیه ای اعالم کردند که قاچاقبران تالش کردند تا ین مهاجران را به آب های یونان به ویژه جزایر  

قایق حامل پناهجویان قصد داشت از   ۱۶لسبوس، خیوس، ساموس، کاس و رودس منتقل کنند. بر اساس این بیانیه،  
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بور کند اما هیچ یک از آنها نتوانستند وارد آب های یونان شوند. سپس این مهاجران قسمت جنوبی جزیره لسبوس ع

 .توسط نیروهای ترکیه نجات یافتند

گروه های حقوق بشر و رسانه ها بارها یونان را به اخراج پناهجویان متهم کرده اند، اما مرزبانان می گویند که آنها بر  

ر پناهجویان عمل می کنند. به گفته مقامات، یونان و اتحادیه اروپا از مرزهای  اساس قوانین ملی خود برای کاهش فشار ب

 .دریایی مطابق با قوانین بین المللی و با اولویت دادن به نجات مردم در دریا محافظت می کنند

 .مهاجر از ترکیه به یونان شده اند ۶٠٠در ماه می گذشته، مقامات یونان اعالم کردند که در یک روز مانع ورود 

  ٣٠به گفته یک منبع از وزارت مهاجرت یونان، تعداد مهاجران از ترکیه به یونان در چهار ماه نخست سال جاری میالدی  

 .درصد افزایش یافته است

 .در چند سال گذشته، مسائل مهاجرتی روابط میان یونان و ترکیه را تیره کرده است

مرزهای خود را به سمت اروپا باز کرد و به هزاران مهاجر اجازه داد   ٢٠٢٠شایان ذکر است که ترکیه در ماه مارچ سال  

تا به یونان بروند. از سوی دیگر، یونان با کمک فرانتکس یا آژانس حفاظت از مرزهای اروپا، این پناهجویان را به ترکیه 

 .بازگرداند

به دبیرکل سازمان ملل ارسال کرد و از ترکیه خواست به تمامیت ارضی این کشور احترام    آتن در ماه گذشته نامه ای را

 .بگذارد
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نغدي او غیر  ( اړمنو بېځایه شوو کورنیو سره د  ۱٢٣٧مه نیته په کندهار والیت کې له )٦د روان کال د چنګاښ په  

 .خوراکي توکو مرسته وویشل شوه

موسسې لخوا هرې کورنی ته د اشپزخانی لوښي او کورني توکو بسته چې  (UNHCR) ( کورنیو ته د٢٥٠دغه مرسته )

 Islamic) ( کورنیو سره د غذایې توکو مرسته د اسالمیک ریلیف٧٧۱( قلمه کیږي. په ډنــډ ولسوالۍ کې له )۱٠)

Relief) لیټره،   ٨کیلو، غوړي    ٨کیلو، دال نخود    ۱٠٠قلمه توکي شامل وه، اوړه    ٤ا ترسره شوه،چې  موسسې لخو

موسسې له لورې   (DACAAR) ( اړمنو او بې ځایه شووو کورنیو سره د٢۱٦کیلو، د ژړۍ په ولسوالۍ کې )۱مالګه  

 .( قلمه توکو مرسته وشوه۱٨روغتیا ساتنې کڅوړه د )

 کډوال نیوز

 

د بخښنې نړیوالې ادارې په خپل تازه راپور کې یو ځل د لیتوانیا په توقیف ځایونو کې د کډوالو پر وضعیت نیوکې کړې دي.  

تاوتریخوالي سره مخ دي او  زرګونه هغه کډوال چې لیتوانیا ته له رسېدو سره سم توقیف ځایونو کې اچول شوي دي له  

 .برخلیک یې ال نه دی نامعلوم

د بې سرحده ډاکټرانو سازمان د راپور له خپرېدو یوه میاشت وروسته د بخنښنې نړیوالې ادارې لیتوانیا کې د کډوالو د  

مه خپور شو وایي، ٢٧کې چې پرون دوشنبه د جون   راپورژوند پر سخت وضعیت نیوکه کړې ده. یادې ادارې په یوه تازه  
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ونې« او  د یاد هېواد په توقیف ځایونو کې کډوال له »تاوتریخوالي«، »شکنجې«، »ناقونه بندي کېدو«، »جنسي ځور

 .تحقیر« سره مخ دي»

تر می میاشتې پورې د لیتوانیا له مدینینکې )چې یوازې نارینه و ته    ٢٠٢٢د نومبر د    ٢٠٢۱د دغې ادارې پالوي د  

ځانګړې شوې( او کیبارتې )چې ښځې او ماشومان هم پکې دي( مرکزونو څخه لیدنه او له لسګونو کډوالو سره یې مرکې 

 .د الیتوس، پابرادې او لینکمېنس په څېر نور مرکزونه هم شته چې د »زندان« په شان ديکړې دي. خو لیتوانیا کې 

دغه راپور کې راغلي دي چې زرګونه هغه مهاجر چې له بېالروس څخه لیتوانیا ته رسېدلي دي په خورا سختو شرایطو  

و څخه بې برخې دي. د راپور له مخې په بند کې دي، د پناه غوښتنې عادالنه پروسې ته السرسی نه لري او له بشري حقون

زیات شمېر کسانو یادې ادارې ته ویلي دي چې دوی د مرکزونو ساتونکو ډبولي، ښکنځلي، ځورولي او یا د نژادې کرکې 

 .کړي دي پر اساس یې ګواښونه ورته

ته ننوتلي وو. د انځور مه سرتېري د افریقایي مهاجرو د اعتراض د ختمولو لپاره پابرادې کمپ  ٧د فبرورۍ پر    ٢٠٢٢د  

  .حقونه خوندي دي

له اوړي راهیسې کډوال نیوز لیتوانیا کې د کډوالو د وضعیت په هکله راپورونه خپروي. هانري* هغه مهاجر دی   ٢٠٢۱د  

نیوز بریالی شو چې له نومو اعتراض وروسته کمپ کې دننه زندان کې بندي دی. کډوال  پابرادې کې تر  ړي سره چې 

هغه چې تابعیت یې د امنیتي مسایلو له امله پټ ساتل کېږي وایي چې »له روحي شکنجې« سره مخ دی او ډېری  .وغږېږي

 .وختونه خوړو ته السرسی نه لري

څو میاشتې کېږي چې زه کمپ کې دننه په یو زندان کې یم. زندان ساتونکي وایي ښایي د اګست په میاشت  » :هغه وایي

بنده خوشی شم... خو دا هم معلومه نه ده... دلته څوک د موبایل د لرلو اجازه نه لري او نه شي کولی چې له کمپه  کې له 

بهر له نورو سره وغږېږي. کله چې زندان ساتونکي نه راځي، مانا یې دا ده چې هغه ورځ به څوک تاسو ته خواړه نه  

 «.درکوي

وندلی و چې مدینینکې کمپ کې اخیستل شوې وه. دغه ویډیو کې شاخوا تېر مارچ کډوال نیوز یوې ویډیو ته السرسی م

لس ښځې لیدل کېږي چې کالي نه لري او السونه یې ولچک او تړلي دي. د عیني شاهدانو په حواله لیتوانیا یې ځواکونو  

 .یادې ښځې د هغوی په کوټه کې نیولې او د کالیو د اغوستلو وخت یې نه و ورکړی

دغه کډوال چې له میاشتو راهیسې لیتوانیا کې بند پاتې دي وایي نه پوهېږي چې ایا هلته به د هغوی دوسیې ارزول کېږي  

 .که یا دوی به له لیتوانیا څخه بېرته خپلو هېوادونو ته استول کېږي
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ګینیایی مهاجر سکو له نږدې یو کال راهیسې د پابرادې په مرکز ایسار پاتې دی. هغه کډوال نیوز ته وایي: »زه اوس هم  

دلته بندي یم. نږدې یو کال کېږي چې په یو کانتینر کې ژوند تېروم.« هغه وایي چې برخلیک یې بېخي نامعلوم دی. »دلته 

 «.نه درکوي. دغه وضعیت خلک لیوني کړي ديڅوک تاسو ته معلومات 

په جوالی میاشت کې د لیتوانیا پارلمان یوه الیحه تصویب کړه چې له مخې به یې دغه هیواد اجازه لري چې پناه    ٢٠٢۱د  

میاشتو ته   ۱٢په ډسمبر میاشت کې بیا د پناه غوښتونکو د بند موده    ٢٠٢۱میاشتې په بند کې وساتي. د    ۶غوښتونکي  

 .شوهلوړه 

په مارچ میاشت کې یو لیک ترالسه    ٢٠٢٢یوه بله کډواله ده چې مدینینکې کمپ کې بنده پاتې ده. هغه وایي چې د   *کلېر

له اوړي    ٢٠٢۱کړ چې پکې لیکل شوي وو چې شپږ میاشتې نورې هم کمپ کې ساتل کېږي. دغه کامرونۍ کډواله د  

رنه نه کوي چې شپږ میاشتې کېږي چې زه په بند کې یم... ګڼو کسانو  راهیسې لیتوانیا کې ده. هغه وایي: »دوی دې ته پامل

 «.ورته لیکونه ترالسه کړي دي

په نومبر میاشت کې  ٢٠٢۱کلېر او سکو وایي چې د معلوماتو نشتوالي یې حالت نور هم خراب کړی دی. کلېر وایي: »د 

د منفي ځواب له ترالسه کولو وروسته د استیناف غوښتنه وکړه. خو پایله یې ال نه ده معلومه... اوس اووه میاشتې مې  

کېږي خو ال مې غوښتنه بې ځوابه پاتې ده. نه پوهېږم چې دوی څه کوي. هېڅوک نشته چې له موږ سره مرسته وکړي.  

 «.ېڅکله هم مدافع وکیل نه درلوددوی وایي چې موږ حق لرو چې مدافع وکیل واخلو. خو ما ه

سکو بیا وایي: »له هغه وخت راهیسې چې پابرادې ته رسېدلی یم، دلته مې کوم مدافع وکیل نه دی لیدلی. یوه ورځ ]د 

ما د پناه غوښتنه وکړه. د کډوالۍ چارو له  .نومبر میاشت کې[ دوی یوې کوټې ته انتقال کړم. هلته یو سکرین و  ٢٠٢۱

 .کارکوونکي سره وغږېدم. یو ژباړن هم و.« خو نوموړی ال هم د ځواب په انتظار کې دی یو 

  .مه. مدینینکې کمپ کې ولچک شوي ښځې چې کالي نه لري. د انځور ټول حقونه خوندي دي٢د مارچ  ٢٠٢٢د 

تې سیستم یو نمایشي سیستم دی ځکه چې مدافع وکیالن  د بخښنې نړیوال اداره خپل راپور کې زیاتوي چې د قضایي مرس

 .د کډوالۍ چارو ادارې په کار ګومارلي، حال دا چې دوی باید د یادې ادارې د پرېکړو پر وړاندې شکایت وکړي

د یادې ادارې د اروپا څانګې مسول نیلس موژنیکس ویلي دي چې دغه سیستم »د منافعو تضاد« راپاروي. هغه مدافع 

ې د کډوالو د حقونو د دفاع کولو لپاره په کار ګومارل شوي دوی نه شي کولی چې د کډوالو له حقونو څخه دفاع  وکیالن چ

 .وکړي. په وینا یې دا حالت د پناه غوښتونکو پر الره یو بل خنډ بلل کېږي

کډوال نیوز سره یې  د هغو کسانو شمېر چې لیتوانیا کې یې قبولي ترالسه کړې ده ډېر کم دی. ډېری هغه مهاجر چې له  

یې  ۵۴پناه غوښتونلیکونو څخه یوازې  ٣٢٧٢کې د  ٢٠٢۱مرکې کړې دي وایي چې غوښتنلیکونه یې رد شوي دي. په 

 .منل شوي وو
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

 مهاجر نیوز 

 

مرزهای بیرونی اتحادیه اروپا از آوارگان برای پس زدن براساس تحقیقات مشترک چند رسانه مختلف، پلیس یونان در  

 .استفاده می کند «Pushbacks» غیرقانونی پناهجویان

بر اساس گزراش هفته نامه خبری اشپیگل در آلمان به روز سه شنبه، بر مقامات یونان به دلیل عقب راندن خشونت آمیز 

نامه در این گزارش به تحقیقات مشترکی رجوع کرده است که توسط پناهجویان به ترکیه فشار آورده شده است. این هفته  

، روزنامه فرانسوی "لو موند"  «Lighthous Reports» سازمان غیردولتی کانال یک تلویزیون آلمان "ای ار دی"،

که مدارک و روزنامه انگلیسی "گاردین" انجام شده است. براساس این گزارش به این پناهجویان در مقابل وعده داده شده  

 .اقامت به دست می آورند

زیرا به عقب راندن پناهجویان کار   .به گفته این منبع، پلیس یونان می خواهد اینگونه از ماموران خودش محافظت کند

خیلی خطرناکی به شمار می آید. براین اساس در قریه های مرزی یونان، همه از نحوه رفتار پلیس یونان باخبرند. دهقانان 

رانی که اجازه ورود به منطقه ممنوعه در رودخانه ایوروس را دارند، پیوسته پناهجویانی را دیده اند که برای و ماهیگی

 .پلیس کار می کردند. به گفته گزارشگران، سه مامور پلیس نیز این ادعاها را تایید کرده اند
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

ته پناهجویان و باشندگان با پلیس همکاری  این گزارشگران می گویند، یک نقش مهم را یک سوریایی بازی می کند که به گف

می کند. آن ها گفته اند، این سوریایی با قاچاقبران انسان در استانبول همکاری می کند تا بتواند از میان پناهجویان افرادی 

 .را برای کمک به پس زدن پناهجویان پیدا کند. او در برابر پناهجویان رفتار بسیار خشونت آمیزی داشته است

نان باید براساس قوانین اروپا برای پناهجویانی که به خاک یونان می رسند، امکان ارائه درخواست پناهندگی را فراهم  یو

 .کند. اما این کشور سال ها است که این قانون را نقض می کند

هایی است   لوییزه امتسبرگ، مامور حقوق بشر حکومت آلمان فدرال به گزارشگران گفت: »این برخورد نقض همه ارزش

که ما در اتحادیه اروپا به آن متعهد هستیم.« او گفت که این عملکرد به صورت غیرقابل تصوری غیرانسانی و غیراخالقی  

 .است

شورای اروپا در ماه اپریل از افزایش به عقب راندن غیرقانونی پناهجویان در کشورهای اروپایی انتقاد کرد و گفت، این  

»مشکل سیستماتیک و پان اروپایی« تبدیل شده است. به گفته این شورا در برخی کشورها   موارد نقض حقوق بشر به یک

 .استفاده از خشونت نیز در برابر مهاجران به بخشی از زندگی روزمره تبدیل شده است

 رادیو فرانسه 

 

در یک کامیون، که درحومه سن آنتونیو به حال  نفر را  ۴۶اجساد   کردند روز دوشنبهمقامات ایالتی و محلی تگزاس اعالم  

گمان می رود اینها مهاجرانی باشند که به صورت غیر قانونی از مرز مکزیک عبور کرده  اند. خود رها شده بود، پیدا کرده

  .اندو وارد خاک آمریکا شده
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

که در آن هیچ ردی از آب پیدا نشده، باعث شد که سرنشینان آن دچار گرمازدگی و کم آبی  عدم تهویه مناسب این تریلی،  

 .شوند

درجه سانتی گراد    ۴٠این روزها به   کیلومتری از مرز مکزیک قرار دارد،  ٢۵٠دمای هوای سن آنتونیو، که در فاصله  

 .میرسد

های  ودند، به بیمارستان منتقل شده و تحت مراقبتکه نجات یافته ب از جمله چند کودک تن از سرنشینان۱۶گفته میشود  

 .اندویژه قرار گرفته

، وزیر خارجه مکزیک، در حساب کاربری توییتر خود، این حادثه را یک تراژدی در تگزاس نامید و گفت  مارسلو ابرارد

 .است که مسئوالن کنسولگری مکزیک در راه صحنه حادثه هستند، اگرچه هنوز ملیت قربانیان تایید نشده

نفر از افرادی که به بیمارستان منتقل شده اند اهل گواتماال هستند و پلیس   ٢اضافه کرده است: " وزیر خارجه مکزیک،

 ".نفر را در این رابطه بازداشت کرده است ٣آمریکا 

 .شده استه میصورت غیرقانونی توسط قاچاقچیان استفاداین تریلی همچنین فاقد معاینه فنی بوده و به احتمال زیاد، به

های دولت بایدن را مسبب حادثه مرگ مهاجران در تریلی دانسته و در توییتی ، فرماندار ایالت تگزاس، سیاست ِگِرگ ابوت

 ".نوشت که این امر، نمایانگر "پیامدهای مرگبار امتناع وی در اجرای قوانین است

 .این رخداد، یکی از مرگبارترین حوادث اخیر مربوط به قاچاق انسان در مرز مکزیک و ایاالت متحده توصیف شده است

 

 

  

mailto:Media@morr.gov.af
mailto:webmorr@gmail.com
https://twitter.com/m_ebrard?ref_src=twsrc%5etfw|twcamp%5etweetembed|twterm%5e1541611282868174848|twgr%5e|twcon%5es1_&ref_url=https://per.euronews.com/2022/06/28/46-dead-trailer-carrying-migrants-found-san-antonio-texas-mexico
https://twitter.com/govabbott
https://www.facebook.com/bbcpersian/?__cft__%5b0%5d=AZWQzSxczSRfOes2M9oTTvSW5XYVf59IySz7Gop81MzjiLeWsvtMAHyYNTyRomj4RZ--U-tLJ361PrreIbDP4-5cojQUm47iSzGPMOPDpkNHfpvvGvgRalsaGg5kG7KQceXysp1SnikPEdj0GLyFj7SggRLFbSjt2KCnZdn4KvurPDh9K6pVF5Hg73vYyzdalmE&__tn__=%3C%2CP-R
https://www.facebook.com/bbcpersian/?__cft__%5b0%5d=AZWQzSxczSRfOes2M9oTTvSW5XYVf59IySz7Gop81MzjiLeWsvtMAHyYNTyRomj4RZ--U-tLJ361PrreIbDP4-5cojQUm47iSzGPMOPDpkNHfpvvGvgRalsaGg5kG7KQceXysp1SnikPEdj0GLyFj7SggRLFbSjt2KCnZdn4KvurPDh9K6pVF5Hg73vYyzdalmE&__tn__=%3C%2CP-R


http://www.morr.gov.af 15 

 

Media@morr.gov.af    webmorr@gmail.comEmail:  

 انحیه اکبل افغانس تان   ۷پته: د کډوالو او راس تنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ،  

 

 

 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

 

  Holly Young :عکس: ارشیف/یک قایق مهاجران در برابر ساحل شمالی جزیره لیسبوس/عکس

گردشگران در ساحل لیسبوس اجساد مهاجران غرق شده را 

   پیدا کردند

 مهاجرنیوز 

به گزارش رسانه   .کردند، جسد دو مرد را پیدا کردندبرابر سواحل جزیره یونانی لیسبوس شنا می  توریست هایی که در

 .این قربانیان، مهاجران بوده اند های یونانی
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

  این دو مرد احتماال هنگامی که سعی  جسد شناور در جزیره لیسبوس پیدا شده اند.  گارد ساحلی یونان تایید کرد که دو

قرار است داکتران طب عدلی این اجساد را   .داشتند از تنگه بین ساحل غربی ترکیه و لیسبوس عبور کنند، جان باخته اند

 .شود ند تا دلیل مرگ آن ها مشخصمعاینه کن

سعی داشتند از ترکیه به یونان بیایند و یا این که از   که  مهاجرانی به گفته نهادهای دولتی، در هفته های گذشته شمار  

 .مستقیما وارد ایتالیا شوند، افزایش یافته است طریق آب های یونان

 .سرنشین در هفته گذشته، هشت تن ناپدید شده اند ۱٠٠پس از غرق شدن یک قایق بادی با بیش از 

های امدادگر آن ها از روش غیرقانونی   کند از عبور پناهجویان جلوگیری کند. به گفته سازمانساحلی یونان سعی می  گارد

 .کندکنند. اما آتن این اتهامات را رد میمی استفاده (Pushbacks) عقب راندن مهاجران

انقره از  از سالمی  حکومت یونان  اروپا  اتحادیه  پناهجویان بین ترکیه و  از خروج   ٢٠۱۶  خواهد که براساس معاهده 

 . دبه شمار می آی معاهده کشور ثالث امن مهاجران جلوگیری کند. ترکیه براساس این

 مهاجرنیوز

 

کرت واقع در شرق بحیره مدیترانه دچار    مهاجر بود، در برابر ساحل جزیره یونانی  ۳۸۱، موتر این کشتی که حامل  ۲۰۲۱  اکتوبر سال  ۲۹آرشیف:  

  AP/Hellenic Coast Guard :مشکل شد. عکس
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

  ٢٢٠شنبه حدود  پرسونل یک کشتی باربری که در حال عبور از نزدیکی جزیره کرت بود، روز سه گارد ساحلی یونان و 

  .مهاجر را در برابر این جزیره نجات دادند

سفرشان   رجوع به گارد ساحلی این کشور گزارش داد، مهاجران بر بنیاد نخستین اطالعات  رادیو و تلویزیون دولتی یونان با

 .حرکت بودند را در یک قایق ماهیگیری از لبنان آغاز کرده و در مسیر ایتالیا در

مایل دریایی در جنوب شرق جزیره "کرت" شناور بود و    ۶٠ر آن تخریب شده بود، در فاصله حدود  این قایق که موتو

اسکان داده  "دهد. حاال قرار است این مهاجران در یک کمپ ثبت و راجستر در جزیره "کاوس  نتوانست به حرکت ادامه

 .یره مدیترانه می آیندشرقی بح شوند. در ماه های تابستان قایق های بادی و تفریحی زیادی به بخش

به این خاطر به گفته ماموران گارد ساحلی یونان، پیدا کردن قایق های قاچاقبران که مهاجران را حمل می کنند، کار دشوار  

 .است

سرنشین در جنوب غرب این  ۱٠٠  دوشنبه، نهادهای دولتی در جزیره قبرس متوجه قایق دیگری شدند که با حدود  روز

 .جزیره به سوی "کرت" حرکت می کرد

شده و یا سوراخ می شوند. قایق هایی    رد تخریبجریان سفر از طریق بحیره مدیترانه، موتورهای قایق ها در اغلب موا  در

تعداد    در اکثر موارد بسیار قدیمی و از کار افتاده هستند. هنوز معلوم نیست که چه  که باندهای قاچاقبران استفاده می کنند،

   .از انسان ها جانش را در این راه از دست داده اند

 مهاجرنیوز

پناهجوی اوکرایینی را   خواستند، زنانیک گروه از قاچاقچیان انسان را ردیابی کرده اند که آنان می  گوید کهول مییوروپ 

 .برای استثمار جنسی هدف قرار دهند

گفته   دهند. یوروپلانسان، پناهجویان اوکرایینی را از طریق اینترنت هدف قرار می  گوید که قاچاقچیانپولیس اروپا می

 ۹داشتند. در این روزعملیاتی همچنین    کشور اتحادیه اروپا در یک روز عملیاتی سهم  ۱۴بازرس از    ۹٠از  است بیش  

 .مشکوک شناسایی شده است پلتفرم آنالینی ۴٢قربانی احتمالی و 
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

 

  Photo: Imago Images/AFLO/Y. Nakao |  مقر پولیس اروپا در هالند

  ۱۴دنهاگ هالند گفته است که بازرسانان اروپایی طی یک روز عملیاتی در    یوروپل یا پولیس اروپا روز پنجشنبه در شهر

شود که به  کرده اند. گفته می   پلتفرم آنالینی را با پیشنهادات کاری مشکوکی از جمله در زبان روسی کشف ۴٢  کشور،

مشکوک هدف قرار گرفته اند. یوروپل از »عکسبرداری ها« یا وعده    طور خاص زنان اوکرایینی با پیشنهادهای شغلی

 .شود، صحبت کرده استنسی میروشن« که احتماال منجر به استثمار ج های »آیندهای

 ۱٢۵بازرسی سهیم بوده است. بازرسان    ر ماه می امسال به این تحقیقات آغاز کرده بودند و آلمان نیز در ایند   بازرسانان

های    کمک و پیشنهادهای شغلی برای پناهجویان، صفحات اینترنتی دوستیابی و پلتفرم  هایی کهپلتفرم آنالین، از جمله گروه

  ۹قرار دارند. براساس گزارش یوروپل،    مورد تحت بازرسی  ۱۵ت  خدمات جنسی را کشف کرده اند. تا حال گفته شده اس

 .قربانی نیز پیدا شده اند ۹و  نفر به عنوان افراد مظنون شناسایی شدند

شد. بازرسان، وبسایت های را برای    ماه می امسال راه اندازی  ٢٣روز عملیاتی به هماهنگی کشور هالند به تاریخ    این

 دادند، مشاهده کردند. در ادامه گفته شده است هایی که خدمات جنسی ارائه می  پلتفرم   آگهی های شغلی و تماس و همچنین

شغل نیز ارائه کرده اند. با برخی از    که این پلتفرم ها، برای پناهجویان پیشنهادات کمک در مورد حمل و نقل، مسکن و

با چشم   مشاغل به عنوان "عکسبرداری" به گفته اوکرایینی  پناهندگان  نتیجه به  یوروپل،  و در    انداز "آینده ای شاد" 

 .شدنداستثمار جنسی" احتماالً کشیده می"

انسان بیفتند. این   هشدار داده بود که پناهندگان اوکرایینی ممکن است به دست شبکه های قاچاق  یوروپل قبالً در ماه مارچ

 .ا در این بخش احتیاط کننداوکرایینی خواسته است ت اداره پولیس اروپا از کشورهای پذیرنده پناهجویان
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