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 صفحه                                        عنوان                                                                    

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

 4--------------------------- " را از خطر غرق شدن نجات داده است ی رقانونیمهاجر غ" ۱۵ دیگویم هیترک یگارد ساحل

 6-------------------------------------------------------------- به وطن برگشت نمود  رانیاز هزار مهاجرافغان ازا شیب

 6---------------------------------------- رشد یدا UNHCR و دفتر نیوزارت امورمهاجر نیمسؤل انیجلسه مشترک م

 7-------------------------------------------------------------- له زرو کورنیو سره مرسته وشوه ېپه خوست والیت ک

 8------------------------------------------------------------------------- مهاجر را بازداشت کرد  ۸۵صربستان  سیپل

 9------------------------------------------------- شوي ولیتنه ن ېد قاچاق په تور در والوډد ک ېک ویته په الر ای تانیبر

 11 -------------- ...یروهای و ن هاپلماتیرا که با د ییهاافغان یمهاجرت برا ژهیحکومت کانادا در نظر دارد که برنامه و

 13 ---------------------------------------------------------------------- ریدر چشمه ازم  یرقانونیمهاجر غ 19نجات 
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مهاجر غیرقانونی را از خطر غرق شدن نجات داده است. در   ۱۵های ترکیه گزارش دادند که گارد ساحلی ترکیه  رسانه

خواستند از راه غیرقانونی وارد یونان شوند، اما با ممانعت نیروهای گارد ساحلی این گزارش آمده که این مهاجران می

 .بود های ترکیه رانده شدهها به سمت آب های آنکشور مواجه شدند و قایق

اما در خبرهای منتشر شده، آمده است که آنان پس از طی مراحل قانونی به اداره مهاجرت تابعیت این افراد ذکر نشده  

 .استان موغال انتقال یافتند

نیروهای امنیتی ترکیه برای مقابله با ورود و    خبرگزاری دولتی آناتولی ترکیه، در انتهای این خبر نوشته است که عملیات

 .شور همچنان ادامه داردخروج غیرقانونی مهاجران در سراسر این ک

 "دولت ترکیه اواخر ماه جوزا صدها شهروند افغانستان را که به این کشور پناه برده بودند، به اتهام "مهاجرت غیرقانونی 

 .با پروازهای مختلف از شهرهای استانبول و آغری، به افغانستان بازگرداند

پناهجو را از خاک   ۵۸۱هزار و   ۲۸ول سال جاری میالدی،  بر اساس آمار وزارت داخله ترکیه، این کشور در پنج ماه ا

 .خود اخراج کرد. این روند همچنان با شدت ادامه دارد

 .اندمیلیون پناهجو از ورود به ترکیه منع شده ۲/۶تاکنون حدود  ۲۰۱۶به گزارش آناتولی، از سال 

 .جلوگیری شده است هزار پناهجو به خاک ترکیه ۱۵۳در سال جاری میالدی هم از ورود بیش از 

  ۵۰۰هزار و    ۷۵گیرانه ترکیه علیه پناهجویان، در پنج ماه اول سال جاری میالدی بیش از  با شدت گرفتن تدابیر سخت

 .بازداشت شدند "پناهجو به عنوان "مهاجر غیرقانونی 

ورود پناهجویان پیش   های اخیر پروژه ساخت دیوار در مرزهایش با ایران و سوریه را برای جلوگیری ازترکیه در سال

 .برده است

بار حکومتی در کشورهای خود فرار  های خشونتبرند از جنگ، درگیری و سرکوببیشتر پناهجویانی که به ترکیه پناه می

 .کنند و قصد دارند از ترکیه به کشور دیگری پناهنده شوندمی

های  زنیهای دیگر، به ویژه در چانهشار بر دولتگویند دولت ترکیه از موضوع پناهجویان به عنوان ابزار ف منتقدان می

 .کندخود با اتحادیه اروپا برای گرفتن منابع مالی بیشتر از این اتحادیه استفاده می

هایی درباره حمله به پناهجویان در این کشور، از جمله  های گذشته و همزمان با بحران اقتصادی در ترکیه، گزارشدر ماه

 .پرست موسوم به "اخوت آتامان" منتشر شده استدهای یک گروه نژاحمله
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های مرزی ایران را متهم کرد که از سوی دیگر رئیس کمیسیون مهاجرت و ادغام مجلس ترکیه، در روزهای گذشته مقام

 .کنند وارد ترکیه شوندمهاجران را مجبور می

گویند حتی اگر سربازان ترکیه فرمان ایست دادند  میهای ایران[ مهاجران را تشویق کرده و  ها ]مقامآتای اوصلو گفت: "آن

 ".کنندهایتان را هم با خود ببرید زیرا آنها هرگز به زنان و کودکان شلیک نمیهم بروید، زن و بچه

های جدید برای استرداد پناهجویان خبر داد و گفت: "رانندگان سلیمان سویلو، وزیر کشور ترکیه هم به تازگی از اقدام

های خارج از والیت، مدارک سفر بین والیتی مسافران خارجی را بررسی کنند.  ا موظف خواهیم کرد در سفرتاکسی ر

 ".جایی مهاجران غیرقانونی واسطه شودکس نباید در جابههیچ

 ویب سایت وزارت 

سرطان سال روان   22و  21نفر مهاجر، به تاریخ های  425هزارو به اساس گزارش آمریت امورمهاجرین نیمروز یک 

 .طور اجباری و داوطلبانه ازایران به وطن برگشت نموده اند

  17خانواده شامل    4تن دیگرافراد مجرد بودند که طور جبری و    400تن و   54خانواده ، شامل    15از میان افراد مذکور

 .شده اند تن مجرد بصورت داوطلب واردکشور 152نفر و 

 IOMتن مجرد راغرض دریافت کمک، به دفتر  52زن وهمچنان    23مرد و    33خانواده شامل    13به گفته منبع ازآن میان،

 .معرفی شدند

 ویب سایت وزارت 
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بیشتر امور  بمنظور همکاری های  میان وزارت  دفتر،  و  کنند  UNHCR  مهاجرین  گانبرای عودت  ییه  روز    ، جلسه 

  شد.سرطان در مقر این وزارت دایر  23پنجشنبه 

در این نشست هیروشی افیسر حمایوی، انجینیر خان محمد سلطانی مسول روابط با دولت ، و هارون افیسر معاونت پناهنده  

 .دادنده گان معلومات برای عودت کنند UNHCR ادارهگان آن اداره به نوبهء خویش از کمک و همکاری های 

قاری احمدهللا هاشمی ریس حمایت حقوقی وزارت امورمهاجرین    بالمقابل مولوی محمدجان خدرخیل ریس دفتر مقام و 

افغانستان عودت  به  هایکه دوباره  برای خانواده  تا  تاکید ورزیدند  اداره،  آن  از همکاری های همیشگی  قدردانی  ضمن 

 .ایند طوری مساعدت نمایند، تا مشکالت آنها در ابعاد مختلف حل گرددمینم

نماینده گان اداره انتقال   UNHCR متعاقبآ  اداره  وعده سپردند تا پیشنهادات مطرح شده این وزارت را به رهبری آن 

 .خواهند داد

 د وزارت ویب سایت 

 

مه نیټه په دغه والیت  (۲۴والیت د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو ریاست د روان کال د چنګاښ د میاشتې په )د خوست  

 .بې ځایه شویو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته خبر ورکړ( ۱۲۰۸کې د زلزلې له امله له )

موسسې له لوري  (IOM) ه افغانۍ نغدي او د( زر۲۸( کورنیو ته )٥۰۰موسسې له لوري ) (AAH) یاده شوې مرسته د

( نورو کورنیو ته د کور، پخلنځي، عاجلو او سرپناه کڅوړې وو، چې د سپیره ولسوالۍ د مهاجرینو چارو ریاست ۷۰۸)

 .په همغږۍ ووېشل شوې
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 مهاجر نیوز

 

مهاجر را در نزدیک مرز با مجارستان بازداشت کردند. در اوایل این   ۸۵روز پنجشنبه نهادهای مسوول در صربستان  

یک درگیری که در منطقه رخ داد، مرگ یک تن و جراحت چند تن دیگر را به دنبال داشت. ظاهرا قاچاقبران انسان   ماه

  .نیز در این درگیری دخالت داشتند

انیه گفت، یک واحد ویژه در شهر شمالی سوبوتیکا، در جریان تالشی، سالح های خودکار، تفنگ،  پلیس با نشر یک بی

  .چاقو و تجهیزات دیگر را پیدا کرده است

براساس این بیانیه، دو مهاجر محکوم به جرم قاچاق شده و شش تن دیگر در بازداشت به سر می برند. مظنونان دیگر  

 .هستندبه ارتکاب جرایم خفیف تر متهم 

الکساندر وولین، وزیر داخله صربستان گفت: »صربستان به هیچ صورت اجازه نخواهد داد که نحوه زندگی ما توسط افراد  

 «.مجرمی به خطر بیافتد که از بدبختی و دشواری های انسان ها نفع می برند

تخلفات توسط مهاجران برنامه ریزی   پلیس این عملیات را »اقدامی خواند که به هدف جلوگیری از اقدامات خالف قانون و

 «.شده است
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این عملیات پلیس پس از درگیری گسترده گروه های مهاجران در اوایل ماه جوالی انجام شد. این درگیری در نزدیک مرز  

صربستان با مجارستان رخ داد. در این درگیری یک تن کشته و چند تن زخمی شدند. مهاجران در نزدیک مرز با مجارستان  

 .مع شده بودند، به امید این که بتوانند وارد این کشور شده و سفرشان را به سوی غرب اروپا ادامه دهندج

عبور غیرقانونی از مرز شمالی صربستان با مجارستان اغلب ماه ها ادامه دارد. درهمین حال، مجارستان برای جلوگیری  

یجاد کرده و اقدامات سختگیرانه امنیتی را روی دست گرفته از هجوم مهاجران، دو حصار با سیم های خاردار را در مرز ا

 .است

به این خاطر مهاجران معموال به قاچاقبران روی می آورند تا این که بتوانند راهشان را به سوی کشورهای مرفه تر  

 .اتحادیه اروپا ادامه دهند

واحدهای ضد تروریزم همراه با ماموران امنیتی در این  در بیانیه پلیس صربستان آمده است، نیروهای ویژه و اعضای  

 .عملیات که در نخستین ساعات روز پنجشنبه انجام شد، شرکت داشتند

در تصاویری که پلیس نشر کرده، ماموران مسلح دیده می شوند و واسکت های ضد گلوله دارند. آنها باالی سر گروهی  

  .دستانشان را باالی سرشان قرار داده اند از مهاجران ایستاده اند. مهاجران زانو زده و

مهاجرانی که از جنگ، خشونت یا فقر از خاورمیانه، افریقا و آسیا فرار می کنند، در مسیر سفرشان به سوی اروپا با  

خطرات زیادی مواجه می شوند. آن ها تالش می کنند تا از راه صربستان به کشورهای مجارستان، کرواسیا، بوسنیا یا  

 .یا وارد شوندرومان

 کډوال نیوز 
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د بریتانیا پولیسو په لندن کې هغه درې تنه نیولي چې هڅه یي کوله کډوال د الرۍ تر شا بریتانیا ته قاچاق کړي. نیول  

سهار د لندن په ختیځ او ایسیکس کې د ملي جرمونو د ادارې شوي کسان د هغو څلور تنو له ډلې دی چې د سه شنبې په 

 .په عملیاتو کې نیول شوي وو

 .نیول شوي کسان د یوې مهمې قاچاقې ډلې د مشرانو په تور نیول شوي چې د خلکو د قاچاق په جرم تورن دي

پټ ساتل شوی، د چهارشنبې په ورځ د ایلفورډ، والټمسټو او داګنهام دغه اوسیدونکي چې د قانوني د الیلو له امله یي نوم  

مه د وست مینسټر ښار مجسټریټ محکمې ته حاضرشول.څلورم تورن کس د سه شنبې په ورځ د چارواکو   ۱۴د جوالی په  

 .له څیړنې وروسته خوشي شوی دی

انیا ته د  د غه شکمن قاچاق وړونکي د جرمونو د ملي ادارې د چارواکو په هغو عملیاتو کې چې د الریو په وسیله بریت

 .خلکو د قاچاق وړونکو د نیولو لپاره ځانګړي شوي و، نیول شوي

 د قاچاق په تور د یوې ایراني االصله بریتانوۍ نیول 
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په یوه بله پیښه کې یو بل ایراني االصله بریتانوۍ د چې د فرانسې، جرمني، هالنډ او بریتانیا په مرسته ګډ عملیات ترسره  

 .کسان نیول شوي و ۳۹شوي و، نیول شوی. په دغو هیوادونو کې د همدغو ګډو عملیاتو په وسیله تیره اونۍ 

ري یوه ورځ وړاندې مخکې له دې چې ترکیې ته په الوتکه کې کاله عمر ل ۳۷نیول شوی کس چې کیوان پور نومیږي او 

 .سپور شي د مانچسټر په هوایي ډګر کې د پولیسو لخوا و نیول شو

نوموړی له دې وړاندې د بریتانیا او فرانسوي ځواکونو لخوا تر څار الندې و. فرانسوي څارنواالنو پر کیوان پور تور  

ګمان کیږي چې  .ی دی چې بریتانیا ته د خلکو په قاچاق کې الس لريپوری کړی چې د یوې منظمې جرمې شبکې غړ

 .نوموړی یوه اونۍ وړاندې له جرمني څخه بریتانیا ته ورغلی وي

 له انساني قاچاق سره د مبارزې هڅې 

 .ټاکل شوې وه چې د نیول شویو کسانو محکمه د تیرې چهارشنبې په ورځ د وست مینسټر ښار په محکمه کې پیل شي

د ادارۍ مرستیال جاک بییر وویل:» د دغې شکمنې جنایي ډلې په اړه تحقیقات په  ( NCA ) تانیا د ملي جرمونود بری

 «.بریتانیا، فرانسه، بلجیم، هالنډ او جرمنې کې د قانون د پلي کیدو له مخې تر سره شوي

کډوال په ناقانونه ډول بریتانیا  نوموړی وایي چې پر دغې شبکې تور دی چې په وړو کښتیو کې یي انګلستان ته لس زره  

ته قاچاق کړي. جاک بییر وایي چې د یادو ډولو پر ضد به د دوې مبارزه دوام و لري او له خپلو اروپایي شریکانو سره د  

 .دوې د له منځه وړلو او عدالت په تامین کې په ګډه کار وکړي

ال په ناقانونه ډول د کښتیو او یا الریو له الرې له فرانسې په بریتانیا کې د محدودیتونو د لګولو سربیره الهم ګڼ شمیر کډو

 .دغه هیواد ته ځانونه رسوي

څخه ډیر کډوال په لسګونو کوچنیو کښتیو کې د    ۱۳۰۰د رسمي شمیرو له مخې په تیرو څه باندې لسو ورځو کې له  

 .انګریز تنګي له الرې بریتانیا ته رسیدلي

 بی بی سی 
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

هایی را که با اند که حکومت کانادا در نظر دارد که برنامه ویژه مهاجرت برای افغانهای کانادایی گزارش کردهرسانه

 .کنداند، متوقف کانادایی در افغانستان کار کردهها و نیروهای دیپلمات

های امدادرسان در باره سرنوشت هزاران افغانی که حکومت کانادا بسیار از فعاالن و بعضی از سیاستمداران و سازمان

 .اندردهسال گذشته پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، وعده داده بود که آنها را اسکان بدهد، ابراز نگرانی ک

 .هزار افغان به آن کشور است ۱۸ها، کانادا متعهد به انتقال موجب برنامه ویژه مهاجرت برای اسکان افغانبه

 ۱۸ها از بین  دهد و در حال بررسی آخرین درخواستپایان می   سی، دولت کانادا به این برنامه بیبه گزارش شبکه سی 

 .به کانادا آورده شوند  اند تاها دادهست که افغانهزار درخواستی

فرستد تا برای آمدن به کانادا در نامه میها دعوتاداره مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا گفته که هنوز به افغان

تر آن برای  هزار افغان بخشی از وعدٔه گسترده  ۱۸چهارچوب این برنامه درخواست بدهند، و تعهد حکومت برای انتقال  

 .است ۲۰۲۳هجوی افغان در کانادا تا پایان سال هزار پنا ۴۰اسکان 
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

ها حدود یک سال پیش، چند هفته پیش از تسلط طالبان بر کابل در ماه آگست  برنامه ویژه مهاجرت برای اسکان افغان

اسکان    ۲۰۲۳هزار افغان را تا پیش از پایان    ۴۰اندازی شد و پیش از آنکه حکومت کانادا وعده دهد که  ، راه۲۰۲۱

 .داد خواهد

اند و از برنامه ویژه مهاجرت باز  هایی که با دولت کانادا در افغانستان همکاری کردهحکومت کانادا گفته آن عده از افغان

 .توانند از طریق »برنامه بشردوستانه« یا »کفالت خصوصی پناهندگان« برای آمدن به کانادا درخواست بدهندمانند، میمی

هایی که با دولت کانادا  اند که افغانو گفته  ها شدهو تمدید برنامه ویژه مهاجرت برای افغاناما منتقدان خواستار توسعه  

 .شان رها شوندهمکاری کردند، نباید به حال

ست که حکومت  هاییاند، رقمی که کمتر از نیمی از تعداد افغانپناهجوی افغان به کانادا انتقال داده شده  ۱۶۶۴۵تاکنون  

 .کانادا در سپتامبر گذشته وعده اسکان آنها را داده بود

 

 رادیو ترکیه 

 

های گارد ساحلی در منطقه چشمه ازمیر  ودند از سوی تیممهاجر غیرقانونی که توسط عناصر یونانی رانده شده ب 19

 .نجات یافتند

بورنو در منطقه چشمه با یک قایق نجات که توسط  های گارد ساحلی در نزدیکی اوچبر اساس اطالعات دریافتی، تیم

 .عناصر یونانی به عقب رانده شد، برای نجات مهاجران وارد عمل شدند
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

 .نجات داده و به بندر چشمه آوردندمهاجر را  19ها تیم

 .مهاجران غیرقانونی پس از تکمیل مراحل اداری به اداره مدیریت مهاجرت ازمیر منتقل شدند
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