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 صفحه                                                                 عنوان                                        

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

 4----------------------------------------------------------------------------------- کمک شد سیشده ها در بادغ جایب

 5---------------------------------------------------------------------------- از صد خانواده در بلخ مساعدت شد شیب

 6------------------------------------------------------- به وطن برگشت نمود رانیهزار مهاجرافغان ازا کیبه  کینزد

 6------------------------------ شدند یتن زخم یاز س شیدر مجارستان: سه مهاجر جان باختند و ب یکیتراف دادیدو رو

 8---------------------------------------------- ترانهیمد رهیتونس در بح یمهاجر توسط گارد ساحل ۲۵۰از  شینجات ب

 9---------------------------------------------------------------- نجات داده شدند ونانی یهااز صد مهاجر در آب شیب

 1۰ -------------------------------------------- يړک انیپټ رډېتنه  ۳۰مهاجر وژلي او تر  ېدر وېښپ کيیتراف: ريګهن

 1۲ --------------------------------------------------- مهاجر نامنظم نجات داد 1۰47هفته  کی یط هیترک یگارد ساحل

 1۲ ----------------------------- افتندینجات  هیترک یتوسط گارد ساحل ونان،ی یرانده شده از سو یرقانونیمهاجر غ 1۳
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 ویب سایت وزارت

 

اسد، ازطریق اداره امور مهاجرین آنوالیت  1۵  بادغیس به تاریخ  بیجاشده ناشی از جنگ در والیت  خانواده ۳8۵برای 

 .توزیع شد  مساعدت خوراکی

کیلو روغن ، یک کیلو نمک  1۰کیلو دال ،  1۲کیلو آرد ،  1۰۰طبق معلومات واصله، هریک از خانوده ای سروی شده، 

 را دریافت نمودند. WFPمساعدت دفتر   ، و بسکویت،
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 ویب سایت وزارت

 

ولسوالی بلخاب والیت سرپل  خانواده بیجاشده و آسیب پذیر 11۳برای ریاست امورمهاجرین وعودت کننده گان والیت بلخ 

اسد مساعدت شماری از موسسات  16و چمتال والیت بلخ که در نواحی شهر مزار شریف مسکن گزین شده اند، به تاریخ 

 را توزیع نمود.

 1۰کیلو آرد،  1۰۰  کمک یادشده، به هر خانواده شامل بسته های بهداشتی ، فامیلی ، آشپزخانه ، البسه اطفال ، کمپل

بود که از جانب موسسات  هزا رافغانی پول نقد  ۲8پاکت پلمپی، یک کیلو نمک و مبلغ  ۲۰، کیلو دالنخود، 1۲لیتر روغن، 

NRC,CARE,WFP,DACAR,UNICEF هیه ودرهماهنگی با اداره مهاجرین بلخ توزیع شد.وحمایه اطفال ت 
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 ویب سایت وزارت

اسد طور داوطلب وجبری، ازطریق پل ابریشم واسالم قلعه، به  16و 1۵نفر مهاجر افغان مقیم ایران ، به تاریخ  994

 کشور برگشته اند.

نفر، طور جبری ومتباقی، طور داوطلبانه  8۰4واصله از والیات نیمروز وهرات، از میان افراد یادشده، به اساس معلو مات 

 عودت نموده اند.

غرض دریافت نفر ازمیان عودت کننده های مذکور، ازطریق واحد های دومی وزارت امور مهاجرین در آنوالیات  ۲۲۰

 معرفی شده است.  IOMکمک، به دفتر

اسد ازطریق مرز سپین  16نفر فاقد مدرک بودند به تاریخ  8۲که شامل   خانواده مهاجرافغان 1۵طبق یک خبر دیگر

 بولدک وچمن به وطن برگشت نموده اند.

 مهاجرنیوز
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مقامات مجارستانی خبر داده اند که در دو رویداد جداگانۀ ترافیکی در مناطق مرکزی و جنوبی این کشور، سه مهاجر جان 

  .تن دیگر زخم برداشته اند ۳۰باخته اند و 

به اساس اعالمیۀ نهادهای امنیتی مجارستان، روز جمعه در یک رویداد ترافیکی در جنوب این کشور، سه مهاجر جان 

 .تن دیگر زخم برداشته اند 11اند و  باخته

تن از مهاجران که تالش داشت از کنترول مرزی عبور کند، پس از  1۵پلیس مجارستان گفته است که یک کامیون حامل 

 .برخورد با یک موتر دیگر در نزدیکی روستای بوسکا آتش گرفته است

ها در بیمارستان جان باخته شده اند و یکی دیگر از آندر این اعالمیه آمده است که دو تن از مهاجران جا در جا کشته 

 .برنداکنون در بیمارستان به سر میاست. یازده تن دیگر شان نیز هم

همچنان مسووالن امنیتی گفته اند که رانندۀ این کامیون اهل گرجستان بوده و اکنون به اتهام قاچاق انسان دستگیر شده 

 .است

 اد دیگرزخمی شدن بیست تن در یک روید
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 .در همین حال، در یک حادثۀ ترافیکی دیگر در این کشور، بیست مهاجر زخم برداشته اند

شنبه در مناطق مرکزی مجارستان رخ داده است که باز هم یک کامیون حامل مهاجران، به سبب سر این حادثه روز یک

ن از مهاجران جا به جا شده در کامیون زخمی ت ۲۰باز زدن از توقف در ایست بازرسی، تصادم کرده است. در این رویداد، 

 .شده اند

گوید، مهاجران مجروحی که به بیمارستان منتقل شده اند، اتباع افغانستان، هند و پاکستان هستند. پلیس مجارستان می

 .تن از مجروحان را وخیم و جراحت پنج تن دیگر شان را سطحی خوانده است 1۵نهادهای امنیتی، حالت 

گویند که رانندۀ این کامیون اهل مجارستان بوده و از سوی پولیس به اتهام قاچاق انسان دستگیر شده یتی میمنابع امن

 .است

در پی افزایش تالش مهاجران برای ورود به اروپا، مشاور رییس جمهور مجارستان گفته است که از آغاز سال جاری تا 

را نشان  گیریهزار مهاجر وارد این کشور شده اند که این آمار به نسبت سال گذشته افزایش چشم 1۵7اکنون نزدیک به 

  .دهدمی

 مهاجرنیوز 
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مهاجر را از خطر غرق شدن در آب های  ۲۵۰گارد ساحلی تونس گفته است که در روز های شنبه و یکشنبه بیش از 

 .مهاجر از کشور های مختلف افریقایی شامال بوده اند 17۰مدیترانه نجات داده است. در میان این مهاجران 

 8۵مهاجر را در بحیره مدیترانه "نجات" داده است. براساس اظهارات گارد ملی تونس،  ۲۵۰گارد ساحلی تونس بیش از 

مهاجر سوار به قایق ها بودند. بنابراین آنها در شب شنبه  ۲۵۵نفر از سایر کشورهای افریقایی در میان  17۰تونسی و 

قایق در ساحل شرقی تونس به سمت ایتالیا در حرکت بودند. گارد ملی تونس اما نگفته است که آیا این قایق ها  17با 

 .دچار مشکل و یا واژگون شده بودند. اما در این عملیات مقدار نامشخصی پول نقد کشف و ضبط شده است

نس و لیبیا همسایه کشورهای ترانزیت پناهجویان از افریقا و خاورمیانه هستند که می خواهند از طریق بحیره مدیترانه تو 

  .کیلومتر با سواحل تونس فاصله دارد 1۳۰به اروپا بروند. جزیره المپدوسا در ایتالیا تنها 

 زمان بحیره مدیترانه نسبتاً آرام است در بهار و تابستان، عبور از این منطقه افزایش می یابد زیرا در آن

 مهاجرنیوز

 

های جزیرۀ رودس این کشور شنبه اعالم کردند که بیش از یک صد و بیست تن مهاجر را در آبنیروهای یونانی روز یک

  .نجات داده اند
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تن از مهاجرانی که روز شنبه ترکیه را به قصد یونان ترک کرده بودند، دیروز در  1۲۲های ارایه شده، بر مبنای گزارش

 .های ساحلی جزیرۀ رودس، توسط نیروهای مرزی یونان نجات یافتندآب

 .گارد ساحلی یونان، این مهاجران را نخست به قایق گارد مرزی و سپس به جزیره کوس منتقل کرده است

ند به هویت و جنسیت این افراد جزییاتی ارایه نکرده اند. هچنان تا این دم اطالعاتی در پیوند مقامات یونان تا اکنون در پیو

 .به کشتی حامل این مهاجران ارایه نشده است

 .های ارایه شده، تالش مهاجران برای رسیدن از ترکیه به یونان در حال افزایش استبه اساس آمار و گزارش

های کارپات دریای اژه مهاجر را از آب 17۲جون سال جاری  ۲9پیش از این گارد ساحلی یونان اعالم کرده بود که در 

 .اندره کوس منتقل کردهنجات داده و به جزی

از تن مهاجرانی که از ترکیه عازم  11۳۰ها گفته بودند که تنها در سه روز، از ورود مقامات یونانی در آن زمان به رسانه

 .اندیونان بودند، جلوگیری کرده

صد تن مهاجرانی که از ترکیه به  6این مقامات در ماه می سال جاری نیز اعالم کرده بودند که تنها در یک روز از ورود 

 .شده است های یونان در حرکت بودند، جلوگیریسمت آب

اند از ترکیه به یونان برسند، تنها در چهار مهاجرانی که تالش کردهبه گفتۀ یک منبع از وزارت امور مهاجرت یونان، آمار 

 .درصد افزایش داشته است ۳۰ماه نخست سال جاری، 

 مهاجرنیوز
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د هنګري چارواکي وایي چې د جمعې او یکشنبې په ورځو کې د دغه هېواد په مرکزي او سوېلي سیمو کې دوو بېالبېلو 

 .تنه نور یې ټپیان کړي دي ۳۰ترافیکي پېښو درې کډوال وژلي او تر 

کې درې کډوال  د هنګري رسنیو د امنیتي ځواکونو له قوله ویلي چې د تېرې جمعې په ورځ د دغه هېواد په سوېلي برخه

  .تنه نور ټپیان دي 11د ترافیکي پېښې له امله مړه شوي او 

کسان پکې سپاره وو غوښتل چې له  1۵د هنګري پولیسو په یوه خبرپاڼه کې ویلي دي د یادو کډوالو الرۍ چې ټولټال 

  .خیستپولیسو وتښتي، خو له یو بل موټر سره ټکر وکړ او لږ وروسته یې بوسکا کلي ته نږدې اور وا

زیاته شوې ده چې دغه پېښه کې دوه کډوال ځای پر ځای وژل شوي دي، خو دریم کس بیا په روغتون کې ساه ورکړی 

 .کسان هم روغتون ته وړل شوي دي 11پاتې  ده.

 .د امنیتي سرچینو په حواله الری چلوونکی چې د جورجیا اصلي اوسېدونکی دی د انساني قاچاق په تور نیول شوی دی

 یان په یوه بله پېښه کېشل ټپ

د یو بل خبر له مخې پرون یکشنبه د هنګري په مرکزي سیمه کې د کډوالو یوه الرۍ چې هڅه یې کوله په یوه امنیتي 

 .تنه مهاجر ژوبل شوي دي ۲۰پوسته کې له درولو ډډه وکړي، الو سیمې ته نږدې ټکر وکړ چې له امله یې 
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امنیتي  روغتون ته وړل شوي دي د افغانستان، هند او پاکستان اتباع دي.د هنګري پولیس وایي ژوبل شوي کډوال چې 

 .تنه نور بیا په سطحي توګه ټپیان شوي دي ۵کسان په جدي توګه او  1۵سرچینې زیاتوي چې دغه پېښه کې 

 .پولیسو الری چلوونکی چې د هنګري تبعه دی د انساني قاچاق په تور نیولی دی

زره کډوال دغه هېواد ته  1۵7د هنګري ولسمشر وېکتور اوربان د یو سالکار په حواله د روان کال له پیل راهیسې نږدې 

  .اوښتي دي چې دا شمېر د تېر کال د همدې مودې پرتله زیاتوالی ښیي

 رادیو صدای ترکیه

 

 29ای اعالم کرد: در چارچوب مبارزه با مهاجرت نامنظم در مدت زمانی فرماندهی گارد ساحلی ترکیه با انتشار اطالعیه

 اند.های ساحلی کشور نجات یافتههاجر نامنظم از غرق شدن در آبم 1047اوت جاری  4جوالی تا 

 نفر نیز به اتهام قاچاق انسان بازداشت شدند. 6براساس این اطالعیه، طی یک هفته اخیر 

نیروهای امنیتی ترکیه برای ممانعت از ورود و خروج غیرقانونی مهاجران در سراسر کشور بدون وقفه  گفتنی است عملیات

 ارد.ادامه د

 دیو صدای ترکیهرا

 تیم های فرماندهی گارد ساحلی مهاجران غیرقانونی را داخل قایق الستیکی در نزدیکی آیواجیک شناسایی کردند
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

 

رانده شده های سرزمینی ترکیه آب به سوی چاناک قلعهکه از سوی یونان در سواحل منطقه آیواجیک  مهاجر غیرقانونی 13

 بودند، نجات داده شدند.

 های فرماندهی گارد ساحلی مهاجران غیرقانونی را داخل قایق الستیکی در نزدیکی آیواجیک شناسایی کردند.تیم 

نفر از کشورهای مختلف که توسط عناصر یونانی به داخل آبهای سرزمینی ترکیه رانده شده بودند، با عملیات سازماندهی  13

 افتند.نجات ی فرماندهی گارد ساحلی" KB-4510شده توسط قایق "

مهاجران غیرقانونی که در شهر کوچوکویو یافته شدند، پس از اقدامات انجام شده به مرکز استرداد اتباع خارجی آیواجیک 

 منتقل شدند.
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