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 وزارت ویب سایت

اسد کمک شماری از  19خانواده بیجاشده، عودت کننده وآسیب دیده از حوادث در والیت سمنگان وغور، به تاریخ  410

 موسسات را دریافت نمودند.

فامیل   169والیت سمنگان این مساعدت برای هریک از   به اساس معلو مات ریاست امورمهاجرین وعودت کننده گان

دالر  1۳00خانواده  ۷دالر امریکایی وبرای   140و  120خانواده در دو کتگوری مبلغ  81دالر امریکایی و برای  420

 رین توزیع شد.اداره امور مهاجبود وازطریق  UNHCR  امریکایی از جانب

خانواده بیجاشده وآسیب دیده از حوادث طبیعی در والیت غور نیز مساعدت نقدی تهیه شده از  15۳درعین زمان برای 

 ، درهماهنگی با آمریت امور مهاجرین وعودت کننده گان آنوالیت توزیع شد. ACFطرف موسسه 
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 بود. هزار افغانی 21مساعدت یادشده برای هر خانواده مستحق، مبلغ 

 ویب سایت وزارت

 اسد، طور جبری وداوطلب از ایران وپاکستان، به وطن برگشته اند. 19تاریخ  نفر مهاجر افغان، به  60یک هزارو 

 ۳6نفر که ازطریق پل ابریشم وارد آنوالیت شده اند،  9۵8 به اساس معلو مات آمر امورمهاجرین نیمروز، از میان 

تن مجرد،  2۳0همراه با   تن 60خانواده شامل  14تن افراد مجرد طور جبری،  540تن همراه با  128  خانواده ، شامل

 طور جبری برگشت کرده بوند.

 معرفی شدند.  IOMنفرآنها غرض دریافت کمک، به دفتر 12۷منبع عالوه نمود که 

بدون مدرک مقیم پاکستان، ازطریق مرز سپین بولدک نیز به کشور عودت کرده   نفر مهاجر افغان 102درعین زمان، 

 است.

 ویب سایت وزارت
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کیلو علوفه وسه  840والیت جوزجان، گاو های شیری را همراه با گوساله آن و  ریاست امورمهاجرین وعودت کننده گان

، منگجیک به   خانواده بیجا شده، درولسوالی 41برای تهیه شده بود،  ORDقلم ابزار مالداری که از طریق موسسه 

 اسد توزیع نموده است. 19تاریخ 

 مهاجرنیوز

 

شنبه با پخش یک اعالمیه از ترکیه خواستند تا مهاجران گیرمانده در جزیرۀ کوچک دریای اوروس مقامات یونان روز پنج

دارند. پولیس یونان ضمن درخواست شود که برخی از این مهاجران به خدمات عاجل درمانی نیاز را نجات دهند. گفته می

رود. این مهاجران به آب، غذا و کمک از ترکیه، گفته است که این جزیرۀ کوچک، بخشی از قلمرو یونان به شمار نمی

  .خدمات درمانی دسترسی ندارند

دریای اوروس شنبه با پخش یک اعالمیه از ترکیه خواستند مهاجران گیرمانده در جزیرۀ کوچک مقامات یونان روز پنج

  .را نجات دهند

 .این مقامات گفته اند جزیره نامبره جزو قلمرو یونان نیست
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این در حالی است که شورای مهاجران یونان در صفحۀ تویتر اش نوشته است که طبق بررسی این شورا از نقشۀ گوگل 

  ..رودر میو اطالعات ادارۀ امور جغرافیایی ارتش، جزیرۀ مذکور بخشی از خاک یونان به شما

واسیلی پایادوپولوس، رییس این شورا گفته است که نخستین بار در اواسط ماه جوالی اطالعاتی را در پیوند به این 

های یونان از سوی نیروهای یونانی دو باره داد، این مهاجران پس از ورود به آباند که نشان میمهاجران دریافت کرده

 .دندهای ترکیه عقب رانده شبه سمت آب

اند که مقامات ترکیه این مهاجران را نخست در یک جزیره و در همین حال برخی دیگر از مهاجران به این شورا گفته

 .اندسپس به جزیرۀ دیگر منتقل کرده

اند که اکنون تعداد شود که شنبه شب گذشته گروه دیگری از مهاجران نیز به این جزیرۀ کوچک منتقل شدههمچنین گفته می

کودک نیز حضور  12ساله، سه زن باردار و  ۷0تن رسیده است. در این میان یک خانم بیمار  ۷0عی مهاجران به مجمو

 .دارند

 .شود که یک کودک پنج ساله به روز دو شنبه در این جزیره به اثر نیش عقرب جان باخته استگفته می

دیگر را وادار است تا با شنا به دو باره به سواحل ترکیه هایی وجود دارد که گارد ساحلی یونان دو مهاجر همچنان گزراش

 .اندبروند که سرانجام این مهاجران غرق شده

 اڼهپد وزارت ویب 
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مبارزې وزارت، د احصایې او  پالوی چې د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت په مشرۍ د پېښو پر وړاندې د نوموړی

تشکیل شوی وه، د زلزله ځپلو د وضعیت د ارزونې او معلوماتو د  معلوماتو ملي ادارې او سرې میاشتې د غړو څخه

 .ورسوله یړوک او نکې ولسوالۍ سروې په بشپړه توګه سرتهموخه یې د پکتیکا والیت د ز ترالسه کولو په

 .مه نېټه په بشپړ او دقیق ډول پای ته ورسېده 21سروې د محرم الحرام میاشتې په لومړۍ نېټه پیل او په 

 مهاجرنیوز

 

رود از یونان وارد این به اساس اعالمیۀ پولیس مقدونیه، به اثر واژگون شدن یک کامیون حامل مهاجران که گمان می

 .مهاجر زخم برداشته اند. حالت یکی از مجروحان وخیم خوانده شده است ۳۵کشور شده بود، 

نزدیکی روستای ماروینسی مقدونیه شمالی مدر اعالمیه روز پنج شنبۀ پولیس آمده است که این کامیون شام چهارشنبه در 

 .مهاجر در آن جا به جا شده بودند ۴9به دلیل نامعلومی واژگون شده است که جمعاً 

اند و های شهرهای استرومیتسا و گیوگلیا منتقل شدهپولیس مقدونیه گفته است که مجروحان برای درمان به بیمارستان

گاهی در گیوگولیا هستند تا دوباره به یونان فرستاده شوند. طبق ه اند، به بازداشتمهاجرانی که از این حادثه جان سالم برد

مندتر جا به کشورهای ثروتزنی پولیس مقدونیه، این مهاجران به سمت شمال صربستان در حرکت بودند تا از آنگمانه

 .اروپایی بروند
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کند، در لحظات نخست حادثه باند قاچاق مهاجران کار میاند که رانندۀ این کامیون که برای یک مسوولین پولیس گفته

 .است از محل واقعه فرار کندموفق شده

مهاجران ترجیحاً از مسیر بالکان به اروپا و از ترکیه  19های سفر ناشی از کوید شود که در پی کاهش محدودیتگفته می

 .روندو یونان به مقدونیه شمالی به صربستان می

قدونیه گفته است که از آغاز سال جاری تا اکنون نیروهای سرحدی این کشور از ورود سوزانا پرانیک، سخنگوی پولیس م

اند که تالش داشتند از ها مهاجرانیدرصد از آن 88اند که تن مهاجر جلوگیری کرده ۵00یازده هزار و « غیر قانونی»

مظنون  62مانی نیروهای این کشور مسیر یونان وارد این کشور شوند. پرانیک همچنان افزوده است که در همین دورۀ ز

 .ها شهروندان خارجی هستندتن آن 1۵به قاچاق مهاجران را دستگیر کرده که 

در همین حال سخنگوی پولیس گفته است که این آمار به نسبت زمان مشابه در سال گذشته، دو برابر افزایش یافته است. 

 .و هند هستندبه گفتۀ او مهاجران عمدتاً شهروندان پاکستان، سوریه 

 مهاجرنیوز
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نیروهای رومانیایی روز چهار شنبه بیش از صد مهاجر را در پاسگاه مرزی نادالک که در دو کامیون جا به جا شده بودند، 

 .دستگیر کردند

دستگیر  2مهاجر سوار در یک کامیون را در منطقۀ سرحدی ناداالک ۷۵گویند که به روز چهار شنبه این نیروها می 

 .اندکرده

مهاجر مخفی شده در یک کامیون را در  ۷۵پولیس سرحدی آراد گفته است که ماموران سرحدی در یک ایست بازرسی 

وی سی را از رومانیا به ایتالیا منتقل  های پیاین کامیون درازه و پنجره حالی پیدا کردند که رانندۀ رومانیایی قرار بود در

 .کند

تن مهاجر را در حالی شناسایی و  28کنند و در همین حال این نیروها، در ساعات بعدتر کامیون دیگری را متوقف می

دۀ این کامیون قصد داشت مهاجران را شود که راننکنند که در میان قطعات موتر جا به جا شده بودند. گفته میدستگیر می

 .به ایتالیا منتقل کند

مهاجر دستگیر شده در این دو رویداد، برای تحقیقات بیشتر به فرماندهی پولیس  10۳مقامات رومانیایی گفته اند که 

خواستند که میمنتقل شدند. همچنان پولیس رومانیا گفته است که این مهاجران شهروندان پاکستان، هند و بنگالدش هستند 

 .از این طریق خود را به منطقۀ شنگن برسانند

Peste 100 de cetățeni străini care intenţionau să ajungă ilegal în Spaţiul Schengen, 

găsiţi ascunşi în două camioane https://t.co/xy3agkSEKb #politiadefrontiera via 

@FrontieraRO pic.twitter.com/WnuwYQoEQM 

— Poliția de Frontieră (@FrontieraRO) August 10, 2022 

مهاجر را در یک ایست بازرسی در منطقۀ  ۵0این در حالی است که به روز دوشنبۀ همین هفته نیز؛ نیروهای رومانیایی 

تن دیگر شان مجوز کار در  ۳1ها قبالً در رومانیا درخواست پناهندگی داده بودند و پتیا دستگیرکردند که هفت تن از آن

 .رومانیا را نیز داشتند

رد مجارستان شده و کنند تا از مسیر رومانیا و صربستان واهای نشر شده، مهاجران همواره تالش میبه اساس گزارش

 .در نهایت به اروپای غربی برسند

هزار مهاجر  1۵0به اساس اعالمیۀ مقامات مجارستان، تنها از آغاز سال جاری تا اواخر ماه جون، از ورود نزدیک به 

 .اندبه این کشور جلوگیری کرده

https://t.co/xy3agkSEKb
https://twitter.com/hashtag/politiadefrontiera?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/FrontieraRO?ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/WnuwYQoEQM
https://twitter.com/FrontieraRO/status/1557309017692700672?ref_src=twsrc%5Etfw
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ی مجارستان را بارها به رفتار قابل یادآوری است که نهادهای حقوق بشری و فعالین حقوق مهاجران، نیروهای مرز

 .ها متهم کرده استآمیز با مهاجران و عقب راندن غیر قانونی آنخشونت

 ویب سایت رادیو صدای ترکیه

 ست مدیریت مهاجرت استان معرفی شدندمهاجران غیرقانونی پس از طی مراحل اداری به ریا

 

های سرزمینی ترکیه عقب رانده شده بودند در منطقه دیدیم آیدین نانی به داخل آبمهاجر غیرقانونی که توسط عناصر یو 5
 نجات داده شدند.

بر اساس اطالعیه منتشره در سایت فرماندهی گارد ساحلی، پس از دریافت اطالعاتی مبنی بر حضور گروهی از مهاجران 
 لی به منطقه اعزام شد.غیرقانونی در قایق نجات در سواحل دیدیم، یک فروند کشتی گارد ساح

 مهاجر غیرقانونی در قایق نجات که توسط عناصر یونانی عقب رانده شده بودند، نجات یافتند. 5

 مهاجران غیرقانونی پس از طی مراحل اداری به ریاست مدیریت مهاجرت استان معرفی شدند.

 رادیو صدای ترکیه

 .ارزروم ترکیه به کشورشان بازگردانده شدند دویست و بیست و هفت مهاجر غیرقانونی افغانستانی از فرودگاه
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مهاجر  22۷خارجی سراسر ترکیه،  ادامه روند استرداد مهاجران غیرقانونی بازداشتی در مراکز استرداد اتباع در

 .افغانستانی از ارزروم به کشورشان اعزام شدند

ارزروم به کابل، پایتخت افغانستان  فرودگاه یرقانونی وارد ترکیه شده بودند، با پروازهای چارتری ازافراد که به طور غ این

 .بازگردانده شدند

 161هزار و  5سالجاری تاکنون در مجموع  اساس اطالعات دریافتی از مقامات اداره مهاجرت ترکیه، از اول ژانویه بر

 تبعه سایر کشورها به کشورهای خود ۳20پاکستانی و  1192ستانی، افغان 99۷هزار و  ۳مهاجر غیرقانونی شامل 

 .اندبازگردانده شده

های فشرده برای بازگرداندن تالش .ای اتخاذ کرده استویژه ترکیه برای مبارزه با مهاجرت غیرقانونی استراتژی گفتنی است

اند، به مهاجرت استانی اسکان داده شده طور موقت در مراکزو به مهاجران غیرقانونی که در سراسر کشور دستگیر

 .ادامه دارد کشورهایشان

 

 


