
 
 
 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ان13 ز  1401_سال  می 

 

او راستنېدونکو چارو وزارت مهاجرینو د   

 ړیکو آمریتد اطالعاتو او عامه ا

 خبري بلوټن

 

 وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان

 



 
 
 

 

 



 
 
 

 صفحه                                                                                                                                      عنوان 

 1---------------------------------------------------------------------------- ته رسيدنه کوي يګړد ا.ا.ا د هيواد هر و

 2--------------------------------------------------دليسره ول اليله مرست تيوال رهارګالرحمان حقاني د نن ليالحاج خل

 2----------------------------------------------------- ليکونه السليک شول هړموسسو سره د همکاريو هوک رېد يوشم

 4---------------------------------------------------------------- شد یکيتخن یابيلغمان ارز تيوال نيمهاجر یشهرکها

 5------------------------------------------------ ېوشو ېکورنيو سره د خوراکي توکو مرست( ۵۰۰) ېک وګردميدان و

 5---------------------------------------------------------- به وطن برگشت نمود رانياز دو هزار مهاجرافغان ازا شيب

 5------------------------------------------------------- ته راستانه شول وادېله زرو زيات افغان مهاجر ه خهڅد ايران 

 6-----------------------------------------------------نمودند افتيکشور کمک در تياز هزار خانواده در چهار وال شيب

 7--------------------------------------- اروپا هياتحاد یدر کشورها رسنيمهاجر ز 12۰۰از  شي: اسکان مجدد بوناني

 9-------------------------------------------------------------------------- به آلمان یرقانونيورود غ ريچشمگ شيافزا

 1۰ ----------------------------------------------------------------- مهاجر را نجات دادند 1۴۳ هيترک ینگهبانان ساحل

 12 -------------------------------- اروپا هياتحاد یرونيب یمرزها تيتقو یبرا یداخله چهار کشور مرکز رانيتالش وز

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12 

 1۳ --------------------------- ړېموافقه ک وڅه وګډلپاره پر  وييد مخن والوډقانوني ک ريد غ اياو صرب شياتر ري،ګهن

 15 --------------------------------------------------------------------------- نيديمهاجر قاچاق در استان آ 29نجات 

 15 ----------------------------------- افتندينجات  هيترک یگارد ساحل یروهايتوسط ن نيعده از مهاجر نيا

 16 ---------------------------------------------------- جان باختند ترانهيهزار مهاجر در مد 25سال گذشته  9 در طول

سازمان ملل متحد در امور پناهندگان،  یعال یايساري، کمIOM مانند یالمللنيب یهاسازمان یهابر اساس داده

 یمرکز ترانهيمد هزار مهاجر در 25هزار نفر از حدود  2۰(، سفيونيصندوق کودکان سازمان ملل متحد )

 16 -------------------------------------------------------------------------- اندجان خود را از دست داده
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ز کامل اخبار  مت 

 د وزارت وېب پاڼه

 

مه د مهاجرينو او راستنېدونکو چارو سرپرست وزير الحاج خليل الرحمن  ۸هجري سپوږميز کال د ربيع االول په  ۱۴۴۴د 

  .حقاني د ننګرهار واليت، چمتلې سيمه کې د مهاجرينو ښارګوټي له اوسېدونکو، قومي مشرانو او علماو سره وليدل

ن سره هڅه کوي، چې د هيواد د هر وګړي ستونزو ته رسيدنه ښاغلي حقاني په خپله وينا کې وويل چې د ا.ا.ا په ټول توا

 وکړي

کورنيو خوراکي مواد او تر دوه لکو افغانيو نغدي مرستې يې ددغه ښارګوټي په بې  ۴۰۰همدا راز ښاغلي حقاني په نږدې 

 وزلو او غريبانو وويشلې

 .نوموړي هلته د خلکو شته ستونزې واوريدې او د حل ډاډ يې ورکړ
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سېدونکو له ښاغلي حقاني خوښي څرګنده کړه، مننه يې ترې وکړه او د پښتني دود له مخې يې د اعزاز لونګۍ د سيمې او

 .ورته په سر کړه

 د وزارت وېب پاڼه

 

ننکرهار واليت د خپل سفر پرمهال ددغه واليت له د مهاجرينو او راستنېدونکو چارو وزير الحاج خليل الرحمان حقاني 

 مرستيال والي ښاغلي مولوي رباني سره ناسته وکړه

په دغه ناسته کې په ننګرهار واليت کې د وروستيو سيالبونو له امله د زيانمنو شوو کورنيو په ستونزو او هغوی ته د مرستو 

 رسولو په ميکانيزم خبرې وشوې

مرستيال والي په دغه واليت کې د مهاجرينو رياست کړنې وستايلې او له ښاغلي اکرام الدين  ښاغلي حقاني او د ننګرهار

 مفتون څخه يې خوښي څرګنده کړه، چې د رياست کارونه يې ګړندي او مرستې يې په شفاف ډول تر مستحقو رسولي

 دوزارت ويب سايت
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( مه د 12( امريکايي ډالرو په ارزښت مهاجرينو چارو وزارت او يوشمېر موسسو ترمنځ د تلې په )۴227991۴د) 

 همکاريو هوکړه ليکونه السليک شول. 

( کورنيو ته سرپناوې جوړوي، ۶۴2د السليک شوو هوکړه ليکونو پر بنسټ به د اسالميک ريليف موسسه په هرات کې، )

( زيانمو ۴7۴۰)   دست های کمکی برای کمک په زابل، قندهار، ارزګان او باميانو کې د طبيعي پېښو له امله موسسه

( کورنيو سره په بېړنيو حاالتو کې مرستې 1۸1۴شوو کورنيوته او د بشري مرستو د همغږۍ موسسه به په فراه کې ) 

 کوي.

( اړمنو کورنيو سره په فراه کې نغدي 927وژې له طريقه )همدارنګه د بشري مرستو د همغږۍ موسسه د خپلې دوهمې پر

او د خوراکي توکو په برخه کې او د ودان موسسه به په هرات کې سل کورنيو سره د کارموندنې په برخه کې مرستې 

 کوي.

سليک د همغږۍ رئيس شيخ عبدالرحمن رحماني او د يادو موسسو د استازو ترمنځ ال  ياد هوکړه ليکونه د بشري مرستو

 شول.

شيخ عبدالرحمن رحماني د هوکړه ليکونو د السليکولو پرمهال د پروژو په بېالبېلو پړاوونوکې په تطبيق او راپور ورکولو 

 په روڼتيا ټينګار وکړ او له همکارو بنسټونو يې وغوښتل چې د السليک شوو هوکړه ليکونو له مخې عمل وکړي.
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 ويب سايت وزارت

 

 ميزان، ارزيابی تخنيکی نمود.11هيأت اعزامی وزارت امور مهاجرين، شهرکهای مهاجرين واليت لغمان را به تاريخ 

به اساس معلو مات هيأت مذکور، دوشهرک برای مهاجرين عودت کننده به واليت لغمان اختصاص يافته است که يکی از 

هزار جريب زمين موقعيت دارد وپالن تپيک تطبيق شده 2، درولسوالی قرغه يی، درساحه حدوکڅ عزيزخانشهر آن به نام

جريب زمين شهرک، درتصرف يکی ازاقوام ساکن که ادعای مالکيت آنرا دارد قرار  ۵۰۰درآن، باساحه هم خوانی ندارد و

 داشته ونقشه باالی آن تطبيق نشده است.

جريب آن از  ۵۰۰هزار جريب زمين موقعيت دارد و ۳شهرک دومی، بنام باباصاحب درساحه حدود منبع عالوه نمود که 

اصالحی دارد، اما به دليل عدم موجوديت آب وخرابی سرکها، عودت  -طريق اداره واليتی توزيع ومتباقی آن پالن تفصيلی

 کننده ها وبيجا شده ها درآن ساکن نشده اند.
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 دوزارت ويب سايت 

 

( کورنيو سره د خوراکي توکو مرستې ۵۰۰( مه )11په )  د مهاجرينو او راستنېدونکو چارو وزارت له لورې د تلې

 وشوې.

د چين هېواد له لورې د مهاجرينو يادو کورنيو هرې کورنۍ ته د سروې وروسته يوه يوه بوجۍ وريجې ووېشل شوې، چې 

  او راستنېدونکو چارو وزارت ته سپارل شوې وې.

 ويب سايت وزارت 

و  طور اجباری  ميزان 1۰و  9  تن مهاجر، به تاريخ 1۳7نيمروز دو هزارو   به اساس گزارش آمريت امورمهاجرين

 داوطلبانه ازايران به وطن برگشت نموده اند.

تن   775و  تن 4خانواده شامل  1تن ديگر طور جبری،  1۰۸۰تن و  27۸خانواده ، شامل  66از ميان افراد مذکور 

 بصورت داوطلب واردکشور شده اند.  مجرد

غرض دريافت کمک، به تن مجرد  11زن وهمچنان  1۰۰مرد و  ۸2خانواده شامل  ۳5به گفته منبع ازآن ميان 

 معرفی شده است.  IOMدفتر

 دوزارت ويب سايت
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( افغان مهاجر په خپله خوښه او جبري توګه هېواد ته  1۵9۸( مه )11له الرې د تلې په )   واليت د اسالم قلعه  د هرات

 راستانه شول.

( 1۰21) ( تنه په جبري او ۵77مر په وينا، د يادو راستنېدونکو له ډلې )آد اسالم قلعه د مهاجرينو او راستنېدونکو چارو د 

 تنه په خپله خوښه هېواد ته راستانه شول.

 ( ته ور وپېژندل شول.IOMخه د مهاجرت نړيوال سازمان )( تنه د مرستو په مو2۵۸د سرچينې په خبره )

 ويب سايت وزارت
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با خانواده در واليات بادغيس، پروان، سمنگان و دايکندی مساعدت شماری از موسسات در تفاهم  254برای يک هزارو 

 .ميزان توزيع شد 1۰واحد های دومی وزارت امور مهاجرين، بتاريخ 

دالر وبرای هريک از  7۰۰خانواده در پروان مبلغ  ۳19به اساس معلو مات واصله از واليات مذکور، برای هريک از 

تخته  5خانواده در بادغيس  ۳۸5، برای  UNHCRدالر امريکايی از طرف دفتر 42۰خانواده در سمنگان مبلغ  15۰

خانواده در  5۰۰و برای هريک از  IOM کمپل ، بسته ظروف آشپزخانه ، و دو عدد چراغ سولری ا زجانب موسسه

 .توزيع شده است AAH هزار افغانی مساعدت موسسه 7دايکندی مبلغ 

 مهاجرنيوز
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کودک مهاجر بدون همراه را در دو سال گذشته به ديگر کشورهای اتحاديه اروپا منتقل  12۰۰گويد که بيش از يونان می

مهاجر زيرسن بدون همراه از افغانستان، بنگالدش، پاکستان، کامرون و سوماليا هفته  1۰کرده است. در تازه ترين مورد، 

 .گذشته به پرتگال انتقال داده شدند

 1۳کودک بدون همراه در  1271س اطالعات وزارت مهاجرت و پناهندگی يونان، در دو سال گذشته در مجموع بر اسا 

 .کشور عضو اتحاديه اروپا جابجا شدند

مهاجر زيرسن بدون همراه از افغانستان، بنگالدش، پاکستان، کامرون و  1۰به گفته اين وزارت، در تازه ترين مورد،  

 .مه اسکان مجدد داوطلبانه، هفته گذشته به پرتگال انتقال داده شدندسوماليا در چارچوب برنا

وزارت مهاجرت و  ، دفتر ويژه حمايت از مهاجران خردسال و بدون همراه2۰2۰گويند که از اپريل های يونان میمقام 

ياد شده در اقدامات دفتر  .پناهندگی، به طور موثر در اسکان مجدد منظم و مطمئن مهاجران بدون همراه کمک کرده است

 «.های عملياتی استاندارد و توافق شده را رعايت کرده استکنوانسيون های بين المللی و روش»خود 

بر اساس خبرنامه وزارت امور مهاجرت و پناهندگی يونان، برنامه اسکان داوطلبانه توسط کميسيون اروپا، کشورهای  

لی مهاجرت در يونان و کميساريای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان عضو اتحاديه اروپا، نمايندگی سازمان بين المل

 .شودحمايت می
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با اين حال، با وجود تحوالت مثبت، شمار مهاجران بی سرپرست در يونان همچنان نزديک به ظرفيت فعلی اين کشور  

مهاجر خردسال  222۴است و بر اساس آخرين آمار منتشر شده از سوی وزارت مهاجرت و پناهندگی در ماه سپتامبر، 

 .رصد دختر هستندد 12درصد پسر و  ۸۸در اين کشور حضور دارند. از اين تعداد 

دهد تعداد مهاجران بدون همراهی های اتحاديه اروپا در ماه گذشته منتشر شده که نشان میرقم ياد شده پس از اعالميه 

 .درصد افزايش يافته است 72اند در اتحاديه اروپا درخواست پناهندگی کرده 2۰22تا  2۰21که از سال 

اعالم کرد که اين درصدی باال ناشی از افزايش شديد تعداد پناهندگانی است که از اداره ارقام يوروستات در ماه گذشته  

 .شوندافغانستان وارد می

 مهاجرنيوز 

 

بر بنياد گزارش يک رسانه، موارد ورود غيرمجاز به آلمان در سال روان شديدا افزايش يافته است. به گزارش پوليس 

 .درال آلمان بيشتر اين مهاجران سعی می کنند خود را از مرز جمهوری چک به آلمان برسانندف
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در شهر دوسلدورف آلمان )شماره روز سه شنبه( نوشته است که پوليس فدرال از آغاز « راينيشه پُست»روزنامه آلمانی 

تيب شمار مهاجرانی که به صورت ورود مجاز را ثبت کرده است. به اين تر ۵۶۸۰۰سپتمبر حدود  2۸سال تا روز 

 .درصد افزايش يافته است ۶۰غيرقانونی وارد آلمان می شوند از سال پيش تا به حال بيش از 

مورد ورود غيرمجاز  ۳۵۰۰۰سپتمبر از حدود  ۳۰در سال گذشته حکومت آلمان با رجوع به ارقام پوليس فدرال به تاريخ 

به حدود  2۰19به کشور خبر داده بود. قبل از همه گيری کرونا ميزان ورود غيرمجاز در مرزهای آلمان در کل سال 

 .مورد رسيد ۴۰۶۰۰

مورد  11۸27در حال حاضر نقطه بحرانی با بيش از » :اين روزنامه به نقل از يک سخنگوی پوليس فدرال نوشته است

سپتمبر به روز  2۸)اين اطالعات به تاريخ  و در مرز آلمان با چک قرار دارد. 2۰22ت شده در سال ورود غيرقانونی ثب

 .مورد رسيد ۶۵۰۰ميزان ورود غيرقانونی به بيش از  2۰22شده اند.( فقط در ماه های اگست و سپتمبر سال 

از بالروس تا اندازه ای کاهش يافت، فشار مهاجرت  2۰21پس از اين که در پايان سال » :اين سخنگو يادآوری کرده است

 «.از افزايش سه رقمی اين ميزان در ماه خبر داد 2۰22پوليس فدرال از ماه اپريل سال 

در صورتی که وضعيت در اوکرايين از اين هم بدتر شود، در »گرالد کناوس، کارشناس امور مهاجرت هشدار داده است: 

اشد، به طور مثال در صورتی که در طی حمله روسيه به اوکرايين، نيروگاه زمستان تامين نيازهای اوليه و برق ممکن نب

های برق تخريب شوند و يا از سالح های کشتار دسته جمعی استفاده شود و وضعيت در اوکرايين از اين هم بدتر شود، 

 «.ممکن است با يک زمستان تاريخی آمدن آوارگان روبرو باشيم

  «.اتحاديه اروپا در حال حاضر آمادگی چنين وضعيتی را ندارد»نه ای فونکه گفت: کناوس به روزنامه های گروه رسا

در حالی که »هنوز هم پناهجويان اوکرايينی در سطح اروپا بسيار غيريکسان تقسيم شده اند. کناوس در اين باره گفت: 

فرانسه فقط بخش اندکی از کشورهايی مانند چک و پولند بخش بيشتر فشار را به دوش می کشند، کشورهايی مانند 

 «.پناهجويان جنگی را پذيرفته اند

 مهاجرنيوز

https://morr.gov.af/
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اند. به گفته مقامات، اين مهاجران های ساحلی اين کشور نجات دادهمهاجر غيرقانونی را در آب 1۴۳نگهبانان ساحلی ترکيه 

 .ساحلی اين کشور عقب رانده شده بودندهای توسط نيروهای يونانی از آب

داده « نجات»های ساحلی اين کشور پناهجو را در آب 1۴۳فرماندهی نيروی دريايی ترکيه روز سه شنبه اعالم کرد که  

های ترکيه عقب رانده ها، اين مهاجران افراد بدون مدرکی بودند که توسط نيروهای امنيتی يونان به آباست. به گفته مقام

 .بودند شده

های پناهجويان در آب های ديکيلی و سفری قايق در خبرنامه نيروهای دريايی آمده است که پس از دريافت خبر حضور 

 .ها اقدام کردندحصار در استان ازمير، نيروهای ساحلی برای نجات آن

 ۳1های سفری حصار با بر اساس يک گزارش ديگر، نگهبانان ساحلی ترکيه يک قايق الستيکی حامل مهاجران را در آب 

 .دستگير شدگان به مراکز محلی مهاجرت ترکيه منتقل شده اند .سرنشين دستگير کردند

اند. اما آتن اين ادعاها را داده ها بارها در مورد عقب راندن مهاجران از يونان هشدارهای حقوق بشر و رسانهسازمان 

 .کندکه آنکارا زمينه را برای ورود پناهجويان به يونان فراهم می گويدکند و میرد می

در اولين روزهای ماه سپتامبر، نوتيس ميتاراچی، وزير امور مهاجرت يونان به يک رسانه محلی گفت که از آغاز سال  

 .ناهجوی غيرقانونی به يونان جلوگيری شده استپ 1۰2هزار و  1۵۴جاری تاکنون از ورود 

https://morr.gov.af/


 
 
 

12 
 

 

  Website: https://morr.gov.af چارو وزارت او راستنېدونکو  دمهاجرینو  کنندگانوزارت امور مهاجرین وعودت 

 

 

Fb page: https://m.facebook.com/morr.gov 

گويند که مهاجرانی که پس از نجات از دريا توسط نيروهای يونانی عقب رانده های محلی ترکيه میاز سوی ديگر، رسانه 

استان  در بازداشتگاهی در ها،به گفته اين رسانه .شوندهای نامناسب در داخل ترکيه نگهداری میشده اند، در بازداشتگاه

 .کنندازمير، مهاجران شب را در شرايط سخت و غيرانسانی سپری می

های ترکيه به وکيل دسترسی همچنين مرکز آزادی استکهلم اعالم کرد که مهاجران عقب رانده شده از يونان در بازداشتگاه 

 .توانند در صورت حکم اخراج، درخواست تجديدنظر کنندندارند و نمی

ساعت اول پس از بازداشت]مهاجران[، درباره  ۴۸براساس قانون اساسی ترکيه، مقامات موظفند در »، به گفته اين مرکز 

 ".کنند. اين نقض حقوق پناهندگان استاما در واقع آنها دو هفته را در آنجا سپری می .اخراج آنها تصميم بگيرند

 مهاجرنيوز 

وزيران داخله کشورهای سلواکيا، اتريش، مجارستان و چک خواهان محافظت بيشتر از مرزهای بيرونی اتحاديه اروپا 

شدند. آن ها طی ديداری که در براتيسالوا داشتند، در زمينه همکاری بيشتر برای مبارزه با مهاجرت غيرقانونی به توافق 

 .رسيدند

ميکوليچ،  .ارائه کرد «TASR» را رومان ميکوليچ، وزير داخله سلواکيا و ميزبان اين ديدار به خبرگزاریاين اطالعات 

وزيران داخله کشورهای نامبرده را در کوتاه مدت به شرکت در اين ديدار فراخوانده بود. پيش از آن نخست جمهوری چک 

 .آغاز کرده بودندو سپس در واکنش به آن اتريش کنترول در مرز با سلواکيا را 

https://morr.gov.af/
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حکومت چک اعالم کرد، دليل اين اقدام اين است که شمار مهاجرانی که به صورت غيرقانونی از طريق سلواکيا وارد 

 .کشور می شوند، پيوسته رو به افزايش است

پيش بگيرند نهادهای مسئول در ويانا در پی اين اقدام از اين هراس داشتند که قاچاقبران به جای چک، راه اتريش را در 

  .تا از آن جا مهاجران را به کشورهای ديگر و به خصوص به آلمان انتقال دهند

ميکوليچ اعالم کرد، اين چهار وزير يک صدا به اين نتيجه رسيدند که کميسيون اروپايی بايد فشار بيشتری بر کشورهای 

 «.تا با مهاجرت غيرقانونی در محل مبارزه شود»سوم وارد کند 

گفته وزير داخله سلواکيا پس فرستادن مهاجران بايد به آن کشورهايی تسريع شود که از آن جا وارد اروپا شده  همچنين به

 .اند

 وال نيوزډک

 

قانوني کډوالو د څپو د مخنيوي لپاره پر يو لړ اقداماتو د هنګري، اتريش او صربيا مشرانو پرون دوشنبه اروپا ته د غير 

موافقه وکړه. دغه غونډه چې د صربيا ولسمشر، د هنګري لومړي وزير او د اتريش چانسلر پکې ګډون کړی و د هنګري 

  .په پالزمېنه بوداپست کې جوړه شوې وه

https://morr.gov.af/
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لومړي وزير وېکتور اوربان او د اتريش مه د صربيا ولسمشر السکاندر ووسيک، د هنګري ۳پرون دوشنبه د اکټوبر 

چانسلر کارل نېهامر بوداپست ښار کې د کډوالو په هکله جوړه شوې غونډه کې ګډون وکړ. دغه غونډه کې يادو درېواړو 

 .هېوادونو موافقه وکړه چې د صربيا له الرې اروپا ته د کډوالو د څپو د مخنيوي لپاره بايد ګډ اقدامات وکړي

کارل نېهامر له غونډې وروسته رسنيو ته وويل چې د دغه ګډ پالن له مخې به پر سرحداتو د امنيتي  د اتريش چانسلر

ځواکونو د ګډ اقدام او همغږۍ زياتوالی او د غير قانوني کډوالو د اخراج په برخه کې له صربيا سره ال زياته همکاري 

 .شامله ده

 .ولو کې له صربيا سره تخنيکي او مالي مرسته وکړينوموړي وويل چې دوی چمتو دي چې د کډوالو بېرته ستن

Solange der Kampf gegen illegale Migration & Schlepperei sowie Rückführungen 

auf EU-Ebene nicht funktionieren, müssen wir alles tun, um gemeinsam die 

Grenzen zu schützen. Hier ist die Zusammenarbeit mit Serbien & Ungarn 

besonders wichtig. pic.twitter.com/6SlOvn75RE 

— Karl Nehammer (@karlnehammer) October 3, 2022 

وکړ چې له مخې به يې صربيا د روان کال تر ښاغلي نېهامر د صربيا ولسمشر الکساندر ووسيک د هغو ويناوو هرکلی 

پايه پورې د ويزې ورکولو پاليسي کې بدلون رامنځته کړي ترڅو د ځينو غير اروپايي هېوادونو اتباع ونه شي کړای چې 

 .له ويزې پرته دغه هېواد ته سفر وکړي

 .نوني مهاجرت مخه نيولی شيد الکساندر ووسيک په حواله، دا ګام به لوېديځو هېوادونو ته د کډوالو د غير قا

بل پلو د هنګري ولسمشر وېکتور اوربان ويلي دي چې د کډوالۍ مسلې په تړاو سياسي بدلون ته اړتيا شته. نوموړي له 

اروپايي ټولنې بهر مهاجر کمپونو ته اشاره کړې ده چې په وينا يې د کډوالو پناه غوښتنليکونه بايد پکې وارزول شي. هغه 

 .چې دوی له اوسني وضعيت څخه راضي نه ديدا هم ويلي دي 

د اتريش حکومت د رسمي شمېرو له مخې تېره سپټمبر مياشت دغه هېواد ته د نيول شويو پناه غوښتونکو تر ټولو لويه 

ډله هنديانو جوړوله. ډېريو دغو کډوالو هند ته د اخراج له وېرې په اتريش کې د پناه غوښتنه کړې ده. که څه د هند اتباع 

شي کولی چې د ويزې پرته اروپايي ټولنې ته سفر وکړي، خو دوی صربيا ته د سفر لپاره ويزې ته اړتيا نه لري. ډېری  نه

 .هنديان له صربيا څخه نورو اروپايي هېوادونو ته د تګ هڅه کوي

ی د دې سبب شوی دا په داسې حال کې ده چې له تېرې څه مودې راهيسې د بالکان پر مسير د مهاجرو په شمېر کې زياتوال

  .دی چې د بالکان ځينې هېوادونه پر خپلو پولو امنيتي تدابير زيات کړي

https://morr.gov.af/
https://t.co/6SlOvn75RE
https://twitter.com/karlnehammer/status/1576936698172563456?ref_src=twsrc%5Etfw
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خبر ورکړ.  له سلواکيا سره پر پوله د امنيتي پوستو د جوړولوچک جمهوريت تېره اونۍ د کډوالو د څپو د مخنيوي لپاره 

د خپل ګاونډي هيواد نېټې څخه يې  2۸دغه راز د اتريش حکومت اعالن وکړ چې د پنجشنبې له ورځې د سپتامبر له 

 .پيل کړی دی سلواکيا سره پر سرحد کنټرول

کډوالو هڅه کړې چې د بالکان  1۵9۰۰د اروپا پولې ساتنې ادارې يا فرانتکس په حواله، يوازې په تېره اګست مياشت کې 

سلنه  1۴1ېرې د تېر کال په پرتله هېوادونو له الرې اروپا ته ځان ورسوي. د فرانتکس چارواکو ويلي دي چې دغه شم

 .زياتوالی ښيي

 راديوصدای ترکيه

 اين عده از مهاجرين توسط نيروهای گارد ساحلی ترکيه نجات يافتند

 

ترکيه رانده آداسی استان آيدين توسط عناصر يونانی به حريم دريايی مهاجر غيرقانونی که در سواحل شهرستان کوش 29

 شدند، از سوی نيروهای گارد ساحلی ترکيه نجات يافتند.

نيروهای گارد ساحلی ترکيه در پی دريافت درخواست خبر سرگردانی يک گروه مهاجر نامنظم در داخل يک قايق الستيکی 

 آداسی استان آيدين، به محل اعزام شدند.در سواحل کوش

 قاچاق در قايق الستيکی را از خطر غرق شدن نجات دادند. مهاجر 29نيروی گارد ساحلی در محل حادثه 

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/ps/post/43619/%D8%AF-%DA%A9%DA%89%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88-%D8%AF-%DA%85%D9%BE%D9%88-%D9%85%D8%AE%D9%86%DB%8C%D9%88%DB%8C-%DA%86%DA%A9-%D9%84%D9%87-%D8%B3%D9%84%D9%88%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%D9%8A-%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%90-%D8%AC%D9%88%DA%93%D9%88%D9%8A
https://www.infomigrants.net/ps/post/43655/%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%B4-%D8%AF-%D8%B3%D9%84%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%8A%DB%90-%D8%B3%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-%D9%BE%DB%90%D9%84%D9%88%D9%8A
https://www.infomigrants.net/ps/post/43655/%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%B4-%D8%AF-%D8%B3%D9%84%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%8A%DB%90-%D8%B3%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-%D9%BE%DB%90%D9%84%D9%88%D9%8A
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   مهاجرين قاچاق در پی کنترل و معاينات پزشکی به اداره مهاجرت استان آيدين منتقل شدند. 

 راديوصدای ترکيه

، کميساريای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، صندوق IOM المللی مانندهای بينهای سازمانبر اساس داده

مديترانه مرکزی جان خود را از دست  هزار مهاجر در 25هزار نفر از حدود  2۰کودکان سازمان ملل متحد )يونيسف(، 

 اندداده

 

 .ان خود را از دست دادندهزار مهاجر غيرقانونی در تالش برای عبور از دريای مديترانه ج 25سال گذشته  9 در طول

جان خود را از  زن ۸۳کودک و  9مهاجر غيرقانونی از جمله  ۳6۸که در آن  2۰1۳اکتبر  ۳ سال از فاجعه 9اگرچه 

گذرد، اما هنوز هم مهاجران غيرقانونی که سعی در عبور از آفريقا به اروپا هستند، در اين سفر خطرناک دست دادند می

 .دهندمیجان خود را از دست 

سال پس از اين  9اعالم کرد تعداد مهاجرانی که در  (IOM) المللی مهاجرت سازمان ملل متحدشعبه مديترانه سازمان بين

  .هزار نفر بوده است 25حادثه که يکی از اولين باليای بزرگ در بخش مرکزی مديترانه است، 

https://morr.gov.af/
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ريای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، صندوق ، کميساIOM المللی مانندهای بينهای سازمانبر اساس داده

مديترانه مرکزی جان خود را از دست  هزار مهاجر در 25هزار نفر از حدود  2۰کودکان سازمان ملل متحد )يونيسف(، 

  .اندداده

 .نفر در دريای مديترانه جان باختند يا ناپديد شدند 14۰۰تنها در آخرين دوره سال جاری 

ز آنها هنگام تالش برای رسيدن به اروپا در مسير مهاجرت "خطرناک" در بخش ميانی مديترانه جان خود را درصد ا 84

 .از دست دادند

https://morr.gov.af/

