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 متن کامل اخبار

 مهاجرنیوز

 

کسان په ناقانونه ډول د آلمان پولو ته د ننه    ۱۵۰۰د آلمان د پوليسو صنفي اتحاديې ويلي دي چې هره اونۍ شاوخوا  

 .کيږي. دوې اټکل کوي چې آلمان ته به په ناقانونه توګه د داخلېدونکو شمېر نور هم زيات شي 

کې د نوو رسېدونکو مهاجرو شمېر ال زيات    د پوليسو صنفي اتحاده اټکل کوي چې په آلمان کې به په راتلونکو مياشتو

شي. د دغې اتحاديې د اړونده څانګې سره تړاو لرونکي اندرياس روسکوف پر دغه موضوع د »اوسنا بريوکر څايټونګ« 

غير قانوني داخلېدنې ثبتوو. په   ۱۵۰۰سره مرکه کړېده. نوموړي ويلي دي:»موږ دمګړی پر پولو باندې هره اونۍ تقريبا  

ګه چې شمېرې به پر دغه حال پاتې نه شي. مياشت په مياشت هوا ګرميږي او ال زيات مهاجر به آلمان ته مخه  يقيني تو

نېټه( په ګڼه کې خپرې شوي    ۲۰کال د مارچ    ۲۰۲۳کوي.« د هغه دغه څرګندونې د يادې ورځپاڼې د دوشنبې ورځې )د  

 .دي

https://morr.gov.af/
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په لوړ شمېر هغه مهاجر چې د آلمان پولو ته رسيږي،  د پروتستانت خبري آژانس د خبر له مخې روسکوف ويلي دي چې  

بللي  «هغوی د قاچاقي ډلو لخوا د اروپا بېلو برخو ته انتقاليږي. هغه دغه قاچاقبران »په لوړه اندازه د خپل کار کارپوهان

  .دي. په وينا يې دغه قاچاق وړونکې ادعا کوي چې په ضمانت سره مهاجر و ټاکلي ځای ته رسوي

پوليسو د اتحاديې ياد غړي ويلي دي چې تر پولې د قانونه اوښتنو او د قاچاق وړونکو پر ضد مبارزې لپاره په   د آلمان د

ډېر زيات شمېر پوليسو ته اړتيا سته. د هغه په وينا په داسي لوی شمېر پوليس دمګړی په آلمان کې نشته او نه يې آلمان  

 .ای يې بايد د اروپايي اتحاديې باندنۍ پولې بهتره کنټرول کړل شيتر عهده وتالی شي. دغه چارواکي ويلي دي چې پر ځ 

 مهاجرنیوز

 

کډوال چې ډيری   ۱۲۷۸د بلغاريا د کورنيو چارو وزرات تازه شميرې ښيي چې په د روان کال په لومړيو دوو مياشتو کې،  

يي په بلغاريا کې په ناقانونه ډول ميشت ول، نيول شوي دي. د اوکراين يو اوسيدونکی د کډوالو د قاچاق په تور نيول  

 .شوی

https://morr.gov.af/
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تنه يي په بلغاريا  ۱۰۱۱خبري آژانس، د سه شنبې په ورځ راپور ورکړ چې د نيول شويو کسانو له ډلې  BTA د بلغاريا د  

تنه نور نيول    ۱۷۹تنه نور د هيواد په داخلي پولو کې نيول شوي دي.    ۸۸کې په ناقانونه ډول ميشت وو او همدارنګه  

  .شوي کسان اسناد نه درلود

 .څه نه دي ويل شوي د نيول شويو کسانو د هويت په اړه ال

تنه يي په فبرورۍ مياشت کې نيول شوي چې ډيری يي په   ۶۴۷د پوليسو د معلوماتو له مخې، له نيول شويو کسانو څخه  

 .ناقانونه ډول دغه هيواد کې استوګنه درلوده

ايونو کې ځای  کډوالو ته د کډوالۍ ادارې په استوګنځ  ۲۰۱۹مې پورې ټولټال    ۲۸په راپور کې راغلي چې د فبرورۍ تر  

 .نور يي د سوريي کډوال وو ۱۷۰۸تنه يي افغانان او  ۱۶۰ورکړل شوي چې له دې ډلې 

بلغاريا يو له هغو هيوادونو دی چې د افغانانو په ګډون د سوريي او نورو هيوادونو وګړي هڅه کوي چې له ترکيې څخه  

 .پر دغه الر ځانونه نورو اروپايي هيوادونو ته ورسوي

 د يوې ميندوارې ښځې په ګډون درې تنه د کډوالو د قاچاق په تور نيول شوي  :لغاريانور ولولئ: ب 

هغو افغانانو مړي له يوه الرۍ موتر څخه و موندل شول چې سربيا ته يي د   ۱۸تيره مياشت په يوه الری موټر کې د  

 .اوښتو هڅه درلوده. لسګونه نور له دغې پيښې و ژغورل شول او روغتون ته وليږدول شول

 اوکرايني وګړي نيول د کډوالو د قاچاق په تور د يو 

تنه سوريايي   ۱۴کلن اوکراينی وروسته له هغه و نيول چې    ۲۳تيره اونۍ د بلغاريا رسنيو راپور ورکړ چې پوليسو يو  

 .کډوال يي په ناقانونه ډول په يو بس موټر کې ليږدول

ته معلومه شوه چې په بس  پوليسو د دغو کډوالو موټر د صوفيې ښار په اوږدو کې د تراکيا پر لوی الر و دراوه. وروس

 .کې ټول سپاره کسان د سوريي وګړي او نارينه دي. د موټر چلونکی د اوکراين اوسيدونکی و

 مهاجرنیوز

https://morr.gov.af/
https://www.bta.bg/en/news/bulgaria/427619-1-278-migrants-detained-in-first-2-months-of-2023
https://www.infomigrants.net/ps/post/47467/%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7-%D8%AF-%DB%8C%D9%88%DB%90-%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%90-%DA%9A%DA%81%DB%90-%D9%BE%D9%87-%DA%AB%DA%89%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1%DB%90-%D8%AA%D9%86%D9%87-%D8%AF-%DA%A9%DA%89%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88-%D8%AF-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D9%BE%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%84-%D8%B4%D9%88%D9%8A
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تری را برای گيرانهرای موافق در پارلمان اين کشور، قوانين سخت  ۱۵در مقابل    ۳۸گيری  مقامات ايسلند پس از رای

که   است  شده  باعث  اروپا  شنگن  منطقه  در  کشور  اين  ايسلند، عضويت  مقامات  گفته  به  کرد.  خواهند  پناهندگی وضع 

 .های مرزی، خود را به ايسلند برسانندپناهجويان بيشتری، بدون اجبار از کنترل

منبع،  دهد که ايسلند اخيراً در افزايش شمار مهاجران روبرو شده است. به گفته اين  گزارش می" شنگن ويزا انفو "رسانه  

 .درخواست پناهندگی در سال گذشته ثبت شده است ۲۵۰۰بيش از 

 .گويند که دليل اصالحات در قوانين پناهندگی، افزايش بيش از حد مهاجران در اين کشور استمقامات ايسلند می

https://morr.gov.af/
https://www.schengenvisainfo.com/news/iceland-to-tighten-asylum-laws-following-influx-of-refugees/


 

5 
 

 

Website: https://morr.gov.af  

 

 

Twitter: https://twitter.com/MoRRAfg 

خالفت حزب اليحه قانون پناهندگی که قبالً توسط وزير دادگستری کشور، جان گونارسون پيشنهاد شده بود، با وجود م

ابراز داشتند، مورد پذيرش  پيرات و همچنين سوسيال دموکرات ها، که نگرانی خود را از بی خانمان ماندن مهاجران 

 .پارلمان قرار گرفت

روز پس از رد درخواست، واجد شرايط دريافت مزايای بهداشتی   ۳۰پس از تغييرات جديد در قوانين پناهندگی، پناهجويان  

 .خواهند بودو تامين اجتماعی ن

 ميليون يورو به فرانسه کمک خواهد کرد ۵۴۰مبارزه با مهاجرت غيرقانونی: بريتانيا بيش از  :در همين مورد

گيرد. به گويند که بسياری از موارد سوء استفاده که مرتبط با پناهندگی هستند، در اين کشور صورت میمقامات ايسلند می

های گفته مقامات، عضويت اين کشور در منطقه شنگن اروپا باعث شده است که پناهجويان بيشتری، بدون اجبار از کنترل

 .سانندمرزی، خود را به ايسلند بر

مقامات ايسلند که به طور مداوم با افزايش تعداد مهاجران در اين کشور روبرو شده اند در حال کار بر روی نحوه مديريت  

 .وضعيت فعلی هستند

 .پناهجو به کشورهای مبدأ شان اعالم کرده بودند ۲۰۰هايی را برای اخراج پيش از اين، آنان برنامه

 دهندکشورهای حوزه شنگن سيستم جستجوی الکترونيکی را گسترش می :مرتبط

يمی نگرانی هايی را برانگيخته و باعث اعتراض چندين سازمان در اين کشور شده  دهد که چنين تصمگزارش ها نشان می

است. به گفته سازمان ها، اگر افرادی که به دنبال پناهندگی هستند بازگردانده شوند، ممکن است در معرض رفتارهای  

 .زندگی غيرانسانی قرار گيرند

پناهجويان هستند که اخيراً به کشورهای اتحاديه اروپا رسيده   مقامات کشورهای اروپايی پيوسته پذيرای تعداد زيادی از

 .اند

 .درخواست پناهندگی در کشورهای اتحاديه اروپا ثبت شده است ۹۸۰۰۰در سپتامبر سال گذشته، در مجموع 

 مهاجرنیوز

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/prs/post/47453/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B5%DB%B4%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88--%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.infomigrants.net/prs/post/47340/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D9%86%DA%AF%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF
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روند تصاعدی ورود غيرمجاز به آلمان در ماه فبروری ادامه يافته است. به گفته پوليس فدرال موارد ورود غيرمجاز به 

  .درصدی است ۴۰آلمان در مقايسه با همين ماه در سال گذشته، نشان دهنده افزايش 

مورد سفر غيرمجاز به   ۵۳۶۷  در دومين ماه سال، پوليس آلمان فدرال براساس اطالعاتی که روز سه شنبه نشر شد،

 .درصد افزايش يافته است ۴۰آلمان را ثبت کرد که به اين ترتيب اين ميزان در مقايسه با همين ماه در سال گذشته حدود 

 آلمان: رقم درخواست های پناهندگی در ماه اکتوبر به شدت افزايش يافته است: بيشتر بخوانيد 

مورد ورود    ۷۵۸۸در آن زمان   .، ميزان ورود غيرمجاز به کشور کاهش يافته است۲۰۲۳جنوری    اما در مقايسه با ماه

 .غيرمجاز به کشور ثبت شده بود

چندی است که ارقام در اين ارتباط در مقايسه با سال های گذشته به وضوح سير تصاعدی در پيش گرفته است. در تمام 

مورد   ۵۷۶۳۷،  ۲۰۲۱رود غيرمجاز را ثبت کرد، در حالی که در سال  هزار مورد و  ۹۲، پوليس فدرال حدود  ۲۰۲۲سال  

 .ثبت شده بود

 پول بيشتر هستنداياالت آلمان از حکومت فدرال خواهان تسهيل اخراج پناهجويان و  :بيشتر بخوانيد 

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/prs/post/44612/%D8%B1%D9%82%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.infomigrants.net/prs/post/47582/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
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ثبت موارد ورود غيرمجاز جزء وظايف اصلی پوليس فدرال است که به اين منظور اقداماتی مانند کنترول مرزی را در 

مرزهای بيرونی حوزه شينگن، بازرسی در مرزهای درونی و درقطارها و در محوطه ايستگاه های قطار به عهده می  

 .ردگي

 مهاجرنیوز

  

پوليس آلمان فدرال اعالم کرد، پس از تفتيش يک موتر الری باربری، متوجه شده است که چهار کودک، يک نوجوان و 

  .سه بزرگسال در بخش بارگيری آن نشسته اند

 .در نزديکی "کيفرس فلدن" رخ داده که در مرز آلمان با اتريش قرار دارد ۹۳اين واقعه در شاهراه 

پوليس فدرال آلمان روز سه شنبه در شهر "روزن هايم" گزارش داد، اين افراد شهروندان سوريه هستند که ظاهرا قرار  

 .بوده به صورت غيرقانونی به آلمان انتقال داده شوند

 شوند مهاجر افغان از بلغاريا به کابل آورده می ۱۸طالبان: اجساد   :يد بيشتر بخوان

به نظر می آيد که آن ها مجبور بوده اند در تمام طول سفر از کرواسيا به آلمان در بخش بارگيری موتر الری بر روی 

 .زمين بنشينند

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/prs/post/47103/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%DB%B1%DB%B8-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
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Website: https://morr.gov.af  

 

 

Twitter: https://twitter.com/MoRRAfg 

ميان   راننده اين الری، يک شهروند سوريايی بود که دارای اجازه اقامت و محل ثابت سکونت در آلمان است. او در اين

 .بازداشت شده است

پوليس فدرال آلمان در ادامه اعالم کرد، اين گروه ظاهرا قاچاق شده شهروندان سوريايی از يک زوج با چهار فرزند، يک 

 .ساله بدون همراه و مردی تشکيل شده است که به تنهايی سفر می کرد ۱۷نوجوان 

ری شده و سفرشان بدون هيچگونه وقفه ای تا مرز آلمان با اين پناهجويان به پوليس گفتند که در کرواسيا سوار اين ال

 .اتريش ادامه يافته است

 مهاجر را در يک موتر باربری پيدا کرد  ۲۳پوليس سويس  : بيشتر بخوانيد 

ورو و هرکدام از دو فرد ديگر هزار ي  ۵پوليس به نقل از اين پناهجويان گفت که خانواده سوريايی برای انتقال به آلمان  

اداره جوانان( تحويل داده شده است و هفت  ) «Jugendamt» ساله به  ۱۷يورو پرداخت کرده است. نوجوان    ۱۴۰۰

 .تن ديگر به يک مرکز پذيرش پناهجويان انتقال داده شدند

 صدای ترکیه 

 نامنظم از ترکيه به کشورهايشان بازگردانده شدند مهاجر  33

 

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/prs/post/43133/%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D9%88%DB%8C%D8%B3-%DB%B2%DB%B3-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
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Website: https://morr.gov.af  

 

 

Twitter: https://twitter.com/MoRRAfg 

مهاجر غيرقانونی از اين استان   33های نامنظم در ترکيه، استانداری کوجائلی اعالم کرد که در راستای مقابله با مهاجرت

 به کشورهايشان بازگردانده شدند.

 اتخاذ کرده است.ای ويژه گفتنی است ترکيه برای مبارزه با مهاجرت غيرقانونی استراتژی

طور موقت در مراکز ارجاع مهاجران  های فشرده برای بازگرداندن مهاجران نامنظم که در سراسر کشور دستگير و بهتالش

 شوند، به کشورهايشان ادامه دارد.نامنظم استانی اسکان داده می

 

https://morr.gov.af/

