
http://www.morr.gov.af 
 د اطالعاتو او عامه اړیکو ریاست

1 

 

 ناحیه کابل افغانستان ۷راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، پته: د کډوالو او 
 

 

 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 1399_سال  دلو  2

 

کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت د    

 ریاست اطالعات و ارتباط عامه

 بولتن خبری 

 

 آمریت ارتباط عامه

 وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان

 



http://www.morr.gov.af 
 د اطالعاتو او عامه اړیکو ریاست

2 

 

 ناحیه کابل افغانستان ۷راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، پته: د کډوالو او 
 

 

 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

 

 

 



http://www.morr.gov.af 
 د اطالعاتو او عامه اړیکو ریاست

3 

 

 ناحیه کابل افغانستان ۷راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، پته: د کډوالو او 
 

 

 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

 صفحه                                                                                                   عناوین                                                               

 4 ---------------------------------- (وزیمهاجران در داخل شهر کاله را جمع کرد) مهاجر ن یهامهیخ سیبار، پول ی   اول یبرا

 5 - (وزینگران هستند) مهاجر ن سیخود توسط پول یآلپ از آزار اعضا یهااز مهاجران در کوه تیحما یهافرانسه:سازمان

 7 ------------------------ (وزینجات داده شدند) مهاجر ن ا یتالیهم مرز با ا از مهاجران از مناطق کوهستان   یفرانسه: شمار 

 9 ------------------------------------------------------------- وزارت( تیسا بیشد ) و  کمک رسان   خانواده در بغالن676

 10 -------------------------------------------------------- وزارت( تیسا بیشد ) و  خانواده در ننگرهار مساعدت  277به 

 11 ------------------------------------ (فاریس یس ن   شد) ن   هی  چ : دمکرایسیجمهور  استیدر مراسم سوگند ر  دنیجو با

 

 



http://www.morr.gov.af 
 د اطالعاتو او عامه اړیکو ریاست

4 

 

 ناحیه کابل افغانستان ۷راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، پته: د کډوالو او 
 

 

 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

 اخبار می   کامل

یه یمپپولیس یک کمپ مهاجران در مرکز شهر کاله در شمال فرانسه را تخلیه کرد. سازمان گویند های خی 
این اولی   بار است که چنی   اقدایم در داخل شهر کاله انجام شده است. آنان نسبت به وضعیت مهاجران 

 .کننددر کاله اظهار نگران  یم

یهساز  وهای امنیت  خیمه ۱۹روز سه شنبه  ۵۶یوتوپیا  مان خی  های مهاجران جنوری به مهاجر گفت که نی 
 .های موقت انتقال دادندرا از زیر دوپل در مرکز شهر جمع آوری کردند و مهاجران را به رسپناه

گزاری فرانسه، پولیس منطقه را محارصه کرده بود و به رسانه یه اجازه ها و سازمانبه گزارش خی  های خی 
 .ظارت کنندنداد بر عملیات ن

، یک عضو یوتوپیا  وهای امنیت  مهاجران را در بس  ۵۶پیی  ها به مراکز پذیرانی و برریس وضعیت گفت نی 
 .انتقال دادند (CAES) مهاجران

 
های مهاجران را از زیر دوپل در مرکز شهر کاله جمع آوری کردندنیروهای امنیتی صبح روز سه شنبه خیمه عکس از  .

هاجران انجمن مسافرخانه م  

 .برخالف معمول، پولیس تصاویر عملیات تخلیه را در تویی  خود نشر کرده است
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نامه مهاجر در مراکز پذیرانی در نقاط مختلف دیپارتمان  ۱۱۵»ای گفته است که قوماندان  پولیس در خی 
ی کاله موقعیت دارد  ۶۰که نزدیک ترین آنها در « جابجا شدند  .کیلومی 

 .های مهاجران در داخل شهر کاله اقدام کرده استپولیس به عملیات برچیدن خیمه این اولی   بار است که

 

 مهاجران از دفی  شهرداری کاله فاصله چندان  ندارد
ی

گفت:   ۵۶پیی  از سازمان یوتوپیا  .هردو پل محل زندگ
 «.گردندمهاجران وقت  از جاهای دیگر رانده شدند به اینجا بر یم»

نامهقوماندان  پولیس در  جابجا شدن مهاجران در مرکز شهر، باعث مشکالت امنیت  و »اش گفت که خی 
 به مهاجران اطالع داده شده « شود. بهداشت  و اخالل آرامش از جمله همسایگان یم

ً
به گفته پولیس، قبال

 .ها انتقال خواهند یافتبود که به رسپناه

های مهاجران در زیر کیس به خیمه»یوز گفت که ساندرا کومل، از انجمن نظارت بر حقوق بشر به مهاجر ن
 «.پل کاری نداشت

 .ها را از زیر پل هم بیجا خواهند کرد یا نهاو گفت معلوم نیست که آیا از این به بعد، هفته دوبار آن

یه  کند از های آلپ به مهاجران تازه وارد از ایتالیا به فرانسه کمک یمکه در کوه« همه مهاجر»سازمان خی 
گوید تعدادی از این سازمان یم .آزار و اذیت اعضای این سازمان توسط پولیس اظهار نگران  کرده است

یه شبانه برای کمکاعضایآن چندین بار هنگام گزمه به مهاجران، به اتهام تخیط از قیود شبگردی  های خی 
اند. این سازمان همچنی   از رفتار پولیس مرزی با مهاجران در بریانسون توسط پولیس دستگی  و جریمه شده

 .دستگی  شده انتقاد کرده است

های آلپ به مهاجر نیوز انیس آنتوان، یک عضو سازمان همه مهاجر در شهر بریانسون در نزدیک کوه
ها و آمدن به فرانسه با خطر درجه سانت  گراد است و مهاجران هنگام عبور از کوه ۱۵هوا منف  »ت: گف

 «.کندجان  روبرو هستند اما پولیس به جای کمک، ما را اذیت یم

اعضای رضاکار سازمان « بار ۳۰حدود »جنوری به این سو،  ۶به گفته انیس انتوان، پولیس مرزی فرانسه از 
یه را هن جریمه کرده است، در « تخلف از مقررات شبگردی»های اجتمایع شبانه به اتهام گام گشتخی 

یه اجازه داده است که بعد از آغاز قیودات شبگردی هم یمحایل که دولت به سازمان توانند به های خی 
 .فعالیت ادامه بدهند
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ان دنیاسازمان نامه (MDM)های همه مهاجران و داکی  از افزایش فشار ها برامدادگران از  ایبا انتشار خی 
 . سوی پولیس اظهار نگران  کردند 

 
های آلپ فرانسه. عکس آزشیف از رافایل فیشمن/ سیمادامدادگران در کوه  

نامه به نقل از یک تن از امدادگران آمده است:  در حایل که در  ۲۰۲۱جنوری  ۸در شب » در این خی 
ول شدم. همی   شب در حایل که گزمه یممونژِنور برای کمک به مهاجران  

زدم، چهار بار توسط پولیس کنی 
ون رفی   از خانه برای کار با مهاجران را داشتم پولیس سه بار مرا جریمه کرد  «.تصدیق بی 

 را رعایت یم
ی

 کندوایل آلپ: پولیس قواعد حقوق

نامهوایل آلپ علیا در پاسخ به پرسش آزار و اذیت امدادگران از سوی  ایهای مهاجر نیوز با انتشار خی 
ام به افراد عمل یم»پولیس را رد کرد و گفت که   و احی 

 
ول مرزی با رعایت قواعد حقوق  «.کنداداره کنی 

نامه وایل آلپ علیا گفته شده که اعضای سازمان یه یمدر خی  توانند با در دست داشی   تصدیق های خی 
پولیس صالحیت دارد » صبح به نیازمندان کمک کنند اما  ۶ا شام ت ۶های خود از ساعت ای سازمانحرفه

 بودن اسناد امدادگران را ارزیان  کند
 «.قانون 

 کنیمکنند اما از ما یمما را اذیت یم»
ی

 «! خواهند به مهاجران رسیدگ

یه عجیب به نظرفتار پولیس در برابر سازمان گوید کهانیس آنتوان از سازمان همه مهاجر یم ر های خی 
ها کمک کنیم و به مهاجران  خواهند به آنکنند اما از سوی دیگر از ما یماز یک سو ما را اذیت یم» رسد: یم

 کنیمداند با آنکه در پست مرزی هستند و پولیس نیم
ی

 «! ها چه کار کند، رسیدگ
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، از جمله کود  ۲۲به عنوان نمونه، جمعه شب گذشته، پولیس مرزی  کان و یک نوزاد، مهاجر افغان و ایران 
از اعضای سازمان همه مهاجر درخواست کرد تا  را دستگی  و به مرکز پولیس انتقال داد و سپس نیمه شب

 کنند: 
ی

پولیس به همه این مهاجران حکم ترک خاک فرانسه را داد و بعد به ما زنگ زد تا »به آنان رسیدگ
یم  «!برویم و این مهاجران را با خود بگی 

دولت »گوید که و یم جر همچنی   از زیر پا کردن حقوق مهاجران توسط پولیس انتقاد کردهسازمان همه مها
کند، بدون ها را به گونه سیستماتیک به ایتالیا اخراج یممرزها را نظایم ساخته، مهاجران را تعقیب و آن

 بدهند خواهند درآنکه برریس کند که این مهاجران یم
ی

 «.فرانسه درخواست پناهندگ

شدند حال گفته این سازمان در مقایسه با گذشته، که مهاجران مرد و افریقانی از ایتالیا وارد فرانسه یمبه  
ق میانهبیشی  خانواده  .کنندای، با زنان حامله، کودکان و نوزادان از این مسی  عبور یمهای رسر

، مهاجران همچنان تالش یمبا وجود رسمای شدید و برفباری کنند از مناطق کوهستان  مرزی های زمستان 
در ایتالیا عبور کنند و وارد فرانسه شوند. یط چند روز گذشته، شماری از مهاجران هنگایم که پیاده وارد 

  .نجات داده شدندفرانسه شده بودند توسط گروههای امدادی 

ِه  روزنامه محیل  مهاجر که از ایتالیا وارد فرانسه  ۴جنوری،  ۱۶گزارش داده است که شنبه شب دوفینِه لیی 
 و پر از برف کالویی ِ رسگردان بودند، نجات داده شدند شده و در 

 .منطقه کوهستان 

به گزارش روزنامه، خی  حضور این مهاجران را سه مهاجر دیگر به مالک یک پناهگاه کوهستان  دادند. این 
دلیل که از ایتالیا وارد فرانسه شده بودند، ابتدا قصد داشتند به راه خود ادامه بدهند اما به  سه مهاجر

وهای امدادی و صلیب رسخ را در جریان   دوباره به پناهگاه برگشتند. بعد از این که مالک پناهنگاه نی 
ی

خستگ
شب،  ۱۰ها برای جستجوی چهار مهاجر آغازشد و حوایل ساعت شب، تالش ۷گذاشت حوایل ساعت 

فته شده دو تن از مهاجران در نزدیگ کوتل سورل پیدا شدند. یک تن از این مهاجران دچ  پیشر
ی

ار رسمازدگ
 .بود

حوایل نیمه شب امدادگران موفق شدند دو مهاجر دیگر را نی   در منطقه پیدا کنند و به شفاخانه شهر سوز 
 .انتقال دهند

کنند از مناطق کوهستان  و پر از برف آلپ این سومی   بار است که یط ده روز گذشته مهاجران تالش یم
 .در ایتالیا وارد فرانسه شوند

کردند حوایل ساعت مهاجر که از کوتل مونژِنور پیاده عبور یم ۲جنوری،  ۱۳شب چهارشنبه بر پنجشنبه 
وهای امدادی زنگ زدند و گفتند که راه را گم کرده ۲  .اندشب به نی 

https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2021/01/17/quatre-migrants-epuises-secourus-dans-la-nuit
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وهای امدادی و پولیس مرزی فرانسه بعد از جستجو،  هردو مهاجر را هنگایم پیدا کردند که از رسدی هوا نی 
 .بودندهای یک مرکز اسگ پناه بردهبه تشناب

زامدادگران در کوه  های آلپ، عکس آرشیف از رویی 

وهای امدادی  ۱۱در یک مورد دیگر، دوشنبه شب  مهاجر را که هنگام تالش عبور از مرزهای  ۱۱جنوری، نی 
 .کوهستان  ایتالیا و فرانسه با برف و رسمای شدید روبرو شده بودند، نجات دادند

یه مهم مهاجر از »هفته گذشته به مهاجر نیوز گفت که  (Tous Migrants) انیس انتوان، از سازمان خی 
 مهاجران « ماه نومی  به این سو هوا خییل رسد شده و عبور از مناطق کوهستان  کار دشواری است

ً
اما ظاهرا

 .کنند از مرز عبور کنندهمچنان تالش یم

نامه انجمن گشت اجتمایع در بریانسون، جمعه شب  جنوری، پولیس مرزی فرانسه  ۱۶بر بنیاد یک خی 
کودکان را به مرکز پولیس مرزی در مونژنور انتقال داد. از میان این مهاجران،   مهاجر افغان و ایران  از جمله ۲۲

یک خانواده چهارنفری، از جمله یک نوزاد و یک کودک یک ساله  (PGHM) پولیس امدادی در کوهستان
 .را، بعد از ظهر روز شنبه از مناطق کوهستان  نجات داده بود

نامه یم  .ها را رها کرده استن حکم ترک خاک فرانسه را داده و سپس آنگوید که پولیس به این مهاجراخی 

های کمک به مهاجران، از رفتار خصمانه پولیس در این در حالیست که سازمان همه مهاجر و سایر انجمن
 .اندهاو مهاجران انتقاد و اظهار نگران  کردهبرابر این سازمان

https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2021/01/14/hautes-alpes-deux-migrants-se-perdent-lors-de-la-traversee-de-la-frontiere
https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2021/01/14/hautes-alpes-deux-migrants-se-perdent-lors-de-la-traversee-de-la-frontiere
https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2021/01/14/hautes-alpes-deux-migrants-se-perdent-lors-de-la-traversee-de-la-frontiere
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 نقدی و  مساعدت  جدی 30شنبه 3ریاست امورمهاجرین وعودت کننده گان والیت بغالن به روز 
 خانواده بیجاشده داخیل نایسر از جنگ وناامت  ها در آن والیت توزی    ع نمود.  676خورایک را برای غی  

 در مرکز بیجا و قبال شناسانی شده بود. مختلف خانواده های یاد شده از محالت 

از جانب موسسه   افغان  پول نقد، سه تخته کمپل، وبسته پوشاک زمستان   350هزارو  15مبلغ به هرفامیل 
IOM که با حضور معاون وایل نماینده های این اداره وموسسه یاد شده در مرکز توزی    ع شد.   بوده 
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خانواده بیجاشده   277جدی برای  30ریاست امورمهاجرین وعودت کننده گان والیت ننگرهار به روز سه شنبه 

 ناشی از جنگ وحوادث طبیعی درآن والیت کمک نقدی وغذایی توزیع نمود.

خانواده دیگر مواد غذایی  77و به ،  IRCافغانی از جانب موسسه  500هزارو  15خانواده مبلغ 200بعد از سروی به 

 WFPاشد از جانب موسسه کیلو روغن، ویک کیلو نمک میب 14کیلو دال نخود، 14بوجی آرد،2دوماهه که شامل 

 میباشد با حضور نماینده اداره مهاجرین ونهاد های یادشده توز یع شد.یا سازمان غذایی جهان 
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 ناحیه کابل افغانستان ۷راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، پته: د کډوالو او 
 

 

 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

 

 

 جو بایدن در کنار همسرش جیل در حال ادای سوگند

برابر کنگره در شهر واشنگی   دی یس، پایتخت، به عنوان رئیس جمهور جدید جو بایدن در مراسیم در 
 آمریکا سوگند یاد کرده است. 

او در انتخابات سوم نوامی  برنده شد اما دونالد ترامپ رئیس جمهور وقت آمریکا از پذیرش نتایج رس باز 
 در سطح ایالت و دادگاه ها رد کردند زد و اتهام تقلب انتخابان  را مطرح کرد، اتهایم که مقام های انتخابان  

 و گفتند شواهدی برای آن وجود ندارد. 

ژانویه اذعان کرد اما  ۲۰آقای ترامپ روز سه شنبه در پیایم ویدئونی به روی کار آمدن دولت  تازه در روز 
یک نگفت، با این حال صبح چهارشنبه برای دولت تازه آرزوی موفقیت کرد. او  به آقای بایدن تی 

 مچنی   قول داد که "به شکیل باز خواهد گشت."ه

او صبح چهارشنبه با هواپیمای ریاست جمهوری در کنار خانواده اش رایه فلوریدا شد. او که قبال در 
 یم کرد اکنون به ایالت جنون  فلوریدا نقل مکان کرده است. 

ی
 نیویورک زندگ


