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

1 

 

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

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 1400حمل _سال 10

 

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

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

 

 



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

3 

 

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

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

هحصف                                                                                                                                     ننواع  

 4 ------------------------------------- (وزی) مهاجر ندیمتوقف گرد ونانی ی  هوا دانیدر م ورزش   میپناهجو با لباس ت گرویه

 5 ----------------------- (یله در یه و چی) دو میمهاجران را ثبت کرده ا به عقب راندن احتمایل« چند صد مورد»سازمان ملل: 

 6 ----------------------------------------- (ز فارشو یرو نو یآواره شدند)  ی  هواحمالت  میهزاران شهروند از ب انمار؛یبحران م

  9هزار ماسک و 
 

 8 ------------------------ به وزارت صحت عامه اهدا شد نیوزارت امور مهاجر  عراده آمبوالنس با هماهنگ
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 اخبار کامل  مت   

پرواز   که قصد داشتند با استفاده از لباس های یک تیم ورزش  حرفه ای از فرودگاه آتن  گرویه از پناهجویان
که یک گروه پناهجو تالش یم    کنند، توسط پولیس متوقف گردیند. این سومتر  بار در دو سال اخیر است

  .کند در پوشش تیم ورزش  خاک یونان را ترک کند

 .گروه از پناهجیوان که قصد داشتند با استفاده از هویت یک تیم ورزشی از یونان به اتریش پرواز کنندیک 

" یونان گزارش داده این گروه از  ه پناهجویان قصد داشتند با استفاد شبکه رادیو و تلویزیون دولت  "ای آر ی 
قصد یگ حرفه ای از میدان هوای  شهر آتن پایتخت یونان به م از اسناد جعیل و در پوشش یک تیم ورزش  

 .اروپا پرواز کنند از کشورهای غرب

پاسپورت های این گروه  .پولیس یونان شام یکشنبه این گروه از پناهجویان را در فرودگاه متوقف کرد
  .شده بود پناهجویان به عنوان ورزشکاران شهروند رومانیا جعل

ی "پروتوتیما" در یونان گزارش داده که این گروه مردان جوان ک پناهجویای  از سوریه هستند،  هشبکه خیر
معرف  کرده بوند و قصد پرواز به وین پایتخت اتریش را  خودشان را بازیکنان یک تیم حرفه ای والیبال

 .داشتند
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کشورهای اروپای مرکزی برسانند.   باندهای قاچاق انسان همواره تالش یم کنند پناهجویان را از این طریق به
پولیس یونان دو گروه از پناهجویان را متوقف ساخت که  نیر   ۲۰۲۰چ سال و مار  ۲۰۱۹در ماه سپتمیر سال 

 .بازیکنان تیم های ورزش  والیبال و هندبال به سویس و اتریش پرواز کنند قصد داشتند به عنوان

گزاری آلمان "دی یی ای" به نقل از پولیس یونان گزارش داده که یک پاسپورت جعیل در بازار سیاه  خیر
  .دارد یورو قیمت ۳۰۰۰تا  ۵۰۰یفیتش بتر  وابسته به ک

 

  به خاطر نقض« یو ان اچ ش ار»کمیسیاریای عایل سازمان ملل برای پناهندگان 
 
ف قوانتر  در بخش ش 

انه فشار بر حکومت یونان را افزایش یم دهد ه مدیی  چند صد »ملیل گفته که این سازمان بتر  ال .بحیر
 .در اژه ثبت کرده است عقب راندن احتمایل مهاجران را «مورد

 :به این سو افزایش یافته است./عکس ۲۰۲۰دن مهاجران در بحیره اژه از سال گزارش ها راجع به ادعاهای به عقب ران
AegeanBoatReport 

ی ژیرار، نماینده  ی« یو ان اچ ش ار»میر گفت، این سازمان از آغاز « اشپیگل» در یونان به هفته نامه خیر
  .احتمایل )به عقب راندن مهاجران( را ثبت کرده است عقب زدن« چند صد مورد»سال تا به حال 
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وزارت امور مهاجرین 
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قانوی  مهاجران یا قایق های آن ها است. به گفته خانم « یو ان اچ ش ار»ژیرار،  منظور عقب راندن غیر
 ارائه کرده است. او گفت، سازمان وی در همه موارد اطالعای   اطالعای  را در این زمینه به مقام های مسئول

س دارد  قانوی  مهاجران در خشگ یا در دریا حکایت یم کنند  را در دسی   .که از به عقب راندن غیر

به »او افزود: «. تحقیق کنند ما انتظار داریم که نهادهای یونای  در مورد این وقایع»وی در یونان گفت: 
 در اروپا حمله یم شود

 
 .«حق اساش پناهندگ

و سازمان  «Report Mainz» ی با برنامه تلویزیوی  در همکار  ۲۰۲۰از ماه جون سال « اشپیگل»هفته نامه 
دولت   ه اژه  نشان داد که گارد  «Lighthouse Reports» غیر ساحیل یونان، قایق های مهاجران را در بحیر

 های بادی را تخریب کرده و شنشینان آن ها را در آب های ترکیه به حال خود  متوقف یم کند، موتور قایق
 .وایم گذارد

 اروپای  و بتر  الملیل است. در  دن مهاجرانبه عقب ران
( که  برخالف قوانتر  حاشیه ماریتسا )یا ایوروس نیر 

 .مشابیه رخ یم دهد رودخانه مرزی یونان با ترکیه است، وقایع

مورد مشابیه را ثبت کرده است.  بربنیاد این اطالعات، کمیسیاریای عایل سازمان ملل برای پناهندگان نیر  
وری سال  ۱۷ری    خ براین اساس به تا فرد پناهجو به جزیره لیسبوس رسیده اند و بعد توسط  ۱۳ ،۲۰۲۱فیر

 .پوشانده بودند، به بحر به عقب رانده شده اند مردای  که صورتشان را 

قانوی  مهاجران  آژانس محافظت از مرزهای اتحادیه اروپا )فرانتکس( به خاطر اتهامات به عقب راندن غیر
 .اردبه شدت تحت فشار قرار د

 که از حمالت هوای  ارتش به مناطق مرزی این کشور حکایت دارد 
بحران سیاش در میانمار در یی گزارش 

 .ای شده استوارد مرحله تازه

ارتش میانمار  با انتشار گزارش  در این خصوص اعالم کرد که هزاران نفر از بیم حمالت هوای   آسوشیتدپرس
 .اندشده زهای این کشور از محل سکونت خود گریخته و آوارهدر طول مر 

اد تایلند را افزایش داده ابع اقدام ارتش که بیم فرار شمار زیادی از روستائیان ساکن در مناطق مرزی به این
میانمار بخشیده است؛ بحرای  که یط روزهای گذشته به دلیل  تازه و نگران کننده ای به بحران موجود در 

اض فت   شدت گر  نظایم توجه جامعه جهای  را به خود جلب کردها و کشتار دهاعی   .ها غیر

 از  گزارش آسوشیتدپرس آمده است که حمالت هوای  عمدتا در مناطق  انجام شده که  در 
 

بخش بزرگ
 .دهندیم تشکیل« کارن»ساکنان آنرا اقلیت قویم هند و چیت  تبار موسوم 
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ضان به کودتای اولاین حمالت در یی شکوب اکنون توسط یانمار را که هممفوریه تنش در  های خونتر  معی 
 .کرده است  شود، تشدید نظامیان اداره یم

 گریزندآوارگان میانماری که از بیم حمالت هوایی به تایلند می

ضان چندی است که خشن است؛ به نحوی که روز شنبه در یی کشته  تر شدهبرخورد حاکمان نظایم با معی 
وع  نبشتظاهرکننده و عضو ج ۱۰۰شدن بیش از  دموکراش خوایه در این کشور، مرگبارترین روز پس از ش 

اض  .کودتا لقب گرفت  ها بهاعی 

 Free «رنجرز فری برما » سوی دیگر آسوشیتدپرس در گزارش خود به نقل از داو اوبناک، یک عضو  از 
Burma Rangersدوستانه های پزشگ و سایر خدمات به کمک  ارائه دهنده ، آژانس امدادی و بش 

مرزی با تایلند  بار یط نیمه شب یکشنبه به روستاهای مناطق های ارتش میانمار سهروستانشینان، جنگنده
 .حمله کردند

هزار و  ۲تا حدود  حمالت هوای  ابتدای هفته سبب شده گزارش این آژانس امداد رسان در میانمار،  به
 .در تایلند بگریزند« هونگ سون مای»پانصد تن از ساکنان روستاهای منطقه به استان شمایل 

 در مرزهای غریر کشورش  پرایوت چان اوچا، نخست وزیر تایلند روز 
دوشنبه در سخنای  بروز مشکالی 

هجوم احتمایل  ا تایید کرد و گفت که دولت تحت ریاست خود را برایپناهجویان از میانمار ر  بواسطه ورود 
ی از پناهجویان آماده یم  .کندشمار بیشی 

ده وی در ادامه پناهجویان تبدیل  تری از مهاجران و تاکید کرد که کشورش تمایل ندارد به مقصد موج گسی 
د تواند حقوق بش  را نیر  نادیدهشود اما در عتر  حال نیم  .بگیر
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 بهنخ
ً
ما مکان های  را »اند، گفت: تایلند گریخته ست وزیر تایلند در پاسخ به سوایل درباره افرادی که قبال

 راکز اما در حال حاض  نیم خواهیم فراتر از این رفته و در مورد آماده سازی م برای این افراد آماده کرده ایم،
 «.نگهداری پناهجویان صحبت کنیم

روستائیان ساکن در مرز تایلند منتش  شد گرویه از این شهروندان  وضعیت ویدیوی  که روز یکشنبه از 
در یک منطقه  جمله تعدادی زن و کودک را نشان یم داد که پس از فرار از خانه و کاشانه خود  میانمار از 
احت بودند پاکسازی  .شده جنگیل پناه گرفته و در حال اسی 

های خود را در و داشته بود که افراد یاد شده برخ  از اموالاین ویدیو همچنتر  به وضوح قابل مشاهده  در 
 .کردندهای  با خود حمل یمها و سبد بسته

هزار  ۱۰گریزند حدود یم جدا از آوارگای  که به سوی تایلند « فری برما رنجرز»گزارش آژانس امدادرساِن   به
در جنوب میانمار پناه « کایتر  »ایالت  گریخته و به  نفر از اعضای قبایل کارن نیر  از خانه و کاشانه خود 

 .اندبرده

نظامیان موسوم  ت سکونت اقلیت کارن در پاسخ به حمله خونتر  شبهشود که بمباران مناطق تحیم گفته
 .صورت گرفته است به ارتش آزادیبخش میل کارن به یک پایگاه نظایم دولت میانمار 

ویم کارن با ارتش میانمار خودگردای  بیشی  برای اقلیت ق ها است که در راه مطالبهاین گروه شبه نظایم مدت
د است  .در حال نیر

اض این های موجود در میانمار تنش خی بر ها به شنگوی  دولت آنگ سان سو بحران در حایل به موازات اعی 
فوریه تا روز یکشنبه بیست و هشتم مارس به   افزوده است که تظاهرات شهروندان بر ضد کودتای اول

 .کشته برجای گذاشته بود  ۴۵۹سیاش دست کم  ته یک سازمان کمک به زندانیانگف

ضان تنها  کشته در شاش میانمار برجای گذاشت که به گزارش   ۱۱۴در روز شنبه  شکوب خونتر  معی 
ی تعداد زیادی کودک در میان قربانیان دیده شدند نهادهای  حقوق بش 

ی عایل سازمان ملل متحد در امور پناهندگان که به منظور   بسته های کمک صیح سفارت کوریا و  کمیشی 
ی از   وزارت امور   جلوگیر

 
ش شیوع ویروس کرونا در افغانستان صورت گرفت، با هماهنگ مهاجرین و  گسی 

 .ه شدعودت کنندگان به وزارت صحت عامه تحویل داد

ی  9هزار ماسک صیح توسط سفارت کوریای جنویر و  150 عراده موتر آمبوالنس توسط اداره کمیشی 
ی آن  عایل سازمان ملل متحد در امور  پناهندگان به بخش صحت کشور کمک شده که سند تحویل گیر

 ن رئیسشپرست وزارت صحت عامه، سفیر کوریا در کابل و خانم وین بیورن کروالی توسط وحید مجروح
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 وزیر امور مهاجرین و عودت UNHCR دفی  
 
کنندگان و آقای اندریکا   در کابل با حضور نورالرحمن اخالف
ی عایل سازمان  .ملل متحد در امور پناهندگان به امضا رسید رتوای  رئیس آسیا و اقیانوسیه کمیشی 

 

ی این کمک ها ضمن سپاس  وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان حتر  تحویل  گزاری از همکاری ادارهگیر
UNHCRخواست که در امر ارائه خدمات صیح به بیجاشدگان داخیل که یک قش   ، از وزارت صحت عامه

 .از جامعه است، توجه ویژه داشته باشد آسیب پذیر 

ی عایل  این کمک ها با خواسته ها، تالش و تاکید مکرر  وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان از کمیشی 
 .دولت افغانستان صورت گرفت ل متحد بهسازمان مل

 

 


