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صفحه                                                                                                                                     عنوان  

 4 -------------------------------------------- «یدر  TRT» را نجات داد  ونانی یرانده شده از سو  نیده ها تن از مهاجر  هیترک

 5 ------------------------------------------------ «وزارت  تیسابیو » شدند  د یمستف یده ها خانواده درقندهار از کمک نقد

 5 ---------------------------------« فارش TRT» تن جان باختند  44 ،یباران در اندونز  د یاز بارش شد ناش   لیس جهیدر نت

 6 ---------------------------------- «وزارت  تیبسایو » قرار گرفت  ن  یمورد بازب داخیل شیتفت یها تیمسوده رهنمود فعال

انهیمد یپناهجو در آب ها ۱۶۰نجات   8 --------------------------------------------------------------- « یچ وله در ی    دو »  تر

 9 ---------------- «میتسن یختر گزار »  د یرس ت  سطح در دو دهه اخ نیبه باالتر  کا یتعداد مهاجران بازداشت شده در مرز آمر 
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 اخبار کامل  متر  

  مهاجر غت  قانون  که از سوی یونان به آبهای ترکیه رانده شده بودند نجات یافتند.  231

، بالیکقایق است  و چنق قلعه رانده شده های مهاجران  که به داخل آبهای رسزمت   ترکیه در نزدییک ازمت 
  بودند، نجات داده شدند. 

 

به وقت ترکیه،  12.33تا  03:30گارد ساحیل یونان بت   ساعات  گارد ساحیل ترکیه عنارص بر اساس اطالعیه
قانون  را به سوی آبهای 7  اند. ترکیه رانده قایق مهاجران غت 

وهای گارد ساحیل ترکیه با اعزام به محل،    پناهجو را نجات داده و به منطقه امن منتقل کردند.  231نت 

وهای گارد ساحیل ترکیه تشکر کردند.    مهاجرین نجات یافته از نت 

 

 

 



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

5 

 

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

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

خانواده  78حمل برای  11جرین وعودت کننده گان والیت قندهار به روز چهارشنبه ریاست امورمها
 بیجاشده ناش  از جنگ و ناامن  کمک نقدی توزی    ع نمود. 

 

 خانواده ها ی یادشده از ولسوایل ارغستان به سپت   بولدک بیجاشده بوده که قبال تثبیت شده بود. 

بوده که با حضور نماینده  DRC  ل نقد از جانب موسسههزار افغان  پو  9پس از رسوی به هر فامیل مبلغ 
 این اداره توزی    ع شد. 

 تن مجروح شدند.  9تن جان باخته،  44، اندونزیدر  بارش شدید باران در نتیجه سیل ناش  از

قبه اندونزی با انتشار بیانیهمرکز مقابله با حو  متر ای اعالم کرد که بر اثر وقوع سیل در شهر فلورس ادث غت 
قر این کشور   .نفر جان باختند 20در ایالت نوسا تنگگارای رس 
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تن دیگر همچنان ادامه  5 عملیات جستجو و نجاتنفر نجات داده شده و  9طبق بیانیه فوق، تاکنون 
 دارد. 

شدید باران در شهر فلورس، در ایالت مذکور هزاران نفر نت   مجبور به ترک  از سوی دیگر در نی بارش
 اند. های خود شدهخانه

 فرد مجروح نت   برای معالجه به بیمارستان منتقل شدند.  9تن یافته شد،  44در حایل که جسد 

، بارش باران ادامه خو   اهد داشت. مسئولت   همچنت   هشدار دادند ه در ایاالت سوماترا و جاوای میان 

، در (AMANAT) براساس تفاهمنامه همکاری میان وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و پروژه امانت

ک در شهر کابل مسوده رهنمود فعالیت های تفتیش داخیل وزارت، مورد بحث و بازبین   یک نشست مشتر

 .قرار گرفت

عبدالستار فرزان، رئیس تفتیش داخیل وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان ترتیب و نهانی سازی این 

رهنمود را کار ارزشمند جهت معیاری سازی فعالیت های تفتیش داخیل دانسته افزود؛ فعالیت تفتیش 

وی از مقرره ادارات تفتیش داخیل که از سال  به این طرف نافذ  1359داخیل در سطح ادارات دولنر با پت 

بوده، اجرا یم گردد. با در نظر داشت این اصل که تفتیش داخیل تنها بخش  است که در این مدت به آن 
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توجه کمتر صورت گرفته، ترتیب و تدوین همچو اسناد در معیاری سازی فعالیت ها و رهنمانی مفتشت   

ی داخیل ارزشمند خواهد بود. وی از همکاری های پروژه امانت قدرد ان  نموده خاطر نشان ساخت که رهتر

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان مطابق به تفاهمنامه همکاری با پروژه امانت متعهد به ایجاد زمینه 

 .شفافیت و پاسخدیه یم باشد

 

همچنت   آقای سید هادی فرهنگ، مشاور ارشد تفتیش داخیل پروژه امانت بیان کرد که پروژه امانت در 

پهلوی سایر فعالیت های خویش، متعهد به ارائه همکاری های تخنییک جهت معیاری سازی فعالیت تفتیش 

لیت های داخیل در سطح ادارات دولنر است. وی خاطر نشان ساخت که ترتیب و تدوین رهنمود فعا

نده تولکیت )ابزار کاری( تفتیش داخیل بوده که در اجرای تفتیش  تفتیش داخیل عالوه بر ضمایم آن در بر گت 

 .داخیل در مطابقت با معیارات پذیرفته شده به مفتشت   داخیل کمک کننده خواهد بود

تیش داخیل وزارت حمل سال روان برگزار گردید، رهنمود فعالیت های تف 8دراین نشست که روز یکشنبه 

 .های تحصیالت عایل، صحت عامه، شهدا و معلولت   نت   مورد بحث و بازبین  قرار گرفت
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انه با دست   قایق حامل پناهجویان در  ۳گزارش داده بود که «آالرم فون» سازمان امدادی آب های مدیتر
 ۱۶۰گفت که دو قایق با تقریبا (  ۲۰۲۱اپریل  ۳) پناهجو دیده شده اند. این سازمان شام شنبه ۲۷۰کم 

ی ختر  پناهجوی دیگر  ۱۱۰ایتالیا انتقال یافته اند، اما تا حال از قایق سویم با  پناهجو به جزیره المپدوسای
 .در دست نیست

 

که از منطقه در حال عبور بودند، از کمک به قایق   گفته است که کشنر های تجاری«آالرم فون»سازمان 
انه گت  مانده بودند، خو  های پناهجویان که از سه روز 

 داری کرده اند. اینبه این طرف در آب های مدیتر
 یم   سازمان که به تلفون های پناهجویان  که در آب ها با خطر حیانر دست و پنجه

ی
نرم یم کنند، رسیدگ

براساس گزارش این سازمان کشور های مالتا و  .کند، گفته است که وضعیت پناهجویان خطرناک است
 عملیات امدادی در نزدییک شان قرار داشتند، م ایتالیا که قایق های پناهجویان

ی
انع کمک رسان  و همآهنیک

یه گردیده اند سازمان  .های خت 

انه خود را به اروپا برسانند ه مدیتر  .از سال ها به این طرف پناهجویان تالش یم کنند از طریق بحت 

ه از  ۱۲۰۰آمار رسیم، سال گذشته میالدی بیش از  طبق دست داده اند. اما  نفر جان خود را در این بحت 
 .شود جان باختگان بیشتر از این آماری رسیم حدس زده یمرقم 
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ک با مکزیک در ماه ه ۱۷۱ز های آمریکانی بیش ادهد مقامآمارهای اولیه نشان یم زار مهاجر را در مرز مشتر

  .اندمارس بازداشت کرده

ز، آمارهای اولیه حایک است بیش از  یمنتسی ار ز گ  تر خ المللبه گزارش گروه بت    زار ه 171به نقل از رویتر

ک این کشور با مکزیک بازداشتمارس توسط مقام های آمریکانی  مهاجر در ماه اند که شده  در مرز مشتر

  .این باالترین رکورد ماهانه در دو دهه اخت  به شمار یم رود

 

مکزیک نشانگر تشدید بحران  ابقه بازداشت مهاجران در مرز آمریکا و اساس این گزارش، ثبت رکورد نر س بر 

 است که دولت جو بایدن با آن
ی

 .روبرو است انسان  و چالش بزرگ

تاکنون نر سابقه بوده است، یعن  وقنر   2000خارجر در مرز مکزیک از آوریل  بازداشت این تعداد مهاجران

 .هزار مهاجر بازداشت شدند 180بیش از  که
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عضو خانواده که با  هزار  53هزار کودک مهاجر بدون همراه و  19گزارش افزود: در ماه مارس بیش از   نای

هزار نفر از این آمار را تشکیل داده  99تنها نت    اند. بزرگساالنهمدیگر مسافرت یم کردند، بازداشت شده

 .است

ده ای  اند، با چالشهبایدن برای اسکان کودکان مهاجر جدیدی که به مرز مکزیک رسید دولت های گستر

 .زده است روبرو شده است. بحران شیوع ویروس کرونا نت   به مشکالت دامن

 .درصدی نسبت به ماه قبل روبرو شده است 178تعداد مهاجران بازداشنر در ماه مارس با رشد 

اند ویل ه شدهبازگرداند حایل که جو بایدن هفته گذشته مدیع شده بود که اکتر مهاجران به مکزیک در 

اند هنوز ماه فوریه در مرز گرفتار و بازداشت شده هزار نفر که در  19آمارهای جدید نشان یم دهد بیش از 

 .اندنشده به مکزیک بازگردانده


