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 صفحه                                      عنوان                                                                    

 4-------------------------------------------------------- به کشور برگشتند رانیاز هزار وپنجصد مهاجرافغان، ازا شیب

 5------------------------------------------------------------------- هیترک یسرگردان در سواحل داتچا نینجات مهاجر

 5 ------------------------------------------ داده شدند لینامنظم به اداره مهاجرت استان موغال تحو نیمهاجر

 5------------------------------------------------------------------------ سره مرسته وشوه ویکورن ونوګسل ېک ابیفار

 6----- ... یکه شوهران و پسران شان را از مجبور ندیگویم شوندیزن وارد پولند م یالمللنیکه در روز ب ینیزنان اوکرا

 7------------------------------------------------------------------------- را منع کرد هیواردات نفت و گاز روس دنیبا

 9---------------------------------------------------------- استقبال کرد نییجمهور آلمان از کودکان مهاجر اوکرا سیرئ

 10 --------------------------------------------------- یپس از جنگ دوم جهان نییدر اوکرا انیبحران پناهجو نیبزرگتر

 12 ----------------------------------------- کانال مانش: دو مرد به جرم قاچاق مهاجران به انگلستان مجرم شناخته شدند

 13 -------------------------- کندیم نیکرد حاال در اوکرا هیرا که در سور ییهمان کارها هی: روسهیزده گان سورجنگ 

 14 ---------------------- ینیاوکرا سرپرستیب یصندوق کودکان سازمان ملل متحد خواستار حفاظت از کودکان پناهجو

 16 -------------------------------------------- میپناهجو را به اروپا گرفت ۱۲۰از شیحامل ب قیقا ۵ورود  ی: جلوونانی
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 اخبارن کامل مت

 

  ویب سایت وزارت

 دحوت، طورداوطلب وجبری ازایران به کشوربرگشتن15نفرمهاجر افغان، به تاریخ  536یک هزارو 

 

 
 

افراد مجرد، طور  795تن و  440خانواده، شامل  105به گفته آمر امور مهاجرین والیت نیمروز، از میان افراد مذکور
 مجرد دیگرطورداوطلبانه واردکشور شده اند.تن افراد  290تن و 11فامیل شامل  3جبری، 

معرفی  IOMتن از افراد مجرد نیازمند غرض دریافت کمک، به دفتر 413خانواده و 98منبع عالوه نمود که ازآن میان، 
 شدند.
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 مهاجرین نامنظم به اداره مهاجرت استان موغال تحویل داده شدند

 رادیو ترکیه

در 
 مهاجر نامنظم از خطر غرق شدن، نجات یافتند. 36سواحل داتچای استان موغالی ترکیه 

 

نیروهای گارد ساحلی ترکیه در پی دریافت خبر سرگردانی گروهی مهاجر در یک قایق الستیکی در سواحل داتچا راهی 
 منطقه شدند.

 های ترکیه رانده شده بودند، نجات یافتند.های یونانی به آببا تالش این نیروها مهاجرین نامنظم که از سوی نیرو

  مهاجرین نامنظم پس از امور الزمه به اداره مهاجرت استان موغال تحویل داده شدند. 

 

تګاب، قیصار او دولت اباد کورنۍ چې د جګړو او وچکالۍ له امله د فاریاب والیت د شېرین  ۷١٥ویب سایت وزارت
 .( مه ورسره نغدي مرسته وشوه١٤ولسوالیو څخه بېځایه شوې وې د کب په )
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یادې مرستې د اکتېد موسسې له لورې اړمنو او مستحقو کورنیو ته په پام کې نیول شوې وې چې هرې کورنۍ ته د 
 .افغانۍ نغدې ووېشل شوې( ٦٠٠٠سروې وروسته )

 

  صدای امریکا

داخل موترش در شهر مرزی پولند نشسته بود گفت که زندگی اناستاسیا کازانکینا، یک قانوندان اوکراینی در حالی که در 
دانیم که فردا چه توانیم زیرا نمیریزی کرده نمیاو افزود: "ما برای آینده برنامه .و مصوونیت شان را از دست داده اند

 ".اتفاق خواهد افتاد

داند در آنجا چه ر پولند باقی بماند، اما نمیبرده گفت که در نظر دارد داین وکیل اوکراینی که از شهر کیف به پولند پناه
 .کار کند در حالی که شوهراش سالح برداشته و به اردوی اوکراین پیوسته است

در پی تهاجم نظامی روسیه، تا اکنون بیش از دو میلیون اوکراینی مجبور به ترک کشورشان شده اند که از این میان 
دهد؛ زنانی که در مورد د. بیشتر این مهاجرین را زنان و کودکان تشکیل میبیش از یک میلیون آن در پولند زیست دارن

گویند که انتظار دارند تا روزی دوباره به کشور شان های شان نگران اند. این مهاجرین میامنیت مردان خانواده
 .برگردند
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ها تخریب شده اند. ها و جادهآهن، پلخطوطیکی از مهاجرین اوکراینی گفت که سفر به پولند نیز مشکل شده است زیرا 
 .ها هنوز هم در اوکراین ادامه داردیاین در حالی است که درگیر

مقامات اوکراینی امروز گفتند که انفجار یک ماین ضد پرسونل در شمال کیف، سبب کشته شدن سه نفر و زخمی شدن 
 .می در اثر انفجار ماین در اوکراین استرسد که این نخستین تلفات غیرنظاسه کودک شد. به نظر می

مقامات اوکراینی گفته اند که این ماین توسط نیروهای روسی در میان آوار جابجا شده بود و قربانیان این رویداد در 
 .کردندموتر شخصی شان سفر می

 .ف قوانین بین المللی استهای ضد پرسونل در ساحات غیرنظامی خالگویند که تعبیٔه ماینهای مدافع حقوق بشر میگروه

 

حوت( در انتقامجویی از تهاجم مسکو بر اوکراین، واردات  ١۷رییس جمهور ایاالت متحده امروز هشتم مارچ ) دویچه ویله
  .نفت و گاز روسیه را منع کرد

جو بایدن در قصر سفید به خبرنگاران گفت: "این به این معنی است که نفت روسیه بیش از این در واردات ایاالت متحده 
 ".جنگی پوتین وارد خواهند کردقابل پذیرش نخواهد بود و مردم امریکا صدمٔه قدرتمند دیگر را بر ماشین 

 
 
 

 



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

8 

 

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

 

 

 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

 

 .های امریکا افزایش یافتپس از این خبر، نرخ نفت در بازار

کند تا والدیمیر پوتین، رییس کار میاش که بیشتر بر نفت روسیه متکی اند،رییس جمهور بایدن با متحدین اروپایی
 .انرژی استورا است، منزوی سازدگسترده بر صادرات  جمهور و اقتصاد روسیه را که به گونهٔ 

 .پیش از این، بریتانیا اعالم کرده بود که واردات نفت و گاز روسیه را در اخیر سال جاری متوقف خواهد کرد

 .رییس جمهو بایدن گفت که تعزیرات وضع شده توسط امریکا و متحدینش، اقتصاد روسیه را ضربٔه شدید زده است

 .رٔه نزدیک با متحدین و شرکا امریکا در سراسر جهان اتخاذ شده استاو افزود که تصمیم اخیر در مشو

والدیمیر زیلنسکی، رییس جمهور اوکراین، ضمن سپاسگزاری از اقدام رییس ایاالت متحده گفته است که آقای بایدن از 
ده'' و از به ''قلب ماشین جنگی پوتین ضربه ز طریق ممنوعیت نفت، گاز و زغال سنگ به مارکیت های امریکا،

  .واشنگتن خواسته است تا سایر کشور ها را نیز ترغیب کند تا این عملکرد را دنبال کنند

میلیون بیرل نفت خام و محصوالت تصفیه  ۲٠.۴به اینسو، به گونهٔ اوسط ماهانه بیش از  ۲٠۲١ایاالت متحده از سال 
دهد. این کشور ضمناً ع امریکا را تشکیل میکرد که حدود هشت در صد واردات نفت مایشده را از روسیه وارد می

 .کندمقادیر قابل مالحظٔه ذغال را نیز از روسیه وارد می

رییس جمهور امریکا از قبل پیشبینی کرده بود که نرخ نفت در نتیجٔه جنگ روسیه بلند خواهد رفت، اما تعهد کرده است 
 .تخواهد داشکه تاثیرات آنرا بر مردم امریکا در حد اقل نگه

 .های گاز امریکایی هشدار داد تا از این فرصت برای بلند بردن نرخ یا سود جویی استفاده نکننداو همچنان به شرکت
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قصر سفید در خصوص قانون دو حزبی برای منع واردات از روسیه با رهبران کانگرس هماهنگی دارد، اما تصویب 
 .یی به بحث گرفته خواهد شدچنین قانون به گونٔه گسترده میان قانونگذاران امریکا

 دویچه ویله

ها در مسیر فرار شان از جنگ کودک یتیم از جنگ اوکرایین جان به سالمت برده و به آلمان رسیده اند. آن ١٠٠بیش از 
 .ها در برلین استقبال کردمجبور بودند از پنج کشور بگذرند تا به آلمان برسند. رئیس جمهور از آن

 

ساعت در راه بودند تا به آلمان  ۶٠یین حدود این کودکان و نوجوانان از یک یتیم خانه در شهر بندری اودسا در اوکرا
 .ها از کشورهای مولداویا، رومانیا، مجارستان، سلواکیا و چک گذشتندبرسند.آن

ترین این کودکان بیش از یک هفته سن ندارد. خاخام یهودا تایشتال از مرکز آموزشی خبد لوباویچ در برلین گفت کوچک
 .این سفر به امدادگران تسلیم کردکه مادر این نوزاد او را پیش از 

 .این مرکز آموزشی یهودیان این کودکان یتیم را از منطقه جنگی تخلیه کرده و به پایتخت آلمان انتقال داد

 «ستون نجات»آلمان به عنوان 

برلین نفری کودکان مهاجر در  ١٠٠فرانک والتر اشتاینمایر، رئیس جمهور آلمان، روز دوشنبه زمانی که با این گروه 
 «.ما خوشحالیم که شما اینجا هستید»دیدار کرد، گفت: 

این واقعاً یک لحظه مملو از احساسات است. »او گفت:  .این دیدار برای خاخام یهودا تایشتال یک لحظه بسیار خاص بود
ها یهودی یونمنظور او از گذشته، اشاره به قتل میل« در مقایسه با گذشته، آلمان برای این کودکان ستون نجات است.

 .های آلمان استتوسط نازی

 ١۳٠این کودکان بعد از رسیدن به برلین در روز جمعه با همراهان شان در یک هوتل اقامت دارند. برلین انتظار حدود 
 .تن دیگر از این گروه مهاجران را دارد

https://www.dw.com/fa-af/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF/a-61055622
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باشد. مرکز آموزش یهودیان در شهر اودسا، زادگاه این کودکان یکی از اهداف عمده حمالت نیروهای نظامی روسیه می
 .شودبرلین برای نجات این کودکان از جانب حکومت برلین حمایت می

های امور نوجوانان و خانواده در برلین انتقال این کودکان ممکن خاخام یهودا تایشتال گفت که با حمایت فوری مقام
زیاد کمک کرده است، با وجود آنکه بسیاری از این گردید. او افزود که پولیس فدرال آلمان نیز در هماهنگی این سفر 

 .کودکان پاسپورت نداشته اند

 را محکوم کرد« جنگ بیرحمانه»رئیس جمهور آلمان 

اشتاینمایر ابراز سپاس و خوشنودی کرد که این کودکان و نوجوانان از شهر اودسا به سالمتی همراه با همراهان شان 
 .به برلین رسیده اند

خبد برلین فوراً بدون تعلل ابتکار عمل را به »های خبد، مرکز آموزشی یهودیان در برلین، تمجید کرد و گفت: تالشاو از 
 «.های قوی را انجام داددست گرفت و کمک

رئیس جمهور آلمان در مورد جنگ اوکرایین که باعث آوارگی این کودکان یتیم شده است، نیز با کلمات روشن سخن 
رحمانه است که اردوی پوتین علیه اوکرایین راه اندازی کرده است، جنگی که این کودکان و جنگ بیاین یک »گفت: 

 «.نوجوانان را با همراهان شان مجبور به فرار کرده است

اروپا با بزرگترین بحران پناهجویان پس از جنگ دوم گوید که پس از تهاجم روسیه به اوکرایین، سازمان ملل متحد می
 .داندجهانی مواجه است. سازمان ملل این بحران را در نوع خود، در چندین دهه اخیر بی پیشینه می

 

https://www.dw.com/fa-af/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C/a-61034368
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در ده »فلیپو گراندی، کمیسار عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان روز یکشنبه در صفحه تویتراش نوشته است: 
 «.حدود یک و نیم میلیون اوکرایینی وطن خود را ترک کرده و به کشورهای همسایه فرار کرده اندروز گذشته، 

از دید سازمان ملل متحد، بحران کنونی پناهجویان در اوکرایین، پس از از جنگ دوم جهانی تا حال سابقه نداشته و به 
 .گونه سریع در حال گسترش است

پولند رسیده اند. پولیس  ز نیمی از این پناهجویان به کشور همسایه اوکرایین بر بنیاد معلومات سازمان ملل، بیش ا
 .هزار پناهجو را تا حال ثبت کرده اند ۳٠فدرال آلمان گفته است که آنان حدود 

 .میلیون نفر به دلیل جنگ در اوکرایین، از این کشور فرار کرده اند١.۵بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، بیش از 
ملل متحد روز یکشنبه در صفحه تویتر خود اعالم کرد که این "سریع ترین بحران رو به رشد پناهجویان" در سازمان 

کنند، اروپا از زمان جنگ جهانی دوم است. با توجه به تشدید درگیری ها، تعداد افرادی که هر روز از کشور فرار می
  ".یابداحتماالً افزایش می

دهند که در مجموع احتماالً چهار میلیون نفر از اوکرایین بیرون شوند. قبل از حمله ییافته های سازمان ملل نشان م
 .کردندیف زندگی میمیلیون نفر در مناطق تحت کنترل دولت در کی ۳۷روسیه به اوکرایین، حدود 

شنبه برای بار و روسیه روز دو با توجه به تشدید وخامت اوضاع دراوکرایین، قرار است سران هردو کشور اوکرایین 
  .سوم به منظور پایان منازعه اوکرایین مذاکره نمایند

 پناهجویانی که از اوکرایین فرار کرده اند

در مورد ایجاد دهلیز های امن  روز پنجشنبه سوم ماه روان میالدی  با آنکه قبل از این هردو کشور درگیر جنگ به 
تخلیه غیرنظامیان از ماریپول و ولنوواخا موفقانه انجام نشد، زیرا هردو برای تخلیه غیرنظامیان به توافق رسیدند؛ اما 

 .جناح درگیر همدیگر را به نقض آتش بس متهم کردند
مذاکرات ادامه  در همین حال اوکرایین با وجود بی نتیجه ماندن دو دور مذاکرات جوانب روسیه و اوکرایین بر ادامه 

 .تاکید دارد
ارجه روسیه نیز گفته است که درخواست زلنسکی از ناتو برای کمک بیشتر نظامی، روند سرگی الوروف وزیر امور خ

مذاکرات را متاثر خواهد کرد؛ اما وزیرخارجه روسیه با وصف آن از آمادگی کشورش برای دور سوم مذاکرات سخن 
 .گفته است

https://www.dw.com/fa-af/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C/a-61034368
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 هاجرنیوزم

ماه حبس تعلیقی و پسر کاکایش، به هشت ماه  ۲۴یک مرد به دلیل کمک به مهاجران برای رسیدن به انگلستان به 
حبس تعلیقی محکوم شدند. یکی از متهمان در ماه می سال گذشته در شمال فرانسه هنگامی دستگیر شد که تجهیزات 

 .دریایی را در اختیار مهاجران قرار می داد

ماه زندان و پسر کاکایش را به هشت  ۲۴دادگاه بولونی سورمر در شمال فرانسه، دیروز دوشنبه هفتم مارچ مردی را به 
شخص متهم که در یکی از حوزه های  "ماه حبس تعلیقی محکوم کرد. بر اساس گزارش رسانه محلی "له واه دونور

 .پاریس زندگی می کند، ظاهراً در چندین نوبت به مهاجران کمک کرده است تا به انگلستان بروند

 

 
 پلیس فرانسه. عکس از رویترز 

پلیس زمانی آغاز شد که متهم که در ماه می سال گذشته در شمال فرانسه تجهیزات دریایی را در اختیار  تحقیقات
مهاجران قرار می داد از سوی پلیس گرفتار شد. اما وی ادعا کرده بود که می خواست این تجهیزات را به فروش 

 .ران اعتراف کردمتهم پس از تحقیقات و بازرسی، به دست داشتن در قاچاق مهاج .برساند
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اگر می دانستم »مرد متهم گفت:  .متهم با این حال مدعی شد که نمی داند این نوع کمک به مهاجران چقدر خطرناک است
یورو جریمه  ١٥٠٠او برعالوه حکم زندان، باید مبلغ « این کار از نظر کیفری جرم است، هرگز این کار را نمی کردم.

 .بپردازد

 .ا پذیرفت و به مدت دو سال از اقامت در فرانسه محروم شدمتهم دومی نیز حقایق ر

های اخیر بوده است. آلن لداژینل، های مهاجران غیرقانونی در ماهسواحل شمال فرانسه شاهد افزایش محسوس تالش
 «.های ما در چهار ماه گذشته شش برابر شده استفعالیت» :ای گفترئیس انجمن ملی نجات دریایی در مصاحبه

مهاجر به خاک انگلستان رسیده اند. این رقم شش برابر تعداد مهاجران در مدت  ١۳۴١جنوری سال روان، تقریباً از 
 .مشابه سال گذشته است

 .نفر با قایق از کانال مانش عبور کردند ۲٨۳٨١بر اساس ارقام رسمی، در سال گذشته، حدود 

 رادیوفرانسه

 
بینند. آنان های جنگ آواره شدند، اینک تکرار تجربۀ تلخ خود را در اوکراین میبسیاری از مردم سوریه که طی سال

ن المللی در برابر حمالت روسیه در سوریه واکنش جدی نشان داده بود، والدیمیر پوتین چنیگویند اگر جامعۀ بینمی
  .شدگستاخ نمی

آورند که ها قدرت نظامی روسیه را خود مستقیماً تجربه کردند. آنان به خاطر میطی هفت سال گذشته، سوری
دانند دادند. امروزه، آنان میای غیرنظامیان را در شهرهای سوریه هدف قرار میهواپیماهای روسی بدون هیچ مالحظه

 .تبدیل شده است که کشورشان عمالً به تحت الحمایۀ مسکو
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روسیه در سوریه و مصونیت پوتین از هرگونه مجازات، باعث جسارت  زدگان سوری می گویند مداخلۀ نظامیجنگ
 .بیشتر وی شد

 .کردشد، حمله به اوکراین را آغاز نمیبرخی ناظران نیز معتقدند که اگر روسیه در سوریه مستقر نمی

ود به جنگ سوریه، اولین اقدام نظامی این کشور در خارج از محدودۀ برای ور ۲٠١۵در واقع تصمیم مسکو در سال 
 .اتحاد جماهیر شوروی سابق بود

گویند: کردند. آنها میها و مدارس را بمباران میمحابا بیمارستانآورند که نیروهای روسی بیها به خاطر میسوری
 ...متأسفانه همین وضعیت در اوکراین در حال تکرار است

 

 

 رادیو فرانسه

 

  Bertrand Haeckler/RFI © .تصویری از پناهندگان در شهر ایرپین در اوکراین،

روسیه به  یضمن ابراز نگرانی در مورد قربانیان غیرنظامی حمله نظام صندوق کودکان سازمان ملل متحد، یونیسف
ماه، با انتشار گزارشی خواستار حفاظت از کودکان اسفند ١۶اوکراین، روز دوشنبه هفتم مارس/

سرپرست و جدا شده از والدین اوکراینی در معرض کودکان بی گوید،اوکراینی شد. یونیسف می سرپرستبی پناهجوی 
      .خطر قاچاق انسان و خشونت قرار دارند
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حمله نظامی روسیه به اوکراین برای سیزدهمین روز متوالی ادامه دارد، صندوق کودکان سازمان ملل متحد،  کهدر حالی 
نسبت وضعیت کودکان پناهجوی اوکراینی ابراز نگرانی  گزارشیماه، در اسفند ١۶روز دوشنبه هفتم مارس/ یونیسف

  .کرد

بحران  یونیسف در گزارش اخیر خود خواستار حفاظت از کودکان پناهجوی اوکراینی شد و تاکید کرد که به دلیل
های این کشور در مرزها گرفتار پیامدیدر این  سرپرست و جدا شده از والدینکودکان بی شمار زیادی از جنگ،
  .اندشده بحران

ها راهی سرپرست اوکراینی که به دلیل تشدید درگیرییونیسف، کودکان پناهجو و کودکان بی طبق گزارش روز دوشنبه
قاچاق انسان قرار  سوء استفاده، خشونت و در معرض خطرهای بسیاری از جمله اند،مرزهای کشورهای همسایه شده

      .رنددا

که پس از  و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد از کشوهای همسایه اوکراین خواستند در همین حال، یونیسف
ها را هر چه زودتر شناسایی کنند و اوکراینی به داخل مرزهای شان، آن سرپرست و جدا شده از والدینکودکان بی عبور

  .مورد حفاظت قرار دهند

سرپرست و جدا شده کودکان بی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد تاکید دارند، هنگامی که ن وصندوق کودکا
    .شودبیشتر می قاچاق انسان نیز خطر سوء استفاده، خشونت و کنند،های اوکراین عبور میاوکراینی از مرز از والدین

نباید  کننداوکراینی که با اقوام یا قیم قانونی خود زندگی می والدینالمللی همچنین افزودند، کودکان بدون این دو نهاد بین
 .از خانواده خود جدا شوند تحت هیچ شرایطی هنگام جابجایی در مرزهای اوکراین و کشورهای همسایه

کردند، اگرچه سرپرستی موقت برای کودکان  کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد تصریح صندوق کودکان و
فرزندخواندگی نباید بالفاصله پس از شرایط اضطراری انجام  بسیار مهم است اما، سرپرست و جدا شده از والدینیب

  .شود

ها برای باید تمام تالش در صورت امکان،»المللی تاکید شده است که عالوه بر این، در گزارش اخیر این دو نهاد بین
 «.و یا قیم قانونی شان انجام شود هایپیوستن مجدد کودکان با خانواده

روز دوشنبه )هفتم  سازمان ملل متحد شورای امنیت نشستکاترین راسل، مدیر اجرایی یونیسف در  از سوی دیگر،
میلیون کودک اوکراینی شمرده  ۷.۵بیش از  برای ها در این کشور تهدید جدیتشدید درگیری مارس( اعالم کرد که

   .شودمی

آنچه برای »همچنین افزود:  اوکراین برگزار شدانسانی در  مدیر اجرایی یونیسف در این نشست که در مورد بحران
   «.است فاحش بیداد اخالقی یک دهد،رخ می کودکان در اوکراین

کم دست فوریه تاکنون، ۲۴یونیسف، از زمان آغاز حمله نظامی روسیه به اوکراین در  طبق آمار ارائه شده در گزارش
های که بسیاری مدارس، مهد ن گزارش همچنین آمده استاند. در ایکودک زخمی شده ۴۲کودک اوکراینی کشته و  ۲۷

  .اندها و تاسیسات حیاتی غیرنظامیان مورد حمله نظامی قرار گرفتهکودک، مراکز نگاهداری، بیمارستان

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان  صندوق کودکان و رسیده است، دو میلیون نفربه  در حالی شمار پناهجویان اوکراینی
  .دهندکه نصف این تعداد را کودکان و افراد زیر سن تشکیل می گویندملل می

 

https://www.unicef.org/press-releases/unaccompanied-and-separated-children-fleeing-escalating-conflict-ukraine-must-be
https://emailing.rfi.fr/fa/subscribe
https://www.unicef.org/press-releases/unicef-executive-director-catherine-russells-remarks-un-security-council-meeting
https://www.rfi.fr/fa/جهان/20220308-شمار-پناهجویان-اوکراینی-به-دو-میلیون-نفر-رسید


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

16 

 

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

 

 

 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

 یورونیوز 
 

، ترکیه با اتحادیه اروپا و یونان توافق کرد تا مانع از حرکت پناهجویان به سمت غرب شود. با این حال، ۲٠١۶در سال 
های بعد عمال به اهرم فشاری در دستان آنکارا در اختالفات با کشورهای غربی و حتی روسیه در این تعهد در سال

  .المللی تبدیل شدای و بینای داخلی، منطقههبحران

بار های ابتدایی و حتی بادی از ترکیه خود را به یونان برسانند. حوادث مرگکنند با قایقهر ساله هزاران پناهجو تالش می
  .در این مسیر به امری عادی تبدیل شده است

 

 
 Uncredited/AP  کپی رایت  -    ۲۰۲۱کرده است/ آرشیو اکتبر  گارد مرزی یونان قایق پناهجویان را در نزدیکی یونان متوقف

عملیات مشترک گارد دریایی یونان و فرونتکس در دو سال گذشته باعث کاهش جدی آمار پناهجویان در دریای اژه شده 
ای مدافع حقوق بشر پلیس یونان را به اخراج و پس فرستادن غیرقانونی مهاجرانی است. با این حال بسیاری از نهاده

  .کندکنند که وارد قلمروی این کشور شده اند. یونان این اتهام را رد میمتهم می

ی مرد، چهار تبعه سوریه و یک تبعه الجزایری را در نزدیکی مرز زمین ۵های یونان روز جمعه همچنین اعالم کردند مقام
 .ساله بدون مجوز وارد این کشور شده و مسلح بودند ۳۲تا  ۲١با ترکیه بازداشت کرده اند. به گفته پلیس یونان این افراد 

 

 

 

https://per.euronews.com/2022/03/04/greece-says-it-s-stopped-boats-carrying-over-120-migrants

