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

1 

 

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

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان
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کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت د   

 ریاست اطالعات و ارتباط عامه

 بولتن خبری 

 

 آمریت ارتباط عامه

 وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 صفحه                                                                                                   عناوین                                                               

 4 ----------------- افغان آوا( ی) صدا افتندیاژه نجات  یایمهاجر از خطر غرق شدن در در 100از  شیب

 4 --------------------------------- اروپا به مهاجران )روزنامه صبح کابل( یهیاتحاد یکمک مال یزهیانگ

 6 ---------------------------------- وزاررت( تیسا بینمودند ) و افتیدر ییدرلغمان مواد غذا لیفام 19

 7 ---------------------------- وزاررت( تیسا بی) و  دیگرد ریدا سایدرکاپ یبمنظورسرو یجلسه هماهنگ

 7 ------------------------- وزاررت( تیسا بید  ) ویدر هرات برگزار گرد یتیته ادغام مجدد والیجلسه کم

 8 ---------------------- وزاررت( تیسا بیصورت گرفت  ) و یخانواده در زابل مساعدت نقد 296 یبرا

 9 ------------------- وزاررت( تیسا بیشدند  ) و دیمستف یگان در بدخشان از مساعدت زمستان جاشدهیب

 9 ------------------------------- وزارت( تیسا بیشد)و عیتوز ییخانواده در ننگرهارمواد غذا 69 یبرا

 10 -------------------------- خامه پرس( یکودکان افغان ) خبرگزار یسال برا نیمرگبار تر 2019سال 

                             یحامد کرز ییهوا دانیدر م دیشد ریکرونا در افغانستان/ تداب روسیو وعیاز ش یریجلوگ

 11 -------------------------------------------------------------------------------------رشد( ی) خبرگزار

           هیاطفال وزارت عدل تیکودک متخلف از قانون در مراکز اصالح و ترب 800به  کینزد ینگهدار

 13 ------------------------------------------------------------------------------------ افغان آوا( ی) صدا
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

 

وهای گارد ساحیل ترکیه یط عملیات جداگانه در سواحل ولسوایل کوش  109آدایس والیت آیدین ترکیه نیر

قانونی از این کشور خارج شوند، تبعه خارجی را   که قصد داشتند با استفاده از قایق الستییک به صورت غیر

 .از خطر غرق شدن در آبهای دریای اژه نجات دادند

قانونی که اتباع سوریه ه ایران و کنگو بودند، پس از یط مراحل قانونی به ادار  ٬افغانستان ٬این مهاجران غیر

 .دمهاجرت والیت آیدین منتقل شدن
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

های مربوط به مهاجران در اتحادیه ی خیی
آید، گویا کشورهانی که عضو ی اروپا بریمآن گونه که از مت 

ا ی اروپتحادیهاسامان مهاجرت در ی اروپا استند، عزم خود را جزم کرده اند تا به وضعیت نابهاتحادیه

 کنند. این اتحادیه اعالم کرده که قرار است در سال 
ی

های خود به مهاجران را دو برابر  کمک  ۲۰۲۰رسیدگ

 کند. 

 اروپا به نشر رسانده است. مسؤوالن این آژانس از ازدیاد کمک و فعالیت
ی

هایش این خیی را آژانس پناهندگ

ها به ویژه برای قرار است این کمک ی این آژانس،خیی دادند. طبق گفته ٢0٢0برای مهاجران در سال 

 یم
ی

س زندگ  که در مالتا، یونان و قیی
به  ٢019کنند، ارسال شود؛ جانی که هجوم مهاجران از سال مهاجرانی

 برند. این سو ازدیاد یافته و تمام مهاجران در وضعیت دشوار به رس یم

 و کمک به مهاجران در کهم
ی

ی برای رسیدگ  ی در ماه دسامیی با حضور کشورهایانامهها، توافقمپچنتر

های یونان در حالت ی اروپا به امضا رسید. این در حایل است که مهاجران نی شماری در کمپعضو اتحادیه

 یم
ی

تر این مهاجران افغانستانی استند. گفته شده است که وضعیت مهاجران در کنند و بیشدشوار زندگ

برند و یاری از مهاجران افغانستانی از مشکالت روانی رنج یمیونان در حال حاضی رو به وخامت است. بس

 مهاجران اعزام   ٥٥0ی اروپا در حدود قرار است که اتحادیه
ی

نماینده به یونان برای برریس وضعیت زندگ

 کند. 

ی اتحادیههم پذیرد و مهاجرانی که در هزار پناهجو را یم۳۰ی اروپا اعالم کرده است که در سال پیش رو، چنتر

 یم
ی

ی شامل این روند یمترکیه زندگ شوند. اگر به صورت کیل سنجش کنیم، در واقع این مهاجران کنند نیر

ند و یمی اروپا قرار یمافغانستانی استند که مورد حمایت و کمک اتحادیه تواند خیی خوشایندی برای گیر

میلیارد دالر برای  ۷٫۷ارزش  مهاجران این کشور باشد؛ به خصوص که اگر به آن خیی تعهد حمایت مایل به

ی  ، یک سوال نیر ی اضافه کرد.اما در کنار این خرسندی مضاعف برای مهاجران افغانستانی پناهندگان را نیر

ی خود در شود که چه دالییل سبب شده است اتحادیهمطرح یم ی اروپا بعد از تشدید سیاست مهاجرستیر

، به یک باره در سال این سال هاجرانی کرده است که پشت به حمایت از م تصمیم ۲۰۲۰های اخیر

 ی اروپا به انتظار ورود و اقامت شان به کشورهای این اتحادیه استند. های اتحادیهدروازه

ده ی اروپا از مهاجران را، در این دانست که ی اتحادیهشاید بتوان ییک از دالیل اصیل برای این حمایت گسی 

ای که در حال یثبات شدن است و سخت  و دشوار در حال نی  یاوضاع اقتصادی جهان در کل به گونه

کند، کشورهای عضو این اتحادیه را بر آن داشته است  ی اروپا سنگیتی یمی اقتصاد اتحادیهحاضی بر گرده

ی احتیاج پیدا خواهند کرد و این کشورها تنها یمکه در سال وی کاری ارزان و بیشی  توانند های آینده به نیر

ی  وی کار را پیدا کنند. در واقع سادههای اروپا انتظار یمسیل مهاجرانی که پشت دورازه از بتر ترین کشند، این نیر

ی است.   راه حل ممکن برای کشورهای اروپانی همتر

وی کار، دلیل حمایت اتحادیهجدا از بحث به دست ی اروپا از مهاجران این است که این کشورها آوردن نیر

ی ستی شان بر اساس تحلیل داده ، به این نی برده اند که میانگتر
ی

های آماری شان از جمعیت در حال زندگ
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

تر داشته باشند، نیاز به حضور مهاجران ی جواندر حال افزایش است و به خاطر آن که بتوانند جامعه

 تر دارند. جوان

تان هشدار داده است اجران افغانسی دیگری است. وزیر امور مهاما در داخل افغانستان وضعیت به گونه

ی ها در این کشور گرفته نشود، موج جدید مهاجرت رخ خواهد داد و هزاران آوارهاگر جلوی افزایش ناامتی 

 نایسر از جنگ به خارج پناه خواهند برد. 

له ی ی این است که جهان باید بار دیگر شاهد موج این هشدار مقامات وزارت مهاجرین افغانستان، به میی

ی هانی که امسال قرار است اتحادیهتر مهاجران افغانستانی به اروپا باشد و با حمایتار پررنگجدید و این ب

ده تر خواهد بو اروپا از مهاجران داشته باشد، این موج این بار گسی   د. تر و فراگیر

هر چند که حکومت افغانستان اعالم کرده است، یط پنج سال گذشته بیش از چهار میلیون پناهجو و در 

وگوهای صلح نتیجه ندهد و مردم اند؛ اگر گفتهزار نفر به افغانستان بازگشته  ۵۰۰، حدود ۲۰۱۹در سال 

ها به کشورهای دیگر، امید اندگ که به صلح دارند را از دست بدهند، امکان این که سیل مهاجت افغانستانی 

 کند. افزایش یابد را بیشی  یم

 

فامیل بیجاشده  ۱۹برای  WFPریاست امور مهاجرین وعودت کننده گان والیت لغمان با همکاری موسسه 

 نایسر ا زناامتی ها مساعدت غذانی نمود. 

دلو  ۹کیلو دال نخود ویک کیلو نمک بوده که بتاری    خ   14کیلو روغن ،  14بوجی آرد،  ۳این مساعدت شامل 

 در مرکزآن والیت توزی    ع شد. سال روان 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

ک ادارات شامل  دلو سال رو  9ریاست امور مهاجرین وعودت کننده گان والیت کاپیسا بتاری    خ  ان جلسه مشی 

ی الملیل یه میل وبتر فامیل بیجاشده  دره افغانیه ولسوایل 490را بمنظوررسوی   کمیته اضطرار وموسسات خیر

 نجراب ،وولسوالیهای حصه اول ودوم کوهستان درمقراداره امورمها جرین دایرنمود. 

ک شده به م  صورت  در جلسه تصمیم اتخاذگردیدکه فامیلهای مذکوررسوی مشی 
ی

شکالت شان رسیده گ

د  .گیر

ی بیجاشده  دارای مشکالت خاص مبلغ  ی تاری    خ برای یکت  هزار افغانی پول  ٢4قابل ذکر است که در همتر

ی توزی    ع شد. CHAنقد از جانی موسسه   درمرکز این والیت نیر

 

 

 

 

 

 

دلو سال روان جلسه کمیته ادغام مجدد  9امور مهاجرین و عودت کننده گان والیت هرات به تاری    خ ریاست 

 والیت  را تحت ریاست  معاون مایل و اداری مقام والیت برگزار نمود. 

نخست رئیس امور مهاجرین و عودت کنندگان روی موضوعات مختلف از جمله مساعدت های صورت  

ودت کنندگان توسط این ریاست و برنامه های که قرار است در آینده های گرفته برای بیجاشدگان و ع

 نزدیک تطبیق گردند ایراد سخن نمودند. 

 آمر عودت و ادغام مجدد این اداره آمار و ارقام را در مورد عودت کنندها و آرد مرزی ها تحت 
ً
متعاقبا

، صیح ...  قر 
 
 .ار گرفتند ارائه نمودندپوشش  کمک های نقدی و غیر نقدی و حمایت های حقوق

امون موارد مختلف از جمله پایان دادن به وضعیت رقت بار  اک کنندگان در این جلسه پیر
همچنان اشی 

خیمه نشیتی و ادغام پایدار بیجاشدگان که بشکل خودرسانه در اطراف شهر مسکن گزین شده اند بحث 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ی در مرکز ثبت نام بیج ی زمتر ی روشتی انداخته نمودند و روند ثبت نام مستحقتر اشدگان و عودت کنندگان نیر

 .شد

در نهایت معاون مایل و اداری مقام والیت روی ادغام محیل به مناطق اصیل شان و سوق دادن مساعدت 

 و 
ی

ون رفت از معضل بیجاشدگ ی در  آن محالت تاکید نمودند و اذعان داشتند که؛ راه بیر برای مستحقتر

ی شهرک ها در   .مقام عایل ریاست جمهوری میباشد 30٥مطابقت به فرمان چادر نشیتی در ساخت 

 

 

 

 

 

  

 

خانواده بیجاشده  ٢96برای  IOMآمریت امور مهاجرین وعودت کننده گان والیت زابل باهمکاری موسسه 

 ، عودت کننده وآسیب دیده نایسر از سیالب در این والیت مساعدت نقدی نمود. 

دلو سال روان درمرکز زابل با  9افغانی برای هرفامیل بوده که بتاری    خ  616هزارو  1٥این مساعدت مبلغ 

 حضور وایل آن والیت  توزی    ع گردید. 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

 137برای  CONCERNریاست امور مهاجرین وعودت کننده گان والیت بدخشان باهمکاری موسسه 

 خانواده بیجاشده در این والیت مساعدت نقدی نمود. 

کزآن والیت دلو سال روان در مر  ۹افغانی بای هرفامیل بوده که بتاری    خ  600هزارو 1٥این مساعدت مبلغ 

 بدخشان  توزی    ع شد. 

 

 

 

 

 

 

 

فامیل بیجاشده  6۹برای  WFPریاست امور مهاجرین وعودت کننده گان والیت ننگرهار با همکاری موسسه 

 نایسر ازناامتی ها وجنگ در این والیت  مساعدت غذانی نمود. 

دلو  ۹کیلو دال نخود ویک کیلو نمک بوده که بتاری    خ   14کیلو روغن ،  14بوجی آرد،  ۳مساعدت شامل این 

 سال روان در مرکزآن والیت توزی    ع شد. 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

 

 

ی الملل گزارش داده است که جنگ افغانستان  مرگبارترین جنگ در جهان براى کودکان بوده سازمان عفو بتر

 .است

ی الملل روز گذشته )چهار شنبه  دلو( در تازه ترین گزارش اش گفته است که رقم تلفات  ۹سازمان عفو بتر

نفر ارایه کرده است که  ۲۴۰۰بیش از  ۲۰۱۹)کشته و زخیم( کودکان افغان را در نه ماه نخست سال 

یت این  .حمالت و تلفات غیر نظامیان گفته شده اند طالبان و داعش مسوول اکیر

ی الملل گفته است:  منازعۀ مسلحانه در افغانستان “عمر ورایچ، معاون بخش جنوب آسیا در سازمان عفو بتر

نظامیان افغان بهای آن را یم ش است و غیر  ”.پردازنددر حال کاهش نه بلکه رو به گسی 

کند که هیچ جای این کشور برای عودت کنندگان امن جنگ افغانستان واضح یم“آقای ورایچ گفته است: 

ی الملیل، مردم را با خطران  روبرو یم ی بتر کنند که آنان را نیست، اما هنوز هم کشورها با نظر آشکار قوانتر

 .”مجبور به فرار کرده بود

وهای طرفدار دولت در این گزارش به های درگیر جنگ دهمه طرف اعتنانی نی “ر افغانستان به شمول نیر

ین حمالت و ” تکاندهنده نظامیان متهم شده اند ، اما طالبان و داعش مسوول بیشی   غیر
ی

نسبت به زندگ

نظامیان خوانده شده اند  .تلفات بر غیر

نگاران و مدافعان حقوق بشر در افغانستان به خاطر کار شان با  در گزارش این سازمان آمده است که خیی

 .شوندبوده و حتا کشته یم ارعاب، تهدید و بازداشت روبرو 
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یس ندارند، چون بر بنیاد  در گزارش آمده است که قربانیان جنگ و خشونت در افغانستان به عدالت دسی 

ی الملیل جرایم از تحقیقات در مورد جنایات در افغانستان رسباز زده و حکومت  این گزارش، محکمۀ بتر

ی ب ی در پیگرد تخیط های جدی حقوق بشر ه شمول خشونت علیه زنان و حمالت بر مدافعان افغانستان نیر

 .حقوق بشر ناکام بوده است

این گزارش همچنان حکومت افغانستان و جامعۀ جهانی را ترغیب کرده است تا همانگونه که از شجاعت 

ی و محافظت مدافعان حقوق بشر در افغانستان سپاسگزاری یم ی برای حرمت گذاشت  کنند، حمایت الزم را نیر

 .اهم کنندآنان فر 

ی الملل همچنان در گزارش خود گفته است که جهان به افغان هانی پشت گشتانده است که از جنگ عفو بتر

ی پناهگاه اند  .فرار کرده و در تالش یافت 

هزار نفر از ایران،  ۴۷۶نیم میلیون نفر از ایران و پاکستان، تنها  ۲۰۱۹در گزارش آمده است که در سال 

 به افغانستان ب
ً
ا  .رگشت داده شده اندجیی

ی در این گزارش از برگشت اجباری صدها پناهجوی افغان از اروپا به افغانستان که بر بنیاد توافق ها همچنتر

 .میان کشورهانی اروپانی و افغانستان صورت گرفته، انتقاد شده است

ی الملل گفته است که کشورهای اروپانی و همسایگان افغانستان، افغان بدون درنظر داشت ها را عفو بتر

 برگشت داده انداینکه در کشورشان با جی خطران  روبرو یم
ً
ا  .شوند، جیی

ی الملل تا سپتمیی   ۱۹کم از کم   ۲۰۱۹از ترکیه به گونۀ مشخص انتقاد شده است که بر بنیاد گزارش عفو بتر

 به افغان
ً
ا ایط ناگوار، جیی  .ستان برگشت داده استهزار پناهجوی افغان را پس از بازداشت و نگهداری در رسر
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ی از شیوع ویروس کرونا در این کشور، تدابیر جدید  اداره هوانوردی ملیک اعالم کرده است که برای جلوگیر

ی صیح را در مید  .ده اندالملیل حامد کرزی در کابل اتخاذ کر ان هوانی بتر

گزاری رشد، این اداره گفته است که گروه ی به گزارش خیی الملیل میدان های صیح در بخش دخویل ترمینل بتر

ات مورد نیاز، گماشته شده اند ی ( با امکانات و تجهیر  .هوانی کابل )عام و وی.آی.نی

های صیح وظیفه دارند تا مسافریتی را که به کابل مواصلت تیم”آمده است: در اعالمیه اداره هوانوردی ملیک 

ی ر یم  .”های طتی قرار دهندا تحت برریسنمایند؛ خصوصأ مسافرین سکتور چتر

ات و امبوالنس از سوی وزارت صحت عامه افغانستان فراهم گردیده و گروه ی ، تجهیر های صیح وسایل طتی

ی یمشوند، نمونهابل یموزارت صحت از مسافریتی که وارد ک  .کنندگیر

س مسافرین قرار خواهد گرفت که قبل های نامهبربنیاد اقدامات جدید، پرسش های در مسیر پرواز به دسی 

ی   .اید پاسخ دهندالملیل حامد کرزی، آن را باز رسیدن به ترمنیل میدان هوانی بتر

ک توسط وزارت صحت عامه، امنیت اداره هوانوردی ملیک افغانستان گفته که این اقدامات به گ ونه مشی 

 .میل و فرماندیه پولیس رسحدی اتخاذ شده است

ی خواسته بود، افغان أ به آن کشور مسافرت  پیش از این وزارت صحت عامه افغانستان از چتر های که اخیر

 .کرده اند را اجازه بازگشت ندهد

ی مشخص نیست؛ اما کم و بتعداد دقیق افغان ار تن شامل محصالن، تاجران، یش دو هز های مقیم در چتر

ی زده شده است ی و برجی دیگر تخمتر  .سیاحتر

ی است و باشندگان  ، که ویروس کرونا از آنجا آغاز شده، تحت قرنطتر ی در حال حاضی در شهر ووهان چتر

ی مکلف اند که در خانه  .های باشنداین شهر نیر

 یم۶۴حدود 
ی

 .کنندمحصل و چهار خانواده افغان در این شهر زندگ

 پیش از این، تعدادی از این محصالن گفته بودند که با کمبود مواد غذانی مواجه اند؛ اما جاوید احمد قایم،

ی به شمول شهر  ی به صدای امریکا گفت که آنان با محصالن افغان در رسارس چتر سفیر افغانستان در چتر

 یم
ی

وریات آنان رسیدگ  .کنندووهان، به تماس اند و به ضی

ون کنندمتحده، اتحادیه اروپا و برجی کشورهای دیگر تالش یم ایاالت  ی بیر  .کنند تا شهروندان شان را از چتر

 .کشور تایید شده است۱۶نفر به ویروس کرونا در کم و بیش ۵۰۰تا اکنون، ابتالی بیش از چهار هزار و 

 .تن را گرفت۱۳۰این ویروس تا ناوقت دیروز جان بیش از 
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کودک متخلف از قانون در مراکز اصالح و تربیت اطفال این   796گوید که در حال حاضی یم وزارت عدلیه

 .باشددخی  یم ٢٢پش و  774شوند که شامل وزارت در رسارس کشور نگهداری یم

 

گزاری صدای افغان نامه وزارت عدلیه آمده است که بر بنیاد گزارش ماه قوس  (آوا)خیی   کابل: در یک خیی

ین تعداد را در سطح ری یمتن از این اطفال در مرکز اصالح کابل نگهدا ٢47این مراکز،  شوند که بیشی 

 ٥٥کودک و در مرکز اصالح ننگرهار   109دهد. به دنبال آن، در مرکز اصالح هرات تشکیل یم  کشور

 .کودک نگهداری شده و تحت اصالح و تربیت قرار دارند

جرایم علیه  اند، رسقت و ین اطفال مرتکب شدهترین تخلفان  که اوزارت عدلیه خاطرنشان کرده که عمده

کودک دیگر در رابطه با   146کودک در رابطه با قضایای رسقت و   ٢39امنیت داخیل و خارجی است که 

و نگهداری و تحت تربیت قرار  قضایای جرایم علیه امنیت داخیل و خارجی به این مراکز انتقال داده شده

 .دارند

اند، به ترتیب شامل قتل، لواط، فال مرتکب شدهاز سوی دیگر، به گفته این وزارت، دیگر تخلفان  که این اط

، جنگ، تخلفات جنحوی، زنا، رسقت مسلحانه، حادثات ترافییک، قاچاق مواد مخدر، قطاع الطریق 

 .شوداختطاف، قاچاق اسلحه و جعل و تزویر یم

نامه وزارت عدلیه آمده است که از میان  نگهداری کودگ که در مراکز اصالح در رسارس کشور   796در خیی

تن در مرحله محکومیت قرار  61٢تن در مرحله اتهام و  1٢3تن آنان در مرحله مظنونیت،  61شوند، یم

 .است نفر دیگر حکم قطیع صادر شده 4٥دارند و برای 

سال عمر دارند، پس از تخلف و  18تا  1٢وزارت عدلیه خاطرنشان کرده که اطفال متخلف از قانون که از 

نوایل، برای اکمال تحقیق و محاکمه به مراکز اصالح و تربیت اطفال وزارت عدلیه انتقال و دریافت قرار سار 

ی اطفایل که از سوی محکمه، محکوم به حجز یمدر آن جا نگهداری یم ی  شوند. همچنتر ی برای سیی شوند نیر

 .شوندکردن مدت حجزشان در این مراکز نگهداری یم
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