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

1 

 

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

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 1400_سال  ملح 3

 

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 

 

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

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

 

 



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

3 

 

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

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 صفحه                                                                                                   عناوین                                                               

 4 -------------------------------------------- کا(یآشنا آمر  یصدا و ی) راد 'گرفت  هیو ترک رانیرسما جان چهار افغان را در مرز ا

ا هاچیو شهر ب پا یکمپ ل  انی: صدها مهاجر در فاصله ما یبوسن   انسان  ی  غ طیدر رسر
 

 5 -------------- وز(یند )مهاجرنکنیم زندگ

 10 -------------------------------------------------- وزارت( تیسا بیشده است ) و  هزاران خانواده در ماه حوت مددرسان  

 11 ----------------------------------- (وزیبسته به بحر انداخته است) مهاجر ن یهارا با دست نیمهاجر  ونانی گارد ساحیل»

ال لیس  12 ----------------------------------- (فاریس لهیه و چی) دو هزاران نفر در مناطق مسکون   یاضطرار  هیتخل ا؛یدر اسیر

 13 ----------------------------------------------(لهیچه و ی) دو کندیم د یرا تشد ن  سازمان ملل: کمبود آب مهاجرت و پناهجو

 14 ------------------------------------------------------------ ز(و یشد) مهاجر ن فیتوق ا یتالیدر ا« ۳واچ  یس»نجات  کشتر 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 اخبار کامل  متر  

 

 

 فعکس: آرشی

 اعالم کرد که چهار شهروند این کشور به دلیل رسما در مرز ترکیه و ایران جانوزارت خارجه افغانستان 
 .باخته اند

دیگر این کشور در منطقه  مارچ )دوم حمل( همچنان گفته است که دو شهروند  ۲۲این وزارت روز دوشنبه 
 .شده اند "چالدران ارومیه" در مرز ایران و ترکیه نجات داده

، مقامات ایران  و ترگ و  غانستان آمده است: "قضیه را به کمک شاهداندر اعالمیه وزارت خارجه اف عیت 
ی یمدر این دو ک های افغانستانهای دوامدار سفارتهمچنان تالش  ".کنیمشور با جدیت پیگی 

 .این وزارت گفته است برریس محل واقعه جریان دارد

های شان تحویل داده شده خانواده ربانیان بهبربنیاد معلومات وزارت خارجه افغانستان، اجساد دو تن از ق
  های این کشور در ایران و ترکیهو سفارت

 
 .های الزم را انجام داده اندهماهنگ

ی انقره و   ۸۰۰محل واقعه در  ی تهران گزارش داده شده است  ۱۲۰۰کیلومیر  .کیلومیر
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

اما این وزارت، از  ست،وزارت خارجه افغانستان مشخص نساخته که این رویداد چه زمان  رخ داده ا
قانون     .خودداری کنند شهروندان افغانستان خواسته که از مهاجرت غی 

 در فاصله میان کمپ لیپا و شهر بیهاچ، صدها مهاجر در کنار رسک شمال غرب بوسنیا،در 
 

کنند. یم ها زندگ
کنند. مهاجر نیوز گزارش لحظه شماری یم و داخل شدن به اروپا این مهاجران برای عبور از مرزهای کرواسیا 

 .دهدیم

سوی کمپ لیپا گام  احمد فهیم، محمد آصف و شمریز، سه مهاجر پاکستان  در هوای رسد زمستان به
الش کردند از طریق ت مارچ ۱۶بوسنیا، آخرین بار شب  ها، مانند هزاران مهاجر گی  مانده در بردارند. آنیم

 .ها را به بوسنیا برگردانداما پولیس آن رد کرواسیا شوند مرز وا

 زبردارند. عکس از مهاجر نیو گام یم  فهیم، محمد آصف و شمریز، سه مهاجر پاکستان  در هوای رسد زمستان به سوی کمپ لیپا احمد 

موقعیت دارد و هوای آن در زمستان  کمپ لیپا، در یک منطقه کوهستان  ایالت اونا سانا، در نزدیگ بیهاچ
 تشکیل شده و وزارت داخله بوسنیا آن را اداره یم های خییلخییل رسد است. این کمپ از خیمه

 
 .کندبزرگ

 یمای میان کمپ لیپا و شهر بیهاچ ز صدها مهاجر در امتداد جاده
 

برخ  از این مهاجران برای  .کنندندگ
آیند و برخ  هم بعد از یک گیم ناکام، از به بیهاچ یم تالش برای عبور از مرز(از کمپ«)گیم»آزمایش یک 

 .گردندلیپا بر یم مرزهای کرواسیا به
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

، یک عضو سازمان بت   الملیل مهاجرت در بوسنیا به مهاجر لورا لنگ مهاجر   ۹۳۵نیوز گفت که اکنون  ورونر
 یم که بیشیر شان افغان و پاکستان  هستند در کمپ

 
کنند. او گفت که اگرچه مسئولیت کمپ لیپا لیپا زندگ

به  ی بهبود وضعیت کمپبت   الملیل مهاجرت نیست اما با آن هم او تالش دارد تا برا دیگر به دوش سازمان
 .های بوسنیان  کمک کندمقام

، در آغاز تصور این بود که در جریان بحران ویروس کرونا مهاجران به صورت موقت   به گفته لورا لنگورونر
 .درنظر دارند این کمپ را داییم بسازند های بوسنیا در این کمپ جابجا شوند اما حال مقام

 .ساختمان کمپ آغاز و تا ماه جوالی تکمیل گردد رود در ماه اپریل کار انتظار یم

 «نوشندمهاجران از مجبوری آب آلوده را یم»

 یم ۸شمس الرحمان، مهاجر افغان از 
 

یا  او حدود سه سال را در بوسن .کندماه به این سو در کمپ لیپا زندگ
 روزانه خود در گذرانده و یم

 
وست: بیشیر مهاجران از  وبر ر این کمپ با مشکالت زیادی  گوید که در زندگ

یک  گوید مهاجران روزانه تنها دو بار، صبح و چاشت، غذا و شکایت دارند. او یم کمبود برق، لباس و غذا 
 .کنندبوتل آب دریافت یم

بنوشند. به همت   دلیل بیشیر  ها مهاجران مجبور هستند آب ناپاک را خییل وقت»گوید: شمس الرحمان یم
 «.الت معده دارندها مریض هستند و مشکآن

 

 اش. عکس از مهاجر نیوزشمس الرحمان، مهاجر افغان) راست( با دوست مهاجر پاکستان  
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

ها مجبور است از چشمه بیشیر وقت گوید کهحمام و آب گرم هم شکایت دارد و یم این مهاجر افغان از نبود 
 از حد معت   و جا  ذشتههوای رسد حمام کند. گ آب بیاورد و در

از آن، تعداد مهاجران در هرخیمه، بیشیر
 .برای آنان تنگ است

 کرایینا میتال: پناهگاه مهاجران افغان

، اگرچه مقام این کشور از یک محل ترانزیت  های بوسنیا در نظر دارند در دراز مدتبه گفته لورا لنگورونر
بان مهاجران بدل گردد اما بیشیر   درخواست کنند. مهاجران نیم به یک کشور می  

 
خواهند در بوسنیا پناهندگ

 از 
ً
 روند و در آنلیپا پیاده به بیهاچ یم مهاجران معموال

 
ندیم جا برای رفتر  به کرواسیا آمادگ  .گی 

وک صدها مهاجر افغان در ساختمان   ۹۰های دهه جنگ یهاچ که از در ب« کرایینا میتال»های میر
بالکان باقر

 یم
 

های مدیدی در بوسنیا مختلف افغانستان هستند از مدت ین مهاجران که از نقاطا کنند. مانده، زندگ
 .برندبه رس یم

وک صدها مهاجر افغان در ساختمان  یم ۹۰های دهه بیهاچ که از جنگ در « کرایینا میتال»های میر
 

 مانده، زندگ
ر
مهاجر  کنند. عکس از بالکان باق

 نیوز

 یم ۲۶عبدهللا، یک مهاجر 
 

ن را ترک  ماه پیش افغانستا ۹کرد. او حدود ساله است که در شهر کابل زندگ
 یمهای کرایینا میتساختمان ین سو در بیهاچ در یگ از ماه به ا ۶کرده و از 

 
 .کندال زندگ
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 یم
 

خوابند. ها و روی زمت   یمتوشک کنند اما مهاجران دیگر، رویعبدهللا و یک دوستش در یک خیمه زندگ
رده گوید برای نجات از برف و باران به اینجا پناه آو عبدهللا یم اتاق محل سکونت مهاجران دروازه ندارد و 

 .اش خوب نیست و به فضای مناسب نیاز داردگوید که وضع صیحیم است. او 

وهای کرواسیان  گذشتر  از مرز کرواسیا تالش کرده  بارها برای عبدهللا )راست( و گلستان، مهاجران افغان در بوسنیا، روبرو  اند اما با رفتار خشن نی 

  اند. عکس از کمال سافتیک/ مهاجر نیوز شده

 «مهاجران زیادی بیمار هستند»

 در کمدهآ واسیاکر   گوید که با دوستانش برای رفتر  بهساله افغان یم ۲۵شفیق هللا، مهاجر 
 

رایینا اند اما زندگ
آیند و وقت یم ها رسبازان بوسنیان  صبحگوید که بعض  وقتاو یم .میتال، در بیهاچ، خییل دشوار است

 .برندبا خود یم مهاجران را 

مهاجران بعد از پایت   آمدن از  دهند اما ه کمپ لیپا انتقال یمبگوید که این رسبازان مهاجران را او یم
 .گردندها، دوباره به بیهاچ بر یمرسویس

 سخت است. کیس به» گوید: شفیق هللا یم
 

  اینجا زندگ
 

رویم از کند. وقتر به شهر یمنیم مهاجران رسیدگ
د ترسیم. پولیس مهاجران را یمپولیس یم  از بوسنیان  و آزار یم گی 

 «.فروشندها به مهاجران نان نیمدهد. برخ 



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

9 

 

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

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

وک وضعیت صتعداد زیادی از مهاجران ساکن در ساختمان گوید که هللا یمندارند. شفیق یح خون  های میر
 نی   دچار هستند مهاجران به ناراحتر 

ان برای تمایم مریض   های روان   .دهندها فقط ابوپروفت   یماما داکیر

 

 در کرایینا میتال، در بیهاچ، رفتر  به کرواسیا آمده گوید که با دوستانش برایساله افغان یم ۲۵شفیق هللا، مهاجر 
 

دشوار است.  خییلاند اما زندگ

 عکس از مهاجر نیوز

انسانی مهاجران باید پایان یابد»  «وضعیت غیر

وهای  دهکر   ها بار برای عبور از مرز تالشمهاجران ساکن در بیهاچ کسان  هستند که ده اند اما هر بار توسط نی 
وهای امنیتر کرواسها یمآن .اندکرواسیان  از مرز پس فرستاده شده یا مهاجران را لت و کوب گویند که نی 

ندها را یموسایل آن کنند و یم  .گی 

خواهند  های اروپان  یماز مقام ها شود. آنروی بدن تعدادی از مهاجران آثار شکنجه پولیس کرواسیا دیده یم
انسان  پایان دهند  .که به این وضعیت غی 

 

 

 

 



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

10 

 

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

 

وزارت امور مهاجرین 
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های خانواده در رسارس کشور تحت پوشش مساعدت 38هزار و  29در جریان ماه حوت سال روان، کم از کم 
قرار  اش ملیلهای همکار میل و بت   الودت کنندگان و ادارهع  مستقیم و غی  مستقیم وزارت امور مهاجرین و

 . اند گرفته

وزارت امورمهاجرین و عودت کنندگان بصورت مستقیم از این میان به هزاران خانواده که در فصل رسما 
هزار افغان  به هر خانواده(   15شان نبودند، پول نقد)قادر به تامت   مصارف روزمره و مواد سوخت زمستان  

  کمک کرده است. 

، مواد خوراکه، و  خانه، بستههمچنان، پوشاک زمستان  ه از سوی ادارهسایل آشی   های های بهداشتر و غی 
 با وزارت امور مهاجرین به نیازمندان، بیجاشدگان و عودت کنندگان در 

 
والیت   25مددرسان در هماهنگ

 . کشور توزی    ع شده است
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ی لت و کوب کرده،  وزیر داخله ترکیه،  گارد ساحیل یونان را متهم کرد که مهاجرین را پس از دستگی 
ه انداخته استو سپس بدون قایق نجات، آنها بسته های آندست  .ها را در بحی 

 
 عملیات نجات گارد ساحلی ترکیه )آرشیف(

 نجات داده  در یک ویدئون  که سلیمان سیولو، وزیر داخله ترکیه پخش کرده است، گویا یک
ً
مهاجر احتماال

یگر مدت دو روز بعد از رسیدن د شش مهاجر اظهارات او، شده، از این حادثه خی  داده است. بر اساس
تیلیفون  آنها »ین مهاجر با زبان ترگ شکسته گفته است: ا خیوس دستگی  شده بودند.  شان در جزیره یونان  
ها را با لگد، به او افزود که بعدتر آن «.ردندکهای مان را گرفتند، سپس ما را لت و کوب  های موبایل و پول
ه انداخته اند  .بحی 

ها سه مهاجر را از است که آن ترکیه گفته گار ساحیل یونان، این خی  را تکذیب کرده است. اما گارد ساحیل
ه نجات داده ونسه جس اند،بحی   .ل یک فرد مفقوداالثر را جستجو یم کننداند و تا به حاکرده  د را از آب بی 

چنت   قضیه رخ نداده است  گار ساحیل یونان در شب جمعه در یک اعالمیه نوشت که این خی  دروغ است،
باشد تا به شهرت یونان با این کمپاین حاوی ترکیه یم های داییم جانبالشبخیسر از ت»و این اتهام ها، 

 «.غلط، زیان برساند معلومات نادرست و اخبار 

گزاری های مستقل تائید نشده است. خانم ایوا ارنست  این اظهارات تا به حال از جانب خی 
ها، خواستار روشنگری سخنگوی دزیدچیگ این  در این مورد شده گفت که امور سیاست خارخ  حزب سی  
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 افغانستانناحیه کابل  ۷پته: د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، 
 

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

قابل تصور است، به هرصورت باید این اتهام ها جدی گرفته شوند و  خی  تکان دهنده ن  اندازه غی 
، بلکه جانب اروپا نی   آن مورد برریس قرار از باالفاصله، نه فقط باید ند جانب یونان   .گی 

حقیقت دارد، باید عاملت   این جنایت با  ابت شود که این خی  ث اگر»این سیاست مدار آلمان تأکید کرد: 
 «.شدت تمام طبق قانون مجازات شوند

 
 
ی، مکررا مهاجرین را به صورت غی  قانون  و  دهند کهتن را مورد انتقاد قرار یمآ سازمان های حقوق بشر

 با خشونت برگشت یم دهند، مهاجریت  
 
ن این اتهام کنند از ترکیه به یونان بیایند. اما یوناکه تالش یم  قسما
 .کندیم ها را رد 

 
 

الجمعیتاز پر  های وسییعهای مداوم در چند روز اخی  بخشدر ن  بارندگ یا زیر آب رفته ترین ایالت اسیر
 همچنان ادامه خواهد منطقه مجبور به ترک منازل خود شده است. هزاران نفر از ساکنان

 
اند. بارندگ

 .داشت

 

الیا هم اکنون از "سیل قرن" سخن یممقام  گویندات اسیر

 
 

تری ایالت های وسییع از ایالت نیو ساوت ولز که پرجمعیتهای شدید چند روز اخی  بخشدر ن  بازندگ
الیا است زیر آب رفته است  .اسیر

 .امن بروندخلیه کنند و به مناطق های خود را تاز هزاران نفر سکنه حومه غرب سیدن  خواسته شده تا خانه

https://www.dw.com/fa-ir/%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C/a-56947064
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 افغانستانناحیه کابل  ۷پته: د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، 
 

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

هزار نفر مجبور به تخلیه منازل خود  ۱۸مارس(  ۲۲بنا بر اعالم مقامات تا صبح دوشنبه دوم فروردین )
 .اندشده

ان  آب در مورد افزیش شمار مهاجران روز جه کمیساریای عایل پناهندگان وابسته به سازمان ملل متحد در 
یس به آب هشدار داد.  و پناهجویان به دلیل خشکسایل و  میلیون کودک در جهان به آب  ۴۵۰عدم دسیر

یس ندارند  .دسیر

 

 ستندبرخ  نقاط هند به شدت با کمبود آب روبرو ه

ز در کنفرانس گذاری این رو   گذاری کرده است. ناممارس را روز جهان  آب نام ۲۲سازمان ملل متحد روز 
و در سال  محیط زیست و توسعه سازمان ملل که در شهر    .برگزار شد، مطرح گردید ۱۹۹۲ریودوژانی 

ه متمرکز شد ب"ر موضوع "ارزش نهادن آب این روز هرسال شعار مخصوص خود را دارد. شعار امسال
 .است

مارس( به مناسبت  ۲۲عایل پناهندگان وابسته به سازمان ملل متحد روز دوشنبه دوم فروردین ) کمیساریای
یس به آب آشامیدن  سالم، خشکسایل، فرسایش خاک  روز جهان  آب هشدار داد که کمبود آب، عدم دسیر

 .مهاجرت هستند و بیابانزان  از عوامل مؤثر در تشدید 

https://www.dw.com/fa-ir/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A2%D8%A8-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%D9%88-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF/a-56948176
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 افغانستانناحیه کابل  ۷پته: د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، 
 

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

یس ندارند. به گزارش  میلیون نفر در رسارس  ۲۰۰میلیارد و  ۲ارش یونیسف به گز  جهان به آب سالم دسیر
ات اقلییم به کمبود    .آب در رسارس جهان دامن زده است یونیسف تغیی 

 سیسییل قرار دارد، توقیف کرد.  را در بندر اگوستا که در جزیره« ۳یس واچ »گارد ساحیل ایتالیا کشتر نجات 
  .است اقدام نقص های امنیتر عنوان شدهدلیل این 

 
سی واچ»، عکس از : «۳سی واچ »کشتی نجات  » 

قدام گارد ساحیل ایتالیا دلیل این ا  براساس اطالعات شبکه رادیون  و تلویزیون  دولتر ایتالیا در شام یکشنبه،
  .را نقص های امنیتر عنوان کرده است

بودند، در برابر ساحل لیبیا  مهاجر را که سوار بر قایق ۳۶۳مارچ  ۳به تاری    خ « یس واچ»کشتر سازمان 
  .نجات داده و به بندر اگوستا انتقال داد

اگوستا باعث نشر روغن هیدرولیک  را متهم کرد که در بندر « ۳یس واچ »گارد ساحیل ایتالیا پرسنل کشتر 
ی از آتش سوزی   شده اند و افزون براین آن ها در هنگام تفتیش ، متوجه نقص هان  در زمینه جلوگی  کشتر

  .شده اند محافظت از محیط زیستو 

نجات مهاجران را تفتیش  مقام های ایتالیان  در فواصل منظم کشتر های متعلق به سازمان های خصویص
  .یم کنند یم کنند و در ن  آن دستور توقیف این کشتر ها را صادر 
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 افغانستانناحیه کابل  ۷پته: د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، 
 

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

گاری نجات مهاجران از سازمان های امدادگر بارها از توقیف این کشتر ها به عنوان آزار و اذیت و جرم ان
  .بحر یاد کرده اند

انه « اوشت   وایکینگ»در حال حاض  کشتر   ه مدییر نجات یافته در انتظار صدور  مهاجر  ۱۱۶با  در بحی 
انه»به سازمان  مجوز برای رفتر  به یک بندر است. این کشتر متعلق   .است« اس او اس مدییر

خاطر وضعیت بد آب و هوان  دچار مشکالت صیح شده  به گفته این سازمان، مهاجران در این کشتر به
  .اند

سوار بودند، در برابر ساحل  مهاجر را که بر یک قایق بادی پرازدحام ۱۰۶پرسنل این کشتر در روز شنبه، 
  .پنجشنبه ده مهاجر را سوار کرده بودند خطر غرق شدن نجات دادند. آن ها در روز  لیبیا از 

 

 


