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 اخبار کامل  می   

قانون   وزارت امور مهاجران و   از مهاجرت غی 
گفت   عودت کنندگان افغانستان روز پنجشنبه با ابراز نگران 

دست دادند. این وزارت از خطر  مهاجر افغان در مرز ایران جان خود را از  ۱۰که در ماه جوالی سال جاری 

 نی   هشدار داد. مه
قانون  دوستانه سازمان ملل برای مهاجران در   از سوی دیگر اجرت غی  کمک های بشر

 .تپاکستان نی   به حالت تعلیق قرار قرار گرفته اس برخ  از مرزهای ایران و 

 
 ات. عکس از سازمان بین المللی مهاجرتآرشیف: مهاجران افغان در بندر اسالم قلعه هر

 

مهاجر افغان در حوادث جداگانه در راه ایران  ۱۰یم گوید که این  وزارت امور مهاجران و عودت کنندگان

، گرمای هوا، رسقت مسلحانه و غرق شدن جان خود را از دست به دلیل
 

 .دادند حوادث رانندک

تن از این قربانیان در اثر  ۶ ا بر اساس گزارش ه»فت: ات از مرز با ایران گاین وزارت پس از دریافت اطالع

شدند. یک تن در نتیجه تی   اندازی دزدان مسلح بر موتر  تصادف موتر در والیت سیستان بلوچستان کشته

دادند.  در اثر گریم هوا و دو تن آنها پس از افتیدن در چایه جانشان را از دست حامل مهاجران، یک تن

 .ین حوادث زخیم شدندهشت تن دیگر نی   در ا

https://morr.gov.af/
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 .این منبع زمان دقیق وقایع را اعالم نکرده است

 ۱۰۰ به اینسو در حدود بر اساس گزارش های وزارت امور مهاجران و عودت گنندگان از اوایل سال جاری

 .مهاجر افغان در مرز با ایران کشته و زخیم شدند

ی  قانون  هشدار داده و ز پیامد های مهاجرت غودت کنندگان بار ها ابه گفته این منبع وزارت مهاجران و ع

 .آگایه دیه نموده است

های ترانزین  برای پناهجویان افغان است که برخ  از  جوانان افغان تالش یم کنند خود را  ایران ییک از مسی 

 .اروپان  به گونه غی  قانون  برسانند از ایران به ترکیه و سپس به کشورهای

اجرت از افغانستان با افزایش اخی  ناامن  ها و عقب نشین  در مورد موج جدید مه سوی دیگر، نگران  ها  از 

وهای خارخ  افزایش یافته است  .نی 

ن الملیل برای مهاجران در مرز دوستانه سازمان بیر  تأخیر در خدمات بشر

ی ها  دوستانه سازمان ملل متحد یم گوید که درگی   امور بشر
 

حاض  همچنان  نا امن  ها در حال و  دفی  هماهنیک

دوستانه در مرزهای افغانستانبر خ تأثی  گذاشته است. این آژانس روز پنجشنبه گفت که سازمان  دمات بشر

اسپی    به دلیل افزایش ناامن  به طور موقت فعالیت خود را در مرزهای اسالم قلعه و  بی   الملیل مهاجرت

 .بولدک متوقف کرده است

امیدوار است تا فعالیت های بشر دوستانه  دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل در همی   حال،

د ا ایران و پاکستان در ر مرزهای افغانستان بخود را د  .ارسع وقت از رس بگی 

پناهجویان افغان را تا  به دلیل تشدید حمالت طالبان در افغانستان، سویدن اعالم کرده است که اخراج
 .برندغان در سویدن به رس یمافه شد پناهجوی رد  ۷۰۰۰اطالع بعدی متوقف کرده است. حدود 

گرفی   طالبان در مناطق   اداره امور مهاجرت سویدن امروز جمعه اعالم کرده است که به دلیل قدرت
 .متوقف کرده است مختلف افغانستان، اخراج پناهجویان رد شده افغان را 

در این اواخر به شدت پیش از این نی   خراب بود،  این اداره گفته است که وضعیت امنین  افغانستان که
 .شبه نظامیان طالبان مناطق وسییع را در این کشور ترصف کرده اند شده و در مدت کوتایهوخیم 

 دلیل سویدن اجران  کردن اخراج پناهجویان رد شده افغان را متوقف کرده به
است. این اداره توضیح  همی  

 معلوم نیست که این توقف اخراج تا 
ً
باشد، اما همی   که وضعیت دار اعتبار یم ان  مچه زم داده است که فعال

  .که دستور اخراج دریافت کرده اند باید به کشور شان برگردند  باثبات گردد، پناهجویان  

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan/document/afghanistan-flash-update-covid-19-strategic-situation-report-no-101
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اما در عمل پاندیم  .پناهجوی رد شده افغان در سویدن به رس یم برند و با اخراج مواجه اند ۷۰۰۰ حدود 
 .را دشوار کرده است افغانستان هجویان بهکرونا از دیر زمان  روند اخراج این پنا

 

 متوقف یم
ً
 .سازدقبل از این فنلند نی   اعالم کرده بود که روند اخراج پناهجویان افغان را عجالتا

نان ټاپوګانو ک  د مهاجرو په کمیدو دی خ   د یو هغو مهاجرو شمی  مخ  د یونان د مهاجرت وزارت وییل  خ   د 
دغو کمپونو ک  ثبت شوي  مهاجر په ۷۷۰۰کمپونو ک  ژوند کوي. یاد وزارت وییل  خ   د جون په میاشت ک    په
  .شوی دی تنو ته راټیټ ۶۹۰۰خو روانه میاشت ک  بیا دغه شمی   و 

  د مهاجرت له پاره د يونا
ي آژانس د خی  له مج  ويیل  دي خ   د آژې سمندر په  ن دغه وزارتد آلمان د خی 

وس او  ختيځ ک  واقع د  کوس په ټاپوګانو ک  د مهاجرو دغه شمی  کم شوي   ليسبوس، ساموس، کيوس، لی 
  .زرو زيات و ۴۰کال د اپريل په مياشت ک  د دغو مهاجرو شمی  تر  ۲۰۲۰ هم وییل  خ   د دی. وزارت دا 

  وزارت ويیل  خ   د کوس او لی  
تر بل هر ځای کم سوی او آن  وس په ټاپوګانو ک  د مهاجرو شمی  ياد يونان 

هاجر موجود م ۱۲۰دمګړی په دغو دوو ټاپوګانو ک  ضف  دغه کمپونه خال  سوي دي. د دغه وزارت په وينا 
 .دي
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ې وړاندي کوي خ   اتن په دوامداره توګه له ټاپوګانو څخه  د يونان د مهاجرت وزارت په داس  حال ک  دا شمی 
  به ن    ادامهزي وخ   ته د هغو مهاجرو انتقال ته مرک

ورکړې ده خ   په هکله ن   اټکل کوي خ   د پناه غوښتن 
. د دې تر   

ۍ، زاړه قبول  سر
ي څنګ اطفال لرونیک  کورن    .او ناروغ انسانان هم وخ   ته انتقال کی  ږ

 
 Reuters په لیسبوس کي د کاراټېپه کمپ

مرستندويه سازمانونو پر يونان تورونه  ه هم ټينګه کړې ده. يو شمی  يونان په ورته مهال، پر خپلو پولو ګزم
يا له نيیم  الري څخه د  «pushbacks» مخنيوي له پاره د پوري کړي دي خ   ګواک  يونان د مهاجرو د 

لو  ړ ته رسر . خو يونان دا تورونه ردوي او وان   خ   له ناق مهاجرو د بی  ضف ن    انونه اقداماتو څخه هم کار اخیل 
 .يت ټينګ کړی دیلو پولو امند خپ

  ټاپوګانو ک  اوس هم تر ټولو زيات مهاجر د ليسبوس په ټاپو ک  
په کاراټېپه کمپ ک  دي. دا مهال په  په يونان 

ه يوه مياشت ک  په دغه شمی  ک  تقريبا د  مهاجر ژوند کوي. په ۴۴۰۰ياد کمپ ک   کسانو کمښت   ۳۰۰تی 
مهاجرو د  ۱۰۰۰ات لري. په ګاونډي ټاپو کيوس ک  د ايولو امکانمهاجرو د ځ ۸۰۰۰کمب د   راغیل دی. دغه

ساموس ک  هم وضعه ښه شوې  مهاجر شته دي. په ۳۴۰هلته ځای پر ځای کولو امکانات شته خو دمګړی 
   دمګړی 

 .مهاجر میشت دي ۹۵۰او پکیس 
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بولدک قندهار و اسالم قلعۀ هرات  هایش را در سپی   گوید که فعالیتیم (IOM) لملیل مهاجرتابی    سازمان
 .ده استبه گونۀ موقت متوقف کر 

یاین سازمان در اعالمیه ها در رسارس افغانستان، تاثی  قابل توجیه بر ای گفت که تشدید رسی    ع درگی 
 .های مرزی داشته استگذرگاه

 

اسالم قلعه تحت تاثی   بولدک و  الملیل مهاجرت در سپی   سازمان بی    ه است: "فعالیتدر اعالمیه آمد
 ".است قت متوقف شدههای اخی  قرار گرفته و به گونۀ مو جنگ

ی به موقع فعالیتاما این سازمان گفته است که بررس دوستانه به  ها ها برای از رسگی  برای امدادرسان  بشر
 .دارد فغانستان جریانکننده به امهاجرین برگشت

 برگشت مهاجران افغان

هزار ۶۲۷ته، بیش از گذش  الملیل مهاجرت از آغاز سال روان میالدی تا هفتۀبر اساس آمار سازمان بی   
 .اند مهاجر افغان از ایران و پاکستان به کشورشان برگشته

نفر  ۸۴۶هزار و ایران و شش کنندگان از نفر برگشت ۱۳۳هزار و ۶۲۱این سازمان گفته است که از این میان 
 .کنندگان از پاکستان استندنی   عودت
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مهاجر فاقد اسناد و نیازمند کمک  هزار ۶۵۴رگشت الملیل مهاجرت، ببرنامه پاسخگون  به بحران سازمان بی   
اما این سازمان گفته است که از اواسط جوالی سال روان،  بین  کرده بود،پیش ۲۰۲۱را به افغانستان در

 .قابل توجیه افزایش یافت بازگشت به طور  روند 

ان برگشت مهاجران افغان فاقد اسناد در شش نسبت به زمان  ۲۰۲۱ماه  بر اساس آمار این سازمان، می  
 .درصد افزایش یافته است ۶۷مشابه سال گذشتۀ میالدی، 

 افغانستان در سال روان میالدی بیسازمان بی   
ً
ین آمار الملیل مهاجرت گفته است که احتماال شی 

 .کنندگان را ثبت کندبرگشت

ن دالر دیگر برای میلیو  ۳۰ کنندگان، به حدود این سازمان گفته است که با توجه به افزایش آمار برگشت
 به نیازمندی

 
 .های برگشت کنندگان نیاز داردرسیدک

" در  اروپا روز پنجشنبه پرونده مجارستان را به دلیل ایجاد "محدودیت های کمیسیون اتحادیه قانون  غی 
ی ویروس    به بهانه مبارزه با همه گی 

 
 .دادگاه اتحادیه اروپا ارائه داد کرونا بهروند پناهندک

گزاری فرانسه، اتحادیه اروپا به روز پنجشنبه  قانون  در  جوالی پرونده١٥بر اساس خی  محدودیت های غی 
 از سوی مقامات مجارستان را به

 
 .دادگاه فرستاد روند پناهندک

 به بهانه جلوگی  
ی ویروس کرونا بر  ی از به گفته کمیسون اروپا این محدودیت های غی  قانون  همه گی 
 در مجارستان تحمیل شده

 
 .است درخواست کنندگان پناهندک

 اروپا" ااین مسئله به دنبال عملکرد "تخ
 

گذشته به دلیل حاکمیت رژیم   ز اکتی  ساللف در قانون پناهندک
 .آغاز شد ویکتور اوربان و سیاست خصمانه او با مهاجران،

 ، دولت وی۲۰۲۰در جوالی سال 
 

دیگر نباید در خاک  کتور اوربان تصمیم گرفت که درخواست پناهندک
د بلکه این درخواست از طریق سفارت  .مجارستان در خارج از کشور ارسال شود مجارستان صورت گی 

اروپا باید به اتباع کشورهای  طبق قوانی   اتحادیه اروپا، کمیسیون یادآوری یم کند که کشورهای اتحادیه
، اجازه دهند تا به گونه موثر از حق خود   تابعیت حاض  در قلمرو از جملهسوم و افراد ن   در مرزهای اروپان 

 تحتپناهند  برای ثبت درخواست
 

 .حفاظت بی   الملیل استفاده کنند ک

قانون  واقع "محدودیت  کمیسیون معتقد است که اقدام جدید مجارستان در ماه جوالی سال گذشته در  غی 
" است. از سوی دیگر این

 
س به روند پناهندک ی  دسی   به بهانه مبارزه با همه گی 

محدویت های غی  قانون 
 .نیست ویروس کرونا توجیه پذیر 
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

 ارستان چندین بار در دادگاه اروپا محمکه شده استجم

 اروپا مجارست نی   اعالم کرده بود که ۲۰۲۰دسمی  سال  ۱۷محکمه عال اروپا به تاری    خ 
 

ان از قانون پناهندک
قانون  را بدون بررس درخواست های آن ها، در  کند. در این حکم قاضیان اخراجتخیط یم مهاجران غی 

 .تنددانس تضاد با قانون

 
 پلیس مجارستان در مرز. عکس: پکچرالیانس

را آغاز کرده است. در آن  به این سو، روند اخراج پناهجویان و مهاجران ۲۰۱۵مجارستان از خزان سال 
که یک حصار فلزی در مرز این کشور با ضبستان   ت وزیر مجارستان دستور داد زمان، ویکتور اوربان نخس

 .ساخته شود

کنند و یم گویند ماموران یاد یم اخراج مهاجران به عنوان رد کردن آن ها در مجارستان از  اما ادارات دولن  
قانون  را" به سوی دروازه آن ها مجارستان را کنند" تا های حصار مرزی "همرایه یم مرزی "مهاجران غی 

 .کنند  به قصد ضبستان ترک

خانواده ای از پناهجویان  با "انسانی و تحقیرآمیز، دولت ویکتور اوربان به "رفتار غیر۲۰۲۱در مارچ 
 .افغان از سوی دادگاه اروپا مورد بازپرس قرار گرفت-ایران  

دنبال یم کند و اخراج  مهاجرت را  با وجود این محکومیت های متعدد، مجارستان همچنان سیاست ضد 
قانون  مهاجران را در مرزهایش ادامه یم دهد  .غی 

 

https://www.infomigrants.net/prs/post/30595/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.infomigrants.net/prs/post/30595/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

ی عال سازمان ملل در امور پناهجویان نشان یم جنوری سال روان میالدی  دهند که از ماهآمارهای کمیشی 
 .اندشان بیجا شدههایتن از خانه هزار ۲۷۰ها در افغانستان، تاکنون، در نتیجه خشونت

ی عال سازمان ملل م در آستانۀ یک بحران دهد که افغانستان تحد در امور پناهجویان، هشدار یمکمیشی 
  .انسان  دیگر قرار دارد

دها در افغانستان و بیجا شدن مردم،این سازمان با اشاره به شدت ی نی  کند که هنوز امکان تأکید یم گی 
ی از بحران در افغانستان وجود دارد  .جلوگی 

 

ی از بیجا شدن  که برای  گوید ی عال سازمان ملل در امور پناهجویان یمگوی کمیشی  بابر بلوچ، سخن جلوگی 
، باید تالش اافغانستان در »تأمی   صلح با ثبات در کشور بیشی  شوند:  ها برایو مهاجرت افغانان بیشی 

ها پس، تالش شود!  توان جلو آن را گرفت؛ باید جلو آن گرفتهانسان  دیگر قرار دارد. اما یم آستانه یک بحران
ند و  ی بیشی  شوند و این برای تأمی   صلح مطمی   باید شدت بگی   «.ست که افغانان انتظار دارندهمان چی  

 نی   یم
یک »افغانستان را حمایت کند:  خواهد که در این راستا این مقام سازمان ملل، از جامعه جهان 

، ن  های کخشونت شکست در توافق صلح در افغانستان و ریشه گرفی   
ها را در کشور و نی   جاشدننون 

 «.همسایه و دورترها، بیشی  خواهند ساخت کشورهایها را به  مهاجرت
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

ی عال سازمان ملل در امور پناهجویان نشان یم ماه جنوری سال روان میالدی  دهند که از آمارهای کمیشی 
، ان بیجا شدهشهایهزار تن از خانه۲۷۰ ها در افغانستان،تاکنون، در نتیجه خشونت اند و در حال حاض 

 .استصدهزار رسیدهمیلیون و پنج ۳گان در کشور به شده شمار تمایم بیجا 

ین بیجاشدهکندز ییک از والیت که در دارد. شماری از کسان   های اخی  گان را در جنگهان  است که بیشی 
 .انده آمدهکه دارند، به ستو بدی ضاعگویند از او اند یماین والیت بیجا شده

آواره استیم؛ با همی   طفالن  جا ودو روز شد ما همی   بیست»گان کندز گفت: ن  حوا، ییک از این بیجاشدهن  
 «.بر همی   روی خاک و آفتاب تموز افتادیم

، بیجاشدۀ دیگر در کندز نی   افزود:   «!شان هم تی  هایمکخواهیم! ما را از کما فقط صلح یم»حاخ  اجمی 

دهای اخی  بیش از چهارده هزار خانواده در کندز یاست مهاجران والیت کندز یممسؤوالن ر  گوید که در نی 
 .اندبیجا شده

 ریاست مهاجرین کندز ترصی    ح کرد: گل
 
، آمر حمایت حقوق هزار فامیل از چهارده بیشی  »»محمد رحمان 

  اریم که از اینجا ثبت و راجسی  دجاشده را ما اینن  
ً
ه تعداد، تقریبا
ُ
هزار و دوصدوشصت فامیل آن، رسوی ن

 «.اندو شناسان  شده

های دو ماه در جریان جنگ گوید که در حدود هشت هزار خانوادهگان یمکنندهوزارت مهاجران و برگشت
هان  اند ز والیتهلمند، بغالن، کندهار، لغمان و کندز ا .اندزده کشور بیجا شدههای جنگاخی  در بخش
ین ش  .اندگان را در این مدت داشتهبیجاشده مار که بیشی 

( د    
  نړيوال سازمان)امنسن 

  په ورځ د جوالی په  د بخښن 
 مه، پر ليبيا د مهاجرو رسه د ناوړه چلند  ۱۵پنجشن 

منو او د جنیس  تاوتريخوال  پ»تورونه لګول  او  يو ماشومانو باندي له وحشتناکو  ه شمول په نارينه، می  « تی 
ه کړې ده   .څخه ن   خی 

  الره ده. دغه مهاجر بيا له ليبيا  ليبيا له افريقا او نژدې ختيځ څخه تلونکو مهاجرو له پاره يوه مهمه
ترانزين 

  په الره اروپا ته
ان   .د رسېدو کوښښ کوي څخه د مديی 

ته ليبيا ته وړي. نو  ندري ځواکونه د اروپا پر لور په کښتيو ک  مهاجر ومویم  کله خ   د ليبيا سم هغوی ن   بی 
مالتړ او مرسته هم ترالسه کوي. کوم مهاجر خ   د ليبيا د  ليبيا په دې ترڅ ک  له اروپان   اتحادن   څخه

ي هغوی په ليبيا ک  په بندو کمپو  سمندري ساتونکو له دول کی  ږ ته ليبيا ته لی  ږ ي. د بشر   نو ک  ساتلخوا بی  کی  ږ
  .امکاناتو او حاالتو نيوک  کوی په دغو کمپونو ک  پر  د حقونو مدافعی   په دوامداره توګه
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

خودرسانه توګه  خ   مهاجر بېله کوم دليل څخه په په خپل راپور ک  پر ليبيا تور لګول دی امنسټي انټرنېشنل
سيستماتيیک  »ويیل  خ   مهاجر په ليبيا ک  د  توقيف او بندي کوي. د ياد سازمان ځان   رئيیس  ديانا اېلتاهاوي

ي ، جی  ، جنیس  تاوتريخوال  يکار او نور زبېښا رسه مخامخ    شکنج    «.کی  ږ

 
 Photo: Getty Images/AFP/F.Buccialrelli (via DW) | آرشیف انځوړر

  د نړيوال سازمان په راپور ک  راغیل  دي خ   
پای ک  د مهاجرو رسه ناوړه  کال په  ۲۰۲۰چارواکو د  د بخښن 

وع»چلند هغه وخت   مليشو له خوا چلول کېدونیک  د مهاجرو د توقيف وګرځاوه، کله خ   ن   د دوو « مشر
و کلونو ک  په سلونو پناه .کمپونو په خپله ذمه واخيستل  په راپور ک  راغیل  خ   له دغو کمپونو څخه په تی 

  .تاوتريخوال  رسه الدرکه شوي دي غوښتونیک  او مهاجر په

نېشنل دغه راپور له يادو کمپونو څخه د ژوندي وتل    انی ړ
منو د امنسن  شواهدو پرمټ چمتو کړی. دغو  و می 

منو د ب ي حقونو ياد سازمان ته ويیل  دي خ   می 
ونو لکه اوبو يا د ازادېدو په بدل ک  » شر

د ژوند بنيادي څی  
ه« به اتحادن   پر دوام  دغه سازمان د ليبيا رسه د اروپان    دارانو له خوا جنیس  تاوتريخوال  کيدی.  وررسه د پی 

  نړيوال سازمان پر لرونیک  همکارۍ هم 
اتحادن   ږغ کړی دی خ   د ليبيا رسه اروپان    نيوک  کړي دي. د بخښن 

 .ياده همکاري ودروي

  له
ان  الري د مهاجرت په هڅه ک  شاوخوا  د مهاجرت د نړيوال سازمان په حواله په روان ميالدي کال د مديی 

يبيا رسحدي ساتونکو له خوا د روان په وينا د ل UNHCR انسانانو خپل ژوند له السه ورکړی دی. د  ۹۰۰
  تر منځ تر  نورۍ او ميالدي کال د ج

ته ليبيا ته ۱۳۰۰۰جون مياشن   څخه زيات انسانان له سمندر څخه بی 
ړ کال د شمی  څخه ال هم زيات دی  .ستانه کړل شوي دي. دغه شمی  د تی  بشی 

 

https://www.amnesty.fr/?gclid=CjwKCAjw3MSHBhB3EiwAxcaEux_A1hdYynl7tOH6_LyjZFz42UB66SP_aRcQbI26tq9BNZH5sauK1xoCSEcQAvD_BwE
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

س  لملل روز پنجشنبه اعالم کرد که پناهجویان در اردوگاه های مهاجرانعفو بی   ا سازمان در لین  برای دسی 
، مواد غذان  و رسویس های بهداشن  

مجبور یم شوند تا به رابطه های جنیس اجباری تن  به آب آشامیدن 
 .بدهند

 
 گروهی از پناهجویان در لیبی )عکس از آرشیو(

جنیس  ر لین  در معرض سوءاستفادهبشر آمده است که پناهجویان د سازمان مدافع حقوق در گزارش این
ند. سازمان عفو بی    الملل در گزارش خود نوشته که  از سوی نگهبانان اردوگاه های مهاجران قرار یم گی 

ایط اردوگاه های نگهداری از پناهجویان در  لین  بدتر شده است. این در حال است که این اردوگاه ها  رسر
ا تح  .رفته استکشور لین  قرار گ  ت نظر وزارتاخی 

کل سازمان ملل متحد خواستار تعطییل این  پاپ فرانسیس، رهی  کاتولیک های جهان و آنتونیو گوترش، دبی 
 .اردوگاه ها شده اند

شاید به آب و رختخواب  ماموران اردوگاه یم گویند »ه است: زن پناهجو به سازمان عفو بی   الملل گفت یک
 «.تا آزادت کنم باسر و بگذار با تو رابطه جنیس داشته باشم نیاز داشته

های لین  به آنها تجاوز جنیس شده است. گزارش  تعداد دیگری از پناهجویان هم گفته اند که در اردوگاه
 ساله از کشورهای ۵۰تا  ۱۴پناهجوی  ۵۳نان این نهاد با دنبال گفتگوی کارک سازمان عفو بی   الملل به

ها به عفو بی   الملل گفته  ل و سوریه تهیه شده است. شماری از زنان باردار در این اردوگاهنیجریه، سوما
 .تجاوز جنیس قرار گرفته اند اند که بارها از سوی ماموران اردوگاه ها مورد 
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

س  میالدی ۲۰۱۷گزارش های زیادی از سال  ب و جرح و شکنجه پناهجویان و عدم دسی  تاکنون درباره ض 
 و مواد غذان  در اردوگاه های لین  منتشر شده است مکاناتآنها به ا

 .بهداشن 

پناهجو را یط شش ماه گذشته  هزار  ۱۵ساحیل لین  که از حمایت مال اتحادیه اروپا بهره یم برد حدود  گارد 
انه به لین  بازگر 

روپا شماری از نمایندگان پارلمان اروپا از کمیسیون اتحادیه ا .دانده استاز دریای مدیی 
برای « امن» به حمایت مال از گارد ساحیل لین  پایان دهد. به گفته آنها کشور لین  محیل خواسته اند تا 

 .پناهجوبان محسوب نیم شود

مردم در  به روی افغان ها بسته اند بنابراین گوید پاکستان و ایران مرزهای خود را   سازمان ملل متحد یم
قانون  از مرز ها بگذرند. به گفته این ی ها در افغانستان تالش هستند تا به گونه غی   آژانس با شدت درگی 

قانون  از مرز ها افزایش  .یافته است عبور غی 

قانون   ی های اخی  در افغانستان باعث افزایش مهاجرت غی  ان ها به پاکستان و افغ خشونت ها و درگی 
خود را به سوی مهاجرت افغان ها در این دو کشور  ایران شده است. از سوی دیگر پاکستان و ایران مرزهای

 .بسته اند

محمود قرییسر وزیر امور خارجه پاکستان گفته بود که این کشور دیگر نیم تواند سایر پیش از این، شاه 
 .مهاجران افغان را بپذیرد

 
ً
ا ی های خود را افزایش داده و تعدادی از مرزها طالبان اخی  با کشورهای همسایه را ترصف  جنگ و درگی 

مسایه پناه بردند. مقامات تاجیکستان به کشور های ه کرده اند. در همی   حال تعدادی از افغان در مرزها 
نظایم افغان به دلیل ترس از طالبان از شمال کشور فرار کرد گزارش داده اند که صدها   .ه اندغی 

از سوی دیگر سازمان بی   الملیل مهاجرت روز پنجشنبه فعالیت های خود را در مرز با ایران به دلیل نا امن  
 .ها به حالت تعلیق درآورد

ر مرزهای افغانستان هشدار داده سازمان ملل متحد نسبت به وضعیت افغانستان، از واقعات ناهنجار د
دوستانه سازمان ملل در افغانستان به روز پنجشنبه رامز االکبروف .است گفت:   هماهنگ كننده امور بشر

مرزهای خود را بسته  ایران ما شاهد تحوالت اساس به سمت مرز پاکستان و ایران هستیم. پاکستان و »
قانو  «.وارد این کشورها شوند ن  اند. مردم در تالشند تا از طریق مرزهای غی 

 ن  جا شده  میلیون افغان که در اثر خشونت، جنگ، خشکسال ۱۸سازمان ملل متحد یم گوید 
 

و آواره ک
  ۱۰حدود اند، به کمک نیاز دارند. این آژانس افزود که در 

 
 . روبرو هستندمیلیون افغان با گرسنیک

 

https://twitter.com/RamizAlakbarov


http://www.morr.gov.af 
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 ناحیه کابل افغانستان ۷پته: د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، 
 

 

 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

ی در سپینبولدک مرز میان افغانستان و پاکستان  درگیر

کرده است. بر اساس گزارش   سازمان ملل همچنان از خشونت ها در مرز پاکستان و افغانستان ابراز نگران  
برای اخراج صدها افغان که قصد عبور از سپی    ها پلیس مرزی پاکستان روز پنجشنبه از گاز اشک آور 

ل مرز س داشتند، استفاده کرده بولدک را  پی   بولدک را به دست است. یک روز قبل از این، طالبان کنی 
 .بودند گرفته

 
 مرز میان پاکستان و افغانستان. عکس: خبرگزاری فرانسه/گیتی ایماژسپین بولدک، 

گزاری فرانسه گفت که گرویه در  یک مقام پاکستان  که نخواست نامش فاش شود، روز پنجشنبه به خی 
کستان به سوی آنها گاز اشک ابر آن پلیس پا کنند. بن  تن صبح آن روز تالش کردند تا از مرز عبور  ۴۰۰حدود 

 .آور استفاده کرد

ه ترک خانه های مجبور ب هزار افغان را  ۲۷۰سازمان ملل متحد یم گوید که جنگ و ناامن  در سال جاری 
 .میلیون تن رسیده است ۳،۵گان داخیل به   خود کرده است. براساس گزارش این آژانس، تعداد آواره

 


