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 343هزار و  23، سازمان مهاجرت بلژیک عدد 2018به گزارش اسپوتنیک به نقل از یورونیوز، در سال 

 کمیساریای عایل امور پناهندگان و افراد بی تابعیت نشان یم 
متقاضی را ثبت کرده بود. گزارش ساالنه دفتر

 نرخ پناهجویان متقاضی در این کشوررو به افزایش است.  2016دهد که از سال 

 در این کشور را نشان یم دهد 18این آمار افزایش 
ی

 .درصدی متقاضیان پناهندگ

ی تر از آمار ثبت شده در سال با این  میالدی است. در آن سال  2015وجود اعداد سال گذشته بسیار پایی 

نفر گزارش شده بودند. این عدد رکوردی جدید برای بلژیک  760هزار و  44متقاضیان پناهجوبی در بلژیک 

 محسوب یم شد. 

 در است که درخها در رتبه اول ملیت هابی طبق آمارهای سازمان مهاجرت بلژیک، افغان
ی

واست پناهندگ

 ها تشکیل یم دادند. ها و فلسطینی ها و سپس سوریداده اند را افغان 2018سال 

ین قشر پناهجویابی هستند که نزدیک به  درصد نرخ  70افغان ها به رسعت در حال تبدیل شدن به بزرگتر

 در بلژیک را تشکیل یم دهند. 
ی

 تقاضا برای پناهندگ
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، ناامنی و نبود زمینۀ کار شماری از جوانان و خانواده ی دشواریفقر و تنگ دسنر ها ها را واداشته که با پذیرفیر

 .اروپا بروند و گونۀ غت  قانوبی به کشورهای همسایه و خطرهای زیاد به

ی  م این همه دشواری به خارج از کشور رفته بودند دوباره به کشور برگشته اند و بازهاما شماری که با پذیرفیر

 .فرصنر برای کار کردن نیافته اند

های تلخ از مهاجرتش به ترکیه دارد. او به رادیو آزادی گفت در ییک از این افراد گل احمد است. او خاطره

جا آمدیم هم کار نیست. تاکنون کیس تیم. حاال که اینخواستند و ما نداشآنجا هم کار نبود: "از ما کارت یم

 ".رو هستیمبه ما توجه نکرده است. ما پول نداریم. کار نداریم و به مشکل کالن اقتصادی روبه

هللا به رادیو آزادی  هللا هم به ترکیه رفته بود تا کار کند. او مدت سه سال در آن کشور بود. حبیبحبیب

ه بسیار مشکل به ترکیه رسیدم. در اول به ما یک برگه دادند و به اساس آن کار  گفت: "در مدت یک ماه ب

کردم در اخت  صاحب کار پول ما را نداد. دوباره برگشتم و حایل در این جا هم کار نیست و با مشکالت زیاد 

 ".رو هستیمروبه

اش به ایران همراه با خانوادهعزیزهللا عودت کننده دیگری به رادیو آزادی گفت که فقر و ناامنی سبب شد 

 .برود، اما پس از دو سال رسانجام از سوی پولیس آن کشور رد مرز شد
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دت کنندگان بدخشان به رادیو آزادی گفت که در جریان یک عبدالواحد طینی رئیس ادارۀ مهاجرین و عو 

 .تن بدخشابی از کشورهای مختلف دوباره به کشور برگشته اند ۴۰۰سال بیشتر از 

" در آواخر سال .افطینی گفت: "دفتر "دبلیو   ۱۸۰۰۰خانواده عودت کننده مبلغ  ۳۰۰برای  ۲۰۱۹.بی

 خانواده توزی    ع کرد و این کمک سبب ش
ی
ده است تا همه روزه تعداد زیادی از عودت کنندگان به افغابی ف

 ".تن را ثبت کردیم ۱۳۰دفتر ما مراجعه کنند. ما در مدت یک هفته 

گویند که این والیت نظر به رسوی دفتر آی.او.ام مسئوالن اداره مهاجرین و عودت کنندگان بدخشان یم

ین عودت کننده ر  ی والیت در افغانستان است که بیشتر  .ا داردپنجمی 
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های نهادهای جهابی دربارۀ افزایش روزافزون ناداری در کشور، شماری از شهروندان گزارشپس از پخش  

 .یابندیکاری و بهای کاالها افزایش یمگویند که با گذشت هرروز، بافغانستان یم

 .دهای شان برآینخرج خانواده توانند از پسگویند که با درآمد اندگ که دارند، به مشکل یماین شهروندان، یم

پار درآمدهایش به نصف کاهش  گوید که نسبت به سالکند، یماسدهللا که در کابل دست فروشر یم

ی کند: اند و اکنون قادر نیست که حتا نیازهای اولیه خانوادهیافته کار یک روز است، یک روز »اش را تأمی 

 «.نیست. کاروبار درست نیست

ی گفت:  ، باشندۀ دیگر کابل نت  ی  «.خواهانیم تا زمینۀ کار را برای جوانان مساعد بسازد از حکومت»یاسی 

گویند که به علت کاهش توان خرید مردم، کاروبار گان در بازارهای کابل، یماز سوبی هم، شماری از فروشنده

ی با مشکل روبه  .رواستآنان نت 

کاهش پیدا  های گذشته، امسال درآمد  ه سالنسبت ب»ها اظهار داشت: عیل، فروشندۀ در مکروریان

 «.استکرده
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ان ناداری کنوبی را در کشور در حدود  ی گوید، اما پیش از این ارقام درصد یم ۵۵هرچند وزارت اقتصاد، مت 

 .اندبلندتر و متفاوت از سوی شماری از نهادهای معتتی جهابی دربارۀ ناداری در کشور نشر شده

ان »گوی وزارت اقتصاد بیان داشت: یونس سالک، سخن ی ان  ۵۴.۵ویل فقر به لحاظ پمت  ی درصد است و مت 

ایط زنده  مردم را به تصویر فقر به لحاظ ابعاد مختلف یا فقر چند بعدی که مسایل صحت، معارف و رسر
ی

گ

ی زمان، آمار عدم مصونیت غذابی درصد ا ۵۲کشد، در حدود یم  «.درصد است۴۴.۶ست. در عی 

 دۀ امریکا در امور باز سازی افغانستان )سیگر( ناداری از پیش از این، در یک گزارش بازرس ویژۀ ایاالت متح

اینسو نادرای در کشور به  ۲۰۱۴ز سال ا است. بربنیاد این گزارش، های بزرگ در کشور گفته شدهچالش

 .استبیشتر افزایش یافته

 

جمعه از سوی اداره احصائیه آلمان فدرال نشر شد، رشد جمعیت این کشور ادامه براساس آماری که روز 

ی یابد، اما نرخ رشد جمعییم  .ستبه این سو رسیده ا ۲۰۱۲ترین سطح خود از ت به پایی 

هزار تن بیشتر از سال  ۲۰۰میلیون نفر رسیده است که  ۸۳.۲این اداره گفته است که جمعیت آلمان به 

دهد که این رشد جمعیت تنها ناشر از مهاجرت است. در گزارش آمده ر این اداره نشان یمقبل است. اما آما

 کاهش یماست که اگر مهاجرت نیم
َ
 .یافتبود، جمعیت احتماال

ی  ۲۰۱۹اداره احصائیه برآورد کرده است که در سال  هزار نوزاد در آلمان متولد شده  ۷۹۰هزار تا  ۷۷۰بی 

دهد مهاجرت خالص از خارج به های آماری نشان یمتن وفات کرده اند. ارزیابی هزار  ۹۳۰اند، در حایل که 
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ی سال متوایل کاهش را نشان  ۳۵۰هزار تا  ۳۰۰آلمان در سال گذشته  هزار تن بوده است که برای چهارمی 

 .دهدیم

 نگرابی بخش اقتصاد

ان تولدات رنج یم ی ترینبرد و به این دلیل ییک از آلمان از کشی مزمن در مت  های جهان را دارد. جمعیت پت 

به این سو داشته  ۱۹۷۲ترین اقتصاد اروپا در سال گذشته بیشتر آمار وفات را از این کشور به عنوان بزرگ

 .است

ی فشار زیادی را بر سیستم تقاعدی آلمان وارد یم کتجمعیت رو به پت  هابی که به دنبال کند و برای رسر

وی کاری مسلیک اند مایه نگ  .رابی شده استنت 

 یک نظرسنجی نشان داد که سیاست صدراعظم انگال مرکل در برابر مهاجرت نگرابی اصیل اکتر آلمابی 
َ
ا ها اخت 

شاهد ورود بیش از یک میلیون پناهجوی فراری از جنگ و فقر بوده  ۲۰۱۵باشد. این کشور بعد از سال یم

 .است

 

 

 وضعیت 
ی

هارتویک شیفر، معاون بانک جهابی در امور جنوب آسیا در سفرش به افغانستان در باره چگونیک

 .تاقتصادی و حمایت دوامدار بانک جهابی با مقام های این کشور دیدار و گفتگو کرده اس
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نامه بانک جهابی آمده است که او به بررش برخی روش های پرداخته است که بر بنیاد آن   در یک ختی

 را ادامه 
ی
افغانستان خواهد توانست پس از توافق سیاش احتمایل با طالبان، روند تطبیق برنامه ها انکشاف

 .دهد

پایدار بودن یک توافق سیاش با طالبان معاون بانک جهابی تاکید کرده است که این کشور برای تحکیم و  

 .بیش از هر زمان دیگر به رشد اقتصادی و ایجاد زمینه کار نیاز دارد

نامه، هار تویک شیفر، معاون بانک جهابی برای کشورهای جنوب آسیا گفته است:   من »بر بنیاد این ختی

مردم افغانستان و حمایت از روند رشد یک بار دیگر بر تعهد درازمدت بانک جهابی مبنی بر ایستادن در کنار 

 به خودکفابی تاکید یم کنم. 
ی ما با جامعه جهابی »او در این باره اضافه کرده است: « اقتصادی و دست یافیر

 . کار خواهیم نمود تا از ادامه کمک های مایل به این کشور اطمینان حاصل نماییم

ی الملیل ی تا آخر سال  این مقام بانک جهابی از ختم کمک های مایل بی  ختی داده است.  ۲۰۲۰به افغانستان نت 

ی وجوه مایل صندوق بازسازی افغاستان و برگزاری   تامی 
ی

او در دیدارش با مقام های افغان در باره چگونیک

ی الملیل به این کشور گفتگو کرده است  .کنفرانس وزیران کشورهای کمک کننده در باره ادامه کمک های بی 

نفرانس یک بار دیگر برای دولت افغانستان یک فرصت مطلوب را فراهم یم سازد تا این ک»او گفته است: 

با جامعه جهابی وارد یک بحث سازنده به منظور تداوم تعهدات مایل برای افغانستان شود؛ زیرا تعهدات 

ی الملیل موجود در پایان سال   «.میالدی به پایان یم رسد ۲۰۲۰مایل بی 

غانستان در سال های آینده در بخش های صحت، آموزش و رسمایه گذاری بانک جهابی گفته است که اف

 .در بخش خصوض به کمک های مایل جامعه جهابی نیاز دارد

ان عواید دولت افغاستان در سال   ی نامه بانک جهابی همچنان آمده است که هرچند مت  به  ۲۰۱۸در ختی

 .دامه کمک های مایل جامعه جهابی وابسته استمیلیارد دالر رسیده است، اما این کشور هنوز هم به ا ۵،۲

 


