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 صفحه                                                                                                   عناوین                                                               

عودت پس از صلح صحبت کرد  یرو یالملل نیب یبا نهادها نیامور پناهندگان وزارت امور مهاجر نیمع

 4 ------------------------------------------------------------------------------------ وزارت( تیسا بی)و

 4 ------------------- وله( چهی)دو   انیمزدحم پناهجو یهاکمپ لیبه دل ونانی ریدر جزا یاعتصاب عموم

 5 ------------------------------------------------- وزارت( تیسا بیشد )و ریدا سایدر کاپ یجلسه انکشاف

 6 --------------------------------------- )سالم وطندار(در جوزجان   یداخل گانجاشدهیکمک به ب عیتوز

 7 -------------------------------------------- وزارت( تیسا بی)و دیگرد ییکرکت در تخار بازگشا یاکادم

 8 ----------------------------- وزارت( تیسا بینمودند )و افتیپول نقد در یدر غزن لیفام 200به تعداد 

 8 ------------ (وزین انا ی)آر کرد   بیآرا تصو تیرا با اکثر ۱۳۹۹ یگان سند بودجه سال مال ندهیمجلس نما

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 

( وز ین انا ی)آر کرده است ینیبشیدرصد پ ۳.۳افغانستان را  2020سال  یرشد اقتصاد زانیم یبانک جهان

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ۱0 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ن اداره برنامۀ ن امور پناهندگان وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان با مسوولی   عالمه معی 
غذایی  داکتر

ی عایل سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و مسوول بخش سازمان جهاین بهداشت،  ، جهان کمشتن
ری صلح بحث و  سفارت ایاالت متحده آمریکا در کابل روی عودت مهاجرین افغان پس از برقرامهاجرت 

 گفتگو کرد. 

ن امور پناهندگان در نشست های جداگانه  ی عایل سازمان  معی  با خانم کروالین وین بیورن رئیس دفتر کمیشر
ن  ملل متحد در امور پناهندگان )یو ان اچ یس آر( مقیم کابل،   سازمان بی 

ستیوارت سیمپسون رییس دفتر
( و الملیل مهاجرت )آی  او ام( مقیم افغانستان،   سازمان غذایی جهان)دبلیو اف یی

رابرت کسکا رییس دفتر
نیوسم ربرت مسوول بخش مهاجرت سفارت امریکا، دوید الی معاون دفتر سازمان جهاین بهداشت)دبلیو 

ی سازمان ملل متحد)هبیتات( مقیم کابل در مورد پالن اچ او(، فرناندو دوسیوز معاون دفتر اسکان بشر
ه در این پروس " صحبت نموده گفت: (2024 -2020)پروسۀ "بازگشت پسا صلح عملیایر عودت داوطلبانه 

میلیون مهاجر در پنج سال عودت یم نمایند.  پنچعودت، داوطلبانه صورت خواهد گرفت که پس از صلح 
 مستفید یم شوند. 

ن
 در پروسه متذکره، مهاجرین عودت کننده به کشور از کمک های بشر دوستانه و انکشاف

ن  "(2024 -2020)"بازگشت پسا صلح لمه همچنان در امر تطبیق پروسۀ داوطلبانه دکتور عا از طرفی 
 تقاضای همکاری و خواستار روشن شدن سهم شان در این برنامه گردید. 

دند که در تطبیق این پروسه وزارت امور مهاجرین را یاری و همکاری همه جانبه  جوانب متذکره تعهد ستی
 نمایند. یم
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جنوری( تمام ادارات منطقه یی و محیل و اکتر دکان ها در جزایر لیسبوس، خیوس و  ۲۲روز چهارشنبه )

اض به کمپ های بیش از حد مزدحم مهاجرین مسدود بودند. با این اعتصاب، شهردار و  ساموس در اعتر

 .های صنفن این جزایر خواستار کاهش فوری ازدحام مهاجرین در این مناطق شدند اتحادیه

مقامات محیل و اتحادیه های صنفن یم گویند حکومت در آتن باید به این توجه کند که مهاجرینن که روزانه 

  .از ترکیه به یونان یم آیند بعد از ثبت و راجستر در جزایر به دیگر مناطق یونان منتقل شوند

وس، شهردار وایر  ن گزاری آلمان گفت:   گیورگوس استانتر ما نیم »در جزیره ساموس روز چهار شنبه به ختر

ن از خود حقوق بشر داریم.  در « توانیم بیش از این، این وضعیت را در شهر کوچک خود تحمل کنیم. ما نت 

  .برند نفر به رس یم ۷۱۰۰حال حاضن در کمپ پناهجویان این منطقه و اطراف آن بیش از 

 مسدود بودن دوکانها در جزیره لیسبوس یونان

پن»کاستاس موتسوریوس، وایل منطقه اژه شمایل به تلویزیون 
ُ
این یک اعتصاب عمویم »یونان گفت: « ا

 «.جزایر ما دیگر نیم توانند کمپ مردم غم دیده و مصیبت زده باشند»او افزوده است: « است. 

 دریای اژه با مشکالت دست هزار نفر در کمپ ها ۴۲تقریبا حدود 
ر
ف ی ثبت و راجستر در جزایر سواحل رسر

ن از ترکیه به یونان یم رسند. برگشت مهاجراین که مستحق  و پنجه نرم یم کنند. روزانه مهاجران جدید نت 

 .حفاظت شناخته نیم شوند به ترکیه تا کنون به دلیل کمبود کارمندان به درسنر پیش نرفته است

توافق کرد که ترکیه تمام مهاجراین را که به این جزایر یم رسند و در یونان  ۲۰۱۶سال  اتحادیه اروپا در 

د  به دست نیم آوردند پس بگت 
ی

 پناهندگ

اک  دلو  2آمریت امور مهاجرین وعودت کننده گان والیت کاپیسا به تاری    خ   والینر را با اشتر
ن
جلسه انکشاف

نماینده های موسسات مدد رسان  تحت ریاست عزیزالرحمن تواب معاون ورسپرست والیت کاپیسا 

 دایرنمود. 

 خودرا بمرصف رسانیده بودندلوح 1398در جلسه برای ادارات سکتوری ایکه درسالمایل 
ن
بودجه انکشاف

ظر گرفته شده بود که برای آمریت امورمهاجرین وعودت  تقدیرازجانب ریاست اقتصاد والیت کاپیسا درن

ن لوح تقدیر تفویض گردید.   کنندگان کاپیسا نت 
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گان کنندهبازگشتدفتر زوا یا نهاد از آسایش تا به آرامش در همکاری با ریاست حوادث و امور مهاجران و 

 جاشده کمک توزی    ع کرد. خانوادۀ یر  547جوزجان به 

اند، خواهان توجه بیشتر مسئوالن به زنان و کودکان هستند. ها را دریافت کردههای که این کمکخانواده

 جا های داخیل یر های که در نتیجۀ جنگست به خانوادهها که شامل پول نقد و یک کپسول گاز ا این کمک

 شود. روند توزی    ع یماند و با مشکالت زیادی روبهشده

آباد و رحمت ها را برای بهبود آباد والیت جوزجان، توزی    ع این کمکمحمدهاشم، نمایندۀ روستاهای امت 

 خانوادهوضعیت زنده
ی

ها که این کمک هایخانوادهگوید، خواند و یمهای مهاجر این روستاها اثرگذار یمگ

 خود از امکانات الزم برخوردار نبودند. برد زندهاند برای پیشکردهرا دریافت  
ی

 گ

دریافت کرده جنگ  کمک چراغ والیت فاریاب که به جوزجان آواره شده وخدیجه یک باشندۀ ولسوایل بل

ی و حضور طالبان در این ولسوایل را از علت  کند. شان به جوزجان عنوان یمهای اصیل مهاجرتو درگت 
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در نخست توسط ریاست امور مهاجران و عودت   هاهنواد گوید، این خادفتر زوا یم  سخن فیض، مسؤلغالم

 شد گان جوزجان شناکننده
ن
جاشده از های یر ن خانوادهبه گفتۀ او بیشتر ای اند. هسایی و به این دفتر معرف

 چراغ فاریاب هستند. دوکوه جوزجان و بلهای آقچه و خواجهولسوایل

 شود. سط پرداخت یمدالر در دو ق 180گوید برای هر خانواده آقای فیض یم

دوکوه، خانواده را به سه ولسوایل خواجه 547باشد که در مجموع پروژۀ زمستاین دفتر زوا یم»گوید: او یم

غان کمک یم  «نیک گاز است. یک پیک دالر و  180کنیم مجموع کمک ما آقچه و شتر

جاشده، ریاست اقتصاد والیت های یر ها به خانوادههای زمستاین و دیگر کمککمکست با وجود  گفتنن  

ها در این والیت زیر خط فقر هستند و جوزجان در یک رسوی عمویم اعالم کرد که هشتاد درصد خانواده

 کنند. وپنجه نرم یمها با مشکالت بسیاری دستجاشده در اثر جنگهای یر خانواده

اکادیم کرکت را در این  UNHCRریاست امورمهاجرین وعودت کننده گان والیت تخار با همکاری موسسه 

 دلو سال روان افتتاح نمود.  2والیت که قبال بازسازی نموده بود با حضور معاون وایل تخار به تاری    خ 

ورت با حضور  60برای تعداد ضمن باز گشایی این اکادیم  تن از ورزشکاران در رشته مذکورلوازم مورد ضن

 ریس مهاجرین ، معاون والیت وجمیع از ورزشکاران توزی    ع نمود. 
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فامیل بیجاشده  200سال روان برای دلو  2ریاست امور مهاجرین وعودت کننده گان والیت غزین به تاری    خ 

 داخیل

 در این والیت مساعدت نقدی نمود.  

هزار افغاین  15این مساعدت از جانب وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان بوده که برای هرفامیل مبلغ 

 با حضور داشت نماینده  والیت ، ورئیس امور مهاجرین توزی    ع شد. 

 

  

 

  

 

 

رای مخالف به تصویب  ۴۵رای موافق و  ۱۰۱رسانجام پس از جنجال های فراوان، سند بودجه سال مایل با 

 .رسید

کمیسیون مایل و بودجه پارلمان یم گوید که با تصویب بودجه، صالحیت حکومت از کود نود و یک گرفته 

 .شده و پس از این حکومت نمیتواند پول های دیگر را دراین کود اضافه نماید
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نمود تا رسنوشت این  را در آجندا شامل ۱۳۹۹مجلس نماینده گان روز چهارشنبه سند بودجه سال مایل 

 .سند مهم روشن گردد

ن چالش های که دراین سند وجود   و نت 
ن
شماری از اعضای مجلس در واکنش به عدم توازن در بودجه انکشاف

 .داشت، مانع گزارش دیه کمیسیون مایل و بودجه شدند و از عملکرد این کمیسیون انتقاد کردند

وع سال تقنینن اعضای کمیسیون مایل و بودجه “: سیدظاهر مشور نماینده ی والیت بلخ میگوید  در رسر

اض  ن علت انتقاد ها در برابر سند بودجه بیشتر است و نماینده گان مجلس اعتر میل عمل نکردند و به همی 

 ”.دارند

اما کمیسیون مایل و بودجه یم گوید که هیچ خیاننر از سوی این کمیسیون در بودجه صورت نگرفته و 

 .مجلس به گونهء کتنر به وزارت مالیه تسلیم داده شده استپیشنهادات اعضای 

بیش از هفت صد مکتوب به ارتباط پیشنهادات “محمد عظیم محسنن رئیس کمیسیون مایل و بودجه گفت: 

وکیالن به وزارت مالیه فرستاده شده و وزارت مالیه صالحیت دارد که شامل سند بودجه بسازند و باز ما را 

 ”.کنندبه خیانت متهم یم  

د که با بیشتر از  ی ستی فیصد رای موافق تصویب  ۶۹با این حال مجلس نماینده گان سند بودجه را به رای گت 

 .شد

 هایی در باره مرصف پول های هنگفت از کود 
وجود داشت، اما کمیسیون مایل  ۹۱هرچند پیش از این نگراین

ت حکومت برای ازدیاد پول دراین کود و بودجه مجلس نمایندگان یم گوید که با تصویب بودجه صالحی

 .سلب شده است

ن حال این کمیسیون یم گوید که تنها   افزود شده و بیش از پنج  ۱۱درهمی 
ن
پروژه جدید در بودجه انکشاف

 .صد پروژه دیگر انتقایل هستند

و سند بودجه میل که بیش از چهارصد و بیست ” مت  رحمان رحماین رئیس مجلس نماینده گان میگوید: 

هشت میلیارد افغاین است، که بیش از دوصد و هشتاد و نه میلیارد آن بودجه عادی و یک صد و یس و نه 

 است
ن
 ”.میلیارد آن بودجه انکشاف

 
ن
با تصویب بودجه اعضای مجلس نماینده گان از نهاد های بودجه یی یم خواهند تا در مرصف بودجه انکشاف

 عمل کنند، درغت  آن با واکن
 .ش تند مجلس روبرو خواهند شدشان قانوین
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ان رشدم بانک جهاین  ن  .بینن کرده استپیش۳.۳ ار  میالدی ۲۰۲۰ در سال افغانستان قتصادیا ت 

گفته است که زراعت در « ر مست  پر از ابهاماتحرکت د»دلو، در گزاریسر را زیر نام  ۲این نهاد امروز، 

اعتمادی سکتور خصویص افغانستان رشد خوب داشته است اما ابهامات در اوضاع سیایس کشور باعث یر 

ان رشد اقتصادی افغانستان در سال  ن ن   ۲.۹میالدی،  ۲۰۱۹شده است. اما با آن هم مت  درصد تخمی 

 است. گردیده

ان رشد اقتصادی، عمدتا به دلیل بهبود وضعیت جوی و رشد سکتور  در این گزارش آمده است که این ن مت 

ات خشکزراعت در نتیجه  سایل به دست آمده است. ی کاهش تاثت 

ی کرایل، رییس دفتر بانک جهاین در افغانستان، گفته است:  رشد داشته  ۲۰۱۹افغانستان در سال “هیتن

ای ط امنینر و ابهام در وضعیت سیایس سبب است، این یک ختر خوب است؛ اما هنوز هم وخامت رسر

 ”تضعیف اقتصاد افغانستان یم شود. 

ن به یک رشد مطلوب، افغانستان باید روند اصالحات “آقای کرایل افزوده است:  افغانستان برای دست یافیر

 مردم بهبود و فقر کاهش یابد. 
ی

ایط زندگ   ”را تشی    ع ببخشد تا زودتر رسر
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

، پی ن حال بانک جهاین ی نهایی انتخابات بینن کرده است که با کاهش خشکسایل و اعالم نتیجهشدر همی 

ان رشد اقتصادی در سال ریاست ن  .درصد افزایش خواهد یافت ۳.۳میالدی به  ۲۰۲۰جمهوری، مت 

از سویی هم رییس دفتر بانک جهاین در افغانستان گفته است که جامعه جهاین باید در کوتاه مدت برای 

فت های  ن افغانستان حفظ پیشر اخت  افغانستان را حمایت کند و در راستای رشد بلند مدت و خودکفایی نت 

 ”را کمک کند. 

ن الملیل خود اطمینان دهد که روی  کای بی  آقای کرایل تاکید کرده است که دولت افغانستان هم باید به رسر

ن به طور موثر  د و از منابع کمک نت  فت ها صورت میگت   ”استفاده یم شود. حکومت داری پیشر

ی تجارت را افزایش در این گزارش آمده است که افغانستان برای ارتقای خوداتکایی در کوتاه مدت، باید زمینه

ن مبارزه کند.   بدهد و علیه فساد اداری نت 

 

 

 

 

 

 


