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 صفحه                                                                                                   عناوین                                                               

 4 -------------------------- وله( چهی) دو رودیم شیپ اقتصاد آلمان: ادغام مهاجران به خوب   توتیانست

 6 -------------------- (رنایا ی) خب  گزار ابدیبا افغانستان توسعه یم راب  یا یهاانیبندانش یروابط تجار 

 7 ----------------------------- (هیهشت ماه) العرب یط رانیهزار مهاجر افغان از ا 485از  شیبازگشت ب

 9 ---------------------- (یآزاد و ی) رادشودبرگزار یم رانیافغانستان و ا انیم یو اقتصاد ینشست تجار 

 
 

 ناممکن شده است یدر هنگر  سازمان ملل: درخواست پناهندگ
ً
 10 ------------------------------ عمال

!) سالم وطندار(ستین د،یکنگونه که شما تصور یممهاجرت آن م؛یدر بلج جهاب   استیس یدانشجو 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 

 14 -- وزارت( تیدر قندهارفارغ شدند ) وبسا یحرفو یاز آموز ش ها  یداخل جاشدهیتن عودت کننده وب

 15 ------------------ وزارت( تینمودند ) وبسا افتیدر ینقد یدر کندز کمک ها جاشدهیصد ها خانواده ب
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انجام شده، ادغام مهاجران در بازار  (IW) براساس یک کار تحقیقاتی که توسط انستیتوت اقتصاد آلمان
شبکه »رسی    ع پیش رفته است. نسخه ای از این کار تحقیقاتی به دست  این کشور کار یط پنج سال گذشته

 .رسیده است« آلمان هئیت تحریریه

 

یا، عراق، ایرا براساس نتایج این تحقیق، شمار کارآموزان و افراد شاغل از هشت کشور  ن، افغانستان، اریتی
ن سال های  هک   نایجریا، پاکستان، سومالیا و سوریه تا  ۲۰۱۵ملزم به پرداخت بیمه اجتمایع بوده اند، بی 

 .تن افزایش یافته است ۶۰۰هزار و  ۵۴به  ۶۸۰۰از   شده و هشت برابر  ۲۰۱۹

ان اشتغال در میان شهروندان این کشورها از  ن درصد افزایش یافته  ۳۰.۸درصد به  ۱۰.۶به این ترتیب مت 
 .است

https://www.dw.com/fa-af/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%BA%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%AF/a-54781887?maca=dar-rss-dar-all-1481-rdf
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ی ویروس کرونا به بدتر شدن وضعیت مهاجران بر  ، همه گت 
 در بازار کار منجر یم بنیاد این کار تحقیقاتی

 از مهاجران در 
ی

 بزرگ
ً
کت های کار م شود. براین اساس، بخش نسبتا  وقت، رستوران ها و هوتل ها به کار رسر

 اقتصادی شیوع کرونا بسیار متاثر شده اند. اما نویسندگان این گزارش چشم مشغول اند که از پیامدهای
 .انداز پیدا کردن کار و اشتغال را روی هم رفته خوب ارزیاتی یم کنند

ه کرونا در بازار کار تا چ  منفن  حتی در حایل که معلوم نیست پیامدهای»ها در این گزارش نوشته اند:  آن
ار کداشته باشیم که در درازمدت ادغام مهاجران در بازار   مدت دوام خواهد داشت، یم توانیم انتظار این را 

 .«های گذشته باز گردد به روند مثبت سال

اتی که در ساختار جمعیتی آن ایجاد یم شود، با مشکل کمبود  این محققان یم گویند آلمان در تی تغیت 
وی کاری مواجه خواهد شد  .نت 

مشکل باید به حمایت از  برای رفع این»ادامه گزارش محققان از انستیتوت اقتصاد آلمان آمده است:  در 
ی  های مهاجرت به ادغام مهاجران ادامه داد و در بخش منظور تحصیل یا اشتغال باید امکانات بیشتی
ول هدفمندانه مهاجرت وجود دارد  فراهم شود. در این بخش ها امکان  .«کنتی
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شهریورماه امسال در  ۲۳و  ۲۲شست تجاری و فناورانه با تجار و بازرگانان افغانستان ن -ایرنا -تهران
، کشاورزی و های فناورانه سحوزه وشییم برگزار یم اختمان، مواد غذاتی   .شودپتی

دیگر تا برگزاری  گزارش روز سه شنبه معاونت علیم و فناوری ریاست جمهوری، کمتی از دو هفته  به
افغانستان مانده است. رویدادی فناورانه که  های ایراتن با تجار و بازرگانان کشور بنیاننشست دانش
ن   .فته استها را هدف گر بنیاندانش یلالملتوسعه بازار بی 

ریاست جمهوری افزایش  وریها توسط معاونت علیم و فنادر روزهای تحریم و کرونا برگزاری این نشست
ن  ن مرکز تعامالت بی  زاری علم و فناوری این معاونت اقدام به برگ الملیلیافته است و در حال حاضن نت 

کتفناورانه می های رو در روی تجاری و نشست  بنیان و تجار و بازرگانان افغانستاتن کردههای دانشان رسر
 .است

https://www.irna.ir/news/84023446/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF
https://img9.irna.ir/d/r2/2020/06/24/4/157187529.jpg
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ر روزهاتی که به دافغانستان  بنیان ایراتن به کشور این رویداد با هدف توسعه صادرات محصوالت دانش
ن تحریم ن  ها و شیوع کرونا،دلیل باال گرفیی افتد. الملیل کاهش یافته است، اتفاق یمارتباطات و تعامالت بی 

کتتواند نویددهنده توسعه فعالیتیم ویدادی کهر  از مرزهای   های فناور و خالق ایراتن در خارجهای رسر
 .کشور باشد

های در حوزه ۹۹سال  شهریورماه ۲۳و  ۲۲نشست تجاری و فناورانه با تجار و بازرگانان افغانستان 
وشییم ، کشاورزی و پتی  .شودبرگزار یم فناورانه ساختمان، مواد غذاتی

 tesc.ir نتی توانند به آدرس اینتی ضور در این رویداد و کسب اطالعات بیشتی یممندان برای حعالقه
 .مراجعه کنند
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ن  یط هشت ماه سال جاری  ای نوشت،سپتامتی با نشر اعالمیه 1شنبه الملیل مهاجرت سهسازمان بی 
 .اندافغانستان بازگشت کرده مهاجر افغان از ایران به 599هزار و  485میالدی 

اند  دهاوت امسال از ایران بازگشت کر  29از تاری    خ اول ژانویه ایل  در این اعالمیه آمده، این مهاجرین افغان
 .یافته است هفت درصد کاهشبازگشت مهاجرین افغان از ایران در مقایسه به هفته گذشته  که روند 

 افغانستان شدند و  این اعالمیه، این مهاجرین افغان از طریق مرزهای نیمروز و اسالم قلعه وارد  براساس
ن  های از مهاجرین بدون اسناد کمک ها تنالملیل مهاجرت در جریان هفته گذشته با صدسازمان بی 

دوستانه کرد  .بشر

ن اشاره شده و آمده است، یط هشت ماه سال جاریها بازگشت افغان در این اعالمیه به و د از پاکستان نت 
 .اندمهاجر افغان از پاکستان بازگشت کرده 979هزار و 

اییط صورت  گفتتن است د که در سال یم که بازگشت هزاران مهاجر افغان از ایران به افغانستان در رسر گت 
ونیم ماه از حادثه به که پس از گذشت یک  د جاری دو حادثه مرتبط به مهاجرین افغان در ایران رخ دا

ن مهاجرین افغان توسط وهای انتظایم ای رودخانه انداخیی اندازی نت  ، حادثه دیگری که تت 
وهای ایراتن ران نت 

اندازی) به خودرو  ق موتر یادشده حری موتر( حامل پناهجویان افغان در شهر یزد بود رخ داد که در این تت 
 جانشده و در نتیجه سه افغا

ی
ن زخم برداشتند ن بر اثر جراحات و سوختگ  .باختند و شماری نت 

امسال به ریاست محمد حنیف اتمر رسپرست وزارت امور خارجه این   ژوئن 21هیأت افغانستان به تاری    خ 
امور  های ارشد ایراتن از جمله محمدجواد ظریف وزیر دو روزه وارد تهران شد با مقام کشور در سفری
علیه مهاجرین افغان « اخت   حوادث ناگوار »ر مورد مسایل مختلف دو کشور از جمله خارجه ایران د
 .صحبت کرد

 ژوئن امسال اعالم کرد، هیأت کابل در سفری دو روز به تهران 22تاری    خ  وزارت امور خارجه افغانستان به
ی جدی حوادث اخت  مرتبط به جان تی های مصونیت اتباع افغازمینه در  ن نگت  ان در ایران و افغ باخیی
ی از تکرار این حوادث، به توافقاتی راه  .یافتند دست های جلوگت 
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قرار است ششمی   نشست کمیسیون تجاری و اقتصادی دوجانبه میان افغانستان و ایران در آینده 
  .نزدیک در کابل برگزار شود

شخص نکرد، را م شمروزخان مسجدی سخنگوی وزارت مالیه افغانستان هرچند زمان دقیق این نشست
 ای سنبله( رسپرست وزارت مالیه ۱۰اما افزود که عرص روز گذشته )

ی
ن با وزیر انرژی ایران در مورد آمادگ

  .نشست صحبت کرد

نمایشگاه تولیدات و  نشست کمیسیون تجاری و اقتصادی و  های وزارت مالیه، قرار استبه گفته مقام
  .ر شودنزدیک در کابل برگزا آینده های برق، آب و فاضالب در تکنالوژی ایران در بخش

ن آن برگزار و  کنند تا این نشستهای فتن در این مورد کار یمآقای مسجدی افزود که تیم در زمان معی 
  .درست اجرا شود تعهدات دو جانبه در چارچوب این کمیسیون به صورت
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کشور و   ۲صادی اقت ها و موانع توسعهتهای ویژه اقتصادی افغانستان، فرصوضعیت و ظرفیت
ن نشسفعالیت کمیسیون تجاری و اقتصادی دوجانبه مورد   تهای اقتصادی ایران در افغانستان در ششمی 

  .برریس قرار خواهد گرفت

 .میلیون دالر است ۲۵۰ارزش دادوستد تجاری میان افغانستان و ایران در حال حاضن 

 

 

 در داخلهای هنگری، درخو گویند بر مبنای اقدامات اخت  مقامیم منابع سازمان ملل
ی

این   است پناهندگ
 ناممکن شده است. مهاجران باید به سفارتخانه

ً
راجعه  کشورهای همسایه م  های هنگری در کشور عمال

 .کنند

خود را از »گوید دولت این کشور سیمون، سخنگوی دفتی کمیساریای سازمان ملل متحد در هنگری یمارنو 

 راحت کرده است. زحمت درخواست
ی

 «های جدید پناهندگ
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با تصمیم اخت  حکومت ویکتور اوربان، نخست وزیر محافظه کار و ضد مهاجرت هنگری، برای مهاجران 

ممکن است در داخل این کشور درخو   کنند زیر این درخواست باید در سفارتخانهغت 
ی

های  است پناهندگ

 های همسایه ارائه گردد. کشور 

اقدامات حکومت هنگری در زمینه مهاجرت هنگایم شدت یافت که چند ماه پیش دادگاه اتحادیه اروپا 

 در مرزهای جنوتی این کشور 
، محکوم  بوداپست را به دلیل زنداتن کردن پناهجویان در دو کمپ ترانزیتی

 کرد. 

به کشورش توصیف کرد اما با این « تجاوز بروکسل» اوربان، نخست وزیر هنگری این تصمیم را ویکتور 

اکن آن را به مراکز باز در پناهجوی س ۳۰۰های یاد شده را مسدود کند و حدود حال پذیرفت که کمپ

 داخل کشور انتقال دهد. 

ی مقامناظران یم   گویند با سختگت 
ی

، تعداد کیم از پناهجویان در این  های مجارستان در زمینه پناهندگ

 
ی
 ارد هم کاهش یافته است. مانده اند و شمار مهاجران تازه و کشور باق

ی از ورود مهاجران و عدم امکان درخواست  به گفته سازمان ملل متحد، اقدام هنگری برای جلوگت 

ن الملیل محسوب یم  اروپاتی و بی 
ن  در داخل این کشور نقض قوانی 

ی
 شود. پناهندگ

 اندهزار مهاجر دستگب  شده ۲۰حدود  ۲۰۲۰ز آغاز سال ا

ن وضعیت بهتی نیست. در ضبستان، که گذرگاه عمده  گذشته از آن در کشورهای همسایه هنگری نت 

 دادهمهاجر در سفارت هنگری درخواست پن ۷ جوالی، تنها  ۳۱شود تا مهاجران محسوب یم
ی

 اند. اهندگ

کنند. به گفته های پناهجویان با کندی عمل یمبرریس درخواستدر داخل هنگری مسئوالن اداری در  

 به مهاجران عرضه یمکه کمک (HHCتیمیا کوواکس، وکیل در کمیته هلسینگ )
ی
این  »کند های حقوق

 «دغام بزرگساالن با تاخت  روبرو گردد. اشود که آموزش کودکان و کندی موجب یم

ه مهاجران فوق العاده افزایش یافته است: در فاصله این در حالیست که فعالیت پولیس هنگری علی

قانوتن در داخل یا هنگام تالش ب ۲۰۰۰۰، حدود ۲۰۲۰های جنوری و اگست ماه رای ورود به مهاجر غت 

 اند. ها و سپس به ضبستان فرستاده شدهاند. این مهاجران ابتدا به بازداشتگاههنگری دستگت  شده

 اند. نفر از هنگری به ضبستان اخراج شده ۸۰۴نها در ماه جوالی به گفته منابع سازمان ملل، ت
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 یمیار، از جوانان نخبۀ کشور که در بلجیم زندهمحمدزبت  عالم
ی

ن کارت کند یمگ گوید، پس از گرفیی
ی آغاز  ب« سیاست جهاتن »شهروندی این کشور تحصیالتش را در رشتۀ  ه سطح کارشنایس ارشد/ماستی

 کرده و اکنون دانشجوی سال آخر این رشته است. 

نگاری دانشگاه کابل است، در افغانستان به عنوان تهیهیار که دانشعالم کننده و گویندۀ آموختۀ رشتۀ ختی
ن تدریس کرده است. ختی در رسانه  ها وظیفه اجرا کرده و در دانشگاه نت 

ون از کشور عنوان یمجمله ناامتن را از علتاو عوامل زیادی از  کند. محمدزبت  که دو های مهاجرتش به بت 
گوید که همشش در افغانستان پزشک بود و اکنون سال پیش با همش و دو فرزندش به بلجیم رفت، یم

ن شامل مکتب شده است.  ش نت 
 تحصیالتش را از رس گرفته و دختی

گوید، های مهاجرت نامنظم را فراموش نکرده است. او یمهای راهیار، هنوز سختی اما محمدزبت  عالم
کتقاچاق انسان در افغانستان بیش  تر از طریق رسر

ن
ان با ها صورت یمهای سیاحتی و ضاق د و قاچاقتی گت 

ن به مردم، آنهای رسخدادن باغنشان های ه مهاجرتهای ُپرخطر وادار بدهند و از راهها را فریب یموستی
 کنند. قانوتن یمغت  

، ماجرای مهاجرتش از افغانستان تا عبور از کشورهای منطقه و رسیدن به کشور مقصد را  محمدزبت 
ان هیچ به تعهدات»کند: گونه روایت یماین کنند و زماتن که مهاجرت نامنظم از شان عمل نیمقاچاقتی
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ها خییل دشوارگذر استکشور مبدا آغاز یم ن گونه که یم. همانشود تا کشور مقصد، مست  گویند، گذشیی
 «که هفتاد مرتبه دشوارتر از آن است. ماند، بلخوان رستم یماز هفت

کنند: ها عبور یمها و سخرهها، کوهاز میان دشت به گفتۀ او، مهاجران برای رسیدن به کشور مقصد
 جاتی »

خوابند، جاها یمدر آنها برند، جای حیواناتی چون سگ است که شبکه مهاجران به رس یم  حتی
 که گنجایش اها بخوابید. اما مجبورید گرسنه روی سنگ

ی
تن در آن  ۵۰تن را ندارد، بیش از  4ایل  3تاق

 یمزنده
ی

احت نیست. تشنابگ ن که برای خانمکنند و جای برای استی ست و بوی ها یک معضل جدی ا رفیی
 «ت آسان نیست. کنید، مهاجر گونه که شما فکر یمبد از طرف دیگر. آن

هاتی از یار، قصههزار دالر شده است؛ مبلغن که باالتر از تصور او بود. عالم ۳۰از  هزینۀ سفر زبت  بیش
جویان یمها پنهان مانده است؛ از زجرهاتی که پناهتر از دید رسانهکند که بیشمست  مهاجرت روایت یم

ان با آنان.   قاچاقتی
انساتن  بینند تا رفتارهای غت 

، آن گذرد را چه که در میان راه افغانستان و ایران، ایران و ترکیه و ترکیه و یونان بر مهاجران یممحمدزبت 
باشد و بیشتی گوید، در منطقۀ باکو که نقطۀ مرزی میان ایران و ترکیه یمخواند. او یمبسیار وحشتناک یم

قابل پ ردها هستند، رفتارشان با مهاجران غت 
ُ
ان آن ک ها با ابزارهای ذیرش است و بیشتی انسانقاچاقتی

 شوند. جارحه کشته و زخیم یم

، در آن ان به گفتۀ محمدزبت  جا زنان و کودکان و پت  و جوان همه ناگزیرند بر بنیاد اصول و قواعد قاچاقتی
تباط است و  های چاتی در ار افزاید که از زمان حضور در افغانستان تاکنون با روزنامهیار یمرفتار کنند. عالم

ن نوشته است.  کتاتی در بارۀ مهاجرت  نامنظم نت 

 مهاجرت تی 
را در افغانستان از  کاری، مشکالت اقتصادی و ناامتن کاظم الهام، سخنگوی سازمان جهاتن

دیه، گوید، در این زمینه عالوه بر آگایهکند. او یمهای نامنظم عنوان یمهای اصیل مهاجرتعلت
ن تمرکز کنند تا از کردن زمینهربوطه باید در بخش فراهمهای محکومت و وزارت های کاری برای جوانان نت 
ی شود. ادامۀ مهاجرت  جلوگت 

قانوتن  های غت 

وطندار، ارایۀ وگوتی با سالمگان در گفتکنندهسیدعبدالباسط انصاری، مشاور وزارت مهاجران و بازگشت
در  گوید،داند. او یمنظم اثرگذار یمهای نامدیه این وزارت را در بخش کاهش مهاجرتهای آگایهبرنامه

 مهاجران به اروپا از حدود دیه به مردم شمار درخواست پناهندهنتیجۀ آگایه
ی

هزار تن در سال  55گ
 کاهش یافته است.   2019هزار تن در سال  33به  2018

 ۴۰۰ میالدی تاکنون حدود ۲۰۲۰گان، از آغاز سال کنندهن و بازگشتبر بنیاد معلومات وزارت مهاجرا
اند. از این میان، حدود هزار شهروند افغانستان به گونۀ داوطلبانه از ایران و پاکستان به کشور برگشته

۳۰۰  
ی
 اند. هزار تن دیگر از پاکستان به کشور آمده ۵۰هزار تن از ایران و متباق

ن روزانه حدود چنان یماین وزارت هم افغانستان از دیگر   شهروند ۳۰۰تا  ۲۰۰افزاید که به گونۀ میانگی 
 .شوندبرگشت داده یم کشورها 
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تن عودت   49سنبله سال روان برای  10ریاست امور مهاجرین وعودت کننده گان والیت قندهار به تاری    خ 
ن آموزش های حرفوی در این  . والیت وسایل کار توزی    ع نمود  کننده و بیجاشده فارغی 

اک کننده گان به مدت  ، وترمیم موتر  6این اشتی ماه آموزش های حرفوی را در بخش های نجاری، نلدواتن
 . در این والیت آموزش دیده و آماده خدمت در جامعه شدند  MC از جانب موسسه

ن در بخش های متذکره با حضور درپایان  اک کننده گان این برنامه وسایل کاری نت 
 این کار برای هریک اشتی

 . داشت آمر امور کار این والیت ونماینده مهاجرین قندها ر درمرکز توزی    ع شد 
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 سنبله سال روان به همکاری موسسه 10ریاست امور مهاجرین وعودت کننده گان والیت کندز به تاری    خ 
ACTED ی نمود صد ها خانواده بیجاشده جدید را در این والیت مساعدت نقد . 

ا 239این خانواده ها که تعداد شان به  سد از اثر جنگ و ناامتن های اخت  ولسوایل های  زفامیل مت 
 موسسات همکار شناساتی و آقتاش،

ی
خان آباد و مرکز شهر کندز بیجا و درهمکاری این اداره با هماهنگ

 . برریس شدند 

ضور داشت رئیس مبارزه با حوادث کندز ، هزار افغاتن پول نقد بوده که با ح 22مساعدت متذکره شامل 
 . ورای والیتی ، اداره مهاجرین و موسسه یاشده در مرکز توزی    ع شد ش نماینده ریاست 

 با کمیته حاالت اضطرار
ی

والیتی و ریاست امور مهاجرین کندز جهت برآورده   این مساعدت در هماهنگ
 نیازمندیهای آنان شامل مواد غذاتی و غت  غذاتی و 

ن  . سایر نیازمندیهای صورت گرفتساخیی

 


