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 صفحه                                                                                                   عناوین                                                               

 4 ---------------------------------------------- (هی) العرب میماه و ن 10در  رانیهزار مهاجر افغان از ا 638از  شیبازگشت ب

 6 --------------------------------------------------------- (وزین ورو ی) یمهاجران در مالز  هیعل ی   برانگسخنان نفرت شیافزا

 7 -------------------------- وله( چهیروند مهاجرت شده است) دو  ی: کرونا باعث کندیو توسعه اقتصاد یسازمان همکار 

ش یم  وروسیاش را در امتداد رودخانه ا یمرز  یحصار ها ونانی  11 --------------------------------- وله( چهی) دو دهدگسیر

 
 

گان و برگشت کننده گانجاشدهها به ب  کمک  شیر یب تیوزرات و موسسات کمک کننده، سبب موثر  انیم شیر یب یهاهماهنگ

 13 ----------------------------------------------------------------------------------------------- وزارت( تیشود؛) وبسا یم
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

ونیم ماه سال جاری میالدی ای نوشت، یط دهاکتی  با نشر اعالمیه 19الملیل مهاجرت دوشنبه سازمان بی   
 .اندمهاجر افغان از ایران به افغانستان بازگشت کرده 733هزار و  638

اند  ردهت کاکتی  امسال از ایران بازگش 17در این اعالمیه آمده، این مهاجرین افغان از تاری    خ اول ژانویه ایل 
 .درصد افزایش یافته است 13که روند بازگشت مهاجرین افغان از ایران در مقایسه به هفته گذشته 

 براساس این اعالمیه، این مهاجرین افغان از طریق مرزهای نیمروز و اسالم قلعه وارد افغانستان شدند و 
های جرین بدون اسناد کمکه با صدها تن از مهاالملیل مهاجرت در جریان هفته گذشتسازمان بی   

دوستانه کرد  .بشر

ونیم ماه سال جاری ها از پاکستان نی   اشاره شده و آمده است، یط دهدر این اعالمیه به بازگشت افغان
 .اندمهاجر افغان از پاکستان بازگشت کرده 387پنج هزار و 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

با نشر  2020سپتامی   23کنندگان افغانستان به تاری    خ از سوی دیگر، وزارت امور مهاجرین و عودت
مهاجر افغان از ایران به کشورشان  566هزار و  81ای نوشت، یط یک ماه گذشته دست کم اعالمیه

 .بازگشت کردند

تن دیگر  68هزار و  41گونه اجباری و تن به 496هزار و  39در این اعالمیه آمده بود، از میان این آمار 
 دارندنف 58تان بازگشت کردند که گونه داوطلبانه از ایران به افغانسبه

 
 .ر آنها مدرک پناهندگ

اییط صورت یم د که در سال گفتن  است که بازگشت هزاران مهاجر افغان از ایران به افغانستان در شر گی 
ونیم ماه از حادثه به جاری دو حادثه مرتبط به مهاجرین افغان در ایران رخ داد که پس از گذشت یک

وهای انتظایم ایرودخانه انداخیر  مه اندازی نی  ، حادثه دیگری که تی 
وهای ایراب  ران اجرین افغان توسط نی 

اندازی موتر یادشده حری ق به خودرو )موتر( حامل پناهجویان افغان در شهر یزد بود رخ داد که در این تی 
 جان باختند و شماری نی   زخم برداشت

 
 .ندشده و در نتیجه سه افغان بر اثر جراحات و سوختگ

ژوئن امسال به ریاست محمد حنیف اتمر شپرست وزارت امور خارجه این   21هیأت افغانستان به تاری    خ 
های ارشد ایراب  از جمله محمدجواد ظریف وزیر امور کشور در سفری دو روزه وارد تهران شد با مقام

ه مهاجرین افغان علی« حوادث ناگوار اخی  »خارجه ایران در مورد مسایل مختلف دو کشور از جمله 
 .صحبت کرد

 ژوئن امسال اعالم کرد، هیأت کابل در سفری دو روز به تهران 22وزارت امور خارجه افغانستان به تاری    خ 
ی جدی حوادث اخی  مرتبط به جانهای مصونیت اتباع افغان ب  در زمینه باخیر  افغان در ایران و گی 

ی از تکرار این حوادث، به توافقراه  .تندابر دست یافهای جلوگی 



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

6 

 

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

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

همزمان با افزایش شیوع ویروس کرونا در مالزی، موج  از سخنان نفرت انگی   و اطالعات غلط که آوارگان 
 .شودبوک منتشر یممسلمان روهینگیابی را هدف قرار داده است، در فیس

اند اما برج  اند با گزارش کاربران حذف شده که به قصد نفرت پراکن  ایجاد شدهگرچه برج  از صفحابر 
 مانده

ر
ز در یک گروه خصویص با حدود صفحات و نظرات همچنان باق اند. به طوریکه طبق گزارش روییر

ند، این گروه قویم ملعون نفرین شدهامیدوارم همه آن»هزار عضو، فردی نوشته است:  ۱۰۰  «.ها بمی 

ز، فیسط ت اذعان کرد که از این شبکه اجتمایع برای تحریک به خشون ۲۰۱۸بوک سال بق گزارش روییر
ر برای میلیارد دال ۳.۷بوک بیش از علیه روهینگیا در میانمار استفاده شده است و سال گذشته فیس

 .امنیت و ایمن  در این شبکه اجتمایع هزینه کرد

دهد که همچنان گفتار بیگانه هرایس ادامه نگیا در مالزی نشان یماما افزایش اظهارات علیه اقلیت روهی
 .دارد

ز گفت:  بوک متعهد به امنیت و ایمن  کاربران ادعاها مبن  بر اینکه فیس»سخنگوی فیس بوک به روییر
 «.نیست، نادرست است

ز نوشته است که به حدود  های بوک رسیده است که از سوی مقامصفحه و گروه در فیس ۳۰روییر
 درباره مهاجران روهینگیابی و ها سخنان تبعیضشود که در آنامنینر سابق و فعیل مالزی اداره یم

آمی  
قانوب  بیان یم ها نظر هم همچنان در این شبکه اجتمایع موجود است که تشویق به ده .شودمهاجران غی 

 .کندخشونت یم
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

دهد سخنان ه به کاربران اجازه نیمک  بوک برج  از این صفحات را حذف کرده است و گفتهفیس
 .دانگی   منتشر کنند یا تهدید به خشونت انجام دهننفرت

 .کندها حذف یمبه محض آگایه از این مطالب آن اجتمایع تاکید کرد که این شبکه

یت مسلمان و تا مدت  ها از ها با مسلمانان روهینگیابی که به خاطر آزار و اذیتمالزی کشوری است با اکیر
 یم ۱۰۰کرد. بیش از اند دوستانه رفتار یممیانمار فرار کرده

 
 .کنندهزار مسلمان روهینگیا در مالزی زندگ

اما در آوریل گذشته ورق برگشت و اقلیت روهینگیا متهم به اشاعه ویروس کرونا در مالزی شدند. گفتار 
ده به خصوص در فیس بوک که طبق آمار تقریبا  میلیون  ۳۲درصد از  ۷۰ نفرت انگی   به طور گسیر

 .کنند منتشر شدمالزیابی از آن استفاده یم

 کردهها که سالمالزیابی 
 

وع به تماس گرفیر  با پلیس درباره ما کردند. ها با پناهندگان روهینگیا زندگ اند، شر

 .ایم. دائما در هراس هستیمبرج  از ما شغلمان را از دست داده

 یک مهاجر روهینگیابی در مالزی 

بوک به تشدید انگی   در فیساند که اظهارات نفرتهای مدافع حقوق بشر و مدافع پناهندگان گفتهگروه
 .شودبیگانه هرایس در مالزی منجر یم

ز گفت:   کردهها که سالمالزیابی »یک پناهنده روهینگیابی به روییر
 

اند، ها با پناهندگان روهینگیا زندگ
وع به تماس گرفیر  با پلیس درب ایم. دائما در هراس برج  از ما شغلمان را از دست داده .اره ما کردندشر

 «.هستیم

پناهنده دیگری که پنج سال پیش از میانمار فرار کرده است تاکید کرد که پس از اینکه مشخصات وی در 
م ها به او پیااش را غی  فعال کرده است چراکه شماری از مالزیابی فیس بوک منتشر شد، حساب کاربری

 .دادند که به میانمار برگردد

فهمند که چنی   نظرابر چقدر ها نیمبوک در این رابطه شکست خورده است. آنفیس»وی افزود: 
 « .تواند خطرناک باشدیم

، مهاجران به شدت از پاندیم کرونا متأثر گردیده (OECD) به گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی
اند و مهاجرت نی   به وضوح کاهش یافته است. بنابر منبع این سازمان خطرشایت کرونا در میان مهاجران 

 .نی   خییل شدید یم باشد
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وزارت امور مهاجرین 
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 انسان ها را در شاش دنیا تغیی  داده است. اما به گز 
 

 ارش سازمانپاندیم کرونا و پیامدهای آن، زندگ
ه از این مهاجران با شدت بیشیر به تناسب دیگر اقشار جامع  «OECD» همکاری و توسعه اقتصادی

 .پاندیم متأثر گردیده اند

، مهاجران خود در تامی   نیازهای اولیه مردم مانند خدمات امور صیح، «OECD» براساس گزارش
 و رساندن بسته ها و مواد غذابی 

 
 .سایس داشتندانقش   ودیت هار دوران محدد  فروشندگ

انه بود و بسیاری از کشورها  حنر در زماب  که محدودیت ها برای مبارزه با بیماری کرونا بسیار سختگی 
مرزهای شان را مسدود کرده بودند، حکومت ها به طور مثال در زمینه ورود کارگران در عرصه های 

ی از زمی   های زراعنر استثنا قائل شدند که  .حکومت آلمان فدرال نی   در شمول آن ها است حاصل گی 

ان و  OECD» ۲۴» براساس ارقام سازمان درصد از پرستاران را در کشورهای صنعنر  ۱۶درصد از داکیر
 .مهاجران تشکیل یم دهند و به این ترتیب آن ها در مبارزه با ویروس کرونا در خط مقدم جبهه قرار دارند

 در  ۱۹ید شمار مهاجراب  که به بیماری کوو 
 

یان و زندگ  مبتال شده اند، به خاطر ارتباط مستقیم با مشیر
 فضای تنگ در اغلب موارد، بسیار بیشیر از دیگر اقشار جامعه است. افزون براین تحقیقات سازمان

«OECD»  در میان مهاجران دست کم دوبرابر مردم محیل  ۱۹نشان داده که خطر شایت بیماری کووید
 .است

https://www.dw.com/fa-af/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%DA%A9%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/a-55325754
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

  .تیک بدون کمک مهاجران دچار مشکالت جدی یم شدبخش لوجیس

 هستند که بیکار یم شوند 
ز
ز کسان  مهاجران نخستی 

 .تاثر شده اندم  مهاجران بیشیر از دیگران از پیامدهای اقتصادی پاندیم کرونا

بسیاری از آن ها در رستوران، هوتل و در صنعت گردشگری کار یم کنند و این ها دقیقا همان بخش هابی 
و محدودیت های تصویب شده بیشیر از دیگران دچار مشکالت  ۱۹ستند که به خاطر بیماری کووید ه

 .جدی شده اند

عضو  در صنعت مهمانداری اتحادیه اروپا، مجموعا یک چهارم از افراد استخدام شده از کشورهای غی 
 .دوبرابر است هستند که به این ترتیب شمار آن ها در مقایسه با دیگر بخش های اقتصاد مردیم

قراردادهای کاری در این بخش ها اغلب بسیار کوتاه مدت هستند و به این خاطر مهاجران در اغلب موارد 
 .نخستی   افرادی هستند که بیکار یم شوند

 دراین باره وجود ندارد. اما همی   حاال 
 
هم مشخص شده است که مهاجران در  هنوز داده های کاق

ده کشورهای جنوب اروپا، ایرلند، سویدن، ناروی و امریکا به خاطر پاندیم کرونا بیشیر از دیگران آسیب دی
 .اند

ی از شیوع بیشیر ویروس کرونا  بسیر  مکتب ها هم در راستای محدودیت های تصویب شده برای جلوگی 
انش آموزان موظف شوند در خانه و به صورت انالین درس پیامدهای جدی داشته است. در صوربر که د

  .را تعقیب کنند، کودکان مهاجر به این خاطر بیشیر از دیگران آسیب یم بینند

https://www.dw.com/fa-af/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%DA%A9%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/a-55325754


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

10 

 

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

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 
 

ی دارند، به طور مثال برای خرید یک کمپیوتر. فضای زندگ والدین آن ها به صورت متوسط امکانات کمیر
 
 
 بر زبان آلماب  در اغلب موارد نیم توانند به فرزندانشانآن ها تنگ تر است و به خاطر عدم تسلط کاق

ل  کمک کنند. پس به این ترتیب تدریس در می  
 

باعث یم شود که کودکان مهاجر   در انجام تکالیف خانگ
 .در مقایسه با دیگران بیشیر از درس عقب بمانند

 

  .نیستندهمه خانواده ها دارای امکانات الزم برای آموزش فرزندانشان در خانه 

ی بیماری کووید  «OECD» به گزارش سازمان ات همه گی  در کشورهای مبدا مهاجران و برای آن  ۱۹تاثی 
ان مبلغ  که توسط مهاجران به وطن شان واریز یم شد، کاهش یافته و  ها بسیار جدی خواهد بود. می  

س خواهد بود ی در دسیر  .فرصت های کاری کمیر

ی علیه ورود از آن ج «OECD» به نظر سازمان ابی که کشورهای مقصد مهاجران امروز با شدت بیشیر
غی  قانوب  به کشور مبارزه یم کنند و امکانات مهاجرت قانوب  کاهش یافته است، ممکن است این 

 .وضعیت در کشورهای مبدا باعث ناامیدی و یاس شود

 «نیازمند هستیم« به دیگران»کرونا به ما نشان یم دهد که  »

این خطر نی   وجود دارد که به خاطر افزایش بیکاری در کشورهای عضو، مردم  «OECD» زماناز نظر سا
ی نی   در آن جا افزایش یابد. در برج  از کشورها کمپاین  محیل مهاجران را رقیب خود بدانند و خارج  ستی  

https://www.dw.com/fa-af/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%DA%A9%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/a-55325754
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ی و یا مسئول هابی برای مردم محیل برگزار یم شود تا تصورات اشتباه از مهاجران به عنوان رقیب کار 
 .شیوع ویروس ایجاد نشود

بخشر جدانشدب  »به گفته سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، مهاجرت اصوال یک پدیده مثبت بوده و 
 ما است

 
 .«ما را به یکدیگر پیوند یم دهد»این پدیده «. از زندگ

 

 آیا مردم محیل در صورت افزایش نرخ بیکاری مهاجران را رقیب خود یم دانند؟ 

، «OECD» به گفته استفانو اسکارپیتا، مدیر اشتغال و امور اجتمایع در سازمان ، این بیماری همه گی 
 در انزوا به ما نشان داد که 

 
 .«چقدر به دیگران نیازمند هستیم»محدودیت های تصویب شده و زندگ

ام به دست آمده، پاندیم کرونا و پیامدهای آن، بخش مهیم از دستاوردهابی که در بخش مهاجرت و ادغ
ه به از بی   برود. در حایل که حکومت ها باید به ادغام مهاجران به عنوان شمایه گذاری درازمدبر بنگرند ک

 .نفع همگان است

 .کریستوف هسل باخ/م. ا

ش یم یونان حصارهای مرزی اش دهد. هدف از این را در امتداد رودخانه ایوروس در مرز با ترکیه گسیر
ی از آمدن مهاجرین از ترکیه یم باشد  .اقدام جلوگی 

https://www.dw.com/fa-af/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%DA%A9%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/a-55325754
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 (مهاجرین از سال ها به این سو تالش یم کنند از رودخانه مرزی ایوروس از ترکیه به یونان بروند )آرشیف

یاکوس متیسوتاکیس نخست وزیر یونان در ت بعد از دیدار از افتتاح این « ای آر بر »لویزیون دولنر کی 
 .کنندفت که به این وسیله شهروندان یوناب  خود را در امن احساس یمگ پروژه 

دهد که از ترکیه به سوی یونان و به انقره همواره تهدید کرده است که باردیگر به هزاران مهاجر اجازه یم
 .این ترتیب به اتحادیه اروپا بروند

در شمال این رودخانه مرزی میان ترکیه و یونان، در عبور گاه کاتستانیس/کاپیکوله از قبل یک حصار 
ی وجود دارد. در حال حاض  آتن در سه قسمت مسی  جنوب  روخانه، سه حصار  مرزی یازده کیلومیر

ی ایجاد یم  ۲۷جدید با امتداد   .کندکیلومیر

وری بحرا نقره ب  میان اتحادیه اروپا و ترکیه به وجود آمد. در آن زمان ادر این رودخانه مرزی، در ماه فی 
گذارد. بعد از آن هزاران مهاجر از ترکیه به سوی اعالم کرده بود که مرزها را به سوی اتحادیه اروپا باز یم

 .یونان حرکت کردند

مورین و در ب  آن ماکند اتحادیه اروپا در واکنش گفت که ترکیه از وضعیت نابسامان مهاجرین استفاده یم
 فرانتکس یا آژانس حفاظت مرزی اروپا را به محل فرستاد

 
 .اضاق

https://www.dw.com/fa-af/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%AF/a-55316757
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 رسپرست و نامزد وزیر وزارت امور مهاجرین و عودت کننده
ی
گان در یک گفتگوی نور الرحمن اخالق

ز رئیس بخش مهاجرت سفارت امریکا در کابل تصویری با خانم دیان ، تاکید کرد که (BPRM)وتی 

 بیشیی وزارت با تمویل
ی

  .ها استم موثریت بیشیی کمکگان، یگ از عوامل مهکنندههماهنگ

 بیشیر ما با حمایت   " :گان بیان کردکنندهدر این گفتگو شپرست وزارت امور مهاجرین و عودت
 

هماهنگ

های که بخش اعظم از برنامه (BPRM)ملیل، بخصوص بخش مهاجرت سفارت آمریکاالگان بی   کننده

 به مهاجران، عودت کنندهرسیده
 

شود تا ما در کند، سبب یمها را تمویل و حمایت یمجاشدهگان و ب  گ

  ".تر عمل بکنیمها و شفافیت، بیشیر و خوببخش کاهش مصارف اداری)ادمی   کاست(، نظارت از برنامه

زون بر این؛ شپرست وزارت خواهان حمایت این اداره آمریکا در افغانستان از سیستم معلومات اف

، معلومات مربوط به  مهاجرت گردیده تاکید کرد که الزم است برای غنامندی و تامی   شفافیت بیشیر

  .گردد  های داخیل نی   در آن ثبتجاشدهب  

 بیشیر میان دو اداره بحث نمایددر این گفتگو قرار بر آن شد تا یک کمیته مشیر 
 

  .ک تخنیگ روی هماهنگ

 ضمن آروزی تحقق صلح گفت در صورت تحقق صلح در پنج
ر
سال آینده در همی   حال آقای اخالق

میلیون افغان بخصوص از کشورهای همسایه به افغانستان بازگشت خواهند کرد که به گفته حدود پنج

ن برنامه مشخص دارد. او گفت همچنان این وزارت روی سناریوی ایشان، وزارت روی ادغام و استقرارشا
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کند و اشاره کرد که اتفاق هلمند نشان داد ها در صورت عدم تحقق صلح نی   کار یموضع مهاجربر افغان

ی مهاجر و    .بیجاشده خواهد بودکه در چنی   صوربر افغانستان شاهد تعداد بیشیر

 نار ابراز خرسندی از آمادهمسوول بخش مهاجرت سفارت امریکا در ک
 

های وزارت ابراز داشت که گ

 های موضوع را با حکومت و سفارت آمریکا در کابل در میان یم
 

ورت هماهنگ گذارد و روی جزئیات، ض 

 .بیشیر در سطح تخنیگ است

 


