
  تیین رابطه مهاجرت با کثرت گرایی

 محمدرضا باهر 

 ین های وزارت ترمهم

 هزار خانواده کمک رسانی می کند  74وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در زمستان امسال به 

 معلولی است که پیوند مستقم به وضعیت امنیتی و طبیعی مناطق و دهات کشور دارد.  –بحث بیجاشدگی داخلی یک امر علت 

عمده ترین شاخص برای بیجاشدگان داخلی متضرر شدن از حوادث امنیتی و طبیعی است و شاخص دوم آن تصمیم خانواده های کوچ 

وچ می کنند در صورتیکه تصمیم به برگشت نداشته کرده به برگشت است. در صورتیکه یک خانواده از محل اول زندگی به محل دوم ک

باشند به عنوان یک شهروند عادی که مطابق به قانون اساسی حق دارد در نقطه کشور که خواسته باشد زندگی می نماید و از دایره تعریف 

 بیجاشدگان داخلی بیرون می شود. 

اشدگان داخلی داشته است عمده ترین عامل بیجاشدگی داخلی تحلیل وضعیت که وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان از روند بیج

فیصد دیگر در نتیجه حوادث  21.8فیصد خانواده های موجود در نتیجه ناامنی ها و  87.2را ناامنی در کشور شکل می دهد. طوریکه 

 طبیعی خانه های شان ترک کرده اند. 

 نفر(.  601هزار و  538واده )خان 943هزار و  76تعداد بیجاشده های داخلی در سال جاری  .1

 نفر(.  10هزار و  619خانواده )حدود 430هزار  88تعداد بیجاشده های داخلی در سال گذشته  .2

 نفر می شود(    877هزار و  46میلیون و  2خانواده است که حدود) 411هزار و  292تعداد مجموعی بیجاشده ها از تاکنون به  .3

اشده ها تحت رهبری و نظارت وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان همه ساله توسط موسسات برنامه های کمک بشر دوستانه به بیج

 خانواده از بسته های کمک بشری مستفد شده اند.  591هزار و  95و ادارات همکار صورت می گیرد که در سال جاری  

ی تالش می نماید. دراین راستا اولویت حکومت همچنان وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان برای استقرار دایمی بیجاشدگان داخل

خانواده از حالت بیجاشدگی به محالت  260هزار و  23افغانستان به برگشت خانواد ها به محالت اصلی شان است که در سال جاری 

خانواده  24و  هزار 64اصلی شان با حمایت وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان بازگشت کرده است. این رقم در سال گذشته به 

 می رسد. 

یک بخش از کمک های بشردوستانه وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان برای بیجاشده های داخلی رفع نیازمندی آنان در فصل 

 سرما و زمستان است. در این برنامه براساس استراتژی مشترک ما با ادارات همکار در بخش های ذیل کمک صورت می گیرد. 



داشتی )شامل : توزیع بسته های وسایل بهداشتی ،فراهم کردن آب آشامیدنی و تشناب و خدمات عاجل از تامین خدمات به .1

 طریق تیم سیار (

 تامین خدمات گرمایشی :  )شامل توزیع کمپل، لباس طفالنه، ترمیم و بهسازی سرپناه و کرایه خانه(  .2

 ماه(  4مواد غذایی )شامل آرد، روغن، دال و نمک برای  .3

( خانواده می شود، 256هزار و  194نفر را که ) 792هزار و  359مور مهاجرین و عودت کنندگان در نظر دارد یک میلیون و وزارت ا

 میلیون دالر است.  57.6تحت پوشش کمک های زمستانی قرار دهد که برای رفع نیازمندی این تعداد خانواده ها نیاز به 

نفر را  385هزار و  519میلیون دالر بودجه مورد را نظر دریافت کرده ایم که این پول  20.8 تالش های که ما دراین زمینه داشتیم تاکنون

خانواده از بودجه وزارت امور مهاجرین وعودت  17350هزار ( خانواده می شود تحت پوشش قرار می دهد. ازاین میان  74که )حدود 

لر است. سایر خانواده ها از طریق ادارات همکار کمک می شوند. میلیون دا 3.38کنندگان تحت پوشش قرار می گیرد که بودجه آن 

هزار خانواده(دیگر نیاز به افزایش بودجه داریم که وزارت برای دریافت  120هزار نفر ) 840همچنان برای تحت پوشش قرار دادن حدود 

 آن تالش می نماید.  

 


