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 صفحه                                                                                                                                     عنوان

 4 ------------- « وز ین مهاجر »  انیپناهجو  مجدد  اسکان ستمیس قیطر  از  ا یتالیا به کمک  یبرا اروپا  هیداتحا ونیسیکم  تالش

 5 --------------------------------- «توښپ وله چی    دو »  سوي والډک  ک    وادونو یه پخپلو  انسانان ونهیلیم ۵۵ هی  رسب کرونا   پر 

 6 ------------------------------------- « وزارت تیبسایو »  د یرس امضا  به جاشدگانیب یمیدا اسکان منظور  به یتفاهمنامه

 8 ------------------------------------ « رکا یا افغان یگزار   خی  »  مقدس مشهد  در  نیمهاجر  و  اتباع کرونا   ونیناسیواکس آغاز 

 8 --------------------- « فرانسه یدر  و یراد»  اند شده آواره ها خشونت د یتشد لیدل به افغانستان در  نفر  هزار  ۱۰۰ کینزد

 10 ----------------------- « وزارت تیسبایو »  .کرد  داير  را  اش جلسه ی   نخست یمیدا یهاحل راه و  مجدد  ادغام یکار   گروه

 12 ---------------------------------------------- « یآزاد و یراد»  برگشتند  افغانستان به دوباره هندو  و  کیس خانواده چهل
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 اخبار کامل  می   

 اروپا در حال برنامه ریزی سیستم پذیرش داوطلبانه مهاجران توسط کشور های عضو  یسیون اتحادیهکم
یقا به ویژه از کشور های شمال افر  ایتالیا به دلیل ورود شمار زیادی از مهاجران .برای حمایت از ایتالیا است

 .شدیدا تحت فشار قرار گرفته است

 
 (۲۰۲۱می ۹اجران تازه وارد به جزیره المپدوسای ایتالیا )مه

به روزنامه ایتالیای  "ال  (۲۰۲۱ یم ۲۰یلوا یوهانسون کمیسار امور داخیل اتحادیه اروپا روز پنجشنبه )
س برقرار کند تا به این وسیله شبکه ای از  کشورهای عضو تما  اهد با گفت، در حال حاض  یم خو  رپوبلیکا"

زمای  که  برای اسکان مجدد پناهجویان از ایتالیا ایجاد شود. از این طریق یم شود تا  کشورهای داوطلب
 اتحادیه اروپا اجرای  نشده اند، به

ی
 .ایتالیا در طول فصل تابستان کمک کرد اصالحات در سیستم پناهندک
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مورد یک توافقنامه جدید  امات بروکسل همچنی   آماده اند تا با لیبیا در او در ادامه گفته است که مق
امضای یک توافقنامه بی   الملیل با تونس اظهار  مهاجرت صحبت کنند. یوهانسون در ادامه در زمینه

 .امیدواری کرد

ه  که از طریق بحی 
انه به این ک حکومت ایتالیا در روم به دلیل افزایش شدید پناهجویای  ، شور آمده اند مدیی 

 الزم از سوی اتحادیه اروپا 
ی

شده است. بیشی  این مهاجران از کشورهای شمال افریقا  خواستار همبستگ
 .هستند

کال ه، تیر   ډیر سوی چ   په خپلو هیوادون پر کرونا پاندییم  رسبی 
و  په ټوله نړۍ ک  د هغو انسانانو شمی  بیخ 

خلک کډوالۍ ته مجبوره  کډوال سوي. په افغانستان ک  هم د کړکیچڼو له املهله یوې سییم  څخه بیل  ته   ک  
 .سوي

ر ځایه سوو مهاجرو له پاره د ناظرینو  ر په ورځ )یم (IDMC) سازمان لکه څنگه چ   د داخیل  ی   ۲۰ د پنجشنب 
رخلیک رسه میلیونه انسانان له ورته ب ۵۵کال په پای ک  په نړۍ ک    م۲۰۲۰مه( په ژنیو ک  رپوټ ورکړی، د 

 .سوي مخامخ

ر ساری دی. یو کال مخگ   خپلو هیوادونو ک  له جگړو او  میلیونه انسانان په ۴۵،۷دغه رقم تر اوسه پوري ی 
 .سوي ول طبیع  آفتونو له امله داخیل  کډوالۍ ته مجبوره

دې هم داس   ژ ه پر دې رسحدونو ته نی  ار رسه یوې انسانان ول چ   په وار و  د نوموړي سازمان په حواله، رسبی 
ل سوي. د  ړ    رامنځته سوي  ۴۰،۵ترڅ ک  شاوخوا  م کال په۲۰۲۰او بیل  غاړي ته رسژ

میلیونه دغه ډول پیښ 
 .دي

 : ، یان ایگه لند وای   چ  
ر ځای»د کډوالو د نارویژي شورا مشژ

یو  دی چ   تی  کال په هره ثانیه ک   دا د اندیښب 
 «.نه ک  کډوالۍ ته مجبوره سوی دیهیواد په دن انسان له خپله کوره څخه وتلو او د خپل

ر ځایه سوو مهاجرو له پاره د ناظرینو سازمان اجرایوي مدیري، د  »الکساندرا بیالک وییل  دي:  د داخیل  ی 
ر وړ دی کرونا پاندییم  پر وخت دغه لوړ رقم تر ټولو ډېر 

 «.د اندېښب 

ي چ   کډ ر د انتقالیدو خطرونه ددې باعث کی  ږ
ونه س  کوالی اضطراري  والد کرونا محدودیتونه او د هع 

ه پر دې بیا هم د  سیمو ته ورس  او په محل ک  د اطالعاتو راټولول له ي. خو رسبی  ستونزو رسه مخامخ کی  ږ
 .مهاجرینو تعداد ډیر سوی دی نوموړي سازمان په حواله د 

او بورکینافاسو ک  د افراط   نوموړي سازمان په خپل رپوټ ک  همدارنگه وییل  دي چ   په ایتوپیا، موزمبیق
  ډېریدل د مهاجرت

 .لړۍ نوره هم چټکه کړې ده ډلو له خوا د تشدد او زورزیای 
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 ، ر ه دومداره شخړي او بحرانونه د ال ډیرو نوو مهاجرتونو سبب گرځېدل  دي، لکه په سوری  پردې رسبی 
 .افغانستان او کانگو ک  

و کډوالۍ دلیل وو. طبیع  آفتون  و له پاره یوازي زورزیای  د میلیونه لږو انسانان ۱۰م کال ک  تر ۲۰۲۰خو په 
 
ً
 ته مجبوره کړل. په میلیونو انسانان په آسیا ک  د آمفان له میلیونه انسانان داخیل  کډوالۍ  ۳۱هم تقریبا

 .وتښتیدل توفان څخه

 
 Copyright: Paula Bronstein for Human Rights Watch په کابل کي داخلي مهاجر

  ختیځ ک  باید په میلیونو انسانانو د سیالبونو له
   وای. د امله خپل کورونه  په افریقا او منځب 

غه دپرې ایښ 
ي، بلک   سازمان کارپوهان ټینگار کوي چ   یوازي د   اقلیم بدلون د داخیل  کډوالۍ د زیاتوال  مسؤل نه بلل کی  ږ

 .دالیل هم موجود دي د خطر نور 

ي چ   انسانان د اقتصادي او  سیاس  دالیلو له امله نور ددې  مهاجروتونه په هغو ځایونو ک  رامنځته کی  ږ
   چ   ځانونه له آفاتو څخه امکانات نه لري

 .وسای 

خیمه نشین شهر ی را به منظور اسکان دایمی بیجاشدگان تفاهمنامه وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان

 .ی انکشاف زون پایتخت امضا کرداداره کابل با
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را  مشکالت مسکن عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی بر اساس این تفاهمنامه، دو طرف در تالش است تا

 .رهایشی تسهیل کنند هایاز طریق احداث بالک

ها در محدوده های مطالعات امکان سنجی شهرکتفاهمنامه در زمینه ی انکشاف زون پایتخت بربنیاد ایناداره

اعمار مسکن  ها، دیزاین وهای تفصیلی و اصالحی برای شهرکسروی توپوگرافی، تهیه پالن زون پایتخت،

های رهایشی با وزارت امور بالک دهیها و تسلیمقابل استطاعت، نیازسنحی زمین برای احداث شهرک

 .کندمیمهاجرین همکاری 

 

اره کنندگان و نجیب هللا شینواری، رییس عمومی اد نور الرحمان اخالقی، وزیر امور مهاجرین و عودت

 .جانبه تعهد کردندتفاهمنامه به هماهنگی و همکاری همه مذکور حین امضای این

داف اه دایمی برای بیجاشدگان و برگشت کنندگان را از افزون بر این، آقای اخالقی فراهم سازی مسکن

 یت کارنشین شهر کابل در اولوهای خیمهکرده عالوه کرد: " انتقال خانواده هایش عنواناساسی برنامه

المنفعه منظور خدمات عامشهر به پایتخت قرار دارد تا با انتقال آنان ساحات پالن شده ما با اداره زونمشترک

 ".و پالن شده دولت مورد استفاده قرار گیرد

ها سکونت دارند که مختلف شهر کابل در زیر خیمه م از کم هشت هزار خانواده در ساحاتاکنون کهم

 .زارت استهای اساسی روی دست این ون از برنامهاسکان دایمی آنا ی وزیر امور مهاجرینگفتهبه
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پزشگ مشهد هزار تبعه خارچ  دارای پرونده سالمت زیرپوشش دانشگاه علوم ۳۰۰واکسیناسیون کرونای 

 .از دیروز آغاز شد

وهای خارچ  از افغانستان و  ی و خشونتتشدید ی   با ادامه روند خروج نی  مار آوارگان آ ها،سابقه درگی 
ی افزایش یافته است. رسانه های اخی  در ماه در داخیل  ز های افغانستان امرو این کشور به صورت چشمگی 
فی  د داده اند.  این کشور خی   هزار نفر در دو ماه اخی  در  ۸ش از از آواره شدن بی مه/دوم خرداد ۲۳شنبه یک

 امور ب
ی

دوستانههماهنگ ماه   ۴هزار نفر در افغانستان ط  ۱۰۰ به گوید نزدیکیم سازمان ملل متحد نی    شژ
      .اندشده آواره گذشته

  تبلیغ بازرگای  



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

9 

 

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

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 
ی

 امور  نمایندک
ی

دوستانه دفی  هماهنگ مه/دوم  ۲۳شنبه مروز یکا سازمان ملل متحد در افغانستان بشژ
 .فر در این کشور خی  داده استهزار ن ۱۰۰ انتشار توییب  از آواره شدن حدود با  خرداد

دوستانه بر   امور بشژ
ی

د جنگ نظایم به دلیل تشدیغی   هزار  ۱۰۰ازمان ملل این س اساس آمار دفی  هماهنگ
   .اندهای خود شدهخانه ترک در افغانستان مجبور به ۲۰۲۱ماه نخست سال  ۴ط 

دوستانه  امور بشژ
ی

 ۳۶۶وارگان، بیش از آ وشته است که عالوه بر این ن لل همچنی   م سازمان دفی  هماهنگ
  .اندشور خود بازگذشته و آواره شدهک اهل افغانستان از ایران و پاکستان به هزار مهاجر 

مهاجرین و عودت کنندگان'' این کشور  زارت ''امور و  های افغانستان نی   به نقل ازسانهر  در همی   حال،
نظا ۸بیش از  اند کهنوشته ی دو ماه اخی   یم در هزار غی    .اندها آواره شدهبه خاطر تشدید درگی 

 

ننگرهار،   بر آمار اعالم شده از سوی وزارت امور مهاجرین افغانستان، استان های لغمان، بنا 
، ی شور کو کندز بیش از دیگر نقاط این   لمند، بغالنه ندهار،ق کی  ها قرار  تحیت تاثی  تشدید درگی 
   .اندگرفته

  فته که است ط چند روز گ امور مهاجران و عودت کنندگان'' استان لغمان'' شاکر،رئیسشاکرهللا 
استان فرار کرده و آواره  های دولت شاه، الیشنگ و الینگار اینخانواده از شهرستان ۶۰۰بیش از  گذشته
وهای ین در حالیست کها اند. شده د میان نی  روز همچنان ولت و شورشیان طالبان در استان لغمان امد نی 

  .ادامه دارد
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وزارت امور مهاجرین 
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 ۳۸۰ نی   از آواره شدن سوی دیگر، جیب هللا قیویم، رئیس ''امور مهاجران و عودت کنندگان'' ننگرهار  از 
    .های فوری هستندخواستار کمک خانواده در استان خی  داده و گفته است این آورگان

ی وهای های اخی  جنگ و درگی  چندین استان افغانستان پس از تغیی  ولب  و گروه طالبان در د میان نی 
وهای نظایم آمریکا و ناتو شدت گرفت و خروج تاری    خ نظایم به  آوارگان و  در نتیجه، شمار قربانیان نی  غی 

ی   .افزایش یافته است صورت چشمگی 

ی در ی  تشدید جنگ و    فغانستان، کمیسیون مستقل حقوق بشژ اینا های خونی   در چندین استاندرگی 
  .بس برقرار کنندآتش های درگی  خواسته استاز افزایش خشونت اظهار نگرای  کرده و از طرفکشور، 

 صلح افغانستان نی   که قرار بود در 
دو  در ترکیه برگزار شود، (۲۰۲۱ماه مه سال جاری ) نشست مشوری 

  .ای از ابهام قرار داردهاله بار به تعویق افتاد و در 

وهای خارچ  طبق توافق  شورشیان طالبان پیش از این به آمریکا و ناتو هشدار داده بودند که اگر تمایم نی 
کت درباره رسنوشت صلح این   دوحه تا اول ماه مه افغانستان را ترک نکنند، این گروه در هیچ نشسب  رسژ

 .نخواهد کرد کشور

پیشی   آمریکا و   میان دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ۲۰۲۰فوریه  ۲۹توافقنامه صلخ که در  طبق
وهای آمریکای  و ناتوت بود گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر به امضا رسید، قرار  ز اول ا پیش ات مایم نی 

  .از افغانستان خارج شوند (۲۰۲۱) ماه مه سال جاری

بازنگری  از  ۲۰۲۱مارس  ۲۵پنجشنبه  جو بایدن، رئیس جمهوری جدید آمریکا روز با وجود توافقنامه دوحه،

از  کایی و ناتوروند خروج نیروهای آمری آوریل اعالم کرد که ۱۴روز چهارشنبه  وی خی  داد.  این توافقنامه
  .یابدادامه یم (۲۰۲۱جاری ) و تا یازدهم سپتامی  سال شودآغاز یم اول ماه مه افغانستان از

سال جنگ  ۴۰پس از  وگوهای صلح افغانستان روشن نیست اما مردم این کشور انداز گفتاین که چشم با 
  .ها هستندفرسایښژ خواستار صلح و پایان خشونت

ان جهانا ریکت افغانستان روز شنبه در تویتب  ک مدارخان، ستاره نا راشد  خواست تا صلح را در  ز رهی 
ایط جنگ بزرگ شدم و من»منطقه برقرار کنند. در توییت این ورزشکار آمده است:  ترس و هراس   در رسژ

یاستمدار نیست، اما خواستار س ی همچنی   نوشته است که خودو  «.کنمیم گذرد را درکیم که بر کودکان
   .تواند شاهد کشته شدن کودکان باشدیگر نیمو د است صلح

ی تحت ریاست دایمی با اشتراک نهادهای ملی و بین الملل هایاولین جلسه گروه کاری ادغام مجدد و راه حل

 .عودت کنندگان برگزار شدوزیر امور مهاجرین و  نورالرحمن اخالقی،

https://www.rfi.fr/fa/افغانستان/20210326-clone-جو-بایدن-نیروهای-آمریکایی-امسال-افغانستان-را-ترک-نمی-کنند
https://www.rfi.fr/fa/افغانستان/20210326-clone-جو-بایدن-نیروهای-آمریکایی-امسال-افغانستان-را-ترک-نمی-کنند
https://www.rfi.fr/fa/افغانستان/20210326-clone-جو-بایدن-نیروهای-آمریکایی-امسال-افغانستان-را-ترک-نمی-کنند
https://www.rfi.fr/fa/افغانستان/20210415-جو-بایدن-روند-خروج-نیروهای-آمریکایی-از-افغانستان-از-اول-ماه-مه-آغاز-می-شود
https://www.rfi.fr/fa/افغانستان/20210415-جو-بایدن-روند-خروج-نیروهای-آمریکایی-از-افغانستان-از-اول-ماه-مه-آغاز-می-شود
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

یه امور مهاجرین پالیسی سازی و هماهنگی در جهت ارا با توجه به اینکه اساسی ترین مسئولیت وزارت

 اری راو برگشت کنندگان است، وزیر امور مهاجرین هدف از ایجاد این گروه ک خدمات موثر به بیجاشده ها

 .رسانی عنوان کرد ها و خدمتتقویت هماهنگی ها و موثریت بیشتر همکاری

 

گیری مبتنی کنندگان، چگونگی تصمیمبیجاشده ها و برگشت هایاین گروه کاری در زمینه شناسایی نیازمندی

 2020ژنو ها و حصول اطمینان از تطبیق تعهدات افغانستان در کنفرانستطبیق برنامه بر رفع مشکالت و

 .نمایددر رابطه به ادغام پایدار مهاجران فعالیت می

وند رکنندگان خألی هماهنگی میان ادارات را سبب مختل شدن  افزون براین؛ وزیر امور مهاجرین و عودت

مود ن بیجاشدگان و عودت کنندگان دانسته به کمک رسانی دقیق و موثر تاکید کرده بیان خدمت رسانی به

نماییم و روند کمک در استفاده  گیقدم در عرصه بیجاشدهکه"ما در تالش هستیم از تجربه کشورهای پیش

 "بدل کار را ترویج کنیم

در کشور،  (UNHCR)پناهندگان سازمان ملل متحد مشاور رئیس جمهور در عرصه مهاجرت، رئیس اداره

 محلی، معینان و نمایندگان وزارتخانه های عضو، نماینده سازمان بین المللی معین اداره مستقل ارگانهای

نماینده اداره حالل احمر  و (UN-HABITAT)ان بشری سازمان ملل متحد، نماینده اداره اسک(IOM)مهاجرت

 .در این جلسه اشتراک داشتند
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

به رادیو آزادی گفت که در  ر ولسی جرگهها و هندوهای افغان دنریندر سینگ خالصه یگانه نماینده سیک

اند: "برای مند شدههای حکومت بهرهبرگشته و از کمک جریان هفتۀ جاری چهل خانواده دوباره به افغانستان

ول نقد پ قلم مواد خوراکی و غیرخوراکی داده شد و ۳۱هندوستان پس آمدند به هر فامیل  چهل فامیل که از

 ".شان وعده شده استو سرپناه هم برای

دو سال اخیر  افغانستان با وخیم شدن وضع امنیتی به خصوص در ها و هندوهایشماری زیادی از سیک

 .افغانستان را ترک کرده اند

 .ها با حمالت مرگبار و خونین رو به رو شده اندها و هندوهای افغان هم مانند دیگر افغانجماعت سیک

در آن عبادتگاه  میالدی صورت گرفت که ۲۰۲۰مارچ  ۲۵مرگبارترین حمله باالی این جماعت در 

 .حمله مسلحانه قرار گرفت دفهخت افغانستان های افغان در شوربازار شهر کابل پایتسیک

 
 المللی حامد کرزینواده سیک افغان در میدان هوایی بینآرشیف، یک خا

ها تن دیگر در این تن گزارش شده که در آن کودکان هم شامل اند. ده ۲۵حداقل از کشته شدن  در این حمله

 .رویداد زخمی هم شدند

گوید، پس از حمله بر عبادتگاه می ها و هندوهای افغان در ولسی جرگهنریندر سینگ خالصه نماینده سیک

را ترک کردند اما به گفتۀ او اکنون با تامین جماعت، افغانستان  خانواده از این ۱۱۰ها در کابل حدود سیک

هندوهای افغان در افغانستان  ها وها برخی تصمیم به برگشت را گرفتند: "تنها سیکمیان این خانواده امنیت از
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

شفاخانه و مکتب همه با تهدید روبرو اند، از حکومت ابراز  دشمن ندارند، از مسجد گرفته تا عبادتگاه ما

 ".گماشته است کنیم پنج تا ده سرباز برای تامین امنیتبرای محالتی که ما در آن تجمع می هکنیم کتشکری می

ها همه افزایش سطح خشونت ها هنوز روشن نیست و ازوگوهای صلح میان افغانبا آنکه سرنوشت گفت

ها و هندوهای افغان که دوباره از هند به افغانستان سیک شود،روزه در نقاط مختلف افغانستان گزارش می

آنها  های بشری در دسترسامین شود و همچنان کمککنند که امنیت آنها تامیدواری می برگشته اند ابراز

 .قرار گیرد

های بشری که از سوی حکومت کمک گورنام سینگ از کسانی است که دوباره از هند به افغانستان آمده او از

ها و ورزد که به جماعت سیککند اما تاکید میمی با او پس از برگشتش صورت گرفته ابراز تشکری

صورت گیرد: "از والیت غزنی استم و از هند آمدیم، از دولت زیاد تشکری  ه خاصهندوهای افغان توج

 ".خواهم و تشکر که برای اهل هنود که از هند برگشته کمک شدو باز هم کمک می کنممی

مواد خوراکی و  گوید، در حال حاضر برخی ازوزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی می

 .افغان که از هند برگشته اند قرار گرفته است های سیک و هندویر اختیار خانوادههای روزمره دنیازمندی

کنند در کنار تهدیدهای امنیتی از آزار و اذیت اجتماعی ها و هندوهای افغان که در افغانستان زندگی میسیک

 .کنندهم شکایت می

فیسبوکش با حمایت از  رسمی امرهللا صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان چندی پیش در صفحه

جایدادهای غصب شده آنها بگونه جدی بررسی  ها و هندوهای افغان نوشته بود که در موردجماعت سیک

 .صورت خواهد گرفت

 

 

 

 

 

 


