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 صفحه                                                                                                                                     عنوان

 4 --------------------------------------- «وله فاریس چی    دو » اروپا را دارد  هیدر اتحاد ی  پناهجو یتقاضا انت   م نیشت  یآلمان ب

اض به بدرفتار  التبار  ی  ایبا آس یتظاهرات در اعت  گزار »  ا یها در است   5 ------------------------------------- «ما یصداوس یختر

 6 ------------------------------------------------------- یشو  ږ ل ت  د کم عمره مهاجرو شم خهڅله اتلس  په اروپای   اتحاديه ک  

 7 ------------------ «وزارت  تیبسایو » کرد   دار یدر افغانستان، د اجتمایع-با مسئول اداره مشاوره روای   نیامور مهاجر  ر یوز 

 8 ------------------------------------------------- «سالم وطندار» کرونا بر کاروبار مهاجران افغانستان در اروپا   ی   سنگ هیسا

انهیمد هت  در بح نیمهاجر  کشت   گزار » غرق شد  ت   10 ------------------------------------------------------ «کیاسپوتن یختر

 12 --------------------------------------------------------- «ت وزارت یسابیو » شد  از صد خانواده در تخار مددرسای   شیب

 12 --------------- « فاریس یختر گزار »  انیاز مهاجران و پناهجو  بای  ت   م لیبه دل رانیپاکستان و افغانستان از ا ه،یتشکر ترک
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 اخبار کامل  می   

است که آلمان در سه ماه  آلمان ییک از مقاصد اصیل پناهجویان است. در گزارش داخیل اتحادیه اروپا آمده
پناهجوی  را ثبت کرده است. بیشت  متقاضیان از  هایمیالدی حدود یک چهارم درخواست ۲۰۲۱اول 

 .هستند سوریه، افغانستان و عراق

 

 در  ۲۶میالدی بیش از  ۲۰۲۱در سه ماهه اول سال 
ی

آلمان ثبت شده است. بنا  هزار درخواست پناهندک
 ۴۱در کمیسیون اتحادیه اروپا تنظیم شده، بیش از  به گزارش روزنامه "دی ولت" در یک ارزیایر داخیل که

 .از پناهجویان کشورهای سوریه، افغانستان و عراق است شده،های ثبتدرصد درخواست

 در اتحادیه اروپا،  هزار درخواست ۱۰۲در مجموع  ۲۰۲۱اول سال  به این گزارش، در سه ماهه بنا 
ی

پناهندک
 در سه ماه اول سال پ تقاضای سوئیس و نروژ داده شده است. البته

ی
حدود یک سوم نسبت  ۲۰۲۱ناهندک

 .دهدکاهش نشان یم  ۲۰۲۰مشابه در سال  به بازه زمای  

ان پناهجویان در اروپا دانسته استاتحادیه اروپا در ارزیایر خود پاندیم کرونا را دلیل   .اصیل کاهش مت  
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گزاری صدا و سیما به گزارش رسویس بی   الملل ها نفر ضد که تلویزیوی  ان اچ ک ژاپن، صد به نقل از شب ختر
الیا تظاهرات کردندبدرفتاری با آسیای  تبار   .ها در شهر سیدی  است 

اض آمت   با در دست داشی   دست نوشته و رس دادن شعار خواهان پایان  ان در این تجمع اعت  حاض 

 ضدجامعه آسیای  تبار در سیدی  شدند. ها و رفتار خشونت
 های تبعیض آمت  

 

 ها پایان دهید. ت ضد آسیای  ها نوشته شده بود: به نفر بر روی ییک از دست نوشته

ها درباره بدرفتاری ضد برگزار کنندگان این تظاهرات اعالم کردند این تجمع را در واکنش به افزایش گزارش

الیا بآسیای  تبار  ی  رگزار کرده اند. این بدرفتاریها در است   شده است. در کرونا بیشت  ها از زمان آغاز همه گت 

الیا و چی   خشونتمیانه افزایش تنش الیا هم افزایش داشته است. ها ضد اتباع چیت  دها بی   است   ر است 

ان در این تجمع گفت: همه یم الیا یک کشور است که از فرهنگییک از حاض  های مختلف دانند که است 

 ها داده شود. شده است. نباید اجازه این رفتار  تشکیل شده ست. این کشور بر اساس مهاجرت بنا نهاده

الیا بر اساس نظرسنجر یک اندیشکده در  ۱۸در ادامه مجری شبکه گفت:  درصد از اتباع چیت  در است 

ییک تهدید شده اند و یا اینکه به آن  اعالم کرده اند که از نوامتر گذشته هر روز به طور فت  
ها حمله سیدی 

 شده است. 

http://www.iribnews.ir/
http://www.iribnews.ir/


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

  په درخواستونو ک  کموایل راغیل دی. د  په اروپای   اتحاديه ک  د ماشومانو او تنیک  ځوانانو د پناه
کم   غوښتت 

 .دوه په دريمه برخه ی   د افغانستان، سوری   او پاکستان هيوادونو څخه دي پرسته مهاجرو سنه او یر  رس 

  رپوټ مطابق، په  د جمع   (Eurostat) په لوګزامبورک ک  د اروپای   اتحادی   د آمارو ادارې
م ۲۰۲۰ورځ 

 رسپرسته مهاجرو د اروپای   اتحادی   په هیوادونو ک  خپل د پناه زیرسن او یر   ۶۰۰زره او  ۱۳ل ک  میالدي کا
  
 .درخواستونه سپاریل  دي غوښتت 

 

م کال ځ   د اروپا د مهاجرت بحران خپل اوج ته ۲۰۱۵وو. په  ۱۰۰زره او  ۱۴تر دې يو کال مخیک  دغه شمت  
 .يدیل ووزرو ته رس ۹۲مهاجرو شمت   رسيدیل وو د زیرسن

  ی   له  د کم سنه او یر  رسپرسته پناه
 څخه د ښکته عمرونو خاوندان۱۸غوښتونکو په ډله ک  يو په لسمه برځ 

هرو درو کسانو ک  دوه  سلنه( ی   هلکان دي. د دوی په ۸۸ښودل شوي ځ   په دوی ک  تر ټولو ډيره برخه )
ي د  ۶۷ی   ځ      نور ی   له   ۱۵او  ۱۴ د سلنه ی    ۲۲کلونو خاوندان دي.   ۱۷او  ۱۶سلنه کت  ږ

  ۱۴کلنو او پای 
برخه  درلودونیک  ښودل شوي دي. د دغو یر  رسپرسته او زيرسن مهاجرو دوه په دریمه کلونو د ښکته عمرونو 

 .ی   د افغانستان، پاکستان او سوری   هيوادونو څخه مهاجر شوي دي

ي، په يونان ک   ۲۸۰۰ټولو ډير زیر سن مهاجرو ځ   شمت  ی    تر    درخواستونه  خپل د پناه ته رست  ږ
غوښتت 

او په بلجيم ک   ۱۴۰۰مهاجرو، په اتریش ک   تنو زير سن ۲۲۰۰سپاریل  دي. تر هغه وروسته په آلمان ک  
  کړي دي ۱۲۰۰

 .د پناه غوښتت 
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  ختيځ څخه اروپای   اتحادی   ته د راتلونکو مهاجرو  يونان
  له پاره د یو مهم تران له آسيا، افريقا او منځت 

زيت 
ه مهاجر د لومړي ځل له پاره د یونان خاورې ته ځانونه  اد حيثيت لري. اروپای   اتحادی   ته رسيدیل  هيو  اکتر

 .رسویل  دي

، وزیر امور مهاجرین و عودت
 
کنندگان در دیدار با خانم انگه مسمهال رئیس مرکز مشاوره   نورالرحمن اخالق

اجتمایع  – ابطه به ادغام روای  در افغانستان روی ادامه همکار های دوجانبه در ر  (IPSO) اجتمایع –روای  
 .بازگشت کنندگان در جامعه بحث و گفتگو نمود

 

جتمایع که ا –الملیل و بخصوص مرکز مشاوره روای  نهادهای بی    گان از کنندهعودت وزیر امور مهاجرین و 
های روای  را برای بخش رسای  در داشته اند، قدردای  نمود و خدمت دهه در افغانستان فعالیتدو  نزدیک به

سته و به ت  گذار دانشان تاثدارند، در ادغام اجتمایع آن عده از عودت کنندگان و بیجاشدگان که این نیاز را 
 .جانبه تاکید کرد همکاری بیشت  و همه

ضمن ارایه معلومات در رابطه به فعالیت هایش در کشور،  در افغانستان (IPSO)رئیس مرکز مشاوره روای  
بازگشت   در سال جاری مراکز مراقبت  را در پنج والیت کشور فعال و از آن طریق به اشاره کرد که قرار است

 .نمایدزمینه ادغام مجدد شان مشوره دیه کنندگان در 
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، بیکاری و فراهم نبودن افغانستان از جملۀ کشورهای   ست که شمار زیادی از شهروندانش به دلیل ناامت 
ایط الزم زنده ، مهاجرت نامنظم را در پیش یمرسر
ی

ند. ک  گت 

 آرام از طریق مهاجر یافی   به زندهشهروندان برای دست
ی

روند که متقبل ت نامنظم به کشورهای اروپای  یمک
شوند. شهروندان کشور از خطرات مهاجرت نامنظم واقف نیستند و از جانب های زیادی نت   یمدشواری

 شمار آنان از سوی کشورهای مدیگر درخواست پناهنده
ی

 شود. هاجرپذیر رد یمک

شود، بل پناهجوی روپای  خالصه نیمرسیدن در کشورهای امشکالت مهاجرت نامنظم تنها به زنده
، مشخصافغانستای  با رد درخواست پناه ، گنگپناهنده نشدن درخواستجوی 

ی
بودن رسنوشت و خطر ک

 رو است. بازگشت دوباره به افغانستان روبه

ات منف  بر زنده  آنان در  شیوع ویروس کرونا در یک سال اخت  رنج پناهجویان را مضاعف کرده و تأثت 
ی

ک
ل این ویروس محدودیت  کشورهای اروپای  برای مهار و کنت 

های کشورهای اروپای  گذاشته است. بیشت 
 اند. زیادی را وضع کرده

 پناهدیگر در برابر زنده های جدید کشورهای اروپای  یک چالشساخت و تطبیق پالییس
ی

جویان افغانستای  ک
 کنند. وپنجه نرم یمو مشکالت روای  دست ریس به خدمات صجاست. آنان با بیکاری، عدم دست

 یمالیاس محمدی، چندین سال است که در سویدن زنده
ی

کند. او پیش از شیوع ویروس کرونا در کنار ک
شدن بستهوضع محدودیت و  های این کشور بود. اما با تحصیل مرصوف کار در ییک از رستورانت

 ها کارش را ازدست داده و اکنون بیکار است. رستورانت

از مکتب رخصت بودم   توانستم کار کنم روزهای رخصت  کهپیش از ویروس کرونا یم» گوید: او یم
خواندم و کار بیکار شدم در آن زمان فقط درس یم  توانستم راحت کار کنم، اما بعد از شیوع ویروس کرونایم

 خودم بعد از شیوع ویروس کرونا بیکار شدم. چون نبود چون وی
ً
روس کرونا کارها را پرچاو کرده بود. شخصا

گفتند ویروس کرونا است و کاری وجود ندارد. قبل از گفتم کارگر نیاز دارید؟ یمرفتم و یمهر جای که یم
 «ویروس کرونا کار داشتم روزهای شنبه و یک شنبه. 

ی گوید، با همهگان یمکنندههای وزارت مهاجران وبازگشترسانهعبدالباسط انصاری، مشاور بخش  گت 
شان ها در کشورها، مهاجران افغانستای  نتوانستد همانند قبل به کارهایویروس کرونا و وضع محدویت

 ادامه دهند. 

مسئوالن اهجویان افغانستای  با گان در راستای حل مشکالت پنکنندهبه گفتۀ او، وزارت مهاجران و بازگشت
ها برای شماری از پناهجویان اند و تالش دارند تا با تطبیق برنامهوگو کردههای پناهجویان در اروپا گفتاداره
 های کار در این کشور فراهم شود. زمینه
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ها بتوانند به شکل آزاد کار و شغیل برای خود انتخاب کنند. طبعا در قسمت آزاد بودن در بخش این که آن»
 «صورت گرفته است. های صحبت

ی ویروس کرونا تنها روی زندههمه  در کشورهای اروپای  اثر نگذاشته، بلگت 
 پناهجویان افغانستای 

ی
که ک

را در   اند راه مهاجرتمهاجرت کنند، نت   نتوانسته  که قرار بود به گونۀ نامنظم به کشورهای اروپای  آنای  
ند.   پیش گت 

 

ی، یک سال قبل قرار بو   د، به گونۀ قاچاق به ییک ازکشورهای اروپای  مهاجرت کند. اما او به دلیلحبیب اکتر
 مهاجرت این کشورها نتوانست به خواست خود برسد.  شدن مرزها و تغیت  پالییسبسته

رود این نشست ستانبول در ترکیه قراردارد و انتظار یما  که افغانستان در آستانۀ نشست صلحزمان با اینهم
گوید، اگر این نشست به نتیجۀ مطلوب برسد، انجامد، حبیب یمبهبود وضعیت کشور یر  به ختم جنگ و 
 ماند. در افغانستان یم

ون از کشور سبب شده که دولت با همکاری شماری از نهادهای بی    الملیل افزایش مهاجرات شهروندان به بت 
گویند، برای  ند. مسئوالن این نهاد یمدر کشور ایجاد ک «MRC» نهادی را با نام مرکز معلومات مهاجرت یا 

ی از مهاجرت  اند. دیه عامه را روی دست گرفتههای آگایهمههای نامنظم برناکاهش و جلوگت 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

یار، هماهنگ حسی   هت  گوید، در زمان وضع قرنطی   وطندار یمبه سالم  کنندۀ مرکز معلومات مهاجرتشت 
  خود ادامه داده است. دیههای آگایهدر کشور نت   این مرکز به برنامه

ست  دهیم. طبیعهای مختلف مشوره یمهزار نفر را از طریق شیوه۲ما با مردم در تماس هستیم. ماهانه »
 «دهد. های نامنظم را کاهش یمرتدیه تأثت  مثبت داشته و مهاجکه روند مشوره

 ۴۷صد و ۳میالدی، حدود  ۲۰۲۱گویند، از آغاز سال گان یمکنندهمسئوالن وزارت مهاجران و بازگشت
ورها به افغانستان تن از سایر کش ۴۲۰۰هزار تن از ایران و  ۳۳۸اند. از این میان هزار تن به کشور برگشته

 اند. برگشت کرده

 ۸۶۰زمان با شیوع ویروس کرونا، میالدی و هم ۲۰۲۰دهد که از آغاز سال آمارهای این وزارت نشان یم
 اند. شور برگشتههزار مهاجر افغانستای  به ک

ی ویروس کرونا آمار بازگشتگویند، با همهگان یمکنندهمسئوالن وزارت مهاجران و بازگشت گان کنندهگت 
 به کشور نت   افزایش یافته است. 

 
ً
انه جان دادندمهاجر در اثر غ 130تقریبا ه مدیت   .رق شده کشت  ، در آبهای بحت 

که کشت  در   ختر داده است SOS Mediterranee گزارش اسپوتنیک، شب شنبه سازمان غت  دولت    به

 .مهاجر جان دادند 130سواحل لیبیا غرق شد که دراثر آن 

SOS Mediterranee ن ترس ما به واقعیت در بیانیه ای گفت: "امروز ، پس از ساعت ها جستج ، بدتری

 .پیوسته است

ایط نامساعد پیچیده بود ه شش مت  یم رسید. اندک پس امواج در منطقه جستجو ب - عملیات نجات با رسر
ل محل  ، قطعای  از یک قایق الستییک را در حوایل Frontexرسحدی اتحادیه اروپا ،  از آن، یک آژانس کنت 

 .حادثه کشف کرد
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

پناهندگان آفریقا است که قصد ورود به کشورهای اروپای  را دارند.  لیبیا همچنان مرکز اصیل حمل و نقل
قانوی  نجات 11891، 2020طبق کمیته میل حقوق بشر لیبیا، در سال  بنابراین ، یافتند و در  مهاجر غت 

را از دست دادند. در عی   حال ،  نفر جان خود  300امتداد ساحل به خاک کشور منتقل شدند ، بیش از 
قانوی  از لیبیا به ا ممکن است به دلیل عدم امکان در نظر گرفی    روپا سفر یم  همه افرادی که به طور غت 

 .واقع قربانیان در میان پناهندگان به طور قابل توجیه بیشت  باشد کنند ، تعداد 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ی عایل ملل ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان والیت تخار با همکاری سازمان جه ای  خوارک، کمیشت 
های خانواده بیجاشده را تحت پوشش مساعدت 128ر شنبه، دوم ثو روز پنجمتحد و موسسه داکار به

ی قرار داد   . بشر

 

 کامل با وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان توزی    ع شده است و پس از رسوی مساعدت
ی

ها در هماهنیک
کیلو دال نخود، یک کیلو   14کیلو روغن،   14ځر آرد،بو  4شامل )  های مواد غذای  کههر خانواده بستهبه

خانه، دوتنمک(، مواد بسته با حضور معاون وایل و  خته کمپل، یک عدد بالون گاز های صج، وسایل آشت  
 . های نهادهای یادشده در مرکز توزی    ع شد نماینده

گزاری فارس، مولود چاووش اوغلو، شاه محمود قرییسر و محمد حنیف اتمر به گزارش گروه بی    الملل ختر
بای  آنکارا با موضوع  روز جمعه افغانستان و پاکستان وزرای خارجه ترکیه، در یک نشست سه جانبه به مت  

کت کردند  .افغانستان رسر

مجازی برگزار شد با صدور  به صورت ، این نشست سه جانبه که«یت  شفق» ایترکیهبنا بر گزارش روزنامه 
ک به کار خود پایان داد و وزرای خارجه ترکیه، پاکستان و افغانستان از طالبان خواستند که  یک بیانیه مشت 

 بر مذاکره به منظور دستیایر به صلح پایدار در  حصول به» تعهد خودش را برای
 یک راه حل مبتت 

 .نشان دهد« افغانستان

https://www.farsnews.ir/special/پاکستان
https://www.farsnews.ir/special/پاکستان
https://www.farsnews.ir/special/افغانستان
https://www.farsnews.ir/special/افغانستان
https://www.yenisafak.com/en/news/turkey-pakistan-afghanistan-urge-taliban-to-commit-to-peace-talks-3570816
https://www.yenisafak.com/en/news/turkey-pakistan-afghanistan-urge-taliban-to-commit-to-peace-talks-3570816
https://search.farsnews.ir/?q=به%20صورت&o=on
https://search.farsnews.ir/?q=به%20صورت&o=on
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

محمود قرییسر و محمد حنیف اتمر بر تعهد کشورهای خودشان در حمایت از  مولود چاووش اوغلو، شاه
 .افغانستان دارای صلح، استقالل، دموکراتیک و یکپارچه تاکید کردند یک

ی خود  ها راه حصول به صلح پایدار در افغانستان از طریق فرایند بر این بیانیه، تن بنا  سیایس به رهتر
 .افغانستای  است هایها و مذاکرات فراگت  دروی  بی   گروهافغانستای  

وزرای خارجه این سه کشور حمایتشان را از فرایند صلح افغانستان و مذاکرات جاری در دوحه قطر را اعالم  
 .کردند

لل مقطر و سازمان  های ترکیه،بیانیه چاووش اوغلو، شاه محمود قرییسر و محمد حنیف اتمر از تالش در 
 .های تمجید شده استتالش به منظور برگزاری کنفرانس استانبول صحبت شده و از این

 

ها آمده  در ختر
تانبول اس آوریل )پنجم اردیبهشت( در  ۲۴بود که کنفرانس صلح افغانستان که قرار بود  پیشت 

 ) برگزار شود تا بعد از ماه رمضان به تعویق افتاد

ده و بعد از رایزی  » :بیانیه وزرای خارجه ترکیه، پاکستان و افغانستان در این باره اعالم شد در  های فشر
رانس در زمای  تعویق افتاد البته با این دید که برگزاری کنف ستانبول بهها، کنفرانس اطوالی  با همه طرف

فت معنادار مناسب انجام شود که ایط برای رسیدن به پیشر  .«تر باشدرسر

نظامیان در  اد باالیها و به ویژه تعدارشد آنکارا، اسالم آباد و کابل تداوم خشونت هایدیپلمات تلفات غت 
کتافغانستان و حمالت به کار  ، فعاالنکنان رسر ، روزنامه نگاران، ک های دولت  ها و ارکنان رسانهجامعه مدی 

 .کردند  مدافعان حقوق بشر را محکوم
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ک بر  « فوری بسآتش  نیاز فوری برای اعالم»وزرای خارجه ترکیه، پاکستان و افغانستان در این بیانیه مشت 
ی مذاکرات  برای پایان دادن به حجم باالی خشونت در افغانستان و همواره کردن یک جو مناسب برای پیگت 

 .صلح تاکید کردند

ک هر سه کشور ترکیه، پاکستان و افغانستان به منظور مقابله با تروریسم در  آنها همچنی   بر اراده مشت 
 .همه اشکال آن تاکید کردند

ک چاووش اوغلو، شاه محمود قرییسر و محمد حنیف اتمر، از بخیسر از بیا در  نقش مهم کشورهای  نیه مشت 
ای   ای از مهاجران و پناهندگان بیش از چهار دهه همسایه افغانستان به ویژه ایران و پاکستان در زمینه مت  

 .افغانستای  تمجید شده است

ایط الزم در افغانستان به من آنها  ایمن، آبرومندانه،  ظور بازگشت داوطلبانه،همچنی   خواستار ایجاد رسر
   رسی    ع و پایدار آنها )پناهجویان و مهاجران افغانستای  به

« کشورشان( از طریق یک طرح دارای منابع کاق 
 .شدند

بان   ها بهئه کمکالملیل خواستند به اراخارجه این سه کشور همچنی   از جامعه بی    وزرای کشورهای مت  
های دولت آنها و حمایت از بازگشت آنها و تالش فغانستای  برای رفع نیازهای اسایسمهاجران و پناهجویان ا

 .دهند  اتباع خود ادامه افغانستان برای برگرداندن

ک آنها، بر عزم سه کشور برای تقویت همکاری در زمینه در بخش دیگری از بیانیه  های حمل و نقل،مشت 
 و   یشان و همچنی   تقویت تعامالتتجارت، انرژی و مراودات بی   اتباع کشورها

ی
، اجتمایع، فرهنیک آموزیسر

 .گردشگری تاکید شد

ی ویروس ات همه گت   درباره تاثت 
در رشد اقتصادی و سالمت عمویم،ییک دیگر از محورهای  کرونا رایزی 

الملیل برای رفع بی    هایپاکستان بود. آنها خواستار افزایش همکاریترکیه، افغانستان و  رایزی  وزرای خارجه
ی کرونا شدند موثر این چالش و مساعدت مایل از کشورهای در حال توسعه  .برای مقابله با همه گت 

خارجه پاکستان و  گزارش روزنامه یت  شفق ترکیه، شاه محمود قرییسر و محمد حنیف اتمر وزرای  بنا بر 
بای  از این نشست سه جانبه قدردای  کردند دولت و مردم دوست و برادر ترکیه به دلیلافغانستان از   .مت  

 

https://search.farsnews.ir/?q=آتش%20بس&o=on
https://www.farsnews.ir/special/کرونا
https://www.farsnews.ir/special/کرونا

