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 صفحه                                                                                                                                     عنوان

 4 ----------------------------------------- « یوله در  چی    دو » افغان را متوقف کردند  انیمان و هالند روند اخراج پناهجو آل

 بیو » کرد   د یتاک جاشدگانیبه ب سفارت آلمان به رسعت عمل در خدمت رسان   ی  با شارژداف دار یدر د نیامور مهاجر  ر یوز 

 6 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- «وزارت  تیسا

 8 ----------------- « وز یمهاجر ن» اند آواره شده ی  اخ یهااثر جنگهزار افغان در  ۶۰۰افغانستان: حدود  نیوزارت مهاجر 

 9 -------------------------------------- « کا یآمر  یصدا»  کند یم قیتطب ۱۹دیکوو   ی   واکس ا ینگیروه نیبه مهاجر  شیدبنگله

 تیسا بیو » کرد   برریس کیکابل را از نزد  خانهی  در پارک شهر نو و خ جاشدگانیب تیوضع نیوزارت امور مهاجر  یسیپال ی   مع

 11 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- «وزارت 

 12 ------------------------ «شفقنا »  میدار  از یکمک ن  ورو ی ارد یلیم ۲.۲ هزار پناهنده افغانستان   ۷۰۰اسکان  یپاکستان: برا

 13 ----------------------- «فرانسه  یدر  و یراد» خانمان و جابجا کرده است  در افغانستان صدها هزار تن را ن   یجنگ جار 

 14 --------------------------------------------------------------- «شفقنا »  رانیاز مرز ا هیها به ترکمهاجرت افغان شیافزا
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 اخبار کامل  می   

اخراج پناهجویان رد شده افغان را متوقف کنند.  حکومت هالند و وزارت داخله آلمان تصمیم گرفته اند که
  پیش از این سویدن، ناروی و 

 
ایط پناهندگ  فنلند هم از توقف روند اخراج پناهجویان افغان که واجد رسر

 .دانسته نیم شدند، سخن گفته بودند

 

وی های اخی  جنگجویانوزارت داخله فدرال آل گروه طالبان در مناطق   مان اعالم کرد که به دلیل پیشر
کشوراخراج نیم کند. سخنگوی این وزارت روز   مختلف افغانستان، پناهجویان رد شده افغان را از این

اش نوشته وزارت داخله تصمیم گرفته است که به دلیل تحوالت جاری »است:  چهارشنبه در صفحه تویی 
 متوقف کند تدر وضعی

ً
، اخراج پناهجویان به افغانستان را عجالتا  «.امنیت 

 هالند هم پناهجویان را اخراج نیم کند

کنول -نیم کند. انیک بروکرس هالند اعالم کرد که در شش ماه آینده هیچ پناهجوی رد شده افغان را اخراج
ان این کشور در شهر دنهاگ، با چهارشنبه در پارلم یک مقام ارشد حکومت در وزارت عدلیه هالند امروز 

همچنان در دوازده ماه آینده نی   هیچ تصمییم در قبال اخراج پناهجویان  تأیید این مورد گفته است که
  .اتخاذ نیم شود افغان
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 خواست سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان

ه اروپا در افغانستان اتحادی با توجه به تشدید ناامت  و وخامت شدید اوضاع امنیت  درافغانستان، سفی  
 وخیم  عنوان  کشور های عضو این اتحادیه روز گذشته

ً
نوشته بود که وضعیت امنیت  در افغانستان شدیدا

ی و نبود   شده است.او در خطاب به کشورهای عضو ترصی    ح کرده بود که به دلیل وضعیت بد حقوق بشر
به این کشور درگی   اخراج پناهجویان افغانامن، به کشور های اتحادیه اروپا توصیه یم شود تا از  نوایح

 
ً
 .خودداری کنند جنگ عجالتا

گزاری آلمان نی   رسیده رئیس مأموریت اتحادیه  اروپا درافغانستان، در این نامه که یک نسخه آن به خی 
اجباری افغانها به این  توصیه یم شود تا کشور های عضو اتحادیه اروپا اخراج» است، تأکید کرده است: 

 به تعویق اندازند
ً
 «.کشور را عجالتا

 افغانستان امن نیست

های عضو  وزارت امور مهاجران افغانستان به دلیل وخامت شدید اوضاع افغانستان از کشور  قبل از این
 متوقف سازند ج پناهجویان افغان را اتحادیه اروپا تقاضا کرده بود تا اخرا 

ً
 .عجالتا

 ناوری
 به شکایات پرونده

 
 این کشور )یو ان ِا(  هایاداره امور مهاجرت ناروی )یو دی ای( و اداره رسیدگ

 
پناهندگ

ک در ماه جون امسال گفته بودند که به دلیل وخامت وضعیت امنیت  افغانستان  ضمن یک اعالمیه مشی 
ی در و با توجه به وضعیت ب  اخراج پناهجویان افغان را متوقف یم شر

ً
 .کننداین کشور، عجالتا

که پولیس ناروی   دو اداره یاد شده تاکید کرده بودند که به همی   دلیل تصمیم گرفته شده است مقامات هر 
افغانستان اخراج نکند. این تصمیم شامل  ماه سپتمی  هیچ پناهجوی رد شده را به کشور درگی  جنگ ۱۵تا 

https://www.dw.com/fa-af/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF/a-58832060
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 شان رد شده، مکلف به ترک ناروی اند و یا درخواست اجازه  شود که تقاضایل آن افرادی یمحا
 

پناهندگ
 .رد گردیده است اقامت شان

 فنلند
ماه جوالی، اخراج پناهجویان رد شده افغان  ۹اداره امور مهاجرت فنلند در ماه گذشته اعالم کرد که رس از 

 .متوقف گردیده است

ساخی   اخراج پناهجویان  گفته بود که متوقف"Iltalehti"  مهاجرت فنلند به روزنامهیک عضو اداره امور 
طور خودکار مجوز اقامت داییم دریافت خواهند  رد شده افغان به این مفهوم نیست که افراد مذکور به

 .فقط به تعویق افتاده است کرد؛ بلکه اخراج این پناهجویان

مقامات حکومت این کشور از کشورهای اروپانی تقاضا  فغانستان،با توجه به وخامت اوضاع امنیت  در ا
 .دیگر از اخراج پناهجویان به افغانستان منرصف گردند کرده اند که برای سه ماه

 سویدن
طالبان در مناطق مختلف  ماه جوالی اعالم کرد که به دلیل قدرت گرفی    ۱۶اداره امور مهاجرت سویدن در 

 .کرده است  افغانستان، اخراج پناهجویان رد شده افغان را متوقف

از این نی   خراب بود، در این اواخر به  یت امنیت  افغانستان که پیشاین اداره ترصی    ح کرده بود که وضع
 .نظامیان طالبان مناطق وسییع را در این کشور ترصف کرده اند شدت وخیم شده و در مدت کوتایه شبه

این اداره توضیح  .دلیل سویدن اجرانی کردن اخراج پناهجویان رد شده افغان را متوقف کرده است به همی   
 معلوم نیست که این توقف اخراج تا چهداده بو 

ً
 مدار اعتبار یم باشد، اما همی   که وضعیت  د که فعال

زمان 
  .دستور اخراج دریافت کرده اند باید به کشور شان برگردند باثبات گردد، پناهجویان  که

عمل پاندیم  پناهجوی رد شده افغان در سویدن به رس یم برند و با اخراج مواجه اند. اما در  ۷۰۰۰حدود 
 .دشوار کرده است کرونا از دیر زمان  روند اخراج این پناهجویان به افغانستان را 

، وزیر امور مهاجرین و عودتنور ال
 
)نماینده سیایس ارشد(   رحمن اخالق کنندگان در نشست  با شارژدافی 

 در کشور، به رسعت عمل  سفارت آلمان در کابل با 
 

اشاره به وضعیت اخی  امنیت  و افزیش رقم بیجاشدگ
 به آوارگان تاکید کرد  در 

 
 .کار رسیدگ

 روز چهارشنبه 
 
وضعیت کنون  کشور را حساس خواند و نگران  شدید  ،اسد سال روان 20آقای اخالق

ها از سوی گروه شدن اوضاع آوارگان جنگ با توجه به تشدید خشونت خویش را از احتمال قوی بدتر 
 .ابراز کرد طالبان،
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موسسان  که به کمک آلمان به بیجاشدگان داخیل در  با این حال، وی از سفارت آلمان خواست به تمایم
 شود تا پرپسع با رسعت کنند اعدت یمافغانستان مس

 
ی هماهنیک  انجام یابد و از وقوع بحران جلوگی 

 بیشی 
 .شود

 

 به آوارگان، احتمال افزایش  وزیر امور مهاجرین اذعان کرد که در صورت عدم
 

مدیریت درست رسیدگ
ی از مهاجرت را  تر از ها بیشمهاجرت افغان  رسان  جامع و کمک  پیش وجود دارد و تنها راهکار برای جلوگی 

 .درست عنوان کرد

 .شارژدافی  سفارت آلمان اطمینان داد که آلمان در کنار مردم افغانستان خواهد بود
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، حدود گویند که با تشدید جنگیم های افغانمقام  از مناطق هزار خانواده افغان ۶۰ها در دو ماه اخی 
 آواره شده

 
اند. مناطق جنگ زده به کابل پناه آورده هزار خانواده از  ۱۷ها حدود اند. به گفته این مقامجنیک

 .های شمال افغانستان در کابل افزایش یافته استجنگ در روزهای اخی  تعداد آوارگان

 
 عکس از رویترز. ۲۰۲۱اگست  ۱۰های شهر کابل، های شمال افغانستان در یکی از پارکشماری از آوارگان داخلی جنگ

برریس »نیوز گفت:  مهاجر  مهر خدا صبار، رسیس اداره امور اضطراری وزارت مهاجرین و عودت کنندگان به
هزار افغان از  ۶۰۰و تعدادی از والیات بیشی  از  ها دهد که با تشدید جنگ در ولسوایلهای ما نشان یم

 «.اندمنازل خود آواره شده

د که از سویبه گفته وزارت امور مهاجرین این رقم کسان  را در بر یم این وزارت در مناطق امن ثبت  گی 
 .اندمناطق جنگ زده که به کابل پناه آورده هزار خانواده از  ۱۷اند. از جمله حدود شده

ادامه جنگ در بریح  از والیات  مهر خدا صبار همچنی   به مهاجر نیوز توضیح داد که از دو هفته به این سو 
دوستانه به این والیاتکه کمک باعث شده  .قطع گردد های بشر



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

9 

 

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

 

 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

ها قطع شده است ارسال کمک در شهرها و والیات هرات، هلمند، جوزجان، قندوز، رسپل و تخار »او گفت: 
 «.ما به مناطق شان برگشتند زیرا با رسیدن جنگ به شهرها، تعدادی از کارمندان

 
 

ول پناه یم به گفته وزارت امور مهاجرین، بیشی  افراد از ترس جنگ به شهرهای بزرگ برند که تحت کنی 
وهای امنیت  قرار دارند اما با ادامه ی رونما جنگ نی  ها، احتمال دارد تعداد آوارگان بیشی  و یک فاجعه بشر

 .گردد

 یم
ی

 شوندطالبان در مناطق ترصف شده مرتکب جنایات جنگ

اند. فریبا، شهر کابل جابجا شده های مرکز از جمله آوارگان یاد شده، صدها خانواده افغان در ییک از پارک
گزاری فرانسه ف زندان قندوز توسط گفت که روز یکشنبه بعد از ترص   یک زن ساکن والیت قندوز به خی 

 از منطقه فرار کردند و به کابل آمدند. او گفت که تعداد زیادی اجساد را در  طالبان، او با شش فرزندش
 .نزدییک زندان دیده است

کنند که در مناطق ترصف شده مرتکب های بی   الملیل از جمله سازمان ملل متحد طالبان را متهم یمسازمان
 یم

 
 .شوندجنایات جنیک

یم کرد توضیح داد که طالبان  القان فرار کرده در حایل که گریهساله که از شهر ت ۲۵مروه، یک زن جوان 
 .عرویس با یک تن از جنگجویان با خود بردند اش را برایساله ۱۵یک شب پیشی  دخی  کاکای 

برند و اگر دو پش جوان عرویس یم وقت  در یک خانواده دو دخی  جوان باشد طالبان ییک را برای»او گفت: 
خییل از این وضعیت متاثر هستم و » این زن جوان گفت: « بجنگد.  ها کند برای آنر یمباشد، ییک را مجبو 

 «<خود را آتش بزنم خواهد دلم یم

ویس، یک تن از آوارگان جنگ که با دولت افغانستان کار   طالبان کسان  را »های قندوز در کابل گفت: می 
 «.خود را قطع کرده بودندهمکاری  کردند یم کشتند؛ حت  کسان  را که پنج سال پیشیم

ان او را  گزاری فرانسه گفت که طالبان ییک از دخی  امان هللا، یک تن از آوارگان در کمپ شمال کابل به خی 
 .رس بریدند« مانند گوسفند»

اسد( کمپاین تطبیق واکسی    ۱۹دیش و ادارات امدادرسان روز سه شنبه دهم اگست )حکومت بنگله
دیش زیست دارند، های مزدحم در بنگلهکه در کمپ  را به بیش از یک میلیون مهاجر روهینگیا  ۱۹کووید

 .آغاز کردند

ش استدشکل دلتای کروناویروس که به شدت ساری است، با رسعت در رستارس بنگله  .یش در حال گسی 
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 ۲۰میانمار، تا کنون حدود  دیش در نزدییک مرز با در کمپ مهاجرین روهینگیا در ساحۀ کاکس بازار بنگله
 .مرگ نایسر از این بیماری ثبت شده است مورد  ۲۰۰و کم و بیش  ۱۹هزار واقعۀ مثبت کووید

دیش می  نایسر از آن در بنگله الملیل صلیب رسخ گفته است که آمار ابتال به کروناویروس و مرگ و کمیتۀ بی   
های مزدحم پناهجویان که شمار زیاد مردم در یک در کمپ به مراتب بلندتر از آمار رسیم است، به ویژه

 .هم زیست دارند ساحۀ کوچک و در کنار 

ی ملل متحد در امور پناه کارمند حالل احمر  ۵۰۰ ای گفته است که حدود ندگان با نشر بیانیهکمیشی 
را به مهاجرین روهینگیا  ۱۹پیوسته اند تا واکسی   کووید دیشدیش و داوطلبان با کارکنان صیح بنگلهبنگله

 .تطبیق کنند

 اند که هانی ها نخستی   گروهسال، کارکنان صیح و امدادرسانان مقیم کمپ ۵۵روهینگیاهای سالمندتر از 
 .واکسی   خواهند شد

گزاری ی ملل متحد در امور پناهندگان در پاسخ به ایمییل به خی 
اسوشیتدپرس نوشته است که در  کمیشی 

 .خواهند شد هزار مهاجر روهینگیا واکسی    ۶۵دور نخست بیش از 

ی کروناویروس تا کنون، بنگلهاز آغاز همه  ۲۳ویروس و نزدیک به ابتال به کرونا میلیون مورد  ۱.۳دیش از گی 
 .داده است هزار مورد مرگ نایسر از این بیماری گزارش

 

دیش به مراتب بلندتر از در بنگله کارشناسان صیح نی   آمار واقیع ابتال و مرگ و می  نایسر از کروناویروس را 
نه مراجعه نکرده برای آزمایش به شفاخا ۱۹شمار زیاد بیماران کووید پندارند، زیرا به باور آنانآمار رسیم یم
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ند، بدون اینکه به خاطر تشخیص علتکه در اثر ابتال به این بیماری یم  و کسان  هم مرگ آزمایش شوند،  می 
ده یم  .شوندبه خاک سیر

دریافت کرده اند و حکومت  ۱۹دیش واکسی   کوویدمیلیون  بنگله ۱۶۰تا کنون کمی  از پنج درصد جمعیت 
 واکسی   دریافت کند آن کشور در تالش است تا از منابع مختلف به ویژه

، مقادیر بیشی   .چی  

ها آغاز شد و به گفتۀ مقام دیشدر بنگله ۱۹در اواخر هفتۀ گذشته کمپاین رستارسی تطبیق واکسی   کووید
 .دریافت کردند ۱۹کسی   کوویدمیلیون نفر وا  تنها در دو روز نخست این کمپاین بیش از سه

علم امله های وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان شامگاه سه برنامه وال، معی   پالییس و تطبیقشی 
خانه کابل تجمع کرده اند  اسد از  19شنبه، دیدار و  وضعیت بیجاشدگان اخی  که در پارک شهر نو و خی 

 .مشکالت آوارگان را استماع کرد

 

، در نر این خانواده های بدخشان، کندز، تخار خشونت های طالبان از والیت  حمالت و ها در چند روز اخی 
ق  .اندکشور بیجا و به کابل پناه آورده  و بغالن در شمال رسر
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 این بیجاشده
 

ها بیان کرد که به نیازمندان مواد خوراکه و خدمات صیح  آقای امله وال در رابطه به رسیدگ
د و قرار است این خانو   از سوی دولت صورت یم  .شوند اده ها بزودی در رسپناه های موقت انتقال دادهگی 

خانواده  547هزار و  1عودت کنندگان تا کنون از میان  روز وزارت امور مهاجرین و های امبر اساس رسوی
 .خانواده مستحق کمک اند 756اند، شهر نو کوتل خی  خانه شهر کابل تجمع کرده بیجاشده که در پارک

رسان اکنون هم در حال رسوی مهاجرین و عودت کنندگان با موسسات کمک تیم رسوی وزارت امور 
 .بیجاشدگان این دو محل قرار دارند

های نیازمند در ارسع وقت رسپناه موقت، مواد خوراکه، خانواده ها بهو نیازسنیح   پس از تکمیل شدن رسوی
ل و نیازمندی وسایل مورد   .های اولیه مهیا خواهد شدنیاز می  

 به حوادث طبییع و رسه میاشت و نی   هیأن  از اداره امور ریاست جمهوری نی   در این معینا
 

ن وزارت رسیدگ
 .ساحات حضور داشتند

میلیارد یورو کمک مایل نیاز دارد،  ۲.۲هزار پناهنده  ۷۰۰پاکستان با تأکید بر اینکه برای پذیرش و جایدیه 
 .جدید درباره پناهندگان افغانستان  را به تعویق انداخت تصویب و اجرای سیاست

 

و نگهداری پناهندگان در داخل  به گزارش شفقناافغانستان، مقامات پاکستان با تأکید بر اینکه امکان اسکان
میلیارد یورو کمک مایل نیاز  ۲.۲هزار پناهنده  ۷۰۰اسکان  ذیرش و شهرها را ندارند، اعالم کردند برای پ

 .داریم
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 .بر همی   اساس، کابینه فدرال، تصویب سیاست جدید در مورد پناهندگان افغانستان  را به تعویق انداخت

، بان  از  مطابق پیش نویس سیاست جدید کابینه فدرال در مورد پناهندگان افغانستان   ۷۰۰پاکستان برای می  
« آواره داخیل»کمک مایل بی   الملیل نیاز دارد و پناهندگان را   میلیارد یورو  ۲.۲هزار مهاجر افغانستان  به 

 .اعالم یم کند

ارائه شد. پیش از  این سیاست توسط وزارت مناطق قباییل برای تصویب در آخرین جلسه هیئت دولت
 .مورد این سیاست برگزار کرد های یم و جون، کمیته وزیران چهار جلسه در این، بی   ماه

بان  از طبق این پیش میلیارد هزینه خواهد داشت  ۲،۲سال  ۲پناهنده یط  ۷۰۰،۰۰۰نویس، اسکان و می  
 .هزینه های دیگر است نام، حمل و نقل، ساخت اردوگاه و که شامل ثبت

ش و تشدید جنگ در افغانستان در ماه های اخی  موجب بیجاشدن صدها هزار تن هفته ه در ها و بویژ گسی 
از کشور شده است. تهاجم طالبان بویژه به شهرهای شمال افغانستان  و فرار آنان در داخل و یا به خارج

ناگزیر به فرار و حرکت به  اخی  شمار فراوان  از ساکنان این والیات را ن  خانمان ساخته و آنها را  در روزهای
بیشی  آنها زنان و کودکان هستند در پارگ در کابل  ر کرده است. صدها تن از آنان کهسوی شهرهای دیگ

  .کنند از کشور بگریزندبرند. بسیاری نی   تالش یمبش یم اردو زده و در انتظار کمک

 

، وزیر   به حوادث کشور، روز سه شنبه اعالم   غالم بهاءالدین جیالن 
 

 کرد که بر اثر دولت در امور رسیدگ
اند. او از جامعۀ جهان  کمک آمده هزار خانواده به کابل ١٠هزار خانواده بیجا شده و  ۶٠های اخی  جنگ

غذانی برای افراد جابجا شده استکمک  خواست و گفت این کشور در انتظار دریافت  و غی 
 .های غذانی
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نگران  »یافت  ای که همان روز انتشار بیانیهکمیساریای عایل پناهندگان سازمان ملل متحد در   در همی   حال،
ابراز داشت. بگزارش این کمیساریا، از  «عمیق خود را از تشدید پرشتاب جنگ در هفتۀ جاری در افغانستان

اند. جنگ اخی  در والیت نیمروز در تن در داخل کشور جابجا شده هزار  ٤٠٠آغاز سال تا کنون نزدیک به 
دویست تن از مرز  دیگری را بیجا کرده و تنها در دو روز آخر هفته نزدیک بهافغانستان شمار  جنوب غرن  

 .اندعبور کرده و به جمهوری اسالیم ایران گریخته

شهروندان افغان اگر  کند که شمار فراوان  از عایل سازمان ملل متحد برای پناهندگان تاکید یم کمیساریای
ن  ثبات کنون  قرار خواهند گرفت. این کمیساریا  در موقعیتامکان فرار نداشته باشند در خطر گرفتار شدن 

اعالم  به بحران انسان  جاری در افغانستان، پایانۀ مرزی میلک را باز نگاه دارد و  خواهد با توجهاز ایران یم
 یم

 
وری  های اضطراری الزم، از جمله چادر، توالت صحرانی و کند که کمکآمادگ دیگر کاالها و مواد ض 

 .اولیه را تامی   کند

 .دندها به ترکیه از مرز ایران خی  داها از افزایش مهاجرت افغانرسانه

 

داغ؛ گزاری شفقناافغانستان به نقل از خی  خارجه آمریکا در مورد مهاجرت  مقام ارشد وزارت به گزارش خی 
با افغانستان باز بماند؛ همچنی   ممکن است افرادی از طریق  مرزهای پاکستان ها به ترکیه گفت: بایدافغان

 .سفر کنند ایران به ترکیه

 



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

15 

 

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

 

 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

مواجه است، بحران جدید مهاجرت  ه که با بیش از چهار میلیون مهاجر وزارت خارجه ترکیه اعالم کرد: ترکی
مسئوالنه  را رد یم  ایاالت متحده آمریکا را بدون مشورت با کشور ما نخواهد پذیرفت. ما تصمیم غی 

 .با هواپیما به کشورش منتقل کند ها را مستقیمتواند آنیم  ایاالت متحده کنیم. 

که از مرز ایران به ترکیه  دهد که تعداد مهاجریت  با ایران نشان یم  زی ترکیهها از شهرهای مر گزارش رسانه
 روند رو به افزایش استیم

 


