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او راستنېدونکو چارو وزارت  مهاجرینو د   

 ړیکو آمریت د اطالعاتو او عامه ا 

 خبري بلوټن 

 

 وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان 

 



 

 

 



 

 صفحه                                                                                                                                          عنوان  

 1--------------------------------------------- زرو زياتو کورنيو سره مرستې وشوې ( ۳۴) په يوشمېر واليتونو کې له 

 1----------------------------------------------------------------- بيش از دو هزار مهاجر افغان به وطن برگشت نمود

 2-------------------------------------------------------------------------- کورنيو سره مرستې وشوې ( ۳۰غور کې )

 2--------------------------------------------------------------------- سرپناه اند هزاران متقاضی پناهندگی در بلجيم بی

 4----------------------------------------------------------------- سابقه افزايش يافته استجمعيت آلمان به صورت بی
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 متن کامل اخبار 

   دوزارت وزارت

( ۳۴له )   واليتونو کې د مهاجرينو چارو وزارت د رياستونو او آمريتونو له لورې(  ۲۱)    په تېرې يوې مياشتې کې په

 زرو زياتو کورنيو سره مرستې ترسره شوي. 

راستنېدونکو، (  ۳۶۷زره او )  (  ۳۴په واليتونوکې د مهاجرينو چارو وزارت د رياستونو او آمريتونو د راپور له مخې )

بې پالره ماشومانو او کونډو ميرمنو سره په هرات، نيمروز کندز، پکتيا، باميان، بدخشان،     منو، معلولو، معيوبواواړ

غزني، ننګرهار، سمنګان، غور، بادغيس، خوست، پکتيکا، تخار، ارزګان، نورستان، بغالن، فارياب، ميدان وردګو، هملند  

 و له لورې مرستې ترسره شوي. او بلخ کې د يوشمېر نړيوالو مرستندويه بنسټون

د سرچينې په خبره په يادو مرستو کې د خوارکي توکو کڅوړې، روغتيايي او کورنۍ کڅوړې، نغدې پيسې، د لمريزې  

برېښنا تختې، شېدې لرونکې وزې، ژمني لباسونه، د کور د جوړولو وسايل، د ګنډلو وسايل، د اوبو د تصفيه ماشين، 

 چې د مرستندويه بنسټونو د استازو په شتون کې وېشل شوي دي.ترپالونه او خېمې شاملې وې 

   ویب سایت وزارت 

به واليت نيمروز     جدی   28و    26مقيم ايران، از طريق پل ابريشم، به تاريخ های   تن مهاجر افغان    313دو هزارو  

 برگشتند. 

تن مجرد بودند   2226تن و  87خانواده ، شامل  17افراد مذکور به اساس معلو مات ريس امورمهاجرين واليت نيمروز 

معرفی     IOMتن مجرد غرض دريافت کمک، به دفتر  74زن و همچنان    37مرد و    35خانواده شامل    13و ازآن ميان  

 شده اند.
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   دوزارت ویب سایت

 

 ( کورنيو سره مرستې وشوې.۳۰( مه ) ۲۸د غور واليت د مهاجرينو چارو رياست له لورې د مرغومي په ) 

 يادو کورنيو هرې کورنۍ ته يوه يوه کمپله، دوه جوړې ژمنۍ موزې او دوه دوه جمپرونه ووېشل شول.

 دویچه وله 

https://morr.gov.af/
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های اين کشور فعالً جايی برای اسکان کنند. در اقامتگاهها در زير خيمه زندگی می در بلجيم هزاران پناهجو به شمول افغان

  .ها وجود نداردآن

ها کنند چرا که در اقامتگاهمیها زندگی سرپناه اند و در زير خيمه ها در بلجيم بیهزاران متقاضی پناهندگی به شمول افغان

 ۳۰۰۰حدود   «Fedasil» جای کافی برای اسکان آنها وجود ندارد. بر اساس تخمين اداره اسکان پناهجويان بلجيم

برند که بر طبق قوانين اروپا  پناهجو که در جستجوی حفاظت اند در انتظار به دست آوردن يک اقامتگاه مناسب به سر می

  .چنين حقی را دارند

 اند ميليون انسان آواره شده ۱۰۰سازمان ملل: بيش از : مرتبط

نفر در اين کشور    ۳۷۰۰۰تقريبا    ۲۰۲۲م، در سال  بر بنياد معلومات مقامات اداره پناهندگان و افراد بدون تابعيت بلجي

 .دهددرصدی را نشان می ۴۲درخواست پناهندگی داده اند. اين رقم در مقايسه با سال قبل از آن افزايش 

بنوا مانسی، سخنگوی آژانس مهاجرت بلجيم وضعيت متقاضيان پناهندگی را غير قابل پذيرش توصيف کرده است. او به 

 ۵۰۰هزار و    ۳۳های پناهندگی در سال گذشته،  خبرگزاری آلمان گفته است که با در نظر داشت رقم فزاينده درخواست

وه بر اين روند پناهندگی بسيار زمانبر شده است، به اين دليل جای برای اسکان پناهجويان در اين کشور کافی نيست. عال

 .شودمانند و جا برای متقاضيان جديد خالی نمیها میماه در اين اقامتگاه ۱۵متقاضيان پناهندگی به طور اوسط 

  آلبوم عکس از آرشيف دويچه وله

https://morr.gov.af/
https://www.dw.com/fa-af/سازمان-ملل-بیش-از-۱۰۰-میلیون-انسان-آواره-شدهاند/a-64233625
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ور وقتی که يک پناهجو خود را به ادارات مربوطه  آلمان هم با شمار فزاينده تعداد پناهجويان مواجه است، اما در اين کش

 .کند، نبايد شب و روز خود را در روی سرک سپری کندمعرفی می

 يش يافته است عبور غيرقانونی از مرزهای اروپا شديداً افزا: مرتبط

درصدی را نسبت به سال   ۴۷هزار نفر در آلمان درخواست پناهندگی داده اند که افزايش    ۲۰۱۸در سال گذشته حدود  

 .دهداش نشان میقبلی

 دویچه وله 

 

آمار رسمی، شمار   پرجمعيتبراساس  به عنوان  آلمان  بیباشندگان  به صورت  اروپا،  اتحاديه  کشور عضو  سابقه ترين 

 .افزايش يافته است و دليل آن هم مهاجرت است

ميليون تن رسيد    ۸۴.۳به   ۲۰۲۲آلمان در سال     اداره فدرال آمار آلمان »دستاتيس« روز پنجشنبه گزارش داد که جمعيت

. دليل اين افزايش ميزان مهاجرت خالص به اين کشور بوده است. منظور مهاجرت خالص  سابقه بوده استکه تا به حال بی

 .تعداد مهاجران وارد شده به اين کشور منفی تعدادی است که اين کشور را ترک کرده اند

سال ثبت شده  اداره آمار آلمان با نشر يک بيانيه اعالم کرد: »اين باالترين ميزان جمعيت است که تا به حال در پايان يک  

 .ميليون تن افزايش داشته است  ۱.۱است.« بربنياد برآورد اوليه، به اين ترتيب جمعيت اين کشور در سال گذشته 

https://morr.gov.af/
https://www.dw.com/fa-af/عبور-غیرقانونی-از-مرزهای-اروپا-شدیداً-افزایش-یافته-است/a-64386274
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 کنند شمار مهاجران وارد شده به آلمان بيشتر از اشخاصی است که اين کشور را ترک می 

 «.سابقه بوده استمهاجرت خالص است که بیدر بيانيه اداره آمار آلمان آمده است: »دليل اين رشد قوی ميزان 

هايی است ميليون تن بيشتر از آن  ۱.۴۳تا   ۱.۴۲براساس برآورد اين اداره، شمار افرادی که به آلمان مهاجرت کردند بين  

 .که آلمان را ترک کرده و به يک کشور ديگر مهاجرت کردند

ه اند. اما شمار مهاجران از کشورهای ديگر نيز »به صورت  بيشتر مهاجران اشخاصی بودند که از جنگ اوکرايين فرار کرد

 .قابل توجهی« افزايش يافته است

در ادامه اين بيانيه آمده است که مهاجرت خالص در مقايسه با يک سال قبل از آن بيش از چهار برابر شده است و اين 

 .سابقه استبی

درصد کاهش يافته   ۷حدود    ۲۰۲۱همزمان نرخ تولد پايين آمده و موارد مرگ افزايش يافته است. نرخ تولد در مقايسه با  

 .هزار تن در سال گذشته تولد شده اند ۷۴۵هزار و  ۷۳۵و برآورد شده که بين 

درصد بيشتر در    ۴حدود  ميليون تن در آلمان فوت شدند که به اين ترتيب شمار جان باختگان    ۱.۰۶،  ۲۰۲۲در سال  

 .مقايسه با يک سال قبل از آن بوده است

  

https://morr.gov.af/

