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 صفحه                                                                                                   عناوین                                                               

 4 --------------- آزاد( یاروپا ویراد( کرد دایپ نریکانت کیافغان را از  یپناهجو ۴ یشمال هیمقدون سیپول

 4 ---------- وله( چهیکرد )دو یرا متهم به ناکام ونانی یاحزاب متحد آلمان ادارات پناهندگ یجناح پارلمان

 5 -------------------- )سالم وطندار( شودیگان ساخته مکنندهمهاجران و بازگشت یبرا یی ساله طرح ده

 6 ------------------- (کی زونی)تلو شوندیانتقال داده م نیافغان از ووهان چ انیکرونا؛ دانشجو روسیو

 7 ------------------------------- وزارت( تیسا بینمودند )و افتیدر یرخوراکیدر فراه مواد غ لیفام 92

 7 --------------------------------- وزارت( تیسا بیشد )و ریگان در خوست دا جاشدهیب یجلسه پاسخ ده

 7 ------------------- وزارت( تیسا بی)و دیدرسرپل برگزار گرد یتیادغام  مجدد وال تهیجلسه کم نیسوم

 8 ----------------------------- وزارت( تیسا بیخانواده در قندهارمساعدت صورت گرفت )و 105 یبرا

 8 ------------------------ وزارت( تیسا بینمودند )و افتیدر یدر بدخشان بسته صح جاشدهیب لیفام 83
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 .داخل ریل، چهار پناهجوی افغان را پیدا کرده است گوید، از یک کانتینر در پولیس مقدونیۀ شمایل یم

 .رصبستان وارد مقدونیۀ شمایل شد به گفته پولیس، این ریل دیروز شنبه از 

چهار  در ادامه گفته شده که کارمندان خط آهن، آواز پناهجویان را در داخل کانتینر شنیدند و هنگایم که دروازه آنرا باز کردند،

 .سال گفته شده است ۳۳تا  ۱۹عمر این پناهجویان از .شهروند افغانستان را در آنجا دیدند

این باور است که پناهجویان از یونان، به قصد رسیدن به اروپای غربی در داخل کانتینر پنهان شده پولیس مقدونیۀ شمایل به 

ده شوندبه گفته پولیس، تمایم این چهار تن را به توقیفگاه انتقال داده اند و شاید آن.بودند  .ها دوباره به یونان سنر
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امور مهاجرین وزارت 
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ر فرای از حزب "دموکرات مسییح" مسئول امور مهاجرت و معاون جناح پارلمابر دو حزب متحد در گفتگو با روزنامه  تورست 

 شان در یونان رد شده است، از سال ها به 
ی

"ولت ام زونتاگ" گفت که شمار برگشت دادن مهاجرینر که تقاضا های پناهندگ

 ".سو کاهش یم یابد. فرای افزود: "باید در این ارتباط با وضاحت از ناکایم ادارات سخن گفتاین 

  ۲۰۱۶این روزنامه در باره یک فهرست کمیسیون اتحادیه اروپا گزارش داده است که براساس آن از سال 
ً
 ۱۹۹۵به بعد جمعا

یت آنها با   ۲۰۱۷مهاجر در سال  ۶۸۳، ۲۰۱۶مهاجر در سال  ۸۰۱ مهاجر به ترکیه با هواپیما برگشت داده شده اند که اکنر

 .مهاجر بوده است ۱۸۹، ۲۰۱۹و در سال  ۳۲۲شمار آنها فقط  ۲۰۱۸بوده اند. در سال 

ش از فرای در باره مورد اخنر افزایش آمدن مهاجرین که با قایق ها از ترکیه به یونان رسیده اند، هشدار داد که جزایر یونان بی

 .ین خطر موجود است که وضعیت در آنجا غنر قابل تحمل گرددحد پر شده اند و ا

این سیاست مدار از حزب "دموکرات مسییح آلمان توضیح داد که این امر به روشنر وابسته به این است که ترکیه دیگر از 

ی نیم کند  .آمدن مهاجرین جدید به صورت جدی جلوگنر

 

 

 

زیرنام پالییس جامع مهاجرت جهت ایجاد سهولت  گان از طرح تازۀکننده، معاون سخنگوی وزارت مهاجرین و عودتهر رضا با

 دهد. گان خنی یمکنندهبرای مهاجران و بازگشت

ها به علت ناامن بودن کشورشان درخواست افغانساله تأکید شده است که بیشن  ، در این پالییس دههر به گفتۀ آقای با

 دادهپناهنده
ی

ر دلیل آنگ شمار از مهاجران افغانستابر که قصد برگشت را دارند، باید با رضایت و باعزت  اند و به همتر

دوق کمیک شدن این پالییس یک صنافزاید که با عمیلگان یمکنندهبرگشتانده شوند.معاون سخنگوی وزارت مهاجران و برگشت

ر برای مهاجران ایجاد خواهد شد.   ننر

 مهاجران در وزارت عدلیه این طرح پالییس جامع مهاجرت را فراگنر و جامع خوانده و   مرتضر رسویل،
 
رئیس بخش حقوق

وبر حل خواهد شد. گوید، با عمیلیم  شدن این طرح یک بخش از مشکالت مهاجران در کشورهای بنر



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 ، 
 

 

امور مهاجرین وزارت 

 وعودت کنندگان

ر برخر از نهادهای همکار  ر برای عمیل الملیل که در ساخت این طرح نقشمیل و بتر ر طرح پالییس جامع مدارند ننر هاجرت ساخت 

 یماعالم آماده
ی

 کنند. گ

های بهداشن  برای مهاجران و رسابر اکنون کمکگوید، همدکن  نظام الدین جلیل، سخنگوی وزارت صحت یم

ر مطابق به برنامه رای عمیلن دارد و بگان به گونۀ عادی آن جریاکنندهبازگشت ر طرح جدید ننر
 های وزارت تالشساخت 

، در   305گوید، بربنیاد فرمان هللا نارصی، سخنگوی وزارت شهرسازی و اراضر یمخواهند کرد.حشمت رئیس جهمور غنر

ر برای مهاجران،  ر برای بازمانده 55کناری اختصاص زمتر ر دیگر ننر اکنون در ابر که همباز گان شهدای امنین  و س جریب زمتر

وهای امنین  حضور دارند، تثبیت شده است.   صفوف ننر

 کامل این وزاآقای نارصی، از اماده
ی

ر خنی رت برای ساخت شهرکگ ر برای مهاجران ننر  دهد.  یمها و توزی    ع زمتر

 

 

ر در شهر ی کشور یموزارت خارجه ر هدایت داده شده تا به محض رفع حالت قرنطتر گوید که به سفارت افغانستان در چتر

، برای انتقال دانشجویان افغان از این شهر اقدام کند.  ر  ووهان چتر

ی این و بی که امروز یکی افغانستان در اعالمیهوزارت خارجه زارت شنبه ششم دلو به نشر رسانده، نگاشته است که رهنی

ر که در معرض مبتال به ویروس  نشسن  اضطراری را به منظور کمک به شهروندان و دانشجویان کشور مقیم شهر ووهان چتر

 باشند، برگزار کرده است. کرونا یم

مانده در شهر ووهان، به سفنر  ۶۲هارون چخانسوری، سپرست این وزارت در این نشست در مورد انتقال  دانشجوی گنر

ر برای انتقال دانشجویان افغان از این شهر، اقدام کنند. افغانستان مق  یم بیجینگ هدایت داد تا به محض رفع حالت قرنطتر

ر حاکم یم باشد از تمایم آقای چخانسوری به سفارت افغانستان در بیجینگ سفارش داده است؛ تا زمانیکه حالت قرنطتر

ر به س یم  امکانات دست داشته استفاده کند تا به نیازهای دانشجویابر  های عاجل برند کمککه در شهر ووهان در قرنطتر

 شود. 
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فامیل بیجاشده ناشر از نا امنر ها  92برای  ARAAآمریت امور مهاجرین وعودت کننده گان والیت فراه باهمکاری موسسه 

 در این والیت مساعدت غنر خورایک نمود. 

خانه بوده که بتاریخح  ر دلو سال روان در مرکز با حضور معاون  3این مساعدت شامل یک بسته صیح ،کمپل ووسایل آشنر

 وایل فراه توزی    ع شد. 

 

 

 

 

 

 

 پاسخ دیه برای بیجاشده  6ریاست امور مهاجرین وعودت کننده گان والیت خوست بتاری    ح 
ی

دلو سال روان جلسه هماهنیک

اک نمایتده های موسسات مدد رسان دایر نمود.   گان در این والیت را با اشن 

امون موضوع پاسخ دیه برای  موسسات مدد رسان همکاری خویش را در این فامیل بیجاشده مطرح شد که  68در جلسه پنر

 زمینه ابراز نمودند. 

 

 

 

 

 

دلو سال روان جلسه کمیته ادغام  مجدد والین  را تحت  6آمریت امور مهاجرین وعودت کننده گان والیت سپل بتاری    ح 

اک نماینده های شورای والین  ، قوماندابر امنیه روسای ادارات دولن  ،و  موسسات همکار در ریاست معاون وا یل وبا اشن 

 سالون  کنفرانس های والیت دایر نمود. 
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رییس امور مهاجرین در مورد مشکالت عودت کننده گان و بیجا شده گان صحبت نموده و خواهان همکاری از ادارات دولن   

 به عودت کننده گان و بیجا شده گان گردید که موسسات مدد رسان همکاری خویش را و موسسات همکار د
ی

ر مورد رسیده گ

 در این زمینه ابراز نمودند. 

  

 

 

 

 

 

 

 ١05برای  UNICIFو  WFP, DRC, DACAARریاست امور مهاجرین وعودت کننده گان والیت قندهار با همکاری موسسات 

 خانواده بیجاشده ولسوایل شاه ولیکوت مساعدت نمود. 

خانه بوده که بتاری    خ  ر  6این مساعدت شامل سه بوخی آرد، دو بشکه روغن،نیم سنر دال نخود، یک کیلونمک ،ووسایل آشنر

 دلو سال روان برای فامیل های مذکور توزی    ع شد. 

 

 

 

 

  

 

 

فامیل بیجاشده ناشر از نا   83برای DACARریاست امور مهاجرین وعودت کننده گان والیت بدخشان باهمکاری موسسه 

 امنر ها در این والیت مساعدت غنر خورایک نمود. 
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 د لو سال روان در مرکز توزی    ع شد.  5خ این مساعدت شامل یک بسته صیح ، بوده که بتاری    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 


