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 صفحه                                                                                                   عناوین                                                               

 4 ------------- وله( چهیبه آلمان )دو ونانیاز  نیمهاجر یالحاق خانواده ها یدرصد ۷۰گزارش: کاهش 

 5 --------------------------------- وله( چهینجات داده شدند ) دو ترانهیمد رهیپناهجو از بح ۴۸۰از  شیب

 6 -------------------------------- ) روزنامه صبح کابل( هیاز ترک یمهاجران افغانستان پورتیدر د ضیتبع

 ۷ ------------------- وله( چهیواز به افغانستان را ندهد )دوخواست اجازه پر نیوزارت صحت عامه از چ

 ۸ ----------------------- (کایآمر یبه افغانستان )صدا یدالر ونیلیم ۷۳۰کمک  یملل متحد برا یتقاضا

 9 -------------------------- وزارت( تیسا بینمودند )و افتیدر قندهارمساعدت در جاشدهیب یخانواده ها

 9 ---------------------------------------- وزارت( تیسا بیصورت گرفت )و یدر غزن یمساعدت زمستان

 1۰ ------------------ وزارت( تیسا بیشد )و عیتوز یدر لغمان البسه زمستان جاشدهیب لیفام 1۷۰ یبرا

 1۰ ----------------------------- وزارت( تیسا بیپول نقد مساعدت شد )و ریگان در پنجش جاشدهیب یبرا

 11 ----------------------- وزارت( تیسا بینمودند )و افتیدر یدر کنر البسه زمستان جاشدهیب لیفام ۷۰
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آلمان فدرال به درخواست جناح پارلمانی حزب چپ این کشور به دست آمده است و روزنامه این موضوع از پاسخ حکومت 

 .های "گروه رسانه فونکه" به روز شنبه آن را نشر کرده اند

ان تقاضا های رد شده در مورد الحاق خانواده ها در این مدت زمانی تا  ی  ۷۵، ۲۰۱۹درصد و میان ماه جنوری و ماه یم  ۷۲می 

 .ستدرصد بوده ا

ان تقاضا های رد شده آشکارا افزایش یافته است؛ در سال  ی درصد از تقاضا ها در مورد  ۵۹، ۲۰۱۸در مقایسه با سال قبل، می 

 .الحاق خانواده ها رد شده بود

ارلمان حزب چپ ها از این روند انتقاد کرده گفت: بازهم مهاجران مجبور پ نماینده  (G  ِkay Akbulut) گویک اکبولوت

 .تا "در وضعیت ناگوار در کمپ های موقتی درمرز های اتحادیه اروپا" به رس برندهستند 
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نفر را از  ۷۸« آالن کردی»روز شنبه گزارش داد کشتی نجات  "Sea-Eye " چنانچه بخش عملیانی سازمان "چشم دریا" یا

انهدو قایق ک ان بدون مرز گفته اند که  (SOS) هنه و مخروبه نجات دادند. سازمان موسوم به سوس مدییی و سازمان داکیی

ی وایکینگ»کشتی نجات  ا به روز یک شنبه « اوشی     .مهاجر از جمله زنان حامله و کودکان را از قایق ها نجات داد ۲۲۳اخی 

به ماموریت اضطراری نجات از « آالن کردی»صبح روز شنبه کشتی  "Sea-Eye " بنا بر معلومات سازمان "چشم دریا" یا

نفر را از یک قایق بادی از وضعیت اضطراری حاد نجات داد. این سازمان امدادی آلمانی اعالم کرده است  ۶۲و   دریا رفت

ی شامل بوده اند. خدمه این   کشتی نجات که در میان نجات یافته گان هشت زن، هفت کودک و یک نوزاد شش ماهه نی 

  .فرد گی  مانده در حالت اضطرار را به محل امن منتقل کردند ۱۶دقایقی بعد از این، 

دستور داد که زون جستجو « آالن کردی»اندیک پس از این عملیات نجات یک کشتی مربوط به گارد ساحیل لیبیا به کشتی 

به اصطالح »ین کار را مورد انتقاد قرار داد. او گفته است: ونجات لیبیا را ترک کنند. یوهانا پوهل، رئیس عملیانی آالن کردی ا

وهای ملیک نجات را  گارد ساحیل لیبیا با یک زون جستجو و نجات مانند قلمرو آب های منطقه نی عمل یم کند، همواره نی 

 «.تحت فشار قرار یم دهد و دستورات غی  قانونی میدهند

ی وایکینگ» نجات رسانه های ایتالیانی گزارش داده اند که کشتی  مهاجر نجات داده شده منتظر  ۲۲۳روز یک شنبه با « اوشی 

ان بدون مرز در توییی گفته است که اکنون در این کشتی احتماال  ی به یک بندر امن بود. سازمان داکیی اجازه ایتالیا برای رفیی

کت کرده این کشتی  نفر یم باشند.  ۴۰۷ ا در شب ی در چندین عملیات نجات رسر ک شنبه در نزدییک مالتا به کمک و اخی 

مانده در قایق ها آمده است. در آنجا    .مهاجر از یک قایق به شدت مزدحم نجات داده شدند ۷۲مهاجران گی 
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ی حرف به میان آوردیم و رصاحتا اشاره شمارههای مهاجران افغانستانی مقیم ترکیه، در ها و محرومیتاز محدودیت ی پیشی 

بان که در ابتدا یمو جامعه داشتیم که چطور دولت ی شماری از مهاجران کشورهای دیگر را در خود ادغام  پذیرند تعداد ن  ی می 

ی دولت ند تا روند ادغام گذار شوند و نیمبه خود در برابر مهاجران سدی یم ها و مردم اند که خود کنند؛ اما بعدها همی 

ی امر سبب یممهاجران با مردم جامعه د. همی  بان به روال طبییع شان صورت گی  ی شود که در روند مهاجرت این مهاجران ی می 

د. اغلب این کارشکتی از سو اختالل بان صورت یمهانی صورت بگی  ی د. ی حکومت می   گی 

 

 مهاجران یمای که مربوط ها در هر زمینهی حکومتبرخوردهای دوگانه
ی

شود، سبب خواهد شد که سطح به زندیک

ها با مهاجران افغانستانی افزایش یابد. ییک از این دست برخوردهای مغرضانه های جریم و خیابانی به خاطر بدرفتاریخشونت

بان حتا در روند خروج تمایم م ی بان این است که حکومت می  ی هاجران  با مهاجران در امر دیپورت آنان از سوی حکومت می 

ی  کشورهای مختلف تبعیض را اولویت قرار بدهند و این که مهاجران کشوری را نسبت به کشور دیگر بدون در نظر گرفیی

 معیار یا تبعیضی روند اخراج را مساویانه انجام دهند. 

برگشتانده است.  نفر را دیپورت و یا به کشور شان ۲۸۸، به صورت اوسط روزانه ۲۰۱۹ها ترکیه در سال بر اساس آمار رسانه

ین تعداد مهاجران دیپورت شده از ترکیه را مردم افغانستان تشکیل یمهمان طور که توقع یم ی این آمار بیشیی دهد  رود در بی 

ی مهاجران به وطن بازگشته، متأسفانه پولیس و یا وزارت مهاجران ترکیه برخورد تبعیضکه به گفته ی با ی شماری از همی  آمی 

 از این کشور دارد. دیپورت مهاجران 

 ۸۲۶هزار  ۶۵های رسیم سازمان ملل و حکومت ترکیه آمده است در سال گذشته شود و در گزارشآن طور که گفته یم

شهروند افغانستان از ترکیه دیپورت شده است. بیشیی تعداد این مهاجران افغانستانی با این که یک بار راه دشوار سفر 

قانونی از افغانستان به سمت ر دیگر ایران و بعد ترکیه را امتحان کرده اند؛ اما تا آن جانی که امکان برای شان بوده است، با غی 

ی مسی  پرخطر و مشکل  را تحمل کنند و بتوانند در پایان مسی  خود را پیدا  در تالش این بودند که همی 
قانونی آفرین راه غی 

 کنند. 

نفر یم رسد. این تعداد از مهاجران پاکستانی هم  ۳۰۸هزار و  ۱۱ها به آن در ردیف دوم شهروندان پاکستان قرار دارد که آمار 

ی بدشانسنشان یم  نی 
ترین مهاجران جهان استند که تا کنون من دلیل آن را دهد که همانند افغانستان مهاجران پاکستانی

بان کنندهحتواند معیار خوب و توجیداری و یا جنگ نیمنیافتم؛ اما هیچ گاه دالیل داخیل حکومت ی ی خون  برای کشورهای می 

 کنند. باشد که چرا شماری از مهاجران را به تعداد بیشیی از دیگر مهاجران کشورهای دخیل دیپورت یم

رسد که یک سوم تعداد مهاجران افغانستانی نفر یم ۷۲۴هزار و  ۲۶تعداد دیپورنی کل مهاجران از ترکیه به کشورهای دیگر 

ی سخت و محکیم را تنها ی آن است که حکومت ترکیهدهندهشود و این نشانیم دیپورت شده از ترکیه ، سیاست مهاجرستی 

 نسبت به مهاجران افغانستانی روی دست گرفته است. 

اض شدید  این سیاست تبعیض دولت ترکیه در رابطه با مهاجران افغانستانی در یک سال گذشته همواره مورد نقد و اعیی

ی  آگاهان امور مهاجرنی  الملل بوده است. حتا مهاجران افغانستانی هم بارها خواسته اند چه در داخل ترکیه و چه در سطح بی 

اضی راه بیندازند که از در شهرهای مختلف ترکیه که مقیم آن استند، نسبت به این تبعیض دولت ترکیه گردهمانی  های اعیی

 طرف این کشور برای شان اجازه داده نشده است. 

بان پنج میلیون و ۲۰۱۹ی کل مهاجرت ترکیه در سال های ادارهبر اساس داده در حال حارصی  ی خارج   ۲۴۹هزار و  ۹۰، ترکیه می 

نفر اتباع سوریه استند که تحت حفاظت  ۹۴۴هزار و  ۶۹۵کشور مختلف جهان بود. از این تعداد سه میلیون و   ۱۹۲از 
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ی  ۱۴۴هزار و ۷۰باشند، یک میلیون و موقت یم چه نفر با داشیی  ۱۶۱هزار و  ۳۲۴ی اقامت در ترکیه اسکان گزیده اند و دفیی

 کرده و خواهان اسکان در کشور سوم یم
ی

 باشند. نفر با آمدن به ترکیه تقاضای پناهندیک

نفر به عنوان مهاجر  ۱۴۴هزار و  ۷۰کشور جهان به ترکیه آمده اند، تنها یک میلیون و   ۱۹۲از پنج میلیون مهاجری که از 

 رکیه آمده اند؛ یعتی چهار میلیون از مهاجران موجود در ترکیه به عنوان مهاجرها نامنظم وارد ترکیه شده اند؛ بهمنظم به ت

قانونی به اقامت در ترکیه ادامه داده اند.   وارد ترکیه شده اند و یا به شکل غی 
قانونی  عبارت دیگر یا به شکل غی 

 

 

وز، « کرونا»شیوع ویروس  وز الدین فی   فی 
ی باعث نگرانی شده است. داکیی ی قرار دارد، نی   چی 

ی
در افغانستان که در همسایه یک

ی شیوع کرونا در  ۲۷دلو/  ۷وزیر صحت عامه افغانستان امروز دوشنبه )  جلوگی 
ی

امون چگونیک ی پی  جنوری( با سفی  چی 

 .ن صحبت کردافغانستا

ی خواست که تا زمان بهیی شدن وضعیت، »به نقل از وزارت صحت عامه افغانستان، وزیر صحت عامه از  وانگ یو، سفی  چی 

ی سفر کرده اند اجازه پرواز به افغانستان را نده ا به چی  کت های تجاری و آن عده از افغان هانی که اخی   «.دبرای نمایندگان رسر

کای  ین رسر ی از بزرگیی تجاری افغانستان است. همه ساله شمار زیادی از تاجران و نمایندگان تجاری به این کشور رفت و آمد چی 

 .دارند

الیا گفته اند   الیا با ثبت یک مورد جدید، شمار مبتالیان به ویروس کرونا به پنج تن رسید. مقامات صیح آسیی ا در آسیی ه کاخی 

ی منع پروازها از شهر ووهان را ساله به این ویروس م ۲۱در آخرین مورد یک زن  بتال شده است. او قبل از اینکه مقامات چی 

الیا آمده است  .اعالم کنند، در آخرین پرواز از این شهر به سیدنی آسیی

، تایوان، تایلند، ایاالت متحده امریکا و منطقه  موارد انفرادی از آلوده شدن به این بیماری از جاپان، کوریای جنون 
ویژه  بعضی

ی اد ی گزارش شده است« ماکائو»اری چی   .نی 
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ی از شیوع ویروس کرونا در افغانستان، تیم های صیح را در میدان های هوانی  وزارت صحت عامه گفته است که برای پیشگی 

ونی وارد   را از کشورهای بی 
چند شهر عمده این کشور مستقر یم کند. به گفته وزارت صحت تیم های صیح مسافرانی

 .وند، مورد معاینه قرار یم دهندافغانستان ش

 

 

ی سال   .میلیون دالر شده است ۷۳۰خود در افغانستان، خواستار  ۲۰۲۰ملل متحد برای ماموریت کمک های بشر

جاری برای رفع نیازمندی های مواد غذانی و رسپناه به جنوری )هفتم دلو( گفت که در سال  ۲۷ملل متحد امروز دوشنبه 

 .میلیون دالر بود ۶.۵این رقم  ۲۰۱۹میلیون دالر نیاز است. در سال  ۹.۴

 .میلیون دالر با ماموریت این نهاد در افغانستان شده است ۶۰۰ملل متحد از کشوها و امدادگران جهان خواستار بیش از 

ز گفت که جنگ افغانستان منحیث  تون  النزیر، معاون نمایندۀ ویژه رسانی روییی ملل متحد برای افغانستان به آژانس خی 

مرگبارترین تنش در جهان است و افزون بر آن، این کشور با خشکسایل و فقر روز افزون دست و گریبان بوده و نیازمند کمک 

 .است

ر هفته جاری به بروکسل و لندن و هفتۀ بعدی به کانادا، نیوی ی ی مسافرت یمآقای لیی کنند تا امدادگران را متعهد ارک و واشنگیی

 .به حمایت نقدی اضطراری سازد

در یک جریان   ۲۰۱۶ای افغانستان خواهد بود که در ماه اکتوبر سال این تعهد، مجزا از میلیارد ها دالر کمک های توسعه

ی الملیل تعهد شده است  .کنفرانس بی 

شود و این کشور به میلیاردها دالر  ای افغانستان در اخی  سال جاری تمام یمتوسعهاین مقام ملل متحد افزود که کمک های 

 .کمک بیشیی نیاز خواهد داشت
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تا  ۲۰۲۱های ملل متحد امیدوار است در اخی  سال جاری، کنفرانس دیگر امدادگران را به هدف جمع آوری پول برای سال

 .راه اندازی کند ۲۰۲۴

 

 UNICEF,WFP,DRC,DACARریاست امور مهاجرین وعودت کننده گتان والیت قندهار با همکای موسسات  

دلو سال روان مساعدت های  ٧فامیل بیجاشده ولسوایل شاه ولیکوت والیت قندهار و ووالیت ارزگان بتاری    خ  ٧٠برای برای 

 مود. غذانی وغی  غذانی ن

خانه بوده    14کیلو روغن،   14این مساعدت ها شامل، سه بوج  آرد،  ی کیلو دال نخود، یک کیلو نمک، بسته های صیح وآشی 

 که با حضور نماینده های موسسات فوق در این والیت توزی    ع شد. 

 

 

 

 

 

 

خانواده بیجاشده، ناشر از حوادث  355برای  IOMریاست امور مهاجرین وعودت کننده گان والیت غزنی با همکاری موسسه 

 طبییع، وعودت کننده را کمک نقدی نمود. 

دلو سال روان در مرکز والیت غزنی با حضور نماینده  ٧افغانی برای هرفامیل بوده که بتاری    خ  616هزارو 15این کمک شامل 

 اداره ، معاون والیت،و موسسات یادشده توزی    ع شد.  این

 

 

 

 

 

 



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

10 

 

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

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

خانواده بیجاشده، مساعدت  1٧٠برای  IMCریاست امور مهاجرین وعودت کننده گان والیت لغمان با همکاری موسسه 

 زمستانی نمود. 

،وکمپل برای هرفامیل بوده که بتاری    خ این کمک شامل  دلو سال روان در مرکز والیت با حضور  ٧یک بسته لباس زمستانی

 نماینده این اداره ، توزی    ع شد. 

ی دریافت نموده بودند.   قابل ذکر است که فامیل های مذکور قبال مواد غذانی وپول نقد را نی 

 

  

 

 

 

 

 

 PSNفامیل بیجاشده آسیب پذیر،3برای  UNHCRآمریت امورمهاجرین وعودت کننده گان والیت پنجشی  باهمکاری موسسه 

وولسوایل عنابه بیجاشده اند پول  که نسبت جنگ و ناامتی ازوالیات نورستان،لغمان وبدخشان درمرکزوالیت پنجشی 

 نقدتوزی    ع نمود. 

دلو سال روان به همکاری اداره مهاجرین والیت پنجشی  توزی    ع  ٧هزارافغانی برای هرفامیل بوده که بتاری    خ  24این کمک شامل 

  گردید. 
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خانواده بیجاشده، ولسوایل دره پیچ  ٧٠برای  IMCریاست امور مهاجرین وعودت کننده گان والیت کیی با همکاری موسسه 

 مساعدت زمستانی نمود. 

،و  دلو سال روان در مرکز والیت با  ٧دانه کمپل برای هرفامیل بوده که بتاری    خ  5این کمک شامل یک بسته لباس زمستانی

 حضور نماینده این اداره ، توزی    ع شد. 

 

 

 

 

 

 

 

 


