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 صفحه                                                                                                   عناوین                                                               

است            ونانی یهااطفال پناهجو از کمپ رشیآلمان در تالش پذ درزاکسنین التیداخله ا ریوز

وله( چهی)دو   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 

دهند                                                یدرخواست پناهندگ توانندیم یمیاقل انی: پناهجویخیتار صلهیف

وله( چهی)دو  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5 

اند کشور بازگشته رونیخانواده از ب 700 /یبه مرکز غزن هایخانواده از ولسوال 2500شدن  جایب

افغان آوا( ی)صدا  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6 

اتباع افغانستان در رده چهارم     /هیدر ترک یملک توسط اتباع خارج دیخر یدرصد 14.7 شیافزا

افغان آوا( ی)صدا  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7 

مهاجر را گرفت                                                                   11جان  ایبریدر سا یسوزآتش

(یآزاد وی)راد  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 

کار محدود اند                                       یدارا ای کارینفر در جهان ب اردیلیم میسازمان ملل متحد: ن

وله( چهی)دو  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9 

در افغانستان کمک کرد                                 ییغذا تیبهبود مسئول یدالر برا ونیلیم ۳دانمارک 

خامه پرس( ی)خبر گزار  --------------------------------------------------------------------------------------------- 9 

اند                                      به معارف کمک کرده یافغان ونیلیم 771از  شیب تیوال ۳0ساکنان 

 11 ------------------------------------------------------------------------------------------- )روز نامه اطالعات روز(
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انه در ایتالیا و یونان  با وجود این که حکومت آلمان فدرال پیشنهاد پذیرش پناهجویان نجات یافته از مدیتر

ز از این طرح پشتیبانز نکرده اند، بوریس پیستوریوس، شماری از ایالترا رد کرده است و  های این کشور نت 

کودک را از کمپ های مهاجرین در یونان به آلمان   ۲۰۰وزیر داخله ایالت نیدرزاکسن یم خواهد که تا حدود 

 .انتقال دهد

پذیرم که کودکان در وسط نیم توانم این را ب»گفته است: « ولت»پیستوریوس روز سه شنبه به روزنامه 

، با بیماری ها و خشونت کامال تنها گذاشته شوند ز  «.اروپا در کمپ های رقت انگت 
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 بوریس پیستوریوس، وزیر داخله ایالت نیدرزاکسن آلمان

بوده است. این « بدبینز »ال گذشته توام با او گفت که واکنش ها به اظهارات اش در این رابطه در خزان س

 به خاطر »سیاستمدار حزب سوسیال دموکرات گفت: 
َ
م آور است که چگونه عرصه سیاست قسما این شر

 «.یان( خودداری یم کندگرایان )از پذیرش این پناهجو ترس از تبلیغات منفز راست

ا پیشنهادش برای آوردن کودکان به ز حکومت فدرال خواسته است که با وزیر داخله ایالت نیدرزاکسن

ی رخ نداده است ز ز چت   .آلمان موافقت کند. اما تا کنون چنی 

 

 

https://baztab.news/article/1246793
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 شان در خطر 
ی

 محروم ساخته پناهجویان اقلییم در صورنر که زندگ
ی

باشد نباید از حق درخواست پناهندگ

 
ی

ز بار در نتیجه رسیدگ شوند. این فیصله نی است که از سوی کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد برای اولی 

به شکایت یک شخص آسیب دیده گرفته شده است. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد این فیصله روز 

 .اندخو « تاریخز »سه شنبه در ژنیو را 

یبانر در سواحل اقیانوس آرام را به  هر چند این کمیسیون شکایت مشخص یک مرد از کشور جزیره نی کت 

رد کرد، اما گفت که در اصول مسایل اقلییم یم توانند  ۲۰۱۵دلیل اخراج خانواده اش از نیوزیلند در سال 

 نقش داشته باشند
ی

 .در پروسه پناهندگ

، کارشناس این کمیته این کمیسیون معیارهای جدیدی را اساس یم گذارد که موفقیت »گفت:   یووال شانز

ات اقلییم را در آینده یم تواند آسانتر کند  مرتبط با تغیت 
ی

 «.قاضایای درخواست پناهندگ

 

 

نگارلخالق احمدی، رئیس امور مهاجرین غزنز در گفتعبدا در مورد بیجاشدگان در این  آوا وگونی با ختر

خانواده از ولسوایل های غزنز و به خصوص  2500طبق ثبت آمار ما حدود،  1398والیت گفت: "یط سال 

 ."انده عمری و ده یک به مرکز غزنز بیجا شدههای خواجبیشتر از ولسوایل

های بیجا شده که شوی شده اند، آغاز شده های زمستانز به خانوادهاحمدی افزود که روند توزی    ع کمک

، این .گرددافغانز کمک نقدی توزی    ع یم 500هزار و  15که برای هر خانواده  به گفته رئیس مهاجرین غزنز

http://www.avapress.com/
http://www.avapress.com/


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

7 

 

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

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

د، یمها قرار یماز سوی موسسات در اختیار آن ریاست به اندازه امکانانر که تواند برای بیجاشدگان کمک گت 

 .توزی    ع کند و نه بیشتر از آن

خانواده مهاجر یط سال جاری از کشورهای ایران  700از سوی دیگر، این مقام محیل از بازگشت نزدیک به 

 .و پاکستان به این والیت ختر داد

ز حال تعدادی از بیجاشدگا ن در مرکز والیت غزنز شایک اند که در وضع بدی قرار دارند و خواهان در همی 

 .باشندهای بیشتر یمتوزی    ع کمک

نگار  به ختر
گفت، یط سال جاری به دلیل جنگ  آوا سید یوسف، یک بیجا شده در مرکز والیت غزنز

 .اندولسوایل خواجه عمری به مرکز غزنز بیجا شدهها از بسیاری از خانواده

به گفته این بیجا شده، هرچند که یک مقدار کمک از سوی ریاست مهاجرین برای بیجاشدگان توزی    ع گردیده 

ز عنوان کرداست، ویل این کمک  .ه و خواهان توزی    ع کمک های بیشتر شدها را وی ناچت 

های غزنز به مرکز این یل جنگ و ناامنز ها از ولسوایلگفتنز است که همه ساله صدها خانواده به دل 

ز صدها خانواده از ولسوایل های جاغوری و مالستان   والیت و در سایر والیت ها بیجا یم شوند. سال قبل نت 

ز به شمار یمکه از ولسوایل  نت 
رفتند، پس از حمالت طالبان، به مرکز این والیت و حنر به های امن غزنز

 .اندیگر بیجا شدند که بیشتر بیجاشدگان این دو ولسوایل فعال به مناطق خود برگشتهبرخز والیات د

 

 

کشور در سال گذشته ، خرید ملک توسط اتباع خارخر در  (TÜİK) براساس داده های سازمان آمار ترکیه

 .واحد رسیده است 483هزار و  45به  663هزار و  39از  2018درصدی نسبت به سال  14.7با رشد 

http://www.avapress.com/
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 ٬واحد 951هزار و  8آنتالیا با  ٬واحد در ردیف اول 857هزار و  20از این تعداد استانبول با  ٬طبق این آمار

ز با وا 213هزار و  2بورسا با  ٬واحد 539هزار و  2انقره با  های واحد به ترتیب در رده 1696حد و یالوا نت 

 با خرید .اندبعدی جای گرفته
ر
واحد ملک در ترکیه در صدر  596هزار و  7سال گذشته شهروندان عراق

ز با خرید   2افغان ها  ٬واحد 893هزار و  2ها واحد، روس 423هزار و  5فهرست قرار گرفتند. ایرانیان نت 

 .واحد مسکونز به ترتیب در رده های بعدی جای گرفتند 564ا یک هزار و واحد و یمنز ه 191هزار 

 

یا جان دستبسوزی در یک کارخانه تولید اره آتش  در سایتر
ر
 گرفت.   نفر را  ۱۱کم رق

 ر خوابگاه کارگران این کارخانه رخ داد. مقامات محیل یمدسوزی به گزارش یورونیوز، این آتش
ً
گویند احتماال

 عامل اصیل این آتش
ر
 از  بخاری برق

ً
سوزی بوده است.کارگران حاضز در این کارخانه مهاجران خارخر و غالبا

ز بودند که برای   یا زندهکشورهای اوزبیکستان، تاجیکستان و چی   یمکار در منطقه تومسک سایتر
ی

کردند. گ

دو نفر از ساکنان موفق شدند خود را از حریق آتش نجات دهند.مقامات پولیس جنانی روسیه اعالم کردند  

ی یمکه این پرونده را ن   لخانه در حومه مسکو سوزی دیگر در یک گکنند. در اوایل ماه جاری، یک آتشگت 

ز هشت کار   گر مهاجر ویتنایم شده بود. موجب جان باخیر
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میلیون نفر یا  ۴۷۰سازمان ملل متحد گزارشر را منتشر کرده که براساس آن در شاش جهان در حال حاضز 

ز   بیکار اند یا  الملیل کار تهیه شده است. براساس این گزارش، کار محدود دارند. این گزارش از سوی سازمان بی 

 ثابت بوده است. اما پیش بینز یم
ً
ان بیکاری نرخ بیکاری در سطح جهان در طول دهه اخت  نسبتا ز شود که مت 

میلیون نفر به  ۱۸۸ه از میلیون نفر افزایش یابد. به این معنز ک ۲،۵حدود  ۲۰۲۰در سطح جهان در سال 

 .میلیون نفر خواهد رسید ۱۹۰،۵

ز  نگاران گفت که گوی ریدر، رئیس سازمان بی  ها انسان دارای کار، فکر برای میلیون»الملیل کار در ژنیو به ختر

 بهتر از طریق کار، دشوارتر شده یم
ی

 «.ستاکنم ایجاد زندگ

، نه تنها بیکاران، بلکه افرادی که کار محدود دارند در گزارش ساالنه اشتغال و چشم انداز اجتمایع  جهانز

ز مورد توجه قرار گرفته اند. حدود  میلیون نفر در شاش جهان دارای شغل محدود هستند، به این  ۲۸۵نت 

ش به بازار کار د  کنند، از جستجوی کار خودداری کرده اند و یاخواهند کار یممعنز که کمتر از آنچه یم ستر

 .ندارند

وی کار جهانز را تشکیل یم ۱۳میلیون نفری حدود  ۴۷۰براساس این گزارش، رقم   .دهددرصد از نت 
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صؤونیت غذانی در افغانستان، کمک کرده است و این کمک لر را برای بهبود مسه میلیون دا کشور دانمارک

  .ها از سوی سازمان خوراک و کشاورزی سازمان ملل با همکاری وزارت زراعت و ابیاری پرداخت شوند

مایکل الند، سفت  دنمارک در کابل یم گوید که افزایش نبود مصؤونیت غذانی در افغانستان نگران کننده 

 .ع نیاز است که برنامه های درازمدت روی دست گرفته شوداست و برای بهبود این وض

بیش از چهل و چهار درصد از جمعیت کشور با نبود  آقای الند افزود که بر اساس آمارهای وزارت اقتصاد

 .مصئونیت غذانی رو به رو استند

ه را از وی همچنان افزود که سازمان جهانز خوراک و کشاروزی سازمان ملل خشکسال های دو سال گذشت

 .علت های افزایش نبود مصئونیت غذانی در افغانستان یم گوید

با کمک  کند که تنها در کوتاه مدت برای مردم کمک شود ما یم خواهیم این کفایت نیم»مایکل الند گفت: 

 «.های دراز مدت؛ مردم افغانستان و کشاورزان شپای خود ایستاد شوند

مان خوارک و کشاروزی سازمان ملل متحد در افغانستان یم گوید: از سوی هم راجندار آریال، رییس ساز 

برای فامیل های کوچک که از خشکسایل های دوسال گذشته متاثر شده اند ، بسیار مشکل است که به »

 کشاورزان متاثر شده از خشکسایل 
ی

حالت عادی برگردند. سه تا چهار سال زمان نیاز است تا وضعیت زندگ

 «.ن برگرددها به حالت عادی آ

ز در سکتور های  ۱۲به گفته سفت  دنمارک بر عالوه کمک های کشورش در این سال  میلیون دالر دیگر را نت 

 .آموزش و پرورش، حکومت داری خوب و مصؤونیت غذانی به ا فغانستان کمک خواهد کرد
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 ۱۳۹۸والیت کشور در جریان سال تعلییم  ۳۰وزارت معارف کشور اعالم کرده است که باشندگان 

 .اندهزار افغانز به معارف کمک کرده ۳۲۷میلیون و  ۷۷۱خورشیدی، 

نشر رسیده، آمده است که این مبلغ  دلو( از سوی وزارت معارف به  ۱شنبه، ای که امروز )سهدر اعالمیه

، ساخت صنفکمک در بخش ز ز و های درش و تعمت  مکاتب، ترمیم و خرید پایههای خرید زمی  های مت 

های مکاتب ازمندیهای درش و رفع سایر نیی مواد البراتورای، کتابهای درش، تهیهچوگ، رنگمایل صنف

های خوست، دایکندی، کاپیسا، ها از طرف ساکنان والیتکبه نقل از اعالمیه، این کم.استفاده شده است

، سمنگان، بادغیس، قندهار، بلخ، نیمروز، کابل، هلمند، جوزجان، لوگر میدان وردک، شپل، بامیان، پنجشت 

 .و هرات صورت گرفته است

، فراه، ان والیتها از طرف ساکنهمچنان بخشر دیگری از این کمک ، غملهای هرات، پکتیا، غزنز ان، کتز

 .ننگرهار، پروان، فاریاب، بغالن، زابل، تخار، بدخشان و پکتیکا به معارف کشور صورت گرفته است

ها از سوی شوراهای مکاتب که در ترکیب آن آموزگاران، والدین وزارت معارف گفته است که این کمک

اند، معارف دوست شاملی شوراهای محیل، بزرگان محل و افراد آموزان، مالامامان مساحد، اعضادانش

 .است آوری شده و تحت نظارت این شوراها به مرصف رسیدهجمع

 مردم به معارف ختر داده است که این وزارت سال  ۷۷۱وزارت معارف در حایل از کمک بیش از 
میلیونز

نام خورشیدی را به ۱۴۰۹ایل  ۱۳۹۷خورشیدی را سال حمایت از معارف و به تعقیب آن از سال  ۱۳۹۷
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ی پایان مشکالت ی معارف دههگذاری کرده است. این وزارت گفته است که متعهد تا دههی معارف نامهده

 .معارف در سطح کشور باشد

ز حال از شهروندان کشور خواسته است که در دهه ی معارف در راستای رشد آموزش وزارت معارف در عی 

ون از مکتب، حفظ و مراقبت از مکاتب، کردن  و پرورش در کشور سهم گرفته و در قسمت شامل کودکان بت 

 .آموزان همکاری کنندنظارت از تدریس آموزگاران و حاضز دانش


