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 صفحه                                                                                                   عناوین                                                               

 4 --------------------------------------- وله( چهی)دو  از گذشته ها است شتریها در آلمان ب یشمار خارج

 4 ------------- وزارت( تیسا بینمودند ) و افتیدر یدر تخار مساعدت نقد یشده داخل جایل  بیفام 611

 5 - وله( چهیپول خواهد پرداخت؟ )دو هیبه سور هیاز ترک انیاسکان مجدد پناهنجو یاروپا برا هیاتحاد ایآ

 6 ----------------- وزارت( تیسا بینمودند ) و افتیمنزل در لیبسته وسا سیدر بادغ لیفام 33به تعداد 

 6 ----- وله( چهی)دو "ایاروپا "سوف هینجات مهاجران توسط اتحاد تیمأمور یریمقاومت در برابر ازسرگ

 7 -------------- ( وزیخواهد داشت )طلوع ن ازیبشتر ن یها: افغانستان پس از صلح به کمکیبانک جهان

 8 ---------------------------- وزارت( تیسا بی) و دیگرد عیتوز یدر کنر البسه زمستان لیفام 205 یبرا

 8 --------------------------- وزارت( تیسا بیشدند ) و دیدر قندهار از کمک ها مستف لیفام 75به تعداد 

 9 --------------------------- وزارت( تیسا بی) و دیگرد عیبضاعت در لوگرپول نقد توز یب لیفام 7 یبرا

 9 ----- وزارت( تیسا بی) و دندیگرد دیمستف یدر پروان از مساعدت نقد جاشدهیخانواده ب 197به تعداد 

 



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

4 

 

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

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

0 

ی مجله "اشپیگل" گزارش داده است که در پایان ماه سپتمبر سال گذشته  ملیون نفر در راجسبر مرکزی امور  ۱۱،۱بخش خبر

 .خارجر های کشور ثبت شده اند

 یم کردند و در  ۵،۳، ۱۹۹۰براساس این گزارش، در پایان سال 
ی

پایان سال میلیون خارجر در جمهوری فدرال آلمان زندگ

 .رسیده بود  میلیون ۶،۷، این رقم به ۲۰۰۸

در صد آنها از کشورهای دیگر اتحادیه  ۴۳،۹میلیون خارجر در آلمان راجسبر شده بودند که  ۱۰،۹، ۲۰۱۸در پایان سال 

 .درصد آنها شهروندان ترگ بوده اند ۱۳،۵اروپا و 

میلیون نفر بوده است    ۸۳،۲، جمعیت این کشور ۲۰۱۹ایان سال بر اساس تخمینات اولیه اداره فدرال احصائیه آلمان، در پ

 سابقه نداشته است. بدون مهاجرت، جمعیت آلمان از سال 
َ
 .به این سو در حال کاهش بوده است ۱۹۷۲که این رقم باال قبال

آیند، باردیگر کاهش  به این سو، شمار خارجر هایی که ساالنه به آلمان یم ۲۰۱۵اما از زمان موج شدید مهاجرت ها در سال 

ن کاهش یافته است  نب 
ی

ن ترتیب شمار تقاضا های پناهندگ  .یافته است. به همی 

 داده بودند، در سال  ۷۵۰، ۲۰۱۵حینن که در سال 
ی

هزار رسیده  ۱۶۵، شمار آنها به ۲۰۱۹هزار مهاجر تقاضای پناهندگ

 .است

خانواده بیجاشده در این والیت پول 611برای  IOMریاست امورمهاجرین وعودت کننده گان والیت تخار با همکاری موسسه 

 نقد توزی    ع نمود. 
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دلو سال روان در مرکز آن والیت با حضور وایل   2افغاین  برای هر فامیل بوده به تاری    خ  616هزارو 15این مساعدت شامل 

 رتوزی    ع گردید . تخا

 

 

 

 

 

 

 

در این دیدار، اردوغان و مرکل درباره مناسبات اقتصادی دو کشور و تحوالت سوریه و لیبیا و مساله پناهجویان تبادل نظر 

 .کردند

سفر خود به استانبول، تعهد ترکیه در پذیرش پناهجویان سوریایی را ستود. انگال مرکل پس از گفتگو با صدراعظم آلمان در 

 چهار میلیون پناهجوی سوریایی را پذیرفته است. او افزود: 
ً
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت که این کشور تقریبا

رد." صدراعظم آلمان گفت كه او به خویر یم تواند تصور كند كه "آنچه ترکیه در این بخش انجام یم دهد، اهمیت زیادی دا

 روی آن توافق كرده بود، به انقره کمک کند. در این مورد باید در کمیسیون  ۶اتحادیه اروپا بیشبر از 
ً
میلیارد یورو را كه قبال

د  .های اتحادیه اروپا بحث های صورت گب 

ن مرکل در ادامه گفت که عالوه براین، آ لمان برریس خواهد کرد که آیا یم تواند در اعمار پناهگاه های زمستاین برای همچنی 

ن باری خواهد بود که پول برای اقدامات ترکیه در شمال سوریه پرداخت  . این اولی  د یا خب  پناهجویان در شمال سوریه سهم بگب 

ن ایجاد کرده است. اما  مرکل گفت که اسکان مجدد پناهجویان در  خواهد شد. ترکیه در آنجا یک منطقه امنینر بحث برانگب 

 .منطقه امنینر باید با کمیساریای عایل پناهجویان سازمان ملل هم آهنگ گردد

 به رسدی انجامیده بود
ً
ا  صدراعظم آلمان و رئیس جمهور ترکیه در یک مرحله نزدیک شدن؟ روابط آلمان و ترکیه اخب 
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فامیل بیجاشده  در این والیت  ۳۳برای  UNICEFآمریت امور مهاجرین وعودت کننده گان والیت بادغیس با همکاری دفبر 

خورایک نمود.   مساعدت غب 

ل بوده که بتاری    خ  ن  دلو سال روان در مرکز بادغیس توزی    ع شد .  ۲این مساعدت شامل یک بسته وسایل مبن

 

 

 

 

 

 

 

ی ماموریت  روزنامه آلماین "دی ولت"، با استناد از دیپلومات های ارشد اتحادیه اروپا گزارش داده است که برنامه های ازرسگب 

ان مسئول در  کمیته سیایس و امنینر اتحادیه اروپا ناکام شدند. بر اساس این   "سوفیا" در جلسه فوق العاده و پنهان سفب 

ی ماموریت "سوفیا" مخالفت ۲۰۲۰جنوری  ۲۴گزارش، به ویژه اتریش و ایتالیا، در این نشست در روز جمعه ) ( با ازرسگب 

 .کردند

ن مانند یونان و مجارستان نگراین های شان را در این مورد ابراز داش ته اند. برای آغاز مجدد ماموریت چندین کشور دیگر نب 

 ."سوفیا" تصمیم متفق القول الزم بود

ماموریت اولیه "سوفیا" وظیفه مبارزه با باندهای قاچاقبر در لیبیا را برعهده داشت. اما نظارت بر اجرای تحریم سالح در 

ن از جمله وظایف دیگر این ماموریت به شمار یم آمد  .لیبیا نب 

ن بیان کرده است: با نجات پناهجویان که مستلزم    "دی ولت"، حکومت اتریش دلیل رد این امر رابه گفته روزنامه آلماین  چنی 

ارسال كشنر های اتحادیه اروپا و نظارت بر تحریم های تسلیحایر است، ترس یک موج جدیدی از مهاجرت ها وجود دارد. 
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تسلیحایر در دریا، همانطور که در دستورالعمل "سوفیا" از سوی دیگر، ایتالیا اظهار داشته است که نظارت بر تحریم های 

ن الزم است  و هوایی نب 
های زمینن  نیست، بلکه نظارت دقیق بر مسب 

ن
 .پیش بینن شده است، کاف

وع جدید این ماموریت هستند  وزرای آلمان طرفدار رسر

 اتحادیه اروپا و هایكو ماس وزیر پیش از این شماری از سیاستمداران آلماین از جمله یوزپ بورئل مسئول سیاست خارجر 

ن در دیدار با  خارجه آلمان به نفع آغاز مجدد مأموریت دریایی سخن گفته بودند. هورست زی  هوفر، وزیر داخله آلمان نب 

همکاران اتحادیه اروپا در "زاگرب" از ماموریت "سوفیا" حمایت کرد و گفت که نجات پناهجویان از آب ها باید ادامه پیدا  

 .ما با این حال، از ماموریت نجات نباید به عنوان رسویس خدمایر "تاکیس" استفاده شودکند ا

به این طرف اتحادیه اروپا دیگر با کشنر های که تحت ماموریت "سوفیا" قرار دارند، فعال نیست،   ۲۰۱۹از ماه اپریل سال 

دلیل این امر این است که کشورهای اتحادیه اروپا بلکه این ماموریت تنها به آموزش نگهبان ساحیل لیبیا محدود شده است. 

نتوانستند در مورد یک سیستم واحد برای تقسیم پناهجویان نجات یافته از آب ها با هم به توافق برسند. ماموریت "سوفیا" 

 .به بعد ده ها هزار پناهجو را از آب ها نجات داده و آنها را به اروپا آورده بود ۲۰۱۵از سال 

 تاکنون در صورت رسر 
ر
ف وع مجدد این ماموریت، پذیرش و تقسیم پناهجویان باید روشن شود. به ویژه کشورهای اروپای رسر

 .قاطعانه هر دو را رد کرده اند

 

یل کرایل، رییس بانک جهاین در افغانستان یم وگوهای صلح نتیجه بدهند و افغانستان به یک صلح اگر گفت گوید کههبن

 .های بیشبر جهاین نیاز خواهد داشتبرسد، در آن صورت این کشور به کمک

های جهاین در رای بدست آوردن کمکافزاید که این بانک بنیوز یموگو با طلوعرییس بانک جهاین در افغانستان، در یک گفت

 .کندس از توافق صلح به افغانستان کار یموگوهای صلح و پجریان گفت

یل کرایل یم ی نیاز خواهد داشت. وگوهای صلح توافق بدست آید؛ افغانستان به کمکاگر در گفت»گوید: هبن های بیشبر

شت جویان نیاز خواهد بود، به بازگکنیم که در هنگام صلح، به ادغام دوباره و ساکن شدن جنگبینن یمگونۀ مثال ما پیشبه

ن نیاز خواهد پناه  «.های مایل استکها به معنای نیاز بیشبر افغانستان به کمود، همه اینبجویان نب 
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ن افزود: محمد یونس سالک، سخن وگوهای صلح نتیجه بخش باشد و منجر به در صوریر که گفت»گوی وزارت اقتصاد نب 

که بدون شک در آن مسایل فقر، بیکاری « اد پسا صلحاقتص»تحقق صلح شود، وزارت اقتصاد روی طرج کار کرده به نام 

ایط مردم در نظر گرفته شده  «.استو تغیب  رسر

ن حال، شماری از بازرگانان یم ن در روند گفتدر همی   .وگوهای صلح سهم بدهدگویند که حکومت باید به بخش خصویص نب 

 که ما به خود کفایی زماین که ما به صلح یمهر »محبوب هللا گردیزی، ییک از بازرگانان در کابل بیان داشت: 
رسیم به این معنن

ن رسیم. دنیا متوجه افغانستان یماقتصادی یم شود، اقتصاد دست نخوردۀ الملیل متوجه افغانستان یمشود، رسمایه گذاران بی 

ن شامل آن است، جلب توجه یم  «.کنندایه گذاری یمکند و همه یم آیند روی آن رسمما که معدن نب 

ن تصمیم جهاین دربارۀ کمکاند که این بانک یمپیش از این، مسؤوالن بانک جهاین گفته های آینده کوشد تا با هماهنگ ساخیر

 .میالدی به افغانستان فراهم سازند ۲۰۲۰های پس از ها را در سالکهای تداوم این کمبه افغانستان، زمینه

فامیل بیجاشده نایسر از جنگ  205برای  IMCریاست امور مهاجرین وعودت کننده گان والیت کبن با همکاری موسسه 

 وناامنن ها در این والیت مساعدت نمود. 

 د. دلو سال روان در مرکزآن والیت توزی    ع ش 3این مساعدت شامل یک بسته البسه گرم زمستاین بوده که بتاری    خ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 75برای  UNICIF و WFP, DRC,  DACAARریاست امور مهاجرین وعودت کننده گان والیت قندهار با همکاری موسسات 

 فامیل بیجاشده ولسوایل شاه ویل کوت مساعدت نمود . 

دل سال روان در مرکز قندهار توزی    ع  3قلم مواد غذایی و غب  غذایی  بوده که بتاری    خ  ۱۵و  این مساعدت ها شامل پول نقد 

 شد. 

د.   و قرار است که برای  بقیه فامیلها در هفته ی اینده این مساعدتها صورت گب 
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دلو سال روان با همکاری اداره مبارزه با حوادث طبییع این  2مهاجرین وعودت کننده گان والیت لوگر به تاری    خ ریاست امور 

 فامیل یر بضاعت مساعدت نقدی نمود.  7والیت برای 

هزارافغاین بوده که با حضور نماینده این اداره و مبارزه با حوادث طبییع آن والیت در مرکزلوگر  25این مساعدت شامل 

 توزی    ع شد. 

 

 

 

 

  

خانواده بیجاشده در این والیت 197برای  IOMریاست امورمهاجرین وعودت کننده گان والیت پروان با همکاری موسسه 

دلو سال روان در مرکز آن  2افغاین  برای هر فامیل بوده به تاری    خ  616هزارو 15پول نقد توزی    ع نمود.این مساعدت شامل 

 والیت با حضور وایل پروان توزی    ع گردید . 

 

 

 

 



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

10 

 

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

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

 

 


