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 صفحه                  عناوین                                                                                                                       

 4 ------------------------------------- نیمهاجر وزارت در یشیرها نیزم افتیدر نیمستحق نام ثبت آغاز

 5 -------------------------------------- هستند کمک ازمندین تیوال نیا در لیفام هزار هشت: انیبام یوال

 5 ------------------------------------------ هامقام-اند یفور یهاکمک ازمندین انیبام در خانواده هزاران

 6 ------------------- شدند کشته افغان ۱۰ شمول به نانیسرنش همه ران؛یا در ینیاوکرا یمایهواپ سقوط

 7 --------------------------------------------------- ساخت جایب را خانواده ها ده سمنگان در کوه رانش

 7 -------------------- کنند استخدام قطار یرانندگ بخش در را مهاجران که کنندیم تالش آلمان یها التیا

 8 -------------------------------- اند داده یپناهندگ یتقاضا آلمان در افغان هزار هفت از شیب ۲۰۱۹ در

 ۹ ----------------------------------------- داد نجات شدن ازخطرغرق مهاجررا ۱۹۹ هیتورک یساحل گارد
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 منابع:

 : سایت رسمی  خبرنامه1

 )پشتو( : سایت  روزنامه افغانستان ما2

 : سایت رادیو آزادی3

 
 

ثه شهدای وزارت مهاجرین اعالم کرده است که ثبت نام مستحقین زمین رهایشی که شامل عودت کننده ها، بی جاشده ها و ور
 .امور مهاجرین و عودت کنندگان آغاز شده استنیروهای امنیتی اند، در وزارت 

گفت،  جدی( در مراسم افتتاح این روند1۸سید حسین عالمی بلخی، وزیر امورمهاجرین و عودت کنندگان امروز چهارشنبه)
 .بر اساس فرمان رییس جمهور روند ثبت نام مسحقین زمین رهایشی امروز در والیت کابل آغاز می شود

اطر های قبلی یک سلسله نواقص موجود بود که با صدور فرمان رییس جمهور، تدابیر الزم به خ بلخی افزود، در شهرک
سی جلوگیری از فساد در تشخیص درست مستحقین و توزیع شفاف زمین اتخاذ شده و همزمان شهرک های قبل نیز مورد بر

 .قرار دارد
نهاد  سیومی متشکل از سه نهاد بین المللی و چهاربرای شفافیت کامل در این پروسه کنسر“وزیر مهارجین اضافه کرد: 

ن تعلق دولتی ایجاد شده است و مطابق طرزالعمل های تهیه شده در این زمینه، ریاست کنسرسیوم به وزارت امور مهاجری
ت ار تحگرفته است. همچنان کمیسیون هماهنگی به سطح والیات نیز ایجاد شده است که متشکل از نمایندگان نهادهای همک

 ”.ریاست شخص والی کار می نماید
زار ه 1به گفته بلخی، در کابل زمین مورد نظر با همکاری وزارت شهرسازی در ولسوالی شکر دره تثبیت شده که ظرفیت 

 .ادنمره را دارا بوده و با افزایش رقم مستحقین، وزارت شهرسازی زمین بیشتری را در دسترس قرار خواهد د ۵۰۰و 
ملیون جریب زمین در سراسر افغانستان و  1.۵عین وزارت شهرسازی نیز در این مراسم گفت: م  گل رحمن طوطا خیل،

ننده هزار جریب در کابل، شامل برنامه بانک زمین این وزارت شده که عالوه بر توزیع برای عودت ک 2۴۷از آن جمله 
تی تقاضا شود، سایر برنامه های عام النفعه که از جانب ادارات دولها، بی جاشده ها، و ورثه شهدای نیروهای امنیتی، برای 

 .جریب آن برای توزیع در اختیار وزارت امور مهاجرین قرار گرفته است 3۰۰هزار و  2اختصاص می یابد و 
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 اسپوتنیک نیوز

 
جنوری در  ۷از روزنامه هشت صبح، محمدطاهر زهیر، والی بامیان، به روز سه شنبه تاریخ  به گزارش اسپوتنیک به نقل

 های عاجل، نیازمند هستند.ها اعالم کرده است که هشت هزار خانواده به کمکگفتگو با رسانه
های کمک ولت و نهادبرند و از ددرصد مردم بامیان در فقر بسر می 61.3هایش گفته است که والی بامیان در ادامه صحبت

 ها رسیدگی شود تا از فاجعه انسانی در این والیت جلوگیری شود.کننده خواست تا به وضعیت این خانواده
رسانی والی بامیان و برخی از مسووالن محلی این والیت در این کنفرانس خبری، خواهان تجدید نظر در معیارهای کمک

کنند. اما مسووالن جاشده داخلی کمک میهای بیتر به خانوادهالمللی بیشکننده بینکاند. نهادهای کمکننده شدهنهادهای کمک
 جاشده داخلی در این والیت کمتر است.های بیگفته اند که شمار خانواده

 صدای آمریکا

 
 

های فوری به شمول مواد گویند که بیش از هشت هزار خانواده درداین والیت نیاز به کمکمیهای محلی والیت بامیان مقام
 .غذایی و مواد سوخت دارند

کننده دولتی و غیر دولتی تنها توان کمک رسانی به حدود دوهزار فامیل را در این والیت ها، نهادهای کمکبه گفتۀ این مقام
 .دارند
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المللی در جدی( در یک نشست خبری از نهادهای ملی وبین 1۷روز سه شنبه هفتم جنوری ) محمد طاهر زهیر، والی بامیان
های فقیر در این والیت بشتابند؛ زیرا وضعیت زندگی آنان در بامیان افغانستان خواست که برای مساعدت به خانواده

 .کننده استنگران
ین و ای عاجل و فوری استند که مستحق ترین، فقیر ترهوالی بامیان افزود:" بیشتر از هشت هزار فامیل مستحق کمک

 ."ها اندبضاعت ترین فامیلبی
ها نشود، ممکن در جریان فصل زمستان "فاجعۀ گویند که اگر اقدامی برای کمک به این خانوادهمسووالن محلی بامیان می

 .انسانی" در این والیت رخ دهد
های فوری ر فامیل کمکهزا 2ن اداره به همکاری نهادهای خیریه، تنها برای گوید که ایریاست مبارزه با حوادث بامیان می

 .توزیع کرده است
جا شدگان جنگی جا شدگان داخلی و بیاما موسسات خیریۀ فعال در بامیان معیارهای را وضع کرده اند که تنها برای بی

 .ها در بامیان اندک استکنند که از این نوع خانوادهکمک می
واقع بینانه  سروی نیازمندان را در بامیان غیر UNHCR وادی، رییس مبارزه با حوادث بامیان گفت:" متاسفانه ادارۀاقبال ج

 ."با نهادها شریک کرده و سروی که ما انجام دادیم شمار نیازمندان بسیار باال است
ی بامیان است. به گفتۀ مسووالن محل والی بامیان گفت که سردی هوا و بیکاری سبب افزایش میزان فقر در این والیت شده

 .درصد باشندگان بامیان زیر خط فقر قرار دارند ۶1.3
المللی "تنها در والیاتی ناامن فعالیت گوید که نهادهای خیریه ملی و بینسیدعلی هاشمی، رییس شورای والیتی بامیان می

 ".گیردستان قربانی میکزی افغانکه فقر و ناداری از باشندگان والیات مردارند، در حالی 
ها برای تامین مخارج شان در نهادهای این در حالی است که به دلیل "فقر و ناداری" سه مورد فروش کودکان توسط خانواد

 .محلی این والیت به ثبت رسیده است
انستان، راسر افغمیلیون نفر در س ٩.۴میالدی،  2۰2۰همچنان در یک گزارش سازمان ملل متحد، تخمین زده شده که در سال 

 .های بشری خواهند بودنیازمند کمک
 

 آریانا نیوز

 دچار ایران پایتخت تهران، خمینی، امام فرودگاه از پرواز پساز اوکراین هوایی خطوط به متعلق ۷۳۷ بویینگ مسافربری هواپیمای فروند یک
 .است سقوطکرده و شده سانحه

دقایقی پس از پرواز در ساحه بین شهریار و پرند تهران  جدی، 1۸این سانحه حوالی ساعت شش صبح امروز، چهارشنبه، 
 به وقوع پیوسته است.

 داشته است.مسافر و خدمه 1۷٩خبرگزاری های ایران گزارش داده است که این هواپیما عازم کیف، پایتخت اوکراین بوده و 
 شود که علت وقوع این حادثه نقص فنی بوده است.گفته می

https://ariananewspullzone01-j7rguih.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2020/01/Crash.jpg
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گزارش ها حاکی است که گروه های نجات به محل سانحه رسیده اند، اما تمامی سرنشین این هواپیما جان باخته اند که از 
 تن آن شهروند ایرانی بوده است. 1۴۷این میان 

اجیک، ته اند که شامل سکینه احمدی، مطهره احمدی، محسن احمدی، مهدی در این رویداد ده شهروند افغان نیز جان باخت
 باشند.مهدی رضایی، مهدی محمدی، شهرام تاجیک، زین العابدین سعادت، حسین رضایی، و رحیمه کابلی می

بویینگ  بوده که شرکت هواپیما سازی(Ukraine Internationalمتعلق به اوکراین اینترنشنال ) ۷3۷این هواپیما بویینگ 
 میالدی به این شرکت تسلیم داده است. 2۰1۶در سال 

 اسپوتنیک نیوز

 
گوید که رانش زمین ، میوالیت سمنگان صوف باالیصبح، محمدعلی حسنی، ولسوال دره۸به گزارش اسپوتنیک به نقل از 

 شان را ترک کنند.هایاست که خانه خانواده را مجبور کرده ۸۰این ولسوالی حدود « حسنی»در روستای 
صوف باالی سمنگان روز چهارشنبه، هژدهم جدی، به این روزنامه گفت که رانش زمین و کوه در این روستا ولسوال دره 

 ده بود و ادامه دارد.در اوایل ماه جدی آغاز ش

 دویچه وله

 
در آلمان نشر شده است، ایالت نوردراین وستفالن به دنبال  «WAZ» بر اساس مقاله ای که اخیراً توسط گروه رسانه ای

  .باشدجذب صدها راننده قطار می
شود که کمبود قابل توجه در این بخش طی سال های آینده افزایش یابد. در حالی که ایالت نوردراین وستفالن تصور می

باشد. برطرف پرجمعیت ترین ایالت آلمان است، کمبود در بخش راننده قطار در دیگر ایالت های این کشور هم محسوس می

https://baztab.news/article/1234611
https://baztab.news/article/1234611
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و صدها شرکت خصوصی ترانسپورت « دویچه بان»ه ملی قطار آلمان کردن نیاز به رانندگان قطار چالشی است که ادار
 .سال ها است با آن مبارزه می کنند

 .برای جلب و جذب کارگران مجرب و مسلکی در این بخش آغاز شده است شود که تالش هاچند سال می
، 2۰1۸بخش بوده و در سال این برنامه ها نتیجه  «Allianz pro Schiene» بر اساس جدیدترین آمار اتحادیه آلمانی

 .درصد افزایش یافته است ۷شمار رانندگان قطار در مقایسه با یک سال قبل از آن 
ما با تن برای رانندگی قطار، به کار مشغول بودند. ا ۸۰۰هزار و  ۴۶،  2۰1۸، در سال «الیانس پرو شینه»به گزارش 

 .جدید استوجود این، افزایش تقاضا بیشتر از سرعت استخدام کارکنان 
ود برای شرکت در برنامه های کارآموزی متقاضی کافی وج« وست دویچه الگماینه سایتونگ»به گزارش گروه رسانه ای 

 .متقاضی وجود دارد 23جای خالی،  1۰۰ندارد و در قبال هر
شرکت حمل  ۴۰۰نویسد، در آلمان حدود به نقل از سخنگوی یکی از برنامه های کارآموزی می «WAZ» گروه رسانه ای

 .و نقل وجود دارد که همه آن ها به دنبال جذب رانندگان جدید قطار هستند
 تالش برای جذب مهاجران در بخش رانندگی قطار

یان و برای مبارزه با فقدان رانندگان قطار در آلمان، بسیاری از شرکت های عمومی ترانسپورت به دنبال جذب پناهجو
 .مهاجران در این بخش هستند

رای مهاجران کورس ، ب2۰2۰خواهد سر از سال اداره خدمات قطار آلمان می «WAZ» بنیاد گزارش گروه رسانه ایبر 
ند مهاجر را در رشته های مکانیک مان ۴۰۰های رانندگی لوکوموتیو را برگزار کند. در گذشته، دویچه بان بیش از 

 .مکاترونیک و ساخت و ساز راه آهن آموزش داده است
داخته را به جریان ان «Fokus Bahn NRW» دراین وستفالن، پروژه تمرکز باالی خط آهن این ایالت موسوم بهایالت نور

باشد. به است. این یک پروژه مشترک شرکت های ترانسپورتی به هدف جلب و جذب پرسنل و بهبود سطح خدمات می
نامه است. با این جویان بخشی از این برآموزش به زبان عربی به هدف جلب و جذب مهاجران و پناه  «WAZ» گزارش

 .ماه به طول می انجامد 1۵همه، دوره کارآموزی برای رانندگان لوکوموتیو 

 دویچه وله

ر تن هزا 111میالدی بیش از  2۰1٩براساس آمار وزارت داخله آلمان که امروز چهارشنبه در برلین منتشر شد، طی سال 
های پناهندگی دهد که میزان درخواستبرای بار نخست در این کشور درخواست پناهندگی ارائه کرده اند. این رقم نشان می

 .درصد( مورد کاهش یافته است 1۴،3) 1۸۵3۴حدود  2۰1۸در این سال نسبت به 
گی را در مورد، بیشترین تقاضای پناهند ۴۵3هزار و  2۶یایی با آمار وزارت داخله آلمان نشان می دهد که شهروندان سور

 .ارائه کرده اند 2۰1٩سال 
ر هزا ۷ایرانی و  ۷۷۸هزار و  ۷ترکی،  2۷۵هزار و  1۰عراقی،  ۸٩۴هزار و  1۰پس از مهاجران سوریایی، به ترتیب 

 .تقاضای پناهندگی کرده اند 2۰1٩  پناهجوی افغان، در آلمان طی سال 12۴و 

  

https://baztab.news/article/1237046
https://baztab.news/article/1237046
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 هورست زیهوفر وزیر داخله آلمان
« ست.تعداد پناهجویان در آلمان برای سومین سال متوالی کاهش یافته ا»هورست زیهوفر وزیر داخله آلمان می گوید: 

های اخیر علیه مهاجرت کنترل دامات بیشمار سالدهد که اقلمان نشان میآکاهش میزان پناهجویان در »کند: زیهوفر تاکید می
 .ه فشار مهاجرت در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا همچنان باال استک  اما او پذیرفته« نشده کارساز است.

  TRTتلویزیون دولتی ترکیهرادیو و  

 
 مهاجرغیرقانونی را ازخطرغرق شدن دربحیره اژه نجات دادند. 1٩٩نیروهای گارد ساحلی تورکیه دروالیت ازمیر 

مهاجر غیرقانونی را از خطرغرق 1٩٩چشمه والیت ازمیر نیروهای گاردساحلی تورکیه طی عملیاتی درسواحل اولوسوالی
 نجات دادند.شدن در آبهای بحیره یی اژه 

مهاجر که  1٩٩این نیروها درسواحل "اوچ بورن" و "کاراعبدهللا" اولوسوالی چشمه ودرداخل یک قایق بادی 
 قصدعبورغیرقانونی به جزایر یونان داشتند، شناسایی کرده و آنها را از خطر غرق شدن نجات دادند.

سنیگال، هائیتی، آفریقای مرکزی، گینه، دومینیک، عراق  لیبیا ، کانگو، مصر، سومالیا، این افراد تبعه سوریه، فلسطین، 
 وافغانستان بودند وپس ازانجام امورقانونی به اداره مهاجرت ازمیر منتقل شدند.

 های غیرقانونی درسراسرکشورادامه دارد.عملیات نیروهای امنیتی تورکیه برای ممانعت ازمهاجرت
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