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 4 --- کابل یدر کمپ ها جاشدگانیکمک به ب یبرا نیوزارت مهاجر یاز سو یافغان ونیلیم ۳۵اختصاص 

 4 ------------------------------------ به کشورشان بازگشته اند ۲۰۱۹هزار افغان در سال  ۵۰۰از  شیب

 5 ----------------------------------- یمیات اقلریی: مهاجرت و تغیشهروندان آلمان یهاینگران نیبزرگتر
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 7 ---------------------------------------------------- شد عیجا شده درغور پول نقد توزیل بیفام  ۳۹ یبرا
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 منبع: خبرنامه

 

 

اختصاص میلیون افغانی را برای کمک به بیجاشده های کمپ های کابل  ۳۵وزارت مهاجرین و عودت کنندگان اعالم کرده است که 
 .داده است

هزار خانواده در سراسر والیت کابل در حالت  ۱۲جدی( در یک خبرنامه گفته است که مجموعا ۱۹وزارت مهاجرین امروز پنج شنبه)
 .کمپ در شهر کابل ساکن اند ۴۷خانواده در  ۶۳۳هزار و  ۸آوارگی زندگی می کنند که از آن جمله، 

مندی اولیه بیجاشده های کابل، از ادارات ملی و بین المللی در خواست همکاری کرده که در این وزارت افزوده است که برای رفع نیاز
به تمامی بیجاشدگان  (WFP)افغانی به صورت نقدی از طرف سازمان غذایی جهان ۷۰۰هزار و  ۵۶۷میلیون و  ۵۹نتیجه آن قبال مبلغ 

 .داخلی که در کمپ های شهر کابل زندگی می کنند، کمک شده است

زارت مهاجرین اضافه کرده که بر اساس استراتژی کمک های زمستانی، قرار است این وزارت و موسسات همکار بین المللی به دو و
افغانی برای آن در نظر گرفته شده  ۵۰۰هزار و  ۱۳۷میلیون و  ۴۱خانواده در سراسر والیت کابل کمک رسانی کند که  ۶۹۱هزار و 

 .است

افغانی به رهبری وزارت امورمهاجرین و عودت کنندگان  ۲۰۰هزار و  ۷۰۵میلیون و  ۱۰۰ر مجموع به گفته وزارت مهاجرین، د
 ۵۹برای کمک به خانواده های بیجاشده در سراسر کابل، جهت جلوگیری از آسیب های فصل سرما اختصاص یافته است که بیش از 

 .ع می شودمیلیون دیگر به زودی توزی ۴۱میلیون آن قبال توزیع شده و بیش از 

 منبع: دویچه وله
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اش همچنین گفته که نیمی از افرادی که از ایران به افغانستان بازگشته اند، از این المللی مهاجرت )ای او ام( در گزارشسازمان بین
 .کشورشان آمده اندکشور اخراج شده اند و متباقی آنان داوطلبانه به 

هزار شهروند افغانستان که به عنوان پناهجو در ایران  ۷۷۳مجموعاً بیش از  ۲۰۱۸المللی مهاجرت، در سال به گزارش سازمان بین
 .ثبت نشده بودند، بازگشته بودند

پناهندگان )یو ان اچ سی آر(، میساریای عالی سازمان ملل متحد در امور گیرد که از سوی کآمار این سازمان مهاجرانی را در بر می
 .رسماً به عنوان پناهجو ثبت و راجستر نشده و فاقد مدارک اقامت بوده اند

 میلیون مهاجر افغان که ثبت اداره )یو ان اچ سی آر( نشده اند، در ایران به سر ۲تا  ۱،۵المللی مهاجرت گزارش داده که سازمان بین
ر تن دیگر هزا ۶۰۰ایران از سوی این اداره به عنوان پناهجو ثبت و راجستر شده اند و  هزار مهاجر افغان دیگر در ۹۵۰می برند. 

 .دارای ویزا هستند

 منبع: دویچه وله

 

 

هشی آلمان )ای ار دی( و توسط مرکز پژوکه به سفارش کانال اول تلویزیون عامه « دویچلند تریند»براساس نظرخواهی ماهانه 
ن آلمانی انجام شده و روز پنجشنبه نشر شد، سیاست مهاجرت و تغییرات اقلیمی بزرگترین نگرانی های شهروندا« اینفراتست دی مپ»

  .است
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ن ها در ما تعداد آتقریبا یک سوم از همه شرکت کنندگان دراین نظرخواهی مهاجرت را مهمترین مساله برای آلمان معرفی کردند، ا
 .درصد کاهش داشته است ۱۶مقایسه با گذشته 

درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی گفتند که تغییرات اقلیمی را بزرگترین نگرانی می دانند و به این شمار  ۲۷  در این میان
 .افزایش یافته است درصد ۱۸  آن ها در مقایسه با گذشته

غییرات تت روزهای جمعه که با کوشش جوانان برگزار می شود، توجه عموم را بر نقش انسان ها در اعتراضات اقلیمی مانند تظاهرا
 .اقلیمی معطوف کرده است

ن است. برای تعلیم و تربیه، بی عدالتی اجتماعی و امکانات سفرهای روزمره برای رسیدن به محل کار از دیگر نگرانی های مردم آلما
 .رائم و تروریسم جزو مهمترین مسائل به شمار می آیدن در این نظرخواهی امنیت، جدیگر از شرکت کنندگا  درصد ۶

 احزاب محافظه کار در صدر قرار دارند

می شد،  در این نظرخواهی برای سنجش میزان محبوبیت احزاب، از شرکت کنندگان پرسیده شده که اگر روز یکشنبه انتخابات برگزار
 به کدام حزب رای می دادند؟

یه یه دموکرات مسیحی آلمان )سی دی یو( که انگال مرکل، صدراعظم این کشور نیز عضو آن است و حزب خواهری آن اتحاداتحاد
ی می دهند درصد از شرکت کنندگان گفتند که به این دو حزب اتحادی را ۲۷سوسیال مسیحی بایرن، در جایگاه نخست قرار گرفته اند. 

 .ه با گذشته دو درصد افزایش یافته استو به این ترتیب شمار آن ها در مقایس

درصد از شرکت کنندگان در این نظرخواهی گفته اند که اگر روز یکشنبه انتخابات  ۲۳جایگاه بعدی حزب سبزها قرار گرفته و  در
 .ستاته درصد در جایگاه سوم قرار گرف ۱۴برگزار می شد، از این حزب حمایت می کردند. حزب بدیل برای آلمان )ای اف دی( با 

درصد از شرکت کنندگان گفتند که در صورت  ۱۳  حزب سوسیال دموکرات آلمان )اس پی دی( تغییری ایجاد نشده و  در مورد
  .برگزاری انتخابات، به این حزب رای می دادند

 منبع: دویچه وله

 

ست که این ساله شان نشستند. این بنیاد گفته ا ۲۹تحقیقاتی ماکس پالنک در شهر ماینس آلمان در سوگ مرگ یک همکار اعضای بنیاد 
 .«طی یک واقعه بسیار غم انگیز در نزدیکی زادگاهش تهران جانش را از دست داد»همکار شان 

همکار ارزشمندد  شجوی دکترای بسیار عالی و با استعداد، یکیک دان»این بنیاد روز جمعه با نشر آنالین یک بیانیه اعالم کرد، این زن 
 .بود« و یک دوست خوب

ی اوکرایین در قربانی سقوط هواپیما ۱۷۶این بنیاد بعدا در گفتگو با خبرگزاری آلمان )دی پی ای( تاکید کرد که این دانشجو یکی از 
 .تهران بوده است



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

ان به همراه نیان دیگر این حادثه بودند که در آلمان زندگی می کردند. این زن جوساله افغان و دو فرزندش از جمله قربا ۳۰یک زن 
 .ساله اش جانشان را در این حادثه از دست دادند ۵ساله و پسر  ۸دختر 

وچک کمیشائل گروسمن، شهردار ِورل در ایالت نورد راین وستفالن به خبرگزاری آلمان )دی پی ای( گفت که آن ها در این شهر 
ا به عنوان ساله و فرزندانش شهروندی آلمان را نداشتند، ام ۳۰زندگی می کردند. برادر این زن نیز مقیم این شهر است. این مادر 

 .پناهنده به رسمیت شناخته شده بودند

ین که اس از بود، روز چهارشنبه مدت کوتاهی پ (UIA) که متعلق به شرکت هواپیمایی و بین المللی اوکراین ۷۳۷هواپیمای بوینگ 
افغان در این  ۱۰ن در تهران از زمین برخاست، سقوط کرد. بیشتر قربانیان این حادثه شهروندان ایرانی و کانادایی بودند. قبالَ کشته شد

 .حادثه تایید شده بود

طور اشتباهی  یمای جت بهحکومت های کانادا و بریتانیا هر دو اعالم کردند شواهدی در دست دارند که نشان می دهد ایران به این هواپ
 .شلیک کرده است. این فرضیه را براساس گزارش ها ایاالت متحده امریکا هم تعقیب کرده است

 ویب سایت وزارتمنبع: 

جدی سال  ۱۹بتاریخ  MISSION EASTریاست امور مهاجرین وعودت کننده گان والیت بدخشان باهمکاری موسسه 
فامیل بیجاشده ولسوالی های ناامن به شمول حوزه مرکزووالیات ۲۸۰۰روندتوزیع مساعدت های زمستانی برایروان 

 مراسم رسمی آغاز نمود.همجوار را طی 

وده که کیلو گازبرای مدت سه ماه ب ۱۸۰و یک بالون گازپنج کلویی ،یک پایه بخاری اوکراین جاپان ، این مساعدت شامل
 برای فامیل ها ی متذکره در بدخشان توزیع میگردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ویب سایت وزارتمنبع: 

فامیل بیجاه شده  ولسوالی های   ۳۹برای   ACFآمریت امور مهاجرین و عودت کننده گان والیت غور باهمکاری موسسه 
شهرک، دولت یار، چهارسده ، بنا به مشکالت جنگ و نا امنی از جاهای اصلی خود بیجاه وبه مرکز فیروز کوه جابجاه شده 

 بودند پول نقد توزیع نمود.

 جدی سال روان توزیع شد. ۱۹هزار افغانی پول نقد  بوده که بتاریخ  6این مساعدت شامل 

https://da.azadiradio.com/author/%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7/%24ygtqt
https://da.azadiradio.com/author/%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7/%24ygtqt
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 ویب سایت وزارتمنبع: 

جدی سال روان جلسه کمیسیون تثبیت سرپناه را تحت ریاست  ۱۹ریاست امور مهاجرین وعودت کننده گان والیت بلخ بتاریخ 
مالی واداری بلخ و نماینده های احیا وانکشاف دهات ، شاروالی، تجارت وصنعت ،ریاست حقوق بشر ، معدن وصنایع معاون 

 ، انکشاف شهری ،اراضی ، زارعت ومالداری دایر نمود.

نخست  معاون مالی واداری  والیت پیرامون نمرات توزیع شده ازطریق ریاست امورمهاجرین صحبت نمودند وتاکید نمودند 
که تخلفات صورت گرفته ویک تعداد اشخاص کارباالی نمرات شهرک را برخالف اصول کارساختمانی به  طورخودسر 
آغاز نموده اند که برای شان به بارثانی هدایت داده میشود که هیچ کس تا فیصله بعدی کمیسیون باالی نمرات کارکرده 

 این امر تاکید نمودند. نمیتوانندکه بعدآ روسای ونمایندگان اشتراک کننده نیزبر

 

 

 

 

  

 


