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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 فهرست مطالب

 صفحه                  عناوین                                                                                                                       

 4 -------------------------------------------------------- غرق شدند ونانی یپناهجو در آبها ۲۳دست کم 

 4 --------------- اختگان مراجعه کرده اندتن از جانب 9 ی: تا کنون خانواده هارانیسفارت افغانستان در ا

 5 ------------------------------------------------ نفر را در افغانستان گرفت 16بارش برف و باران جان 

 6 ------------------------------------------ خانواده را گرفت کیدر هرات جان شش عضو  دیشد یبرفبار

 6 ------------------------------------------- برجا گذاشت یکشته و زخم ۳۳ها در قندهار و هلمند  البیس

 7 ------------------------------------------- شد عیگوسفند توز شتیتن در کندز بخاطر امرارمع 85 یبرا

 8 ------------------------------------------------ دیگرد عیعودت کننده در لغمان مرغ توز لیفام ۳0 یبرا

 8 -------------------------------------------------- شد یعودت کننده درقندهار کمک نقد لیفام ۶9 یبرا

 9 ----------------------------------------------------- بدست آوردند یگان در بدخشان بسته صح جاشدهیب

 9 ------------------------------------------------ شد رآغازیدرپنجش لیفام ۲00 یبرا یمساعدت زمستان
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 متن کامل اخبار

 منبع: دویچه وله

 

ده اند و رادیوهای ایتالیا، در نتیجه سانحه دریایی، یازده تن به شمول هشت کودک در آبهای دریای اژه غرق شبراساس گزارشهای 
 .هشت تن دیگر از آبهای شهر بندری چشمه در ترکیه نجات داده شده اند

ر سواحل ده جزیره پاکسوس این درحالیست که فقط چند ساعت قبل از این رویداد، یک کشتی دیگر حامل پناهجویان در آبهای نزدیک ب
 .غربی یونان که به سمت این کشور روان بود، غرق شده است

 .جسد را ازآب بیرون کرده اند ۱۲بنابر این گزارشها، محافظان ساحلی یونان، از آبهای سواحل این کشور دست کم 

 .سرنشین بوده است ۵۰شماری از پناهجویانی که از آب نجات یافته اند، گفته اند که در این کشتی حدود 

نداختن اسرنشین آن، انتظار دارد تا امروز یکشنبه مجوز لنگر  ۱۲۰نیزبا مجموع » ۳سی واچ «درهمین حال کشتی نجات پناهجویان 
 .دریکی از سواحل امن را دریابد

 ک نیوزمنبع: اسپوتنی
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

در  سقوط هواپیمای اوکراینی به گزارش اسپوتنیک، سفارت افغانستان در تهران نوشت: در ادامه رسیدگی مجدانه به پرونده سانحه
تن از شهروندان کشور ما در این حادثه دلخراش، با هدایت معاون سرمحقق عبدالغفور  ۱۳و شهادت  ۱۳98جدی  ۱8تهران مورخ 

تالقانی سکرتر اول این  لیوال سفیرکبیر ونماینده فوق العاده جمهوری اسالمی افغانستان در تهران، کمیته ای زیر ریاست خانم فاطمه
نمایندگی ایجاد گردید تا در تماس با اقارب این جان باختگان و ادارات ذیربط ایرانی، در آغاز در قسمت شناسایی و تسلیم دهی اجساد 

 این عزیزان، اقدامات عملی و عاجل را روی دست گیرند.

ر اطالعیه ای در شبکه های اجتماعی و اعالم شماره های تماس و خست با نشن در ادامه سفارت افغانستان در تهران می نویسد: در قدم
مود که نهمچنان با صحبت های متواتر با وزارت امور خارجه و طب عدلی) پزشکی قانونی( سعی در یافتن اقارب جانباختگان حادثه 

سعادت،  حیمه کاتبی، زین العابدینتا اکنون کمیته موفق به دیدار با همه فامیل های مهدی محمدی، مهدی رضائی، حسین رضایی، ر
رب مهدی تاجیک تا اکنون اطالعی در دسترس تنها از اقا -شهرام تاجیک، سکینه احمدی، محسن احمدی و مطهره احمدی گردیده 

آپی جهت ارتباط موثر و تبادل اطالعات با ایشان نیز ساخته شد.همچنان طی صحبت با ایشان مشخص گردید که  و گروپ واتس -نیست
نتظر مجهت تشخیص اجساد از وابسته گان درجه ی یک قربانیان، توسط طب عدلی)پزشکی قانونی( نمونه گرفته شده و گفته شده که 

 تسلیم دهی اجساد باشند.

ی اقدامات پیرامون سایر امور حقوقی و تخنیکی این سانحه در سطح بین المللی با عضویت وزارت امور خارجه جمهوری اسالم
 در جریان پیگیری می باشد .افغانستان 

دی، محسن نام های قربانیان مورد تایید وزارت امور خارجه ایران تا اکنون قراز ذیل است: حسین رضائی، مهدی رضایی، سکینه احم
 احمدی، مطهره احمدی، شهرام تاجیک، مهدی تاجیک، مهدی احمدی، رحیمه کاتبی و زین العابدین سعادت می باشد.

شهروند افغانستان، شش تن آنان شهروندی دوگانه افغانستان و  ۱۳گوید، که از میان این ارت خارجۀ افغانستان میدر همین حال، وز
 بودند. سویدن را داشتند، سه تن آنان شهروندی دوگانۀ افغانستان و آلمان را داشتند و چهار تن دیگر تنها شهروند افغانستان

 میل شان به ایران رفته بودند.شماری از این شهروندان برای دیدار از فا

های سیاسی همین گونه سفارت رسمی جمهوری اسالمی ایران ضمن تسلیت و همدردی با خانواده های قربانیان نوشته است، که نمایندگی
دت به ساعو کنسولی ایران در افغانستان؛ آمادگی کامل دارند تا هرگونه تسهیالت الزم را درخصوص کمک به شناسایی قربانیان و م

 های آنان ارائه نمایند.خانواده

دقایقی پس از پرواز از میدان هوایی امام خمینی به مقصد  جدی(  ۱8اوکراین در تاریخ ) 7۳7یادآوری می کنیم، که هواپیمای بوئینگ 
مریکایی در نیروهای اسرنشین سقوط کرد. این اتفاق تنها ساعاتی پس از حمله راکتی ایران به مواضع  ۱76ِکیف در نزدیکی تهران با 

لح ایران صبح دیروز عراق بود، که به گفته مقامات سپاه انتقام از قتل قاسم سلیمانی توسط امریکا بود. به دنبال آن ستاد کل نیروهای مس
 د.ای علت این حادثه را خطای انسانی اعالم کرجدی در اطالعیه ۲۱)شنبه( 

 منبع: اسپوتنیک نیوز

 

و باران شدید در غرب و جنوب افغانستان  برفباری به گزارش اسپوتنیک، تلویزیون یک به نقل از مقامات محلی گزارش داد که در نتیجه
 اند.ز دست دادهتن جان های خود را ا ۱6

https://af.sputniknews.com/afghan/202001114452189-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%DB%8C-PS752/
https://af.sputniknews.com/afghan/202001114452189-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%DB%8C-PS752/
http://dari.sputniknews.com/afghan/20200112/4457206.html
http://dari.sputniknews.com/afghan/20200112/4457206.html
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

های هرات و کندهار شده است. در نتیجه این ها در والیتطبق گزارش این تلویزیون، برفباری و باران شدید باعث ریزش سقف خانه
 رویداد شش تن از جمله زنان و کودکان در ولسوالی انجیل و دو تن دیگر هم در منطقه ادراسکان هرات جان باختند.

 منبع: اسپوتنیک نیوز

 

به همکاری گوید که پولیس با تایید این خبر می هرات به گزارش اسپوتنیک به نقل از آریانا نیوز، جنرال امین هللا امرخیل، فرمانده پولیس
 مردم مصروف بیرون کشیدن اجساد قربانیان هستند.

 شدید در والیت هرات آغاز شده است. برفباری قابل یاد آوریست که از نیمه های شب گذشته بدینسو

ای احتمال قوی بارنده گی و برفباری های سنگین را در ریاست هواشناسی افغانستان با انتشار اعالمیهاین در حالیست که روز پار، 
 جدی آگاهی داده بود. ۲۲و  ۲۱تواریخ 

 منبع: خبرگزاری خامه پرس

 

 

تن دیگر زخمی  ۲۳تن جان باخته و  ۱۱شدن سیالب در این والیات گویند که در اثر جاریندهار و هلمند میهای محل در والیات ک مقام
 .شده اند

های ژیری، سپین بولدک، پنجوایی ها شب گذشته در ولسوالیاحمد بهیر احمدی، سخنگوی والی کندهار به خامه پرس گفت که این سیالب
 .دهار سرازیر شده بودو شهر کن

http://dari.sputniknews.com/afghan/20200111/4456017.html
http://dari.sputniknews.com/afghan/20200111/4456017.html
http://dari.sputniknews.com/world/20170107/1067766.html
http://dari.sputniknews.com/world/20170107/1067766.html
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

تن زخم برداشته اند که در میان کشته شدگان زنان و کودکان نیز  ۱۴ها هشت نفر جان باخته و به گفته آقای احمدی در نتیجۀ این سیالب
 .شامل هستند

این والیت به بار آورده هنگفتی را برای باشندگان  ها خانه تخریب گردیده و خساراتها دهوی همچنان بیان داشت که در اثر این سیالب
 .است

های ناوه و کجکی و شهر لشکرگاه، از سوی هم عمر زواک، سخنگوی والی والیت هلمند، می گوید که باران های شدید در ولسوالی
 .والیت هلمند سبب جاری شدن سیالب شده است

 .اندو نُه نفر دیگر نیز زخمی شدهآقای زواک بیان داشت که در این رویداد سه نفر در پی جاری شدن سیالب جان باخته 

های سنگین در برخی از والیات خبر داده و نیز از این در حالی است که اداره هواشناسی افغانستان روز گذشته از وقوع برفباری
 .ها هشدار داده بودسرازیر شدن سیالب

های عمومی به روی شدن برخی از شاهراهسبب بستهها بار دیگر به شدت ادامه دارد و ها از روز گذشته در برخی والیتبرفباری
 .ترافیک شده است

 منبع: ویب سایت وزارت

ی، تن عودت کننده  ولسوالی های دشت ارچ 85برای  ADAریاست امور مهاجرین وعودت کننده گان والیت کندز باهمکاری موسسه 
 امام صاحب ومرکز کندز در بخش امرار معیشت مساعدت نمود.

 افغانی   ۲4۰۰۰راس گوسفند ، چهار قنار کاه، ویک بوجی کنجاره هشت سیره ، به ارزش  ۲این مساعدت شامل 

 ور مهاجرین  توزیع گردید.جدی سال روان در هماهنگی کامل با ریاست ام ۲۱بوده که  به تاریخ 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 منبع: ویب سایت وزارت

 

هت فامیل عودت کننده در این والیت ج ۳۰برای  UNHCRوسسه ریاست امور مهاجرین وعودت کننده گان والیت لغمان باهمکاری م
 بلند بردن اقتصاد خانواده های مذکور مرغ کمک نمود.

ن والیت جدی سال روان درمرکزآ ۲۱قطعه مرغ ، ومقداری دانه مرغ ، برای هرفامیل عودت کننده بوده به تاریخ  ۳۰این کمک شامل 
 توزیع شد.

 

 

 

 

 

  

 منبع: ویب سایت وزارت

فامیل عودت کننده در این والیت کمک  ۶9برای  DRCریاست امور مهاجرین وعودت کننده گان والیت قندهار باهمکاری موسسه 
 نقدی نمود.

هزار افغانی  ۱8ی یک فامیل مبلغ هزار افغانی و برا 6فامیل مبلغ  ۱8هزارافغانی  , برای  4فامیل مبلغ  ۵۰این کمک شامل ، برای 
 جدی سال روان درمرکزوالیت قندهار توزیع شد. ۲۱در نظر گرفته شده بودکه بتاریخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

9 

 

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

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 منبع: ویب سایت وزارت

فامیل بیجاشده ولسوالی جرم کمک ۲9برای  DACARریاست امور مهاجرین وعودت کننده گان والیت بدخشان باهمکاری موسسه
 نمود.

 جدی سال روان در ولسوالی بهارک بدخشان توزیع شد. ۲۱این کمک شامل ، یک بسته صحی بوده  بتاریخ 

  

 

 

 

  

 

 منبع: ویب سایت وزارت

جدی سال وران پروسه توزیع مساعدت نقدی را در این والیت  ۲۱یر به تاریخ آمریت امور مهاجرین وعودت کننده گان والیت پنجش
 باحضور معین پالیسی وپالن وزارت رسما آغاز نمود.

ملیون افغانی را در برگرفته که از بودیجه وزارت امور  ۳هزار افغانی برای هرفامیل بوده که جمعا مبلغ  ۱5این مساعدت شامل 
تمویل میگردد که با حضورنمایندگان والیت ،شورای والیتی  ،جامعه مدنی،شورای  علما ،وکمیته اضطرار، مهاجرین وعودت کننده گان 

تحت نظرهیات اعزامی وزارت درمطابقت بامیکانیزم  توزیع مساعدتهای بشری بحضورداشت رسانه هاطورشفاف ذریعه چک بانکی 
 توزیع میگردد.
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 


