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 فهرست مطالب

 صفحه                  عناوین                                                                                                                       

 4 -------------------------- است افتهی شیدرصد افزا۵۰تا حال به  ۲۰۰۹از انیرقم پناهجو سازمان ملل:

 5 ----------------------------------------- دهدیاختصاص م یگان سورآواره یبرا یترشیآلمان بودجه ب

 6 -------------------------------- شهروندان افغانستان را از سر گرفت یبرا زایسفارت پاکستان صدور و

 6 ----------------------------------------------------- شد عیتوز ییدربدخشان مواد غذا لیفام ۱۰۷ یبرا

 ۷ ------------------------------------------------------------ نمودند افتیگان در فراه پول نقد در جاشدهیب

 ۷ ------------------------------------------------------------ شد یجلسه استقرار مجدد در تخار راه انداز

 8 ---------------------------------------------------صورت گرفت یدر زابل مساعدت نقد لیفام ۴۴ یبرا

 8 ------------------------------------------------- شدند دیمستف یاز مساعدت نقد کایگان در پکت جاشدهیب

 ۹ ------------------------------------ شوو کورنیوسره دخوراکي موادو مرسته وشوه ایهېځب ېبدخشان ک

 ۹ ------------------------------------------------------------------ ناسته وشوه دوېک یاځد بیا یو ېتخارک

 ۱۰ ------------------------------------------------- شوو کورنیوسره نغدي مرسته وشوه ایهېځب ېزابل ک
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 متن کامل اخبار

 دویچه وله

 

 میلیون ۴۳بیش از  ۲۰۰۹( منتشر شده است، در سال ۲۰۱۹دسمبر  ۲۹براساس معلومات این سازمان که روز یکشنبه )
، درگیری میلیون نفر در فرار اند. علت اصلی فرار میلیونها تن در جهان ۷۰،۸نفر در حال فرار بودند و اکنون بیش از 

ران قاط مختلف جهان به شمول سوریه، افغانستان یا سودان جنوبی و بحران های اخیر مانند بحهای طوالنی مدت در ن
 .ونزوئال یا میانمار عنوان شده است

عات همچنین عواقب تغییرات اقلیم نیز به طور چشمگیری باعث فرار ها و مهاجرت ها شده اند. همچنین بر اساس اطال
یقا و های موجود را تشدید کرده است. مثال خشک سالی بی سابقه در جنوب افر سازمان ملل، حوادث شدید اقلیمی بحران

 .سیالب های شدید در شرق این قاره شدیداً مردم را آسیب رسانده و باعث مهاجرت ها گردیده است

نجات  و  ۲۰۱۵"موج بی سابقه مهاجرت ها در سال   براساس گزارش بخش آلمان کمیساریای عالی پناهجویان سازمان ملل
 ۱۵پناهجویان توسط نهاد های خصوصی بحث های شدیدی را در مجامع عامه این کشور سبب شده اند. با در نظر داشت 

ب می هزار کشته و مفقود در آب های مدیترانه در پنج سال گذشته، عملیات نجات در این آب ها یک امر ضروری به حسا
ماموریت نجات مهاجران از آب ها را جرم   ن می گوید که "هرکسی کهونستروت باَور مدیر عامل این سازماپیتر رو  آید.

 ".تلقی می کند، مخالف ارزشهایی بشر دوستی و انسانیت عمل می کند

 

 اردوگاه پناهجویان در لیسبوس یونان

با بحرانهای مغلق جهانی داشتیم. ناسیونالیسم پاسخ اشتباه به این چالش  او تأکید کرده می گوید: "یک دهه خیلی دشوار توأم
ها است، همانطور که کنترول مرزها و ایجاد دیوار ها به این چالش نمی تواند جواب دهد." او در ادامه می گوید که این 

 ".ن می تواند حل شودمشکالت فقط با همکاری بین المللی و همبستگی ما به عنوان یک جامعه مدنی با پناهجویا

https://baztab.news/article/1229575
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ای ویژه در سوریه، لیبیا، سومالیا به عنوان رویداد ه ۲۰۱۱این سازمان در کنار دیگر مسایل، از جنگ های داخلی سال 
مچنین هاز درگیر های مسلحانه در سودان جنوبی و یمن و  ۲۰۱۳اثرگذار در مهاجرت ها یاد کرده و همچنین بعد از سال 

 .امی ها در ونزوئال و اخراج روهینگیایی ها از میانمار را یاد می کندبه بعد ناآر ۲۰۱۷از سال 

ستگی وجود باَور می گوید که "فرارو اخراج های اجباری در تمام قاره های وجود دارند؛ اما همچنین تمایل به کمک و همب
ویان در آلمان، نباید افزایش تعداد پناهجنیزدارد. ما نباید افراد نیازمند را تنها بگذاریم." او در ادامه می گوید که با وجود 

تان و یا لبنان فراموش کرد که بحران پناهجویی در درجه اول آلمان و اروپا را متأثر کرده، بلکه بنگله دیش، اوگاندا، پاکس
از این کشورها اید درصد از پناهجویان در همین کشور ها زندگی می کنند، اروپا ب ۸۵نیز از این ناحیه شدیداً متاثر شده اند. "

 ".حمایت کرده و به آنان کمک کند

 روزنامه هشت صبح

 

های جویان فراری از سوریه اختصاص دهد. این در حالی است که در پی بمبارانتری را به پناهآلمان تصمیم دارد مبالغ بیش
 اند.هزار نفر از خانه و کاشانه خود آواره شده ۲۳۵اخیر ادلب بار دیگر حدود 

های وله، هایکو ماس، وزیر امور خارجه آلمان، از سویی پایان فوری حمالت به ادلب و از سوی دیگر یاریبه گزارش دویچه
 ستار شده است.گان سوری را خواتر به آوارهبیش

ها بدتر آمیز است و هردم با درگیریانسانی در ادلب فاجعهوضعیت »های جمعی گفته است: وزیر خارجه آلمان به رسانه
ترین شرایط و سرمای زمستان در حال فرار هستند. پایان ها در سختهزاران نفر در جاده»او افزوده است: «. شودنیز می

 «.بس پایدار ضرورت تام داردفوری حمالت و آتش

ان ملل دیگر هفت میلیون یورو در چارچوب امدادهای انسانی سازمهایکو ماس اعالم کرده است که آلمان آماده است بار 
 پرداخت کند.

گان سوری به خاطر وتوی چین و روسیه در شورای امنیت متوقف های سازمان ملل به آوارهرسانیگی تمدید کمکبه تازه
 شد.

 مین کرده است.برنامه را تأترین هزینه این میلیون یورو در کنار بریتانیا بیش ۲۷آلمان با پرداخت حدود 

 نیروهای سوریه و روسیه از اوایل ماه دسامبر مواضع نیروهای شورشی در والیت ادلب را زیر حمالت سنگین گرفتند.
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تر رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه، نسبت به فاجعه انسانی در جنوب کشورش هشدار داده است، زیرا بیش
یم از اند. اردوغان گفته است که کشورش به تنهایی قادر نیست به این شمار عظانه شدهگان به سوی مرز ترکیه روآواره

 .جویان خدمات عرضه کندپناه

 پایگاه خبری پیام آفتاب

 

است که از امروز گرفتسفارت پاکستان در کابل اعالم کردهسفارت پاکستان صدور ویزا برای شهروندان افغانستان را از سر 
 .گیردجدی/دی( خدمات قونسلی و صدور ویزا برای شهروندان افغانستان را از سر می ۸)یکشنبه 

 .جدی/دی( با نوشتن یک تویت در صفحه رسمی تویتر خود، این خبر را اعالم کرد ۷این سفارت، دیروز )شنبه 
 .ها را برای مدت نامعلوم متوقف کردتاریخ سوم نوامبر سال جاری، خدمات قونسلی برای افغان وزارت خارجه پاکستان به

های ای گفته بود که با وجود مسدود بودن بخش قونسلگری، درخواستبا آنهم این سفارت به تاریخ ششم نوامبر با نشر اعالمیه
ارمندان با ک« برخورد نادرست»تان، دلیل آن اقدام را عاجل ویزا برای بیماران را رد نخواهد کرد. وزارت خارجه پاکس

 .کندخویش در افغانستان عنوان کرده بود. حکومت افغانستان گفته بود که در مورد این ادعا تحقیق می
ن سفارت شهروند افغانستان برای اخذ ویزا به ای ۵۰۰بربنیاد معلومات سفارت پاکستان، به گونه اوسط روزانه یک هزار 

در این اواخر، روابط دیپلوماتیک .استجارت عنوان شدهمعالجه یا ت ها به پاکستان،هدف مسافرت اکثر افغان.کنندمی مراجعه
ً پرتنش بوده که در نتیجه آن حکومت افغانستان نیز خدمات قونسلی خویش را در شه ر پشاور افغانستان و پاکستان نسبتا

 اسخبری نشر نشدهد از سرگیری آن متوقف کرد و تا اکنون در مور

 ویب سایت وزارت

ای فامیل بیجاشده ولسوالی ه ۱۰۷برای  WFPریاست امور مهاجرین وعودت کننده گان والیت بدخشان باهمکاری موسسه 
 مختلف این والیت مواد غذایی توزیع نمود.

د جدی سال روان درفیض آبا۷آرد،مقدارپلمپی،بسکویت،نمک ودال نخود بوده که بتاریخ این مساعدت شامل چهاربوری 
 توزیع گردید.
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 ویب سایت وزارت

توزیع  فامیل بیجاشده ولسوالی اناردره این والیت پول نقد ۲۹آمریت امور مهاجرین وعودت کننده گان والیت فراه  برای
هزارافغانی از جانب وزارت امور مهاجرین وعودت کننده ګان برای هرفامیل  بوده که ذریعه  ۱۲نمود.این مساعدت شامل 

جدی سال روان درمرکزفراه با حضور ۷چک  داده شده از طریق  دافغانستان بانک والیت  فراه توزیع میگردد که بتاریخ 
 نده شورای والیتی ، مستوفیت ،وشورای علما  توزیع شد.هیت اعزامی  وزارت ، مقام والیت ، نمای

 

 

 

 

 

 

 ویب سایت وزارت

جدی سال روان جلسه استقرار مجدد  رابمنظور رسیدگی به  ۴ریاست امور مهاجرین وعودت کننده گان والیت تخار بتاریخ 
 تخار با اشتراک تعداد از رئسای ادارات دولتی وموسسات همکار دایر نمود.وضعیت عودت کنند ها تحت ریاست والی 

قضیه از عودت کنند ها که در طی دو ماه در دیتا بیس این اداره ثبت شده بودند به جلسه پیشکش وادارات  ۹۷۰در این جلسه  
 زیربط وموسسات همکار جهت رسیدگی به آنها وعده سپردند.

 WFPقضیه افراد بی سر پناه به دفتر اکتید ، وهمچنان دفتر ۱۰۰است صحت عامه راجع ، و قضیه مریضی بری ۱۲از جمله
 دو دفتر آغا خان برای اسکان نیزدر قسمت تهیه سرپناه ومواد غذایی وعده همکاری دادن
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 ویب سایت وزارت

فامیل بیجاشده  ناشی از جنگ   ۴۴برای  DRCآمریت امور مهاجرین وعودت کننده گان والیت زابل باهمکاری موسسه 
 در این والیت پول نقد توزیع نمود.

جدی سال روان درمرکززابل برای فامیل های متذکره ۵هزارافغانی برای هرفامیل  بوده که بتاریخ ۱۸این مساعدت شامل
 توزیع شد.

 

 

 

 

  

 ویب سایت وزارت

فامیل بیجاشده  ناشی از  ۱۰۰برای   ORCDریاست امور مهاجرین وعودت کننده گان والیت پکتیکا باهمکاری موسسه 
 جنگ ولسوالی های ارگون وسروبی پول نقد توزیع نمود.

 جدی سال روان درولسوالی های متذکره توزیع شد.۵هرفامیل  بوده که بتاریخ دالر امریکایی برای  ۲۰۰این مساعدت شامل 
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 ویب سایت وزارت

سره بېځایه شوو کورنیو ۱۰۷له لورې د بدخشان والیت دکډوالو چارو ریاست په همکارۍ  WFPد خوراک نړیوال سازمان 

 دخوراکي موادو مرسته وشوه. 

ورنۍ مه هرې ک۷یادې کورنۍ، چې د جګړو له امله د یو شمېر سیموڅخه ددې والیت مرکز ته راکډه شوې وې دمرغومي په 

  ته ووېشل شوه.ته څلور بوجۍ اوړه، بسکوېټ، دالنخود او مالګه مرس

 

 

 

 

 

 ویب سایت وزارت

مه د بیا یوځای کېدو ناسته د راستنېدونکو د وضعیت څېړلو په موخه ۴د تخار والیت دکډوالو چارو ریاست د مرغومي په 

 د تخار والیت دوالي په مشرۍ د یوشمېر دولتي ادارو  او مرستندویه موسسو استازو په ګډون  وکړه. 

اشتو کې په ډیټابیس کې ثبت شوې وې، ناستې ته وړاندې دوسیه چې په تېرو دوو می ۹۷۰په دغه ناسته کې د راستنېدونکو  

 شوې او اړونده ادارو او موسسو هغوی ته دالس رسي ژمنه وکړه. 

دوسیې د اکتېد دفتر ته وړاندې شوې او همدارنګه  ۱۰۰د مریضانو دوسیې د عامې روغتیا ریاست ته ،د بې سرپنا خلکو   ۱۲

ن دفتر د اوسېدو، کور جوړه ولو او خوراکي موادو په برخه کې دهمکاریو او د اغاجا WFPد خوراک نړیوال سازمان  

 ژمنه وکړه.  
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 ویب سایت وزارت

 وه. بېځایه شوو کورنیوسره نغدي مرسته وش ۴۴موسسې له لورې د زابل والیت دکډوالو چارو ریاست په همکارۍ  DRCد 

مه هرې کورنۍ  ۵یادې کورنۍ، چې دجګړو له امله د بېالبېلو سیموڅخه ددې والیت مرکز ته راکډه شوې وې د مرغومي په 

  افغانۍ نغدې ورکړل شوې. ۱۸۰۰۰ته 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

 


