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 صفحه                                                                                                   عناوین                                                               

 4 --------------------------------- (کیمسکن درافغانستان) پ یتقاضا شیو افزا« اسکان بش  » روزجهان  

 7 -- وله( چهیبه آلمان انتقال داده شدند) دو  ونانیشان از  یهاو خانواده مار یب انیاز پناهجو  گر ید یشمار 

 9 ------------------------------ (وزیاست) مهاجر ن« خجالت آور»سازمان ملل: به عقب راندن مهاجران 

 11 -------------- وزارت( تیوبسا (شدند د یمستف در لغمان از مساعدت خورایک جاشدهیده ها خانواده ب

 12 ---------------- وزارت( تیوبسا (مساعدت شد  صیح یدر فراه بسته ها جاشدهیخانواده ب 199یبرا

 13 ------------------------------------ وزارت( تیوبسا (ع شد ی    توز  یخانواده در فراه کمک نقد 62 یبرا
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روز ؛ اما در افغانستان از این «اسکان بش  » ی هر ماه اکتوبر، برابراست با روز جهان  نخستی   دوشنبه
ی نیست  .خبر

زمان با ُرشد رسی    ع هم ترین حقوق اسایس مردم افغانستان،عنوان مهمکه مسکن و رسپناه بهدرحایل
، مهاجرت ای نیست و توزی    ع زمی   و خانه، گپ تازه های داخیل، غصب و جمعیت، رونق شهرنشین 

 ترین ُمعضل روزافزون اجتمایع بدلکالنآگاهان امور، این موضوع به ییک از   باور بسیاری از شهروندان و به
منابع  هرچند .کاری کند  است. اما دولت افغانستان تااکنون نتوانسته که در جهت حل این ُمعضلشده

ننر به ی شهری در از هر چهار خانواده اند کهنقل از وزارت شهرسازی و اراض  افغانستان، نوشتهانبر
هزار شهروند کشور به رسپناه  ۲۶۰از یک میلیون وبرد و بیشیم رس بهی کرانی افغانستان، ییک در خانه

نگار پیک، بدون رد یا تایید دارند؛ اما سخن فوری نیاز  گوید که این رقم یم گوی این وزارت در تماس با خبر
 .هددی میل احصاییه پاس یمشهرداری و اداره معلومانر دراین باره ندارد و موضوع را به نهادهای

نگار پیک پاسخ نیمشهرداری کابل به پرسش ی میل گوی ادارهسخن دهد. اما روبینا شهانر های خبر
 .دهدتر نیمو جزییات بیش احصاییه، موضوع را دوباره به وزارت شهرسازی پاس داده

توجیه تقاد از نر برند، با انیم رسپنایه رنجحال، شماری از شهروندان در پایتخت کشور که از نر دراین
از امنیت رسارسی در کشور، داشیر  رسپناه  گویند که یگانه خواست آنان پسحکومت، یم

 .است
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اش ی مسکون  خانه زیرشدن سیالب و ازبی   رفیر  دلیل رسای اصیل والیت پروان که بهمب  باشنده بابه
ی رییس جمهور کشورهم، برای اسکان گوید که حتا وعدهیم برد،رس یمی کرانی بهکابل آمده و در خانهبه

 .گان عمیل نشددیدهآسیب فوری
است، تا بسیاری از شهروندان شده کاری توام با درامد ناچب   روزانه سببازسوی دیگر، افزایش فقر و نر 

 کنند های کرانی پایتخت و حتا نتوانند در خانه
ی

 .دیگر شهرهای کالن کشور زندگ
مقایسه با ییک دو سال  ی زلیم مالک رهنمای معامالت در ناحیه چهارم شهر کابل، هرچند در گفتهبه

دلیل درامدهای بسیاری از شهروندان به همبااین گذشته بهای زمی   و خانه در پایتخت کاهش یافته؛ اما 
ندخانه توانند ناچب   نیم  .های دارای آب و برق و ساختمان اسایس را به کرایه بگب 

 مرب  ع زمی   در نقاط مختلف پایتخت افزاید که هماو یم
هزار افغان  و کرایه  ۵۰تا  ۳۵اکنون بهای هر مبر

تا  ۵۰۰۰بانظرداشت نوعیت ساختمان و آب و برق، از  نفریی حداقل پنجخانه برای یک خانواده
 .شودیم افغان  دادوُستد  ۱۰۰۰۰

یانش کرایه نشی   هستند و  ۷۰تر از حاض  بیشگفته زلیم، درحالبه های فروش و معامله درصد مشبر
 .استیافته های اخب  در کشور، خییل کاهشگروی با توجه به ناامن  

دیگر شهرهای کشور،  درصد در  ۲۰ها در پایتخت و درصد خانواده ۳۰دیک به ها، نز بربنیاد گزارش
ونکرایه .رسدکشور، این رقم به پنج درصد هم نیم  از شهر و روستاهاینشی   هستند. اما در بب 
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، رویدادهای طبییع، کوچ اجباری، غصب زمی   و خانه، فقر و ناتوان   در پرداخت کرایه  جنگ، ناامن 

رسپنایه را برای آنان تنها مشکل نر ازاین شهروندان، نه ی برخ  گفتهها همه از مواردی اند که بهخانه، این
 آنان در حالت نادرای و آستانهشواریکه بر نگران  و دبل چندبرابر ساخته،

ی
فصل  یهای تلخ زندگ

 .استزمستان نب   افزوده
نگار پیک یمعبدهللا ییک دیگر از باشنده  :گویدهای ناحیه هفدهم شهر کابل، به خبر

جا شدیم، یک سال قندز نر  دلیل جنگ و ناامن  از خانه و کاشانه اصیل خود در شود که بهسه سال یم »
 کردیم و حایل

ی
؛ اما ازسوی دولت هیچ رسپنایه برای ما داده نشد  هم در خانهتمام در زیر خیمه زندگ  کرانی

». 
، نبود شفافیت و مدیریت سالم در  نهادهای حکومنر را عامل  برخ  از نمایندگان مردم در پارلمان کشور نب  

 .کنندتا سخت انتقاد یمدراین راس ی این ُمعضل دانسته و از کارکرد ناچب   حکومتعمده
فساد و نبود شفافیت و  گوید که موجودیتی کندهار در مجلس نمایندگان، یمزی نمایندهمالیل اسحاق

، سبب شده کهحساب دار نرسد و هزاران شهروند نیازمند حق به حق دیه در درون نظام و هر نهاد دولنر
 .خانه و مسکن بماندنر 

کند که هر شهروند افغانستان حق دارد، خانه و رسپناه داشته  کشور حکم یمقانون اسایس ۳۸ی ماده
 .باشد
ی زمان  اعاده شدهاما به تواند که نظام کنون  از یم باور برخ  از شهروندان و آگاهان امور، این حق بش 

ده و سیستماتیک پاک شده و قانون  .شود گان تطبیقی یکسان برهمهگونهبه وجود فساد گسبر
شود که شهروندان کشور درحایل ابراز یم توجیه دولت در امر تامی   حق رسپناه برایها و انتقاد از نر نگران  

ساله م. تقاضای خانه و رسپناه در کشور همه۲۰۱۵اراض  در سال  بربنیاد یک گزارش وزارت شهرسازی و 
م. نزدیک به ۲۰۲۵تا  ۲۰۲۰های انه بی   سالکه بربنیاد این گزارش، تقاضای خاست. چنانافزایش روبه
 .هزار خانه در سال خواهد رسید ۴۴

 

اعالم کرد، دلیل اصیل « سایتونگ نویه اسنابروکر »وزارت داخله آلمان فدرال در پاسخ به سوال روزنامه 
 تعدادی از آن ها لغو شده، پس گرفته شده و یا این پ کاهش شمار پناهجویان این است که مدرک

ی
ناهندگ
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بخش قابل »آن به پایان رسیده است. یک خانم سخنگوی وزارت داخله گفت،  که مهلت اعتبار 
کشور را ترک کرده   از مهاجران  که در آلمان سکونت داشتند، دیگر این جا نیستند، یعن  این که «توجیه

 .اند

این روند از سیاست مهاجرت  اوال یلپکه، نماینده حزب چپ های آلمان در پارلمان این کشور با توجه به
 است به روزنامه   حکومت آلمان فدرال به شدت انتقاد کرد. او که

ی
نویه »کارشناس امور پناهندگ

پ هزار پناهجو در کمجا داریم، ارقام این را ثابت یم کند. همزمان ده ها  ما »گفت: « اسنابروکر سایتونگ
انسان  است  های  شان غب 

ی
ایط زندگ مانده اند و رس  آلمان »ادامه گفت:  یلپکه در «. کشورهای اروپانی گب 

استفاده کند تا به این وسیله از فشار بر   یم تواند و باید از ظرفیت هایش برای پذیرش این انسان ها 
  .«کاسته شود  کشورهانی مانند یونان و ایتالیا 

ا در پارلمان آلمان  (CSU) زی  هوفر، وزیر داخله آلمان فدرال، از حزب سوسیال مسییح بایرنهورست  اخب 
ما در حال نزدیک شدن به حداکبر شمار »اعالم کرد  فدرال )بوندس تاگ( با اشاره به شمار مهاجران جدید 

 اظهارانر است که تا  این اشتباه ترین»یلپکه با یادآوری این گفته ها گفت:  .«مهاجران در گذشته هستیم
 «.حال شنیده ام به

اعضای اصیل خانواده هایشان از یونان به  شماری دیگر از کودکان پناهجو که دچار بیماری اند همراه
کودک بیمار   ۲۱نفر به شمول  ۹۱در مجموع حامل  پناهجویان که آلمان منتقل شدند. هواپیمای این

 .هوانی هانوفر به زمی   نشست بود، به میدان

 

https://www.dw.com/fa-af/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF/a-55188633?maca=dar-rss-dar-all-1481-rdf
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

یونان به آلمان منتقل شدند.  بار دیگر شماری از کودکان پناهجوی بیمار با اعضای خانواده هایشان از 
نفر به  ۹۱برلی   اعالم کرده است، این پناهجویان مجموعا  چنانچه وزارت داخله آلمان روز چهارشنبه در 

 .بوده اند کودک بیمار   ۲۱شمول 

کودک زیر سن بدون همراه و   ۱۰۴جمله  پناهجو از  ۸۰۴در مجموع در یط سال روان میالدی تا کنون  
 .شده اند کودک بیمار از یونان به آلمان منتقل  ۱۶۳

با اعضای  کودک بیمار   ۲۴۳ش توافق کرد که در مجموع زی  هوفر، وزیر داخله آلمان چندی پی هورست
حکومت آلمان اعالم کرده است که  اصیل خانواده هایشان از یونان در آلمان پذیرش شوند. عالوه بر این

پناهجوی زیر  ۴۰۰لیسبوس یونان، این کشور در جذب حدود  بعد از آتش سوزی در کمپ موریا در جزیره
د. این بعد از آتش سوزی در کمپ موریا توسط حکومت یونان از جزیره لیسبوس  کودکان  سن سهم یم گب 

 .دیگر شهرهای یونان منتقل شده اند به

ودکان و نوجوانان ک  پناهجوی زیر سن از موریا را وعده داده است. اولی   گروه از این ۱۵۰پذیرش  آلمان
 ۵۱اعضای اصیل خانواده های شان و  کودک بیمار با   ۱۷هفته گذشته به هانوفر رسیدند که شامل 

 .پناهجوی زیر سن بدون همراه بودند
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 یم ۱۲ حدود 
ی

 نر  سوزی بهکردند، در نی این آتشهزار مهاجر که در کمپ موریا زندگ
ی

خانمان شدند. یکبارگ
 .لیسبوس ایجاد کرد مت یونان، یک کمپ موقنر را در در نی این سانحه، حکو 

 ه رویسازمان ملل برای پناهجویان، روز دوشنبه از کشورهانی که درهای شان را ب رئیس کمیساریای عایل
ر  رسی    ع مهاجران  که در بح مهاجران ناامید بسته اند، به شدت انتقاد کرد و گفت این که اروپا از انتقال

مانده اند، خودداری کرده،  م آور»گب    .است« رس 

ر گفت، مهاجران و آوارگان د «یو ان اچ یس ار»فیلیپو گراندی، کمیسار عایل سازمان ملل برای پناهندگان 
های خطرنایک استفاده یم کنند )و دراین  جستجوی امنیت و فرصت های مناسبرسارس جهان در  از مسب 

ی ایجاد نشده  .(است وضعیت تغیب 

ان  یم کرد، در « یو ان اچ یس ار»گراندی که در گردهمانی ساالنه  برای کشورهای »ادامه گفت:  سخب 
باید اجازه واکنش های خارخر ما ن»او افزود:  .«مقصد مهاجران بسیر  درها نیم تواند راه حل باشد

انه را بدهیم که هدف واقیع گذاری بر واکنش به چالش هانی  ستب   شان جلب نظر رای دهندگان و تاثب 
 .«هستند، اما امکان مدیریت آن ها وجود دارد است که پیچیده



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

10 

 

 افغانستانناحیه کابل  ۷پته: د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، 
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 وعودت کنندگان

ایجاد ثروتمند جهان در حال  طرز فکر خطرنایک که در برخ  از کشورهای»از « یو ان اچ یس ار»رئیس 
 به یک

ی
ون  »مساله  شدن است، هشدار داد. براین اساس پناهندگ تبدیل یم شود، فرای مرزهای  « بب 

 آسیب پذیرترین گروه ها در می کشور و با این خط مش  قوانی   بی   
ی

 انالملیل زیرپا گذاشته یم شوند، زندگ
 
ی

رسارس جهان به خطر یم  را در پناهجویان به خطر یم افتد و نمونه هانی ایجاد یم شود که حق پناهندگ
 .«اندازد

انه حدود  ۲۷گراندی به وضعیت  ه مدیبر در یک کشنر باربری  روز  ۴۰مهاجری اشاره کرد که در بحب 
مانده بودند تا این که باالخره در اوائل این پیاده  ماه به آن ها اجازه داده شد که در ایتالیا  دنمارگ گب 

 .شوند

ان  گفت:  از عهده انجام مسئولیت  این کشورها »رئیس کمیساریای عایل سازمان ملل در ادامه این سخب 
، تن بیش از یک ماه به طول بیانجامد  ۲۷شدن فقط  شان برنیامدند. به عنوان یک اروپانی این را که پیاده

م آور یم دانم رت اسایس حل نشود، به مردم تا زمان  که مشکالت شان به صو »ادامه گفت،  او در «. رس 
 شان ادامه خواهند داد.... کاهش ظرفیت جستجو و نجات، ممانعت از  فرار 

ی
کار آن هانی که   از محل زندگ

پناهجویان و به این ترتیب سلب شانس درخواست  در راه نجات دیگران تالش یم کنند یا به عقب راندن
 از آن ها، مردم را از 

ی
ی و فرسایش بیشبر قوانمهاجرت باز نیم دارد و  پناهندگ ین  فقط به مرگ شمار بیشبر
  .«یم شود که برای محافظت از مهاجران تدوین شده است منجر 

ان  اش از پیشنهاد اخب  کمیسیون اروپا برای ایجاد  یک بسته جدید راجع به  گراندی در ادامه سخب 
 استقبال کرد و آن

ی
قسیم مسئولیت در میان  منحرص به فرد برای ت یک فرصت»را  مهاجرت و پناهندگ

 .«کشورهای عضو خواند

ان  به خاطر شمار اندک مهاجران  که در « یو ان اچ یس ار»رئیس  چارچوب برنامه اسکان  در این سخب 
عمیقا »انتقاد کرد و گفت که به این خاطر  مجدد به کشورهای عضو اتحادیه اروپا انتقال یافته اند،

 .«مایوس و ناامید است

که به این  اسکان داده شدند هزار مهاجر در کشورهای اتحادیه اروپا  ۶۴کمبر از   ۲۰۱۹ل او گفت: در سا
از یک درصد مهاجران در رسارس جهان و این روند سب    از یک چهارمکمبر  ترتیب شمار آن ها برابر است با

  .«نزویل دارد

کشور ساالنه یم پذیرد،   در دوران حکومت دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا شمار مهاجران  که این
هزار تن را قبول یم کند.  ۱۵سال آینده فقط  پیوسته کاهش یافته است و این کشور اعالم کرد که در 

ین شمار مهاجران را در سال قبول یم کرد و در حکومت بارک اوباما،  ایاالت متحده امریکا معموال  بیشبر
، حدود  رئیس  .فته یم شدندهزار مهاجر در سال پذیر  ۱۰۰جمهور پیشی  

ا از این منطقه دیدار  گراندی نسبت به وخامت اوضاع در منطقه ساحل افریقا هشدار داد و گفت، اخب 
ی سخن گفت که کرده و وضعیت از نظر او نگران کننده است. او از  به  یک بحران سیایس، امنینر و بش 

کم پیش آمده که به من »گفت « یو ان اچ یس ار»شده است. رئیس  نر جاشدن میلیون ها تن منجر 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 وارد شود. خشونت، نر رحیم، به شمول حکایت های ترسناک از قتل های نر رحمانه اینگونه شوک
  .«والدین در مقابل چشمان فرزندانشان

خانه های شان در این  هزار تن مجبور شدند از  ۶۰۰به گفته گراندی، فقط در سال گذشته بیش از 
 .قربان  تجاوز جنش شدند ویران شد و هزاران زنمنطقه فرار کنند، هزاران مکتب 

 .در ادامه خواهان اعالم وضعیت اضطراری در منطقه ساحل شد« یو ان اچ یس ار»رئیس 

 

  

ان از مساعدت خورایک برای  16به تاری    خ  ریاست امورمهاجرین و عودت کننده گان والیت لغمان  59مب  
  خانواده بیجاشده درآن والیت خبر داد. 

  14کیلو روغن،   14بوخر آرد، 4بریا هریک ازخانواده های یادشده که قبأل رسوی وشناسانی شده بودند، 
،درحضور معاون وایل، نماینده اداره مهاجرین ودفبر  WFPکیلو دل نخود، ویک کیلو نمک، مساعدت دفبر 

 . یادشده توزی    ع شد 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

معاون وایل از مساعدت موسسه یادشده اظهار امتنان نموده و خواهان ادامه همچو کمک ها برای عودت  
 . کننده گان و بیجاشده گان در آن والیت شد 

 . غذانی و پول نقد توزی    ع شده بود قابل یادآوری است که برای خانواده های یادشده قبال نب   مواد غب  

 

  

ان برای  16آمریت امور مهاجرین و عودت کننده گان والیت فراه به تاری    خ  خانواده بیجاشده  199مب  
ی از مصاب شدن به ویروس کرونا توزی    ع نمود   . درآن والیت بسته های صیح را جهت جلوگب 

نشنل تهیه و ر   RI از جانب موسسه بسته های صیح  ازطریق اداره مهاجرین، درحضور نماینده  یلیف انبر
 . موسسه یادشده توزی    ع شد 

 .  و پول نقد را نب   دریافت نموده بودند گفتن  است که خانواده های یادشده قبال ، مواد غذانی 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

ان برای  15آمریت امور مهاجرین وعودت کننده گان والیت فراه به تاری    خ  خانواده بیجاشده، پول  60مب  
 . نقد توزی    ع نمود 

خانواده های یادشده قبال از اثرجنگ از محالت مختلف به شهر فراه، بیجاشده بودند، ازجانب اداره 
هزار افغان  9، که مبلغ DRC  مهاجرین به همکاری موسسات مدد رسان شناسانی ومساعدت موسسه

 ،برای هر فامیل بود 

 . حضورنماینده اداره مهاجرین وموسسه یاشده توزی    ع شد  ر د


