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 صفحه                                                                                                   عناوین                                                               

ن فرانتکس در عقب راندن مهاجران از در  قاتیآغاز تحق  4 --------------------- (وزیاژه) مهاجر ن یایدرباره اتهام دست داشت 

 5 ------------------------- ز(و ی) مهاجر ندیاخراج شده از آلمان به افغانستان رس انیاز پناهجو  یگر یحامل گروه د یمایهواپ

  د یجد انیکاهش متقاض
 

 7 ------------------------------ پنجم ها رانن یدر صف دوم شدند و ا ها به آلمان؛ افغانستانن  پناهندگ

 7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ (فاریس وز ین ورو ی) 

گزار   ن  رایپذ سخاوتمندانه از اتباع افغانستانن  رانیا  8 --------------------------------------------------- (رنایا یکرده است) خبر

 10 ------------------------------------- (وزیپر برف آلپ نجات داده شدند) مهاجر ن یههامهاجر افغان از کو  ازدهیفرانسه: 

س زخیم گرویه  یب  درگ کیمهاجر در  ۳۵  11 ----------------------------------------------------- (وزیشدند) مهاجر ن در قبر

 12 ------------------------------------ (وزیمظاهره کننده گان، خواهان توقف اخراج افغانها از آلمان شدند) رخنامه مهاجر ن

ن مستحق صیتشخ ومیکنرسس ن زم عی    توز  یبرا ت   13 ---------------------- وزارت( تیسا بیهرات افتتاح شد ) و  تیدر ول  ت 

ن زم انیمتقاض ینام و رسو در ثبت شب  یبه دقت ب نیامور مهاجر  ر یوز   14 ------------------- وزارت( تیسا بیکرد ) و   د یتاک ت 

 15 -------------------------------------- وزارت( تیسا بینمودند ) و  افتیدر  ن  غذا ب  صدها خانواده در بغالن مساعدت غ

 16 --------------------------------------------------- وزارت( تیسا بیشد ) و  رسانن   کمک   تن عودت کننده در غور 21به 
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ن کامل  اخبار مت 

ونن اداره مبارزه با تقلب اروپا اعالم کرد که تحقیقات درباره فرانتکس یا آژانس محافظت از مرزهای بب  
اتحادیه اروپا را آغاز کرده است. جزئیان  در مورد اهداف این تحقیقات داده نشده اما فرانتکس چندی پیش 

ن در عملیات عقب راندن مهاجران از دریای اژه متهم شده بوداز سوی برخن از رسانه  .ها به دست داشت 

فرانتکس خبر داد. این سخنگو جزئیات یک سخنگوی اداره مبارزه با تقلب در اروپا از آغار تحقیقات درمورد 
ی در این مورد ارائه تکرد اما فرانتکس آغاز این تحقیقات را تائید کرده است. اداره مبارزه با تقلب در  بیشب 

ن تحقیق یم کاری،اروپا در کنار برریس موارد تقلب و جعل  .کنددرباره اشتباهات جدی در ادارات اروپان  نب 

ندین رسانه اروپان  از جمله مجله آلمانن شپیگل، ماموران آژانس را متهم کرده بودند ، چ۲۰۲۰در ماه اکتوبر 
های یونان های مهاجران از آبکه در همرایه با محافظان ساحیل یونان، در عملیات به عقب راندن کشت  

 .به سوی ترکیه نقش داشته است

 

ن باره ه اژه سهم داشته است؟ :در همت   آیا فرانتکس در عقب راندن مهاجران در بحب 
گزاری فرانسه گفت که تحقیقات اداره مبارزه با تقلب در اروپا با این اتهامات و  یک منبع اروپان  به خبر

 .در داخل فرانتکس مرتبط است ها سوءظن اشتباهات و آزار 

شپیگل گزارش داده است که در چارچوب تحقیقات اعالم شده در اوایل ماه دسمبر دفب  فرانتکس در وارسا 
 مدیر اجران  آن فابریس لگری، مورد تفتیش قرار گرفته است

 .و از جمله دفب 

https://www.infomigrants.net/prs/post/28846/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DA%98%D9%87-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.infomigrants.net/prs/post/28846/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DA%98%D9%87-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 از سوی سازمانیونان همواره اتهامات عقب زدن مهاجران از مرزهای این کشور را که معم
ً
های غب  دولت  وال

 .کندشود رد یممطرح یم

 فرانتکس در  درونن  تحقیقات
هیچگونه »فابریس لگری در اول دسمبر در برابر پارلمان اوپا توضیح داد که تحقیقات درونن فرانتکس 

ن الملیل محسوب یم شوند، سندی را مبتن بر دخالت آژانس در اقدامات یاد شده، که تخیط از حقوق بت 
ی فابریس به دنبال این توضیحات، تعدادی از نمایندگان پارلمان اروپا خواهان کناره« ارائه نکرده است.  گب 

 .لگری شدند

، کمیسیون اروپا در یک جلسه فوق العاده شورای اداری فرانتکس، خواهان توضیحات در زمینه  در ماه نومبر
ن گزارش گروه کاری شورا در این باره در جلسات  جنوری  ۲۱و  ۲۰اتهامات وارده شده بود. قرار است اولت 

 .مطرح گردد

ن زمینه  کنیمفرانتکس: راجع به گزارش ها مبتن بر عقب راندن اجباری مهاجران تحقیق یم :در همت 
ی گفت به روند جاری از سوی شورای »کمیسیون  که  یک سخنگوی کمیسیون اروپا در یک کنفرانس خبر

های مطرح شده را ممکن اداری فرانتکس و همکاری فابریس لگری با آن اعتماد دارد و حل سازنده دشوای
 «.داندیم

، شمار محافظلن مرزی زمیتن و ۲۰۲۷ایجاد شده و در نظر دارد تا سال  ۲۰۰۴آژانس فرانتکس در سال 
 .نفر برساند هزار  ۱۰۰۰۰ دریان  اش را به

یک هواپیمای حامل گرویه دیگر از پناهجویان رد شده افغان از آلمان در کابل فرود آمد. این پرواز شامل 
پناهجوی افغان از  ۹۶۳پرواز  ۳۵تا کنون در  ۲۰۱۶پناهجوی مرد افغان بوده است. از دسمبر سال  ۲۶

 .آلمان اخراج شده اند

پناهجوی رد شده افغان از آلمان به کابل رسید. چنانچه مقامات میدان  ۲۶بار دیگر یک هواپیمای حامل 
گزاری آلمان گفته اند این هواپیما صبح روز چهارشنبه به میدان هوان  کابل فرود آمد  .هوان  کابل به خبر

اخراج پناهجویان افغان از آلمان از ماه مارچ سال گذشته چند ماه به دلیل بحران کرونا متوقف شده بود، 
اما در ماه دسمبر از رس گرفته شد. آخرین پرواز اخراخر در هفدهم ماه دسمبر صورت گرفت و یک گروه 

 .نفری پناهجویان افغان به کابل فرستاده شد ۳۰

کرده است پرواز اخب  پناهجویان اخراج شده از میدان هوان  دوسلدورف انجام چنانچه پولیس آلمان تایید  
ن دور اخراج گرویه پناهجویان افغان از آلمان است  .شده است. این یس و پنجمت 

 .پناهجوی رد شده افغان از آلمان اخراج شده اند ۹۶۳تا حال حدود  ۲۰۱۶از ماه دسمبر 

 آوارگان و بیجاشدگان در رسارس جهان افزایش یافته استملل متحد: عیل رغم بحران کرونا شمار 

https://www.infomigrants.net/prs/post/28165/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%DA%A9%D8%B3-%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%A8%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
https://www.infomigrants.net/prs/post/28165/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%DA%A9%D8%B3-%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%A8%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
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ن بوده است. پیش از این سازمان حایم پناهجویان  اخراج پناهجویان افغان از آلمان همواره بحث برانگب 
 .استار توقف پرواز اخراخر پناهجویان افغان شده بودخو « پروازول»

 

 بورکهارت، مدیر اجران  این سازمان گفته بود: 
روازول خواستار توقف اخراج و برریس تصامیم ]اداره پ»گونب 

 «.مهاجرت[ توسط محاکم و عرصه سیاست است

های امن بدیل داخیل برای این پناهجویان در شهرهای بزرگ افغانستان که از بورکهارت گفته بود که مکان
 .شود، دیگر وجود نداردسوی مقامات ادعا یم

مایندگان حکومت افغانستان و نمایندگان طالبان در دوحه پایتخت با وجود تداوم گفتگوهای صلح میان ن 
 .قطر، خشونت ها در این کشور ادامه دارد

هزار تن از مردم ملیک در نتیجه خشونت ها در افغانستان  ۱۰۰بنا بر گزارش ها در ده سال گذشته بیش از  
ن به دلیل ضعی ف بودن اقتصاد و ضعف در سیستم کشته و یا زخیم شده اند. این کشور در بحران کرونا نب 

 .صیح همچنان به شدت متاثر شده است
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  اخذ  متقاضیان صف

 
ن  در  آلمان از  پناهندگ   Photo AP     رایت کت    -    برلت 

 به این کشور در سال اعالم کرد که شمار درخواستوزارت کشور آلمان 
 

میالدی  ۲۰۲۰های جدید پناهندگ
 .مورد رسیده است ۶۱هزار و  ۷۶درصد کاهش به  ۳۱.۵با 

 تنها 
 

هورست سیهوفر، وزیر کشور آلمان با اعالم این خبر گفت که کاهش تعداد متقاضیان جدید پناهندگ
نتیجه سیاست مهاجرن  این کشور است که در مجموع موجب به دلیل شیوع ویروس کرونا نبوده بلکه 

 همواره سب  نزویل داشته باشد
 

 .شده تا یط چهار سال گذشته دریافت تقاضاهای جدید پناهندگ

های جدید بر پایه گزارش وزرات کشور آلمان، اتباع سوریه، افغانستان و عراق بالترین شمار درخواست
 را به دولت آلمان ارا

 
ن دو هزار و ئه کردهپناهندگ ن از  ۵۶۷اند. در این فهرست همچنت   نب 

 
تقاضای پناهندگ

 .ها تسلیم دولت آلمان شده استسوی ایرانن 

ن از سوی افرادی  ۸۷۸افزون بر تعداد اعالم شده در جدول فوق، دو هزار و   نب 
 

درخواست جدید پناهندگ

 .ارائه شده که تابعیت مشخیص ندارند

https://per.euronews.com/2021/01/13/germany-sharp-decrease-number-first-time-asylum-applications-2020#spotim-launcher-widget-1352252
https://per.euronews.com/2021/01/13/germany-sharp-decrease-number-first-time-asylum-applications-2020#spotim-launcher-widget-1352252
https://per.euronews.com/2021/01/13/germany-sharp-decrease-number-first-time-asylum-applications-2020
https://per.euronews.com/2021/01/13/germany-sharp-decrease-number-first-time-asylum-applications-2020#spotim-launcher-widget-1352252
https://per.euronews.com/2021/01/13/germany-sharp-decrease-number-first-time-asylum-applications-2020#spotim-launcher-widget-1352252
https://per.euronews.com/2021/01/13/germany-sharp-decrease-number-first-time-asylum-applications-2020#spotim-launcher-widget-1352252
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ن در سال گذشته  برای کودکان به دنیا آمده در خاک  ۵۲۰هزار و  ۲۶میالدی  همچنت 
 

درخواست پناهندگ
 دریافت کرده  ۵۸۹هزار و  ۱۹آلمان ارائه شده و وزارت کشور آلمان 

 
ی تقاضای پناهندگ تقاضای پیگب 

 .است

 ؛ بحران ن  قانون جانشیتن  برای اروپا  اتحادیه جدید  طرح پناهجون   دوبلت 

در خواست جدید و مجدد  ۷۱هزار و  ۱۴۵در مجموع  ۲۰۲۰اداره مهاجرت دولت فدرال آلمان در سال 
 را مورد برریس قرار داده که در مقایسه با سال 

 
درصد کاهش یافته است. از این  ۲۱بیش از  ۲۰۱۹پناهندگ

 
 

ن به دلییل از جمله پس  ۱۵هزار و  ۳۶نفر رد شد، پرونده  ۵۸۶هزار و  ۴۶میان تقاضای پناهندگ تن نب 
 مختومه شد و 

 
ن درخواست پناهندگ  این کشور را دریافت  ۸۱۸هزار و  ۳۷گرفت 

 
ن پناهندگ  نب 

مهاجر قانونن
ن ت ۱۹کردند. البته نزدیک به  های فریع دولت آلمان قرار گرفتند و با اخراج حت شمول حمایتهزار نفر نب 

ن موافقت نشد ۷۰۲هزار و  ۵فوری   .تن نب 

ن   را برآورده نیمحمایت فریع، حمایت بت 
 

کند اما بنا بر دلیل الملیل از پناهجویانن است که ضوابط پناهندگ
 .دارندای، در کشورشان تحت خطر واقیع و آسیب جدی قرار جدی و اثبات شده

 

 

https://fa.euronews.com/2020/09/23/eu-mandatory-solidarity-mechanism-on-asylum-seekers-migrants
https://www.irna.ir/news/84184862/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/sd/4694156f31595223952ab9187bea3088f213ed9a09796ce7cb29fa8c375a88cefbc8bf425f8987bf993d7eb9cc831ecb.jpg
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کنندگان  وزارت امور مهاجرین وعودت 

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارخر وزارت کشور گفت: به رغم وجود مسائل و مشکالت و  -ایرنا  -تهران 

ن تحریمسالهای ناامتن  های ظالمانه آمریکا، جمهوری اسالیم ایران های اولیه انقالب و همچنت 

 پذیران  کرده است
 .سخاوتمندانه از اتباع افغانستانن

اطالع رسانن وزارت کشور، امروز یط مراسیم با حضور مهدی  به گزارش روز چهارشنه ایرنا از پایگاه 

ن محمودی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین  خارخر وزارت کشور، مهدی قلعه نون  رییس مرکز تعامالت بت 

الملیل علم و فناوری ریاست جمهوری، پرویز کریم مشاور معاون علیم و فناوری رییس جمهوری از سامانه 

ن   .الملیل رونمان  شدبرنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان بت 

ها تبعه خارخر سال است پذیرای میلیون ۴۰ش ازمحمودی در این مراسم گفت: جمهوری اسالیم ایران بی

های اولیه انقالب و های سالبه ویژه اتباع افغانستانن است به رغم وجود مسائل و مشکالت و ناامتن 

ن تحریم  پذیران  همچنت 
های ظالمانه آمریکا، کشور جمهوری اسالیم ایران سخاوتمندانه از اتباع افغانستانن

 .کرده است

ن وی افزود: وزر  ، آیت   و سیاستگذاری در حوزه اتباع و مهاجرین خارخر
 

ات کشور به عنوان مسئول هماهنگ

نامه حمایت از نخبگان، متخصصان و کارآفرینان را در کمیسیون ویژه تصویب و جهت اجرا به دستگاه ها 

 .ذیربط ابالغ کرده است

لب این شیوه نامه اقامت بلند مدت مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارخر وزارت کشور اظهار داشت: در قا

ایط لزم در قالب شیوه نامه مذکور داده شود در قالب این کمیسیون، تسهیالت یم تا دائم به اتباع دارای رسر

ه برای مشمولن در نظر   و غب 
 

شهروندی متنویع از جمله اشتغال، استمالک، دریافت گواهینامه رانندگ

 .گرفته شده است

پرونده مربوط نخبگان و کارآفرینان به کمیسیون ارسال  ۷۰الغ شیوه نامه تاکنون تعداد وی افزود: پس از اب

ن به تصویب رسیده و جهت صدور مدرک اقامت ویژه به ناجا ارسال شده است. این  ۳۰و تعداد  پرونده نب 

ند برای کشور توانتوانند برای جمهوری اسالیم مفید و مایه افتخار باشند، یممهاجران عالوه بر اینکه یم

ن منشأ اثر باشند. به عنوان نمونه امسال بعد  سال جایزه نانسن به یک خانم افغانستانن ساکن  ۳۰خود نب 

 .در ایران اختصاص یافت که این موضوع افتخاری است برای هر دو ملت ایران و افغانستان است

و تسهیالت به متخصصان و محمودی خاطرنشان کرد: انشاهلل اقدامات این کمیسیون در اعطای اقامت 

فت دو کشور و همگران  هر چه بیشب   کار آفرینان خارخر و حمایت از آنها گایم در راستای توسعه و پیرسر

 .آنها خواهد بود
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کنندگان  وزارت امور مهاجرین وعودت 

های پر از برف در مرز ایتالیا و فرانسه نجات داده شدند. تعدادی یازده مهاجر افغان هنگام عبور از کوهستان
 شده 

 
شفاخانه انتقال داده شدند. سه تن از مهاجران کودکان و بودند به از این مهاجران که دچار رسمازدگ

 .ها کهنسالن هستنددو تن از آن

روز دوشنبه  ۳۰و ۱۳نفری از مهاجران افغان حوایل ساعت  ۱۱به گفته فرمانداری پولیس آلپ، یک گروه 
 اعضا۱۱

ً
ی یک خانواده جنوری هنگام تالش برای عبور از کوتل مونژنور دیده شدند. این مهاجران که ظاهرا

 .خواستند پای پیاده از این منطقه کوهستانن و پر از برف از ایتالیا وارد فرانسه شوندهستند یم

یه همه مهاجر سه تن از اعضای »به مهاجر نیوز گفت که  (Tous Migrants) انیس انتوان، از سازمان خب 
 «.خانواده کودکان و دو تن دیگر کهنسالن هستند

 

 شده بودند به  ۹پولیس مرزی فرانسه بعد از نجات این گروه از برف، 
 

تن از مهاجران را که دچار رسمازدگ
 .اند که این مهاجران در معرض خطر نیستندها گفتهشفاخانه شهر بریانسون انتقال داد. مقام

ندهای کمک به مهاجران یمبریانسون: انجمن :بیشب  بخوانید  و رسما بمب 
 

 ترسند که پناهجویان از خستگ
کوههای بلند آلپ در مرز فرانسه و ایتالیا واقع شده یگ از قدییم ترین مناطق روستای مونژنور که در  

 رسد استرود و زمستانتفرییح اسگ در فرانسه به شمار یم
ً
 .های آن پر از برف و شدیدا

در اروپا، این منطقه مرزی میان ایتالیا و اروپا به گذرگاه عمده مهاجرانن  ۲۰۱۵بعد از بحران مهاجرت در سال 
 خود را به فرانسه و سایر کشورهای اروپای غرنر و شمایل بدل شده که تالش یم

قانونن کنند به گونه غب 
 .برسانند

https://www.infomigrants.net/prs/post/13920/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://www.infomigrants.net/prs/post/13920/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF
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از ماه نومبر به این سو هوا در مونژنور بسیار رسد شده و عبور از مناطق کوهستانن کار »انیس انتوان گفت: 
 «.رسیددرجه سانت  گراد یم ۱۵دشواری است. روز دوشنبه رسدی هوا به منفن 

بعد از عبور از ایتالیا، وارد فرانسه « مهاجران مرد افریقای غرنر »او در ادامه توضیح داد که در گذشته بیشب  
 مهاجرانن که به اینجا یم» شدند اما حال این ترکیب تغیب  کرده است: یم

ً
ق میانهآیند خانوادهفعال ای های رسر

 «.شوندهای آلپ، وارد فرانسه یمکنند و بعد از عبور از کوهحرکت یم هستند. آنان از سلوانیا 

ن زمینه وهای امدادی فرانسه یک مهاجر را از یک منطقه کوهستانن در مرز ایتالیا نجات دادند :در همت   نب 
با کودکان، زنان حامله و حت  نوزادان روبرو »های خود انیس انتوان گفت که رضاکاران سازمان در گشت

 «.اندشده

یه های آلپ به همه مهاجر، از رفتار ناشایسته پولیس فرانسه با رضاکارانن که در کوه این عضو سازمان خب 
اذیت و آزار رضاکاران از سوی پولیس به اوج خود رسیده » روند انتقاد کرد و گفتجستجوی مهاجران یم

 «.است

س با هم درگب  شدند. در  ۶۰۰حدود  مهاجر از کشورهای مختلف در نیمه شب، در یگ از اردوگاه های قبر
 .این زد و خورد، ده ها پناهجو زخیم شدند

 
 Source: Twitter, Refugee Support Europe شونددر این عکس شماری از پناهجویان ساکن در کمپ پورنارا دیده می

@RefugeeSupportE in a tweet dated September 18, 2020 

https://www.infomigrants.net/prs/post/25851/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%DA%A9%D9%88%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.infomigrants.net/prs/post/25851/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%DA%A9%D9%88%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%AF
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س موقعیت دارد که در آن، صدها مهاجر و پناهجوی  کمپ پورنارا در شهر نیکوزیا، پایتخت جزیره قبر
س و برخن از رسانه های دیگر به نقل از پولیس این کشور روز سه باشند. رادیوی دولت  قبر مسکن گزین یم

ی میان مهاجران از کشورهای مختلف رخ  شنبه از جنگ گرویه میان ساکنان این کمپ خبر داد. این درگب 
 .داده بود

نفر شان به شفاخانه انتقال یافته  ۲۴نفر زخیم شده اند که از این میان،  ۳۵شود که در مجموع گفته یم
  .ند. مقام های امنیت  در تالش اند که علت این جنگ گرویه را پیدا کنندا

ق  س که یک عضو اتحادیه اروپاست، همه روزه شاهد ورود پناهجویان به وسیله قایق از ترکیه و رسر قبر
 .باشدمیانه یم

س،  شمال غرنر این  پناهجو تنها در بامداد روز سه شنبه از ترکیه به منطقه ۱۹بر بنیاد اظهارات پولیس قبر
 .جزیره وارد شدند

س در گفتگو با رادیوی دولت   توانیم که مردم را ما دیگر نیم»گفت:  (RIK3) نیکوس نوریس، وزیر داخله قبر
 «.بپذیریم

انه ابراز نگرانن  ه مدیب  س بارها نسبت به وضعیت این جزیره در بحب  نیکوس آناستاسیادس، رئیس جمهور قبر
درصد جمعیت را  ۳.۵از اتحادیه اروپا شده است. او گفته است که بیش از  کرده و خواستار همکاری

 .دهندمهاجران تشکیل یم

ض در میدان هوان  شهر دوسلدورف دست به در ن  اخراج گرویه از پناهجویان افغان از آلمان، ده
ها معب 

ضان که رقم شان به  رسید، خواستار توقف پس فرستادن پناهجویان نفر یم ۲۷۰تظاهرات زدند. این معب 
گان و مهاجران افغان، افغان به کشور جنگ زده شان شدند. در این تظاهرات افزون بر شماری از پناهند 

اک کنندگان در این  کت کرده بودند. این تصاویر را یگ از اشب  ن رسر  نب 
چند سازمان حایم پناهجویان آلمانن

 .مظاهره به مهاجر نیوز فرستاده است

 

https://www.facebook.com/InfoMigrants.prs/photos/pcb.1418995031786774/1418994521786825/?__cft__%5b0%5d=AZUkJ9Iqvo0GZWT5zYqNFdoHft2gcKyW4Y6Dl4TfjUMHaUtuv-B_VJSf-ihH7iMTO3VNTWdCaqzGbnRbonZkel56o7Yy1Kv3eb7HATs_aa1DCDA9nEvJ4ieaE93uiaoai2wu1D1m-h5hxqaU-uHbNIDQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/InfoMigrants.prs/photos/pcb.1418995031786774/1418994521786825/?__cft__%5b0%5d=AZUkJ9Iqvo0GZWT5zYqNFdoHft2gcKyW4Y6Dl4TfjUMHaUtuv-B_VJSf-ihH7iMTO3VNTWdCaqzGbnRbonZkel56o7Yy1Kv3eb7HATs_aa1DCDA9nEvJ4ieaE93uiaoai2wu1D1m-h5hxqaU-uHbNIDQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/InfoMigrants.prs/photos/pcb.1418995031786774/1418994521786825/?__cft__%5b0%5d=AZUkJ9Iqvo0GZWT5zYqNFdoHft2gcKyW4Y6Dl4TfjUMHaUtuv-B_VJSf-ihH7iMTO3VNTWdCaqzGbnRbonZkel56o7Yy1Kv3eb7HATs_aa1DCDA9nEvJ4ieaE93uiaoai2wu1D1m-h5hxqaU-uHbNIDQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/InfoMigrants.prs/photos/pcb.1418995031786774/1418994521786825/?__cft__%5b0%5d=AZUkJ9Iqvo0GZWT5zYqNFdoHft2gcKyW4Y6Dl4TfjUMHaUtuv-B_VJSf-ihH7iMTO3VNTWdCaqzGbnRbonZkel56o7Yy1Kv3eb7HATs_aa1DCDA9nEvJ4ieaE93uiaoai2wu1D1m-h5hxqaU-uHbNIDQ&__tn__=*bH-R
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ن مناسب  ۱۰۸این کنرسسیوم که بر اساس فرمان  رئیس جمهور کشور به منظور تشخیص و توزی    ع زمت 
 مسکن قابل استطاعت برای عودت کننده گان، بیجاشده گان داخیل، خانوادهای ار جهت ادغام مجدد و اعم

وهای امنیت  و دفایع کشور و خانواده های شهدای محراب و منبر تشکیل گردیده است، امروز   شهدای نب 
 .کنندگان افتتاح شد  ی با حضور داشت وزیر امور مهاجرین و عودتیط جلسه

ی  مهاجرت و معاونمشاور ریاست جمهوری در امور  مایل و اداری ولیت هرات مسوولن اداره اسکان برسر
کنرسسیوم در جلسه ای که در مقر ولیت هرات برگزار شده بود، حضور   سازمان ملل متحد و اعضای

 .داشتند

ن و ایجاد  وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان تعدیل فرمان ریاست جمهوری در عرصه توزی    ع زمت 
ن خوانده بیان کرد که "برای  ک گام خوب برایکنرسسیوم را ی ن به مستحقت  ن شفافیت در توزی    ع زمت  تامت 

 و کمیته سمع اطمینان
 

ن ایجاد  از شفافیت بیشب  در کنار کنرسسیوم مذکور کمیسیون هماهنگ شکایات نب 
ن ما را  ن زمت   ".کمک کند  گردیده است که یم تواند به تشخیص درست مستحقت 

، چرخه تقاضای کاذب استفاده جویان را از حرکت باز یمبه گفته وی تشخیص درس ن  .داردت مستحقت 

https://www.facebook.com/InfoMigrants.prs/photos/pcb.1418995031786774/1418994528453491/?__cft__%5b0%5d=AZUkJ9Iqvo0GZWT5zYqNFdoHft2gcKyW4Y6Dl4TfjUMHaUtuv-B_VJSf-ihH7iMTO3VNTWdCaqzGbnRbonZkel56o7Yy1Kv3eb7HATs_aa1DCDA9nEvJ4ieaE93uiaoai2wu1D1m-h5hxqaU-uHbNIDQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/InfoMigrants.prs/photos/pcb.1418995031786774/1418994528453491/?__cft__%5b0%5d=AZUkJ9Iqvo0GZWT5zYqNFdoHft2gcKyW4Y6Dl4TfjUMHaUtuv-B_VJSf-ihH7iMTO3VNTWdCaqzGbnRbonZkel56o7Yy1Kv3eb7HATs_aa1DCDA9nEvJ4ieaE93uiaoai2wu1D1m-h5hxqaU-uHbNIDQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/InfoMigrants.prs/photos/pcb.1418995031786774/1418994528453491/?__cft__%5b0%5d=AZUkJ9Iqvo0GZWT5zYqNFdoHft2gcKyW4Y6Dl4TfjUMHaUtuv-B_VJSf-ihH7iMTO3VNTWdCaqzGbnRbonZkel56o7Yy1Kv3eb7HATs_aa1DCDA9nEvJ4ieaE93uiaoai2wu1D1m-h5hxqaU-uHbNIDQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/InfoMigrants.prs/photos/pcb.1418995031786774/1418994528453491/?__cft__%5b0%5d=AZUkJ9Iqvo0GZWT5zYqNFdoHft2gcKyW4Y6Dl4TfjUMHaUtuv-B_VJSf-ihH7iMTO3VNTWdCaqzGbnRbonZkel56o7Yy1Kv3eb7HATs_aa1DCDA9nEvJ4ieaE93uiaoai2wu1D1m-h5hxqaU-uHbNIDQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/InfoMigrants.prs/photos/pcb.1418995031786774/1418994528453491/?__cft__%5b0%5d=AZUkJ9Iqvo0GZWT5zYqNFdoHft2gcKyW4Y6Dl4TfjUMHaUtuv-B_VJSf-ihH7iMTO3VNTWdCaqzGbnRbonZkel56o7Yy1Kv3eb7HATs_aa1DCDA9nEvJ4ieaE93uiaoai2wu1D1m-h5hxqaU-uHbNIDQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/InfoMigrants.prs/photos/pcb.1418995031786774/1418994528453491/?__cft__%5b0%5d=AZUkJ9Iqvo0GZWT5zYqNFdoHft2gcKyW4Y6Dl4TfjUMHaUtuv-B_VJSf-ihH7iMTO3VNTWdCaqzGbnRbonZkel56o7Yy1Kv3eb7HATs_aa1DCDA9nEvJ4ieaE93uiaoai2wu1D1m-h5hxqaU-uHbNIDQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/InfoMigrants.prs/photos/pcb.1418995031786774/1418994528453491/?__cft__%5b0%5d=AZUkJ9Iqvo0GZWT5zYqNFdoHft2gcKyW4Y6Dl4TfjUMHaUtuv-B_VJSf-ihH7iMTO3VNTWdCaqzGbnRbonZkel56o7Yy1Kv3eb7HATs_aa1DCDA9nEvJ4ieaE93uiaoai2wu1D1m-h5hxqaU-uHbNIDQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/InfoMigrants.prs/photos/pcb.1418995031786774/1418994528453491/?__cft__%5b0%5d=AZUkJ9Iqvo0GZWT5zYqNFdoHft2gcKyW4Y6Dl4TfjUMHaUtuv-B_VJSf-ihH7iMTO3VNTWdCaqzGbnRbonZkel56o7Yy1Kv3eb7HATs_aa1DCDA9nEvJ4ieaE93uiaoai2wu1D1m-h5hxqaU-uHbNIDQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/InfoMigrants.prs/photos/pcb.1418995031786774/1418994528453491/?__cft__%5b0%5d=AZUkJ9Iqvo0GZWT5zYqNFdoHft2gcKyW4Y6Dl4TfjUMHaUtuv-B_VJSf-ihH7iMTO3VNTWdCaqzGbnRbonZkel56o7Yy1Kv3eb7HATs_aa1DCDA9nEvJ4ieaE93uiaoai2wu1D1m-h5hxqaU-uHbNIDQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/InfoMigrants.prs/photos/pcb.1418995031786774/1418994528453491/?__cft__%5b0%5d=AZUkJ9Iqvo0GZWT5zYqNFdoHft2gcKyW4Y6Dl4TfjUMHaUtuv-B_VJSf-ihH7iMTO3VNTWdCaqzGbnRbonZkel56o7Yy1Kv3eb7HATs_aa1DCDA9nEvJ4ieaE93uiaoai2wu1D1m-h5hxqaU-uHbNIDQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/InfoMigrants.prs/photos/pcb.1418995031786774/1418994528453491/?__cft__%5b0%5d=AZUkJ9Iqvo0GZWT5zYqNFdoHft2gcKyW4Y6Dl4TfjUMHaUtuv-B_VJSf-ihH7iMTO3VNTWdCaqzGbnRbonZkel56o7Yy1Kv3eb7HATs_aa1DCDA9nEvJ4ieaE93uiaoai2wu1D1m-h5hxqaU-uHbNIDQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/InfoMigrants.prs/photos/pcb.1418995031786774/1418994528453491/?__cft__%5b0%5d=AZUkJ9Iqvo0GZWT5zYqNFdoHft2gcKyW4Y6Dl4TfjUMHaUtuv-B_VJSf-ihH7iMTO3VNTWdCaqzGbnRbonZkel56o7Yy1Kv3eb7HATs_aa1DCDA9nEvJ4ieaE93uiaoai2wu1D1m-h5hxqaU-uHbNIDQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/InfoMigrants.prs/photos/pcb.1418995031786774/1418994528453491/?__cft__%5b0%5d=AZUkJ9Iqvo0GZWT5zYqNFdoHft2gcKyW4Y6Dl4TfjUMHaUtuv-B_VJSf-ihH7iMTO3VNTWdCaqzGbnRbonZkel56o7Yy1Kv3eb7HATs_aa1DCDA9nEvJ4ieaE93uiaoai2wu1D1m-h5hxqaU-uHbNIDQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/InfoMigrants.prs/photos/pcb.1418995031786774/1418994528453491/?__cft__%5b0%5d=AZUkJ9Iqvo0GZWT5zYqNFdoHft2gcKyW4Y6Dl4TfjUMHaUtuv-B_VJSf-ihH7iMTO3VNTWdCaqzGbnRbonZkel56o7Yy1Kv3eb7HATs_aa1DCDA9nEvJ4ieaE93uiaoai2wu1D1m-h5hxqaU-uHbNIDQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/InfoMigrants.prs/photos/pcb.1418995031786774/1418994528453491/?__cft__%5b0%5d=AZUkJ9Iqvo0GZWT5zYqNFdoHft2gcKyW4Y6Dl4TfjUMHaUtuv-B_VJSf-ihH7iMTO3VNTWdCaqzGbnRbonZkel56o7Yy1Kv3eb7HATs_aa1DCDA9nEvJ4ieaE93uiaoai2wu1D1m-h5hxqaU-uHbNIDQ&__tn__=*bH-R
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کنندگان  وزارت امور مهاجرین وعودت 

ن حال داکب  نوراحمد حیدر معاون وایل هرات با استقبال از آغاز به کار این کنرسسیوم، ابراز امید  در همت 
های  روند بتواند مشکل عمده اسکان برگشت کنندگان، بیجاشدگان داخیل و خانواده واری نمود که این

وهای امنیت  و عالمان دیتن را برطرف نمایدشه  .دای نب 

کننده گان در ولیت هرات، خواهان افزایش منابع برای   وی با بیان مشکالت بیجاشدگان داخیل و عودت
 ها، از میان آنانزمستان جاری و ثبت افرادمستحق بیشب  و انتخاب مستحق ترین مساعدت با آنها در 

 .گردید

مان جدید ریاست جمهوری نزدیک به سه هزار خانوداه در شهرک سعادت ولیت قرار است بر اساس فر 
 .هرات به مسکن پایدار دست یابند

 

 

نام عودت کنندگان در سفرش به ولیت هرات، از مرکز ثبت نورالرحمن اخالق  وزیر امور مهاجرین و 
ن و  ن تاکید  بت نام متقاضیانریاست امور مهاجرین آن ولیت دیدار و به دقت بیشب  در ث متقاضیان زمت  زمت 

 .کرد

https://www.facebook.com/InfoMigrants.prs/photos/pcb.1418995031786774/1418994528453491/?__cft__%5b0%5d=AZUkJ9Iqvo0GZWT5zYqNFdoHft2gcKyW4Y6Dl4TfjUMHaUtuv-B_VJSf-ihH7iMTO3VNTWdCaqzGbnRbonZkel56o7Yy1Kv3eb7HATs_aa1DCDA9nEvJ4ieaE93uiaoai2wu1D1m-h5hxqaU-uHbNIDQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/InfoMigrants.prs/photos/pcb.1418995031786774/1418994528453491/?__cft__%5b0%5d=AZUkJ9Iqvo0GZWT5zYqNFdoHft2gcKyW4Y6Dl4TfjUMHaUtuv-B_VJSf-ihH7iMTO3VNTWdCaqzGbnRbonZkel56o7Yy1Kv3eb7HATs_aa1DCDA9nEvJ4ieaE93uiaoai2wu1D1m-h5hxqaU-uHbNIDQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/InfoMigrants.prs/photos/pcb.1418995031786774/1418994528453491/?__cft__%5b0%5d=AZUkJ9Iqvo0GZWT5zYqNFdoHft2gcKyW4Y6Dl4TfjUMHaUtuv-B_VJSf-ihH7iMTO3VNTWdCaqzGbnRbonZkel56o7Yy1Kv3eb7HATs_aa1DCDA9nEvJ4ieaE93uiaoai2wu1D1m-h5hxqaU-uHbNIDQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/InfoMigrants.prs/photos/pcb.1418995031786774/1418994528453491/?__cft__%5b0%5d=AZUkJ9Iqvo0GZWT5zYqNFdoHft2gcKyW4Y6Dl4TfjUMHaUtuv-B_VJSf-ihH7iMTO3VNTWdCaqzGbnRbonZkel56o7Yy1Kv3eb7HATs_aa1DCDA9nEvJ4ieaE93uiaoai2wu1D1m-h5hxqaU-uHbNIDQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/InfoMigrants.prs/photos/pcb.1418995031786774/1418994528453491/?__cft__%5b0%5d=AZUkJ9Iqvo0GZWT5zYqNFdoHft2gcKyW4Y6Dl4TfjUMHaUtuv-B_VJSf-ihH7iMTO3VNTWdCaqzGbnRbonZkel56o7Yy1Kv3eb7HATs_aa1DCDA9nEvJ4ieaE93uiaoai2wu1D1m-h5hxqaU-uHbNIDQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/InfoMigrants.prs/photos/pcb.1418995031786774/1418994528453491/?__cft__%5b0%5d=AZUkJ9Iqvo0GZWT5zYqNFdoHft2gcKyW4Y6Dl4TfjUMHaUtuv-B_VJSf-ihH7iMTO3VNTWdCaqzGbnRbonZkel56o7Yy1Kv3eb7HATs_aa1DCDA9nEvJ4ieaE93uiaoai2wu1D1m-h5hxqaU-uHbNIDQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/InfoMigrants.prs/photos/pcb.1418995031786774/1418994528453491/?__cft__%5b0%5d=AZUkJ9Iqvo0GZWT5zYqNFdoHft2gcKyW4Y6Dl4TfjUMHaUtuv-B_VJSf-ihH7iMTO3VNTWdCaqzGbnRbonZkel56o7Yy1Kv3eb7HATs_aa1DCDA9nEvJ4ieaE93uiaoai2wu1D1m-h5hxqaU-uHbNIDQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/InfoMigrants.prs/photos/pcb.1418995031786774/1418994528453491/?__cft__%5b0%5d=AZUkJ9Iqvo0GZWT5zYqNFdoHft2gcKyW4Y6Dl4TfjUMHaUtuv-B_VJSf-ihH7iMTO3VNTWdCaqzGbnRbonZkel56o7Yy1Kv3eb7HATs_aa1DCDA9nEvJ4ieaE93uiaoai2wu1D1m-h5hxqaU-uHbNIDQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/InfoMigrants.prs/photos/pcb.1418995031786774/1418994528453491/?__cft__%5b0%5d=AZUkJ9Iqvo0GZWT5zYqNFdoHft2gcKyW4Y6Dl4TfjUMHaUtuv-B_VJSf-ihH7iMTO3VNTWdCaqzGbnRbonZkel56o7Yy1Kv3eb7HATs_aa1DCDA9nEvJ4ieaE93uiaoai2wu1D1m-h5hxqaU-uHbNIDQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/InfoMigrants.prs/photos/pcb.1418995031786774/1418994528453491/?__cft__%5b0%5d=AZUkJ9Iqvo0GZWT5zYqNFdoHft2gcKyW4Y6Dl4TfjUMHaUtuv-B_VJSf-ihH7iMTO3VNTWdCaqzGbnRbonZkel56o7Yy1Kv3eb7HATs_aa1DCDA9nEvJ4ieaE93uiaoai2wu1D1m-h5hxqaU-uHbNIDQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/InfoMigrants.prs/photos/pcb.1418995031786774/1418994528453491/?__cft__%5b0%5d=AZUkJ9Iqvo0GZWT5zYqNFdoHft2gcKyW4Y6Dl4TfjUMHaUtuv-B_VJSf-ihH7iMTO3VNTWdCaqzGbnRbonZkel56o7Yy1Kv3eb7HATs_aa1DCDA9nEvJ4ieaE93uiaoai2wu1D1m-h5hxqaU-uHbNIDQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/InfoMigrants.prs/photos/pcb.1418995031786774/1418994528453491/?__cft__%5b0%5d=AZUkJ9Iqvo0GZWT5zYqNFdoHft2gcKyW4Y6Dl4TfjUMHaUtuv-B_VJSf-ihH7iMTO3VNTWdCaqzGbnRbonZkel56o7Yy1Kv3eb7HATs_aa1DCDA9nEvJ4ieaE93uiaoai2wu1D1m-h5hxqaU-uHbNIDQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/InfoMigrants.prs/photos/pcb.1418995031786774/1418994528453491/?__cft__%5b0%5d=AZUkJ9Iqvo0GZWT5zYqNFdoHft2gcKyW4Y6Dl4TfjUMHaUtuv-B_VJSf-ihH7iMTO3VNTWdCaqzGbnRbonZkel56o7Yy1Kv3eb7HATs_aa1DCDA9nEvJ4ieaE93uiaoai2wu1D1m-h5hxqaU-uHbNIDQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/InfoMigrants.prs/photos/pcb.1418995031786774/1418994528453491/?__cft__%5b0%5d=AZUkJ9Iqvo0GZWT5zYqNFdoHft2gcKyW4Y6Dl4TfjUMHaUtuv-B_VJSf-ihH7iMTO3VNTWdCaqzGbnRbonZkel56o7Yy1Kv3eb7HATs_aa1DCDA9nEvJ4ieaE93uiaoai2wu1D1m-h5hxqaU-uHbNIDQ&__tn__=*bH-R
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کنندگان  وزارت امور مهاجرین وعودت 

کمرکز ثبت ن با همکاری مشب  ی سازمان ملل متحد نام متقاضیان زمت   (UN - HABITAT) اداره اسکان برسر
 چهارچوب برنامه شورا در ولیت هرات به منظور ثبت بازگشت کنندگان متقاضن  و وزارت امور مهاجرین در 

ن در آن ولیت اعمار گردیده است  .زمت 

ازین مرکز به دقت کامل مسؤلن در ثبت نام و رسوی  وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان در دیدارش
ن  بازگشت کنندگان تاکید کرده بیان کرده که "هرچند در فرمان جدید ریاست جمهوری در عرصه توزی    ع زمت 

وهای امنیت  و منابر  به م های برای  بازگشت کنندگان، بیجاشدگان داخیل و خانواده شهدای نب  ن میکانب 
ندثبت شفافیت در نظر گرفته شده با آنهم نیاز است تا مسوولن  کار بگب 

 ".نام و رسوی از دقت بیشب 

ن حال وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان ن  در همت  در دیدارش از ریاست امور مهاجرین ولیت هرات نب 
 .ل کردبا کارمندان آن اداره تعارف حاص وضعیت اداری را برریس و 

 

مساعدت غیر غذایی را برای  جدی( 24چهار شنبه)  ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان والیت بغالن به روز

 .ها در آن والیت توزیع نمودخانواده بیجا شده داخلی ناشی از جنگ و نا امنی 434

https://www.facebook.com/InfoMigrants.prs/photos/pcb.1418995031786774/1418994528453491/?__cft__%5b0%5d=AZUkJ9Iqvo0GZWT5zYqNFdoHft2gcKyW4Y6Dl4TfjUMHaUtuv-B_VJSf-ihH7iMTO3VNTWdCaqzGbnRbonZkel56o7Yy1Kv3eb7HATs_aa1DCDA9nEvJ4ieaE93uiaoai2wu1D1m-h5hxqaU-uHbNIDQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/InfoMigrants.prs/photos/pcb.1418995031786774/1418994528453491/?__cft__%5b0%5d=AZUkJ9Iqvo0GZWT5zYqNFdoHft2gcKyW4Y6Dl4TfjUMHaUtuv-B_VJSf-ihH7iMTO3VNTWdCaqzGbnRbonZkel56o7Yy1Kv3eb7HATs_aa1DCDA9nEvJ4ieaE93uiaoai2wu1D1m-h5hxqaU-uHbNIDQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/InfoMigrants.prs/photos/pcb.1418995031786774/1418994528453491/?__cft__%5b0%5d=AZUkJ9Iqvo0GZWT5zYqNFdoHft2gcKyW4Y6Dl4TfjUMHaUtuv-B_VJSf-ihH7iMTO3VNTWdCaqzGbnRbonZkel56o7Yy1Kv3eb7HATs_aa1DCDA9nEvJ4ieaE93uiaoai2wu1D1m-h5hxqaU-uHbNIDQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/InfoMigrants.prs/photos/pcb.1418995031786774/1418994528453491/?__cft__%5b0%5d=AZUkJ9Iqvo0GZWT5zYqNFdoHft2gcKyW4Y6Dl4TfjUMHaUtuv-B_VJSf-ihH7iMTO3VNTWdCaqzGbnRbonZkel56o7Yy1Kv3eb7HATs_aa1DCDA9nEvJ4ieaE93uiaoai2wu1D1m-h5hxqaU-uHbNIDQ&__tn__=*bH-R
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 ناحیه کابل افغانستان ۷پته: د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، 
 

 

کنندگان  وزارت امور مهاجرین وعودت 

با  UNHCR  سسهاز جانب مو لتخته کمپ3تخته ترپال، 2بسته های صحی، ظروف آشپزخانه،  به هر خانواده

 .حضور نماینده های این اداره و موسسه یاد شده در مرکز توزیع شد

 

 

مساعدت خوراکی و نقدی را  جدی( 24به روز چهار شنبه)  آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان والیت غور

 .تن عودت کننده رد مرزی در آن والیت توزیع نمود 21برای 

کیلو شکر  ۳کیلو برنج ، یک قوطی روغن ،  ۳۵یک بوجی آرد، ،افغانی 200هزار و 15عودت کننده مبلغ  11به 

تن دیگر آن مبلغ  10یک پاکت نمک و مواد ضد عفونی جهت جلوگیری از ویروس کرونا و به  کیلو دال، 12

 .گردید توزیع  ( IOM ) تافغانی میباشد که از جانب سازمان بین المللی مهاجر 7200
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