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 صفحه                                        عنوان                                                                    

 4----------------------------------------------------------------------------------------------------- متن کامل اخبار

 4----------- کابل ته په سفر راغله  نتسی میکل ليیک رمنېم الهیمرست  شنری کم یملتونو د لو روګ د مل ېپه برخه ک نوید مهاجر

 5---------------------------------------------------------- به وطن برگشت نمود  رانیاز سه هزار مهاجرافغان ازا شیب

 5-------------------------------------------------------------------- خانواده مهاجرافغان، از پاکستان برگشت نمود  21

 6------------------------------------------------- افغانستان انیپناهجو یهابرداشتن چالش  انیمان ملل بر از مساز دیتاک

 7------------------------------------------------------- آلمان را گرفته اند  تیهزار تن تابع ۱۳۱از  شیدر سال گذشته ب

 9-------------------------------------------------------- افتندینجات  یگارد ساحل یهاپی توسط اک یرقانونیمهاجر غ15
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 د وزارت وېب پاڼه

 

په برخه کې ملګرو ملتونو د لوی کمیشنر مرستیاله مېرمن کیلي کلیمینتس د لوړپوړي هیٸت په  (UNHCR) د مهاجرینو

  .مه کابل ته سفر وکه٢٢ملتیا سره د جوزا میاشتې په 

ینتس ته د ښه راغالست ترڅنګ  د مهاجرینو او بېرته راستنېدونکو چارو وزیر الحاج خلیل الرحمن حقاني د مېرمن کلیم

ادارې له مرستو مننه وکړه او زیاته یې کړه: اوس د افغانستان په ګوټ ګوټ کې امنیت ټینګ دی، او دېته  (UNHCR) د

  .اړتیا ده چې د افغانستان له خلکو سره ډېره مرسته وشي

بېځای (UNHCR) د داخلي  په ځانګړي ډول  د خلکو سره  افغانستان  د  او اداره هر وخت  بېرته راستنېدونکي،  ه شوي، 

مهاجرینو تر څنګ والړه ده، موږ د دغې ادارې د نورو مرستو او همکاریو غوښتنه کوو، په ځانګړې توګه د اړمندو  

 .کسانو دوه طبقو ته، همدارنګه د افغانستان اسالمي امارت د هر ډول همکاریو هرکلی او مننه کوي
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ملتونو د لوی کمیشنر مرستیالې مېرمن کیلي کلیمینتس وویل: د دغه سفر اصلي    وروسته د مهاجرینو په برخه کې د ملګرو

موخه د خلکو په وضعیت باندې پوهېدل، او د افغانستان له خلکو سره د نورو مرستو هڅه ده. دغه اداره به هڅه وکړي  

 .ترڅو د داخلي بېځایه شویو او بېرته راستنېدوکو په برخه کې نورې مرستې وکړي

 

 ویب سایت وزارت  

 

جوزا طور اجباری و  21و  20نفر مهاجر، به تاریخ های  92امورمهاجرین نیمروز سه هزارو به اساس گزارش آمریت 

 .داوطلبانه ازایران به وطن برگشت نموده اند

خانواده    20تن دیگرافراد مجرد بودند که طور اجباری و    1796تن و    335خانواده ، شامل    88از میان افراد مذکور  

 .داوطلب واردکشور شده اندتن مجرد بصورت  892تن و 69شامل 

تن مجرد راغرض دریافت کمک، به  1583زن وهمچنان  206مرد و  192خانواده شامل  106به گفته منبع ازآن میان، 

 .معرفی شدند IOMدفتر

 

 ویب سایت وزارت 

خانواده مهاجرافغان   21ریاست مهاجرین والیت قندهار ازبرگشت  به اساس گزارش آمریت نماینگی سرحدی سپین بولدک  

 .جوزا خبرداد 21ازپاکستان ، به تاریخ 

mailto:Media@morr.gov.af
mailto:webmorr@gmail.com


http://www.morr.gov.af 6 

 

Media@morr.gov.af    webmorr@gmail.comEmail:  

 انحیه اکبل افغانس تان   ۷پته: د کډوالو او راس تنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ،  

 

 

 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

تن بوده که فاقد مدرک میباشد که از مرز سپین بولدک وچمن به وطن    140به گفته منبع فامیل های عودت کننده شامل  

 . برگشت نموده اند

 

 طلوع نیوز 

 

ها فرا راه پناهجویان افغانستان و نیز فراهم ساختن زمینه برگشت آنان به سازمان ملل متحد بر از میان برداشتن چالش

 .ورزدافغانستان تاکید می

های  گوید که در این باره با مقامگان در سفرش به کابل، میمتحد در امور پناهندهمعاون کمیشنری عالی سازمان ملل  

 .وگو خواهد کردحکومت سرپرست امارت اسالمی گفت

شنبه( وارد گان در راس یک هیات امروز )یککیلی کلیمینتس، معاون کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده

 .کابل شد

کلیمینتس » کیلی  مقامگفت:  با  آینده  روز  چند  گفت در  سرپرست  حکومت  میهای  چگونه  که  کرد  خواهیم  توانیم وگو 

های مردم را تامین و راه حل برای آن ها پیدا کنیم و  های مردم را برطرف و از آنان پشتیبانی کنیم؛ نیازمندینیازمندی
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واهند به کشور بر گردند پیدا کنیم؛ افغانستان  ختوانیم راه حل برای کسانیکه در بیرون از کشور هستند و میچگونه می

 «.باید فراگیر و برای همه بشمول زنان باشد

 .پذیرد که افغانستان به فراموشی سپرده شده استاین مقام سازمان ملل متحد می

جه جهانی گوید: »این زمان بسیار مهم برای این کشور و مردم افغانستان است. این زمانی است که تومی خانم کلیمینتس

آواره دیگر همچون،  موضوعات  تنشگی، جنگبه  و  کشورها  دیگر  نیازمندیهای  اما  است،  دیگر شده  مردم های  های 

 «.های است که من به این کشور آمده امافغانستان به طور چشمگیر مهم بوده و این یکی از علت

گون به ا مهاجر افغانستان از کشورهای گونهگوید که روزانه صدهگان میاز سوی هم وزارت مهاجران و عودت کننده

 .گردندکشور بر می

فساد، شر، جنگ و ناامنی که بود، همه ختم  » :خلیل الرحمان حقانی، سرپرست وزارت مهاجران و عودت کننده گان، گفت

 «.آیندشده و هزاران تن روزانه به افغانستان می

 .کنندگی میمیلیون شهروند افغانستان در خارج از افغانستان زنده  هم اکنون بیش از شش بر بنیاد آمارهای سازمان ملل،

 مهاجرنیوز
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درصدی   ٢۰نفر شهروندی آلمان را به دست آورده اند که افزایش  ۶۰۰هزار و  ۱۳۱حدود   میالدی ٢۰٢۱در سال 

  .بوده اند ها افغانتن آن ۳۱۷۵دهد. از این جمع نسبت به سال قبلی اش را نشان می

 نفر شهروندی آلمان را به دست آورده ۶۰۰هزار و  ۱۳۱که در سال گذشته میالدی  اداره آمار فدرال آلمان اعالم کرد

  .دهددرصدی را نشان می ٢۰یک افزایش  ٢۰٢۰اند. این رقم نسبت به سال 

توان به رقم باالی افزایش را می آمار فدرال آلمان که مقر آن در شهر ویسبادن این کشور است، افزوده که این دارها

 .گذشته گرفته اند، نسبت داد شهروندان سوریه که تابعیت آلمان را در سال

رابر بیشتر نسبت به  شهروند سوریه تابعیت آلمان داده شده است. این رقم سه ب ۱۹۱۰۰در مجموع به  ٢۰٢۱در سال 

 .باشدیک سال قبل آن می

های  مرتبط به موج مهاجرت در سال ها در آلمانگفته اداره آمار آلمان، افزایش کسب شهروندی توسط سوریایی به

کنند. این مهاجران سوریایی شرایط کسب تابعیت آلمان را تکمیل می  است و تعداد رو به افزایش این ٢۰۱۶و  ٢۰۱۴

 .شودآموزش زبان آلمانی و قادر بودن به تامین منابع مالی و مخارج زندگی می شرایط شامل

کشور  حداقل هشت سال در این  بر این، یکی دیگر از شرایط اعطای شهروندی آلمان این است که فرد متقاضی افزون

هشتاد درصد از این شهروندان سوریه که تابعیت آلمان را در سال گذشته  شود کهزندگی کرده باشد. با این حال گفته می

در آلمان زندگی کرده بودند   آوردند، هشت سال را در آلمان سپری نکرده اند. حد متوسط زمانی که این افراد به دست

  .شش و نیم سال بوده است

مثالً مهارت   تابعیت آلمان، کسانی که در بخش ادغام اجتماعی پیشرفت چشمگیری داشته باشند، کسببراساس قانون 

توانند پیش از هشت رضاکارانه و اجتماعی داشته باشند، می هایآورد خوب تحصیلی و یا فعالیتخوب زبان آلمانی، دست

  .نیز تابعیت کسب کنند سال اقامت در آلمان

 ً از تکمیل کردن هشت سال اقامت در آلمان به دلیل ادغام خوب شان   نفر پیش ۴۰۰هزار و  ۱٢ در سال گذشته مجموعا

این شهروندان جدید آلمان،  تن از ۵۴۰۰تابعیت این کشور را کسب کرده اند که باالترین رقم تا حال است.  در جامعه

سوریه بتوانند تابعیت آلمان را به دست  جاری هم بیشتر شهروندان شود که در سالبینی میها بوده اند. پیشسوریایی

  .آورند

پولندی،   ۵۵۰۰رومانیایی،  ۶۹۰۰ فرد ترکی، ٢۰۰هزار و  ۱٢ها به ترتیب، سال گذشته میالدی پس از سوریایی در

را گرفته اند. یک چهارم افرادی که تابعیت آلمان را در سال گذشته به   افغان شهروندی آلمان ۳۱۷۵ایتالیایی و  ۵۰۰۰

 .آورده اند، شهروند یکی از کشورهای عضو اتحادیه بوده اند دست
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های سرزمینی ترکیه رانده شده بودند،  تبعه خارجی را که از سوی عناصر یونان به آب 15های گارد ساحلی ترکیه، اکیپ

 نجات دادند 

 

شکی مهاجر غیرقانونی سوار بر قایق الستیکی نجات یافته و به خ  15در سواحل شهرستان بودروم استان موغال، 

 .انتقال یافتند

های  قایق الستیکی در آب های گارد ساحلی با دریافت گزارشی مبنی بر شناسایی مهاجران غیرقانونی سوار بر اکیپ

 .بودروم، به منطقه هدایت شدند

 .ندهای سرزمینی ترکیه رانده شده بودند، به خشکی انتقال دادتبعه خارجی را که توسط عناصر یونان به آب 15ها، اکیپ

 مهاجران غیرقانونی پس ازانجام مراحل قانونی اداره مهاجرت استان تحویل داده شدند.
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