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 صفحه                                      عنوان                                                                    

 4 --------------------------------------------------------------------- کمک شد تیوال7هزار خانواده در  2به  کینزد

 4 --------------------------------------------------------- سپرده شد یبه بهره بردار ابیباب شلتر )سرپناه( در فار 15

 5 ---------------------------------------------------- وپاکستان به وطن برگشت نمود رانیازا کهزارمهاجرافغانیاز شیب

 6 -------------------------------------------------- سره نغدي مرسته وشوه ویکورن منوړله ا ېوردکو والیت ک دانیپه م

 7 ------------------------------------------------------------------ هزار مهاجر افغان وارد کانادا شده اند ۱۶از  شتریب

 8 --------------------------------------------------------- افغان در پاکستان مورد بحث قرار گرفت انیمشکالت پناهجو

 ۱0 --------------------------------------------------- شوي هیاځ ېماشومان ب ونهیلیم ۳7 ېدږپه کچه ن ړۍ: د نسفینوی
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 ویب سایت وزارت

 

ریاست های امورمهاجرین وعودت کننده گان والیات پنجشیر، فاریاب، بدخشان، غزنی، سمنگان، کاپیسا ومیدان وردک 

 مساعدت های خوراکی و نقدی را 

خانواده بیجاشده عودت کننده ، خانم های بیوه ، واطفال یتیم ، به همکاری برخی از موسسات، به  738برای یک هزار و 

 .دت نمودجوزا مساع 26تاریخ 

خانواده در  378دالر امریکایی، برای هریک از  420خانواده در پنجشیر مبلغ  ۹5مساعدت یادشده برای هریک از 

 53تن کسبه کار مبلغ  43، دروالیت غزنی، برای هریک از  UNHCRدالر امریکایی مساعدت دفتر 400سمنگان مبلغ 

خانواده یک بوجی برنج از مساعدت کشور چین، برای  483 ، و برای هریک ازDRC افغانی مساعدت دفتر 400هزارو 

 74هزار افغانی جهت تداوی ، برای هریک از  26هزار و 12خانواده در کاپیسا، دردو کتگوری، مبلغ  46هریک از 

 604، برای هریک از  DRC هزار افغانی از جانب موسسه 13هزار و 28خانواده در میدان وردک در دو کتگوری مبلغ 

بودکه ازطریق اداره AAH افغانی مساعدت دفتر 500هزارو  8هزارافغانی و  ۹اده در بدخشان، دردو کتگوری مبلغ خانو

 .های امور مهاجرین والیات یاد شده توزیع شد

 ویب سایت وزارت
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جوزا سال  27باب شلتر یا سرپناه به تاریخ  15فاریاب ازتکمیل اعمار، ریاست امورمهاجرین و عودت کننده گان والیت 

 .روان خبرداد

 15تکمیل و برای  WESTA به گفته منبع شلتر های یادشده دارای دو اطاق ویک تشناب میباشد که به کمک موسسه

 .خانواده بیجاشده در ولسوالی قرغان آنوالیت که قبال شناسایی شده بودند توزیع شد

 ویب سایت وزارت
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جوزا، به وطن عودت  27و 26نفر مهاجر افغان مقیم ایران وپاکستان، طور جبری وداوطلب، به تاریخ 108یک هزارو 

 .نموده اند

مرز میلک وار آنوالیت شدند که از نفر مهاجر، ازطریق  ۹68به اساس معلو مات آمریت امور مهاجرین والیت نیمروز، 

تن  45خانواده شامل  11تن افراد مجرد اجباری وعودت،  605تن همراه با  108خانواده ، شامل  27آن میان عودت، 

 .تن مجرد داوطلبانه بود 210همراه با 

فت کمک، به تن مجرد غرض دریا 418زن و  81مرد و  72خانواده شامل 38به گفته منبع ازمیان افراد یادشده، 

 .معرفی شدند IOMدفتر

جوزا  27و 26نفر ازمهاجرین افغان مقیم پاکستان که فاقد مدرک بودند، به تاریخ های  140طبق یک خبر دیگر،

 .ازطریق سپین بوادک به وطن برگشت نموده اند

 د وزارت ویب پاڼه
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( 5( مه د )26ان وردکو والیت کې د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو آمریت له لوري د روان کال د غبرګولي په )په مید

 .( بې سرپرستو، کونډو یتیمانو، سره نغدي مرسته وویشل شوه74شنبې په ورځ د دغه والیت په مرکز کې پر )

او د مهاجرینو چارو ریاست په همغږۍ ورکړل موسسې  (DRC) ( زره افغانۍ د28( زره نه تر )13هرې کورنۍ ته )

 .شوه

 رادیو آزادی
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  تعدادی از مهاجرین افغان که تازه وارد کانادا شده اند

 .هزار نفر رسیده است 1۶مقامات کانادایی می گویند تعداد پناهجویان افغان که به این کشور منتقل شده اند به بیش از 

 

 .شان فریزر، وزیر امور مهاجرین کانادا این مطلب را در صفحه تویتر خود بیان کرده است

 .تن از افغانها در یک پرواز از پاکستان وارد شهر ونکوور شدند 313او گفت که به روز جمعه 

  .نستان همکاری کرده بودندفریزر گفت اینها افغان هایی هستند که در پیشبرد ماموریت کانادا در افغا

ادامه می  ٬وزیر امور مهاجرین کانادا می گوید که برای رفع نیازهای این پناهندگان به کار مشترک با نهاد های همکار

 .دهد

  .کانادا در نظر دارد تا پایان سال آینده میالدی چهل هزار افغان را به این کشور انتقال دهد

 رادیو آزادی

 

 معاون کمشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان   کیلي کلیمینتس
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می گوید که با دونالد بلوم، سفیر جدید ایاالت متحدۀ  (UNHCR) معاون کمشنر عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد

 .پناهجویان افغان گفتگو کرده استامریکا در اسالم آباد، در مورد مشکالت 

کیلی کلیمینتس که اخیراً به افغانستان نیز سفر کرده بود، به روز شنبه در تویتر خود نوشته که در مورد راه های حل 

 .مشکالت پناهجویان افغان و تقویت همکاری جامعۀ جهانی برای رسیدگی به وضعیت آنها صحبت کرده است

پاکستان نیز مانند ایاالت متحده و سایر کشورهای جهان، همکار ارزشمند کمشنری عالی کیلی کلیمینتس نوشته،که 

 .پناهندگان سازمان ملل است

 :خانم کلیمینتس در ویدیویی که از طریق صفحه تویتر خود منتشر کرده، می گوید

اره و متاثر از درگیری ها ملیون افغان دیگر در داخل کشور شان آو 3.۵لیون افغان کشور خودرا ترک کرده اند، یشش م

 شده اند. 

 

ز بدرفتاری نیروهای مرزی پاکستان شکایت کرده فغانهای که در این اواخر از طریق سپین بولدک به پاکستان رفته اند اا

  .اند

افغان هایی که اخیراً از طریق سپین بولدک کندهار به منطقه چمن در پاکستان رفته اند شکایت می کنند که توسط نیروهای 

 .پاکستانی مورد آزار، اذیت و بدرفتاری قرار می گیرند
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 :ا روی حل این مشکل کارمی کننداما ذبیح هللا مجاهد، سخنگوی طالبان گفته که آنه

وزارت امور مهاجرین ما و وزارت امور خارجه امارت اسالمی، روش های مختلف را رویدست گرفته تا از بدرفتاری با "

مهاجرین افغان در هر کشوری که باشد جلوگیری شود. برخی از کشورها از مدت ها قبل میزبان ما افغان ها بوده اند، به 

مسایه، به آنها گفته شده که به مهمان نوازی شان ادامه دهند و تا زمانیکه افغان ها دواطلبانه به ویژه کشورهای ه

 ".کشورشان برمی گردند، با آنها رفتار خوب کنند

برخی از حامیان طالبان که در شبکه های اجتماعی بسیار فعال هستند، گاهگاهی دربرابر افغان هایی که در کمپ های 

 .کشورهای خارجی بسر می برند، از الفاظ توهین آمیز نیز استفاده می کنندمهاجرین در 

 بی بی سی پښتو

 

 Getty Imagesد عکس سرچینه، 

مېلیونو  3۶.۵د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مالتړ بنسټ یا یونیسف وایي په نړۍ کې د بې ځایه شویو ماشومانو شمېر 

 ته رسېدلی.

 افغانستان د بې ځایه شویو او کډوالو ماشومانو له اړخه د نوملړ دویم هېواد دی.
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 ، سوریې او سوېلي سوډان وو.تېر کال هم ټوله نړۍ کې د بې کوره شوو کډوالو کابو نیم د افغانستان

یونیسف د کډوالو د نړیوالې ورځې په درشل کې چې د جون پر شلمه نمانځل کېږي، په خپره کړې وینا کې جګړې او 

 تاوتریخوالی د ماشومانو د بې کوره کېدو ستر الملونه بللي دي.

 ثبت شوې شمېر دی.دا له دویمې نړیوالې جګړې راهیسې د ماشومانو د بې کوره کېدو تر ټولو لوړ 

د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مالتړ بنسټ ال هغه ماشومان نه دي یاد کړي چې د اقلیمي او چاپېریالي ستونزو یا هم 

بحرانونو له امله بې ځایه شوي او نه یې هم روان میالدي کال کې د یوکرایین د جګړې بې کوره شوي ماشومان پکې ګڼلي 

 دي.

مېلیونه نور په  22.8میلیونه کډوال او پناه غوښتونکي او  13.7میلیون ماشومانو  37نږدې یونیسف ویلي چې له دغو 

 خپلو هېوادونو کې دننه بې کوره شوي.

دغه بنسټ ویلي دا لوړ شمېر د افغانستان په څېر د اوږدو جګړو د ناورینونو د دوام او په کانګو دیموکراتیک جمهوریت 

 زونو ال سختو کړیو بحرانونو پایله ده.یا هم یمن کې د اقلیم بدلون اغې

 

 Getty Imagesد عکس سرچینه، 

 مېلیونه ډېر شوی. 2.2دغه بنسټ ویلي د تېر کال اوږدو کې د بې کوره شویو ماشومانو شمېر 
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د یونیسف اجرایي مشرې کترین رسل ویلي "موږ دغه اسناد له پامه نشو غورځولی چې د جګړې او ورځ تر بلې ډېرېدونکو 

 رانونو له امله ماشومان بې کوره شوي او د دوی د ستونزو حل هم د ټولو مسؤلیت دی."بح

هغې په حکومتونو هم غږ کړی چې له لویه سره باید د ماشومانو د بې ځایه کېدو مخه ونیسي او که بې ځایه هم شي نو 

 د هغوی د زده کړو، خوندیتوب او اړینو خدماتو غم دې وکړي.

غه بنسټ دا هم ویلي چې په تېره لسیزه کې د کډوالو شمېر چې ماشومان یې نږدې نیمایي برخه ماشومانو د مالتړ د

 جوړوي، دوه برابره شوی.

د دغو بې ځایه شوو کډوالو کابو نیمایي یې د افریقایي صحرا هېوادونو کې اوسېږي او څلورمه برخه یې د اروپا او مرکزي 

 لي افریقا هېوادونو کې مېشت دي.آسیا او پاتې نور یې د منځني ختیځ او شما

 

 Getty Imagesد عکس سرچینه، 

د یونیسیف په وینا بې کوره شوي ماشومان، که هغه پناه غوښتونکي دي یا بې ځایه شوي، د روغتیا او خوندیتابه له 

 مخې له خطرونو سره مخامخ دي. 

 کارېدنې او تاریخوالي له سخت خطر سره مخ دي.په تېره بیا سلګونه زره یې چې له کورنیو جال شوي د قاچاق، ناوړې 

 سلنه قربانیان هم جوړوي. 3۴ماشومان په ټوله نړۍ کې د قاچاق شاوخوا 
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