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او راستنېدونکو چارو وزارت  مهاجرینو د   

 ړیکو آمریت د اطالعاتو او عامه ا 

 خبري بلوټن 

 

 وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان 

 



 

 

 



 

 صفحه                                                                                                                                          عنوان  

 1-------------------------------------------------------------- کورنيو سره مرستې وشوې   زياتو( ۲۰۰)  غور کې له

 1----------------------------------------------- سروی نياز سنجی ترميم يک باب مکتب در واليت بغالن صورت گرفت

 2---------------------------------------------------------------------- کورنيو سره مرستې وشوې( ۱۳ننګرهار کې )

 2--------------------------------------------------------------------- بيش از هزار مهاجر افغان به وطن برگشت نمود

 3---------------------------------------------------- دوه زرو کورنيوسره مرستې وشوې  واليتونوکې شاوخوا( ۸په )

 3---------------------------------------- های بشردوستانه به افغانستان بسيار مهم استسازمان ملل متحد: ادامه کمک 

 4---------------------------------------------------------- يک شهروند افغانستان در زندان کراچی پاکستان جان باخت 
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 متن کامل اخبار

  دوزارت ویب سایت

 کورنيو سره مرستې وشوې.( ۲۰۴مه )( ۶د سلواغې په )   د غور واليت د مهاجرينو چارو رياست په همکارۍ

د واليت مقام له لورې، ژمنۍ بستره د    منه لرګي، دوه بوجۍ اوړه(  ۲۰يادو کورنيو څخه هرې کورنۍ ته د سوخت لپاره )

بيسکويټ، مربا، ماليي او اشک د طبيعي پېښو پروړاندې  مهاجرينو چارو امريت او سرې مياشتې ادارې له لورې او  

 مبارزې ادارې له لورې ورکړل شو.

 وزارت  ویب سایت

 

  UNHCR   جلسه سروی و نياز سنجی ترميم يک باب مکتب با اشتراک نماينده های رياست مهاجرين واليت بغالن، دفتر

 دلو داير گرديد.   6به تاريخ   سر معلمين و اساتيد ليسه متذکره  ، رياست معارف،

نماينده دفتر  افغان     UNHCRابتدا  الدين  بازسازی ليسه سيد جمال  مقيم باغ شمال به حاضرين  در رابطه به ترميم و 

 معلومات داده و از ادامه همکاری آن اداره خبر داد. 

https://morr.gov.af/
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هه ش در هفت جريب و هفت بسوه زمين در شمال شهر پلخمری تاسيس   ۱۳۴۷مکتب سيد جمال الدين افغان در سال  

قريه   15اده در  خانو  2000شاگرد اناث ميباشد. اين مکتب حدود    180شاگرد است که از ميان آن    1350شده و دارای  

 را تحت پوشش قرار داده است. 

بر اساس سروی انجام شده اعمار ديوار احاطه، ترميم تمام کلکين ها و دروازه ها، رنگ آميزی داخل و بيرون ساختمان،  

  UNHCRترميم تمام کتاره ها و وسايل سپورتی، اعمار بيت الخال های مکتب شامل پروژه ترميم ميباشد که از سوی اداره  

 تامين خواهد شد. 

 دوزارت ویب سایت  

 

(  ۱۳مه )  (  ۶موسسې له لورې د ننګرهار واليت د مهاجرينو چارو رياست په همکارۍ د سلواغې په )    (ACTEDد )

 کورنيو سره نغدي مرستې وشوې.

زره افغانۍ نغدې  (  ۲۵يادو کورنيو څخه هرې کورنۍ ته د ننګرهار واليت د مهاجرينو چارو رياست په همغږۍ او څارنې )  

 ورکړل شوې. 

 وزارت  ویب سایت

افغان روز چهارشنبه    342يک هزارو   ابريشم واليت نيمروز به کشور   5تن مهاجر  از طريق مرز پل  دلو سال روان 

 برگشتند. 

https://morr.gov.af/
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خانواده    8به اساس معلومات رياست امور مهاجرين و عودت کنندگان واليت نيمروز، در ميان بازگشت کنندگان مذکور،  

   تن مجرد بودند. 1316تن و   26شامل 

 8سرحدی وزارت امور مهاجرين پس از نيازسنجی و ثبت و راجستر برگشت کنندگان مذکور، از ميان شان    نمايندگی

 معرفی کرده است IOMتن بازگشت کنندگان مجرد را غرض دريافت کمک، به دفتر  31خانواده شامل و 

 دوزارت ویب سایت  

کورنيو  (  ۱۸۴۵واليتونوکې د مهاجرينو چارو رياستونو په همکارۍ )  (  ۸د يوشمېر مرستندويه بنسټونو له لورې په )

 سره مرستې وشوې.

ګرمه البسه او روغتيايي کڅوړې شاملې وې، چې په هرات، غور، لغمان، هلمند، ننګرهار،     په يادو مرستو کې نغدي پيسې،

 تونو کې يادو کورنيوته وېشل شوي دي. ارزګان او بغالن والي

 آریانانیوز

 

 های بشردوستانه به افغانستان تاکيد کرده است.کميشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به اهميت ادامه کمک 

https://morr.gov.af/
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کارولين گلک، سخنگوی کميشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، با نشر يک نوار تصويری در توييتر روز  

های  جنوری، که به واليت باميان سفر کرده، گفته است افغانستان با بدترين زمستان مواجه بوده و توزيع کمک  ۲۷جمعه،  

 ت. نقدی برای نيازمندان در اين کشور بسيار مهم اس

ها را در ده سال گذشته تجربه و  ترين زمستانخانم گلک در اين نوار تصويری گفته است: »مردم افغانستان يکی از سخت 

ها هزار مواشی تلف شده اند، اين در حالی است که مردم  دليل سردی هوا جان باخته و دهتن به  ۱۶۰کنند، حدود  سپری می

ها تن برای زنده ماندن به حمايت نياز دارند، سال بحران بشری اند، چنانچه ميليونبار ترين  افغانستان دچار يکی از فاجعه

پذير در هزار آسيب  ۸۰های اضافی را برای  چنان کمکآر شش ميليون نيازمند را کمک کرد، ما همسیاچ انگذشته، يو 

 ا و لباس بخرند.« چنان پول نقد دريافت کردند تا غذها همجريان فصل سرما فراهم کرديم، خانواده

کنند و گويند که با وضعيت بد اقتصادی دست و پنجه نرم میاز سويی هم، شهروندان کشور با ابراز نگرانی از بيکاری می

 ها نيز شکايت دارند. از توزيع غيرعادالنه کمک

تواند  رزندم کار کرده نمیيک تن از نيازمندان گفت: »اگر برای ما کمک نشود، هيچ چيز نداريم، بايد برای ما کمک شود، ف 

 و بيکار است.«

گويند که برای کاهش فقر، بيکاری و بحران بشری در افغانستان بايد در قسمت ساخت زير با اين حال، آگاهان اقتصادی می

تواند برای حل بحران اقتصادی در کشور موثر واقع شود، فعاليت  بناهای اقتصادی توجه صورت گيرد و يگانه راهی که می 

 رسان در کشور است.وسسات مددم

تواند برای مردم کمک کند، فعاليت ای که در شرايط فعلی میآذرخش حافظی، آگاه امور اقتصادی، گفت: »يگانه وسيله

 چنان موسسات غيردولتی است.«المللی و همموسسات بين

 افغانستان در سال جاری ميالدی نياز به کمک دارند.ها، بيش از بيست وهشت ميليون تن در گفتنی است که طبق گزارش

 ات روز عاطال

https://morr.gov.af/
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يک شهروندان افغانستان در بازداشت پوليس پاکستان در زندان کراچی اين کشور جان باخته است. او سومين فردی است 

 .دهدهای پاکستان جان خود را از دست میزندانگذشته در  که طی سه ماه 

برده است. او  سر می خان نام داشته و همراه با دختر و برادرش در زندان کراچی پاکستان بهاين شهروند افغانستان ولی

 .دلو( جان باخته است ۷روز جمعه )

اين فرد برای معالجه به پاکستان آمده بود؛   منيژه کاکر، وکيل مدافع مهاجران افغانستانی به روزنامه اطالعات روز گفت که

 .دليل نداشتن مدارک قانونی سفر، توسط پوليس پاکستان بازداشت شده بوداما هنگام برگشت به

 ی سربازان پاکستانی در زندان جان داد برای درمان رفته بود اما زير شکنجه

 شهروند افغانستان را از زندان آزاد کرد  ۳۰۰پاکستان بيش از 

 مهاجر افغانستانی را از زندان آزاد کرد  ۵۰۰پاکستان بيش از 

همين دليل هر سه زندانی شده اشتند؛ اما دخترش بدون اسناد بود و به  خان و برادرش اسناد دی کاکر، خود ولیگفتهبه

 .بودند

دليل نبود امکانات صحی در  محمد و عبدالخليل، سومين فردی است که به خان پس از تاجاين وکيل مدافع گفت که ولی

 .دهدهای پاکستان جان میزندان

https://morr.gov.af/
https://www.etilaatroz.com/162244/%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%b1%d9%85%d9%84/?relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=164734&relatedposts_position=0&relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=164734&relatedposts_position=0&relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=164734&relatedposts_position=0
https://www.etilaatroz.com/163483/%d9%be%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b2-%db%b3%db%b0%db%b0-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7/?relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=164734&relatedposts_position=1&relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=164734&relatedposts_position=1&relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=164734&relatedposts_position=1
https://www.etilaatroz.com/163336/%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af%db%8c-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/?relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=164734&relatedposts_position=2&relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=164734&relatedposts_position=2&relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=164734&relatedposts_position=2
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هستند    های سند و کراچی پاکستان زندانیهای ايالتستان در زندانی او، در حال حاضر بيش از هزار شهروند افغانگفتهبه

 .کودک نيز شامل اند ۱۵۰نفر زن و  ۱۳۸که در جمع آنان 

 

https://morr.gov.af/

