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

1 

 

 ناحیه کابل افغانستان ۷پته: د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، 
 

 

وزارت امور مهاجرین 

 کنندگانوعودت 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 1399_سال سنبله11

 

 

کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت د   

 ریاست اطالعات و ارتباط عامه

 بولتن خبری 

 

 آمریت ارتباط عامه

 وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان

 



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

2 

 

 ناحیه کابل افغانستان ۷پته: د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، 
 

 

وزارت امور مهاجرین 

 کنندگانوعودت 

 

 

 



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

3 

 

 ناحیه کابل افغانستان ۷پته: د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، 
 

 

وزارت امور مهاجرین 
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 صفحه                                                                                                   عناوین                                                               

  یپاکستان برا –پالن عمل افغانستان »نشست 
 

) میافتیبه توافقات مثبت دست » ؛«صلح و همبستگ

 4 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  اطالعات روز(

وله( چهیشدند) دو  ی   در آلمان قرنط پناهجو در اردوگایه ۵۰۰از  شیب  ------------------------------------ 6 

(وزیمهاجران سه کشته برجا گذاشت) مهاجر ن قی: انفجار در قاا یتالیا  ------------------------------------- 7 

(وزیشمار مهاجران در جاده بالکان) مهاجر ن شیافزا  ----------------------------------------------------------- 8 

(وزیدر بحران مهاجرت) مهاجر ن یدیپنج لحظه کل: ۲۰۱۵سال   ------------------------------------------ 10 

وزارت( تیبسایوردگ آغازشد) و  دانیدر م البیاز س ناش   دهید بیخانواده آس 5000 یمساعدت برا

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 

363 وزارت( تیبسای)و نمودند  افتیدر یونقد ییغذا یدر بغالن مساعدت ها جاشدهیخانواده ب  --- 13 

 

https://www.facebook.com/morr.gov/photos/pcb.2787003288197229/2786997438197814/?__cft__%5b0%5d=AZXBDo21IuOe7FwingFu0byUJ8eE_44-9gXI74pzGR2Q7d-0Dr3yyK0la8JFBEoj1jM-SNgfdwdc_N3NV7VoXZZ8vyYerd0P6XjXPnJdTv3URE7RYrOdgpd4DVrLSvrMq3vHIT_RBUIcDcAkXnXOpx7xk7CeJOHG5cbTbu_k1VX7Dg&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/morr.gov/photos/pcb.2787003288197229/2786997438197814/?__cft__%5b0%5d=AZXBDo21IuOe7FwingFu0byUJ8eE_44-9gXI74pzGR2Q7d-0Dr3yyK0la8JFBEoj1jM-SNgfdwdc_N3NV7VoXZZ8vyYerd0P6XjXPnJdTv3URE7RYrOdgpd4DVrLSvrMq3vHIT_RBUIcDcAkXnXOpx7xk7CeJOHG5cbTbu_k1VX7Dg&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/morr.gov/photos/pcb.2787003288197229/2786997438197814/?__cft__%5b0%5d=AZXBDo21IuOe7FwingFu0byUJ8eE_44-9gXI74pzGR2Q7d-0Dr3yyK0la8JFBEoj1jM-SNgfdwdc_N3NV7VoXZZ8vyYerd0P6XjXPnJdTv3URE7RYrOdgpd4DVrLSvrMq3vHIT_RBUIcDcAkXnXOpx7xk7CeJOHG5cbTbu_k1VX7Dg&__tn__=*bH-R
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وزارت امور مهاجرین 

 کنندگانوعودت 

 

ن وزارت امور  ویس ناب، معیر ی سنبله( د ۱۰ی کشور که امروز )دوشنبه، خارجه میر ر یک نشست خیر
 توصیف کرد و گفت که جانب افغانستان و پاکستان در این« مثبت»این توافقات  کرد،صحبت یم

ش یابدنشست همچنان توافق کرده  .اند که روابط دو کشور گسیر

  –پالن عمل افغانستان »ای دور دوم نشست دوره: اطالعات روز
 

 در  «پاکستان برای صلح و همبستگ
، اقتصادی و تجاری، ایجاد  راه آهن و مشکالت  کابل برگزار شده است و دوطرف روی موارد امنیتر

 .اندمهاجران افغان در پاکستان به توافقاتر دست یافته

ن وزارت امور خارجه ویس ناب، معیر ی  سنبله( ۱۰ی کشور که امروز )دوشنبه، میر در یک نشست خیر
افغانستان و پاکستان در این  توصیف کرد و گفت که جانب« مثبت»کرد، این توافقات صحبت یم

ش یابد  اند که روابط دو کشور نشست همچنان توافق کرده  .گسیر

https://www.etilaatroz.com/
https://www.etilaatroz.com/
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وزارت امور مهاجرین 

 کنندگانوعودت 

 و پاکستان برای صلح  – پالن عمل افغانستان»آقای ناب با اشاره به بحث در مورد بخش امنیتر نشست 
 
 

های پاکستان بر نقاط مختلف  اکتن پر راکت های خود را نسبت بهگفت که افغانستان نگراتن « همبستگ
وساز تأسیسات و کشیدن سیم خاردار توسط این کشور در ساخت کشور از آن سوی خط مرزی دیورند و 

یک کرده است امتداد این مرز با   .جانب پاکستان شر

م ت تا مناسبات و ی او، در این نشست تعهد صورت گرفته اسبه گفته ن وهایها بهمیکانیر  ویژه در بخش نیر
ی از راکت شحدی دو کشور بیشیر شود و برای  مورد ارزیاتر قرار گرفته و پراکتن جلوگیر

م کنوتن ن ها، میکانیر
م در  ن ی ایجاد شودصورت موجودیت مشکالت، باید میکانیر  .های بهیر

ن وزارت امور خارجه ق» اند کهتوافق کرده ی کشور گفت که همچنان دو طرفمعیر در « جلسات زیر بیر
« جدی»صورت تا از وقوع حوادث به تأکتیگ میان افغانستان و پاکستان ایجاد شود  سطح مختلف
ی شود  .جلوگیر

ن گفت که توافق صورت گرفته است تا   های موجود در این نامهموافقت او در بخش توافقات اقتصادی نیر
ز شود تا رو امضا رسیده است، ارزیاتر و سپس به میالدی میان دو کشور به ۲۰۱۰بخش که در سال 

 .رفع کند گوی نیازهای کنوتن را جواب

ویس ناب همچنان افزود که دو طرف در مورد ایجاد یک نقشه اند. ردهکتجارتر توافق   ی راه در بخشمیر
 .های مختلف تجارتر صورت گرفته استبخش ها در ی همکاریاین توافق شامل تقویت و توسعه

اند که یک طرف تأکید کرده در والیت خوست گفت که دو « خانغالم»او بااشاره به ارتقای گذرگاه تجاری 
 این گذرگاه امضا موافقت

ر
 .کنند  نامه را برای تعریف حقوق

یس باز افغانستان به های پاکستان و مارکیت همچنان دو طرف بر تشکیل یک گروپ تخنیگ در مورد دسیر
ی از بروز مشکالت ترانزیت و انتقال امتعه  .اندن توافق کردهافغانستا یجلوگیر

پاکستان برای صلح و  – پالن عمل افغانستان»از سوتی هم، آقای ناب گفت که در دور دوم نشست 
 
 

یف  –آباد و چمن جالل – های آهن پیشاوردو کشور در مورد ایجاد راه« همبستگ کابل   –قندهار، مزارشر
یف  – اند که کرد که دو طرف توافق کرده  اند. او تأکید قندهار بحث کرده – هرات –ننگرهار و مزارشر

 .شان در این مورد باهم نشستر برگزار کنندمسئول ادارات

ن وزارت خارجه همچنان در بخشر از گفته اند تا  کستان توافق کردهپا  های خود گفت که افغانستان و معیر
توافق، این   تشکیل دهند. براساس این پاکستان های تخنیگ در مورد مشکالت تاجران افغان در گروپ
 شود ها مشکالت را شناساتی و گروپ

 
 .بعد به این مشکالت رسیدگ

ی برای صدور ویزا به ها در این نشست توافق شده است تا پاکستان سهولتافزون بر آن های بیشیر
 .شهروندان افغان را فراهم کند
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وزارت امور مهاجرین 

 کنندگانوعودت 

 همب اکستان برای صلح و پ –پالن عمل افغانستان »گفتتن است که دور دوم نشست 
 

در سطح « ستگ
ن وزارت ا ی دو کشور امروز در کابل برگزار شد. در معینان وزارت خارجه ین نشست سهیل محمود، معیر

کت کردهخارجه  .بود ی پاکستان از این کشور شر

 

 فالتس در یک مرکز اولیه پناهجویان در ایالت راینلند  ۱۹از ابتال به بیماری کووید پس از تشخیص مواردی
ن قرار گرفت. به این ترتیب برای همه  پناهجوی ساکن این مرکز  ۵۱۹آلمان، این مرکز تحت قرنطیر

 .ممنوعیت کامل خروج وضع شده است

شنبه با نشر این خیر توضیح داد که سه مورد ابتال به ویروس  هر تریر روز پنجاداره خدمات و نظارت ش

ن دو هفته ط  به این باورند که این قرنطیر
ً
ن فعال ول کرونا در میان این پناهجویان تائید شده است. مسئولیر

 .خواهد کشید

مربوط « هرمسکایل»پذیرش پناهجویان در اقامتگاه شهر در این گزارش درج شده است که افزون بر آن 

 متوقف« زاربورگ-تریر»محل 
ً
 .شودیم فعال

روز سه شنبه نتیجه آزمایش کرونای یک پناهجوی نوجوان در این مرکز مثبت تشخیص شد. بعد از آن 

وی ساخته شدنفردی که با او در تماس بوده ۴۳گزارش شد که  ن د. سخنگوی اند، بالفاصله از دیگران مین
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وزارت امور مهاجرین 

 کنندگانوعودت 

ن دو مورد دیگر ابتال به ویروس کرونا  اداره خدمات و نظارت شهر تریر گفت که در میان این پناهجویان نیر

 .تائید شده است

خن در آلمان بعد از مدتر که موارد ابتال به کرونا کاهش یافته بود، حاال دوباره افزایش یافته است و بر 

 .شودواقعه جدید ثبت یم ۱۵۰۰روزها تا 

ده ویروس کرونا اقامتگاه های پناهجویان به دلیل مزدحم بودن به صورت خاص در معرض شیوع گسیر

 .قرار دارند

 

گزاری انه و در نزدیگ ساحل به گزارش خیر ه مدییر لیا ایتا ایتالیا، انفجار در یک قایق مهاجران که در بحیر
ن در این سانحه که روز  ق کاالبریا رخ داد،  قرار داشت، سه کشته برجای گذاشت. یک تن نیر یکشنبه در شر

  .مفقود شده است

 وزارت داخله ایتالیا اطالعات پیش از آن، از چهار کشته و دو فرد مفقود سخن زده شده بود. شام یکشنبه

  .جدیدی نشر کرد

ایتالیا به سوی منطقه ساحیل   وسط یک کشتر گمرکها، قایق مهاجران در لحظه انفجار تبنابر گزارش

 .گرفت  کروتونه کشانده یم شد که به دالیل نامعلوم آتش
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وزارت امور مهاجرین 

 کنندگانوعودت 

فاخانه انتقال داده شدند. ش پنج فرد به شمول دو کارمند گمرک که در این حادثه زخیم شده بودند، به

ن در میان قربانیان است.   قایق به کمپ پذیرش مهاجران در کروتونه انتقال داده مهاجر دیگر  ۱۲یک زن نیر

  .شدند

قانوتن ثبت ۹۱۴هزار و  ۱۶اگست،  ۲۰بربنیاد اطالعات وزارت داخله ایتالیا، از آغاز سال تا  و  مهاجر غیر

قانوتن از طریق بحر وارد ایتالیا شده اند  ورتاند. این مهاجران صراجسیر شده  . به این ترتیب شمار غیر

ن دوره در یک سال قبل از آن، چهار برابر شده مهاجران  در مقایسه با همیر
قانوتن   .است غیر

 

ین گذرگاه پنج سال بعد از بحران  ها برایبزرگ مهاجرت در اروپا، جاده بالکان همچنان یگ از مهمیر
ند. بر اساس تازه ترین پیش یم ق میانه راه اروپا را در رود که از آسیای جنوتر و شر مهاجراتن به شمار یم گیر

ن درصد نسبت به هم ۸۰مهاجران در این مسیر حدود  ، شمار ۲۰۲۰آمارها، از ماه جنوری تا جوالی یر
 .یافته است مدت در سال گذشته افزایش

الکان میان اتحادیه اروپا و ترکیه در مورد مهاجران به امضا رسید، جاده ب ۲۰۱۶بر بنیاد توافقر که در سال 

خواهند از این مسیر خود را به اروپا برسانند هیچگاه به گونه رسیم بسته شده، اما موج مهاجراتن که یم

 متوقف نشده است. 

غم شیوع ویروس همهبه گف گیر کرونا در آغاز امسال، ته آژانس حفاظت از مرزهای اروپا، فرانتکس، علیر

 تردد مهاجران از طریق جاده بالکان همچنان ادامه داشته است. 
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وزارت امور مهاجرین 

 کنندگانوعودت 

 در این مسیر به  ۲۰۲۰بر بنیاد آمار این آژانس، از ماه جنوری تا جوالی
قانوتن  ۱۱۳۰۰شمار مهاجران غیر

ن مدت در سال گذشته نفر رسیده است. ا  درصد افزایش یافته است.  ۸۰ین رقم در مقایسه با همیر

گویند که بالکان است یمرین کشورهای عبوری مهاجران در مسیر تهای بوسنیا، که یگ از عمده مقام

 دهند. ها بخش عمده مهاجران در این مسیر را تشکیل یمیها و عراقها، مراکشر ها، پاکستاتن افغان

اعمار یک حصار مرزی در مرزهای جنوتر هنگری با رصبستان و کرواسیا موجب شده است که مهاجران 

ند.   راه آلبانیا، مونته نگرو و بوسنیا را در پیش بگیر

شوند از این مسیر عبور کنند و راه خود درصد از مهاجران موفق یم ۶۰فته وزیر امنیت بوسنیا، حدود به گ

 را به سوی اروپا ادامه دهند. 

ک بوسنیا و کرواسیا، وضعیت رو به تشنج یم در هفته ، با افزایش مهاجران در مرزهای مشیر های اخیر

 رود. 

یز شده ۶۲۰۰کشور با اسکان های این  گویند که کمپهای بوسنیا یممقام  ۳۰۰۰اند و بیشیر از مهاجر لیر

ن در کارخانه  و رفتمهاجر نیر
 

وک زندگ  کنند. و آمد یم ها و منازل میر

اضات مردم محیل، پولیس در ایالت شمال غرتر بوسنیا، مسیر مهاجران را در تی تشنج های نایسر از اعیر

ن الملیل این  ن و »اقدام را مغایر مسدود کرده است. سازمان عفو بیر آزادی رفت وآمد، تنبعیض آمیر

مسئوالنه  کنند. متهم یم« خشونت» و « شقت»توصیف کرده اما مردم محیل مهاجران را به « غیر
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وزارت امور مهاجرین 

 کنندگانوعودت 

 

ان واژگوتن کشتر در  ه مدییر  ه، جسد تر جان یک کودک در سواحل ترکیه، تعلل سیاستمداران در بحیر
ی، گشایش و مسدود شدن مرزها، از جمله تصاویر ماندگاری در اروپا  است که از بحران  تصمیم گیر

       .به جای مانده است ۲۰۱۵مهاجرت در سال 

آغاز کرده بود، واژگون  ، یک قایق کوچک آتر رنگ که سفرش را از لیبیا ۲۰۱۵اپریل سال  ۱۸در شب 

که برای کمک به آن جا  «King Jacob» پرتگایل شده و در برابر چشمان پرسنل وحشت زده کشتر باربری

  .فرستاده شده بود، غرق شد

ن این قایق جان سالم به در بردند و این  ۸۰۰تن از  ۳۰فقط حدود  ترین تراژی شنشیر ن دی بود که غم انگیر

انه رخ دادهیط دهه های اخیر در بحیر    .بود ه مدییر

ن بازماندگان، موخر از خشم و   ناراحتر را برانگیخت و اتحادیه دامنه این فاجعه و گزارش های وحشت انگیر

، یک محکمه در ایتالیا  ۲۰۱۶لیبیا تقویت کند. در سال  اروپا را واداشت که حضورش را در نزدیگ ساحل

ی  .محکوم کرد سال زندان ۱۸را به  کاپیتان قایق ماهیگیر

ت شخ و شلوار آتر بر تن  پنج سال پیش آب جسد پش کوچگ را به یگ از سواحل ترکیه آورد که تر  شر

سال بیشیر از عمرش نیم گذشت. او که از سوریه  داشت. این پش کوچک االن کوردی نام داشت و سه

 غرق د به یگ از جزایر یونان بروند،ساله و ده ها مهاجر دیگر که یم خواستن آمده بود به همراه برادر پنج

 .شد
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وزارت امور مهاجرین 

 کنندگانوعودت 

ن  الملیل راجع به آن، موخر از  پس از نشر این تصویر دلخراش در شاش دنیا و گزارش های رسانه های بیر

ان کمک ن های مایل به آن ها شدیدا افزایش یافت. پس از این  همدردی نسبت به مهاجران آغاز شد و میر

 .از بحران مهاجرت تبدیل شد نمادی سانحه تصویر االن کوردی به

هزار تن از آن ها به  ۸۵۰ بیش از یک ملیون تن از طریق دریا به اروپا آمدند. بیش از  ۲۰۱۵در سال 

 آن ها مهاجران سوریاتی 
بودند که به خاطر جنگ از کشورشان فرار کرده  سواحل یونان رسیدند و اکیر

 .بودند

ان اروپاتی که ۲۰۱۵در تابستان سال  ه مواجه بودند، نیم توانستند دربار  با شمار تر سابقه مهاجران رهیر

ند و دراین م باره به مجادله مشغول بودند. تا این که انگال مرکل، صدراعظ مدیریت این بحران تصمیم بگیر

نقطه  بروز یک بحران انساتن هراس داشت، دراین زمینه موضع گرفت و تصمیم او به یک آلمان که از 

 .مهاجرت تبدیل شدعطف در بحران 

عضو اتحادیه اروپا که برای  مرکل در ماه اگست اعالم کرد که آلمان دیگر پناهجویان را به آن کشور 

ن بار به آن جا وارد شده اند، پس نیم  .فرستد نخستیر

سپتمیر اعالم کرد که کشورش حارصن به پذیرش هزاران مهاجری است که به  ۵صدراعظم آلمان به تاری    خ 

  .سوی مرز اتریش با هنگری در حرکت بودند

داده « ماما مرکل»لقب  این تصمیم با استقبال پناهجویان سوریاتی روبرو شد که به صدراعظم آلمان

ن که فکر یم کردند  را  اقدام آبرو و حیثیت اروپا را نجات داده است، او  مرکل با اینبودند. برخن دیگر نیر

ن کردند. اما این  تصمیم صدراعظم آلمان انتقادات شدیدی را در آلمان و برخن از کشورهای دیگر  تحسیر

ی از  شویق مهاجران برای آمدن به اروپا ت اروپاتی به دنبال داشت که یم گفتند، در تی این اقدام شمار بیشیر

 .ندشده ا

ول های مرزی را  از  در اواسط ماه سپتمیر دوباره در حایل که تعداد مهاجران رو به افزایش بود، آلمان کنیر

ن  وی کردند و به این ترتیب سیستم شینگن  ش گرفت. اتریش، اسلواکیا و جمهوری چک نیر از این اقدام پیر

       .اروپا عمال به حالت تعلیق درآمد و مرزهای باز در 

یاتی سوار هواپیماتی  ۲۰، حدود ۲۰۱۵اکتیر سال  ۹به تاری    خ 
  شدند که قرار بود به رم پرواز  مهاجر ارییر

 .پرواز کردند کند. سپس این مهاجران از ایتالیا به سویدن

ن مرحله پالن  این پالن یک ماه قبل از آن  .مهاجران به اجرا در آمد« اسکان مجدد»به این ترتیب نخستیر

کشورهای یونان و ایتالیا کاسته شود. براساس این توافق،   بود تا به این ترتیب از فشار بر  تصویب شده

 . دو سال در میان کشورهای اروپاتی تقسیم شوندیط  پناهجو هزار  ۱۶۰باید حدود 



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

12 

 

 ناحیه کابل افغانستان ۷پته: د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، 
 

 

وزارت امور مهاجرین 

 کنندگانوعودت 

مجارستان پذیرش مهاجران را رد   برخن از کشورها پای شان را پس کشیدند و برخن دیگر مانند پولند و 

  .بودند ، در حایل که به انجام این کار موظفکردند 

اسکان مجدد مهاجران که قرار  هزار مهاجر در میان کشورهای اروپاتی تقسیم شدند و پالن ۳۵در نهایت 

 اروپا باشد به نماد 
 

    .مجادله و اختالف نظر تبدیل شد بود نمادی برای همبستگ

 برگش ۲۰۱۶با نزدیگ بهار سال 
 

ش بالقان، از مقدونیه تا اتری ت. مرزها در امتداد مسیر ورق به یک بارگ

ن  ،۲۰۱۶مارچ سال  ۱۸بسته شدند و به تاری    خ  ه باتحادیه اروپا و انقره راجع به یک معاهده مجادله برانگیر

د و در قبال آن کمک های .توافق رسیدند مایل از  براین اساس ترکیه همه مهاجران را از یونان پس یم گیر

 .ا دریافت یم کنداتحادیه اروپ

ها هزار مهاجر در یونان   در نتیجه این اقدامات شمار مهاجران در اروپا به شدت کاهش یافت. اما ده

ی رو به مانده اند و هراس از وقوع یک بحران بشر ن تا به حال گیر  افزایش است. شان کشورهای اروپاتی نیر

 .ه توافق برسندمهاجرت و اسکان مجدد مهاجران ب نتوانسته اند در زمینه

 

سنبله سال روان روند مساعدت  8والیت میدان وردگ به تاری    خ  ودت کننده گانریاست امور مهاجرین وع
 به حوادث در  خانواده 5000برای 

 
 آسیب دیده نایسر از سیالب را با حضور وزیر دولت در امور رسیدگ

 .این والیت آغاز نمود

 به حوادث
 

اد غذاتی وغیر در این والیت داشت روند توزی    ع مو  در سفری که وزیر دولت در امور رسیدگ
 برای خانواده های آسیب دیده نایسر از سیالب در این والیت افتتاح نموده خانواده 5000غذاتی را برای 

ن آن را برای آنان یط پیایم بیان نموده و  یگ ریس جمهور ومعاونیر افزودند که برای هر  وهمچنان غم شر
هزار افغاتن درنظر گرفته شده  25مبلغ  زخیم هزار افغاتن و برای هر خانواده 50خانواده شهید مبلغ 

 .است

ن  ر نایسر از سیالب نیر همچنان نماینده های مردم در پارلمان وعده همکاری را برای خانوادهای متضن
 .نمودند

 
 

به حوادث ، نماینده های مردم وشمایه گذاران در این  وایل میدان وردک از همکاری اداره امور رسیدگ
ی دراین عرصه شدند مورد اظهار تشکری نموده  .و خواهان ادامه مساعدت های بیشیر

 میهن_من_عزت_من#

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%DB%8C%D9%87%D9%86_%D9%85%D9%86_%D8%B9%D8%B2%D8%AA_%D9%85%D9%86?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXBDo21IuOe7FwingFu0byUJ8eE_44-9gXI74pzGR2Q7d-0Dr3yyK0la8JFBEoj1jM-SNgfdwdc_N3NV7VoXZZ8vyYerd0P6XjXPnJdTv3URE7RYrOdgpd4DVrLSvrMq3vHIT_RBUIcDcAkXnXOpx7xk7CeJOHG5cbTbu_k1VX7Dg&__tn__=*NK-R
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وزارت امور مهاجرین 

 کنندگانوعودت 

 زما_هیواد_زما_ویاړ#

 سنبله 6خانواده بیجاشده داخلی در این والیت به تاریخ  363والیت بغالن برای  ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان

 .سال روان مساعدت های غذایی و نقدی نمود

 گی، بغالن مرکزی ، تاله و برفک ،و والیات بلخ ، پروان ازاثر جنگ ها ونا این خانواده ها که از ساحات چشمه شیر، کیله

بغالن در هماهنگی با موسسات همکار  امنی ها به مناطق مرکزی این والیت بیجاشده اند وقبال از جانب اداره مهاجرین

 .سروی وشناسایی شده بود

پول نقد  ACTED خانواده بوده ، و از جانب موسسه 201برای  WFP مساعدت متذکره شامل مواد غذایی از جانب موسسه

یاد شده د رمرکز والیت  خانواده بوده که با حضور داشت نماینده این اداره و موسسات 162افغانی برای  هزار 22مبلغ 

 .توزیع شد

 میهن_من_عزت_من#

 

 

https://www.facebook.com/morr.gov/photos/pcb.2787003288197229/2786997438197814/?__cft__%5b0%5d=AZXBDo21IuOe7FwingFu0byUJ8eE_44-9gXI74pzGR2Q7d-0Dr3yyK0la8JFBEoj1jM-SNgfdwdc_N3NV7VoXZZ8vyYerd0P6XjXPnJdTv3URE7RYrOdgpd4DVrLSvrMq3vHIT_RBUIcDcAkXnXOpx7xk7CeJOHG5cbTbu_k1VX7Dg&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/morr.gov/photos/pcb.2787003288197229/2786997438197814/?__cft__%5b0%5d=AZXBDo21IuOe7FwingFu0byUJ8eE_44-9gXI74pzGR2Q7d-0Dr3yyK0la8JFBEoj1jM-SNgfdwdc_N3NV7VoXZZ8vyYerd0P6XjXPnJdTv3URE7RYrOdgpd4DVrLSvrMq3vHIT_RBUIcDcAkXnXOpx7xk7CeJOHG5cbTbu_k1VX7Dg&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B2%D9%85%D8%A7_%D9%87%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%B2%D9%85%D8%A7_%D9%88%DB%8C%D8%A7%DA%93?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXBDo21IuOe7FwingFu0byUJ8eE_44-9gXI74pzGR2Q7d-0Dr3yyK0la8JFBEoj1jM-SNgfdwdc_N3NV7VoXZZ8vyYerd0P6XjXPnJdTv3URE7RYrOdgpd4DVrLSvrMq3vHIT_RBUIcDcAkXnXOpx7xk7CeJOHG5cbTbu_k1VX7Dg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%DB%8C%D9%87%D9%86_%D9%85%D9%86_%D8%B9%D8%B2%D8%AA_%D9%85%D9%86?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXUrDe10mUJqseO_P51DD-W-voPta9nMqwZLn963Zqpyi1nG5_E7WorOP5-7sGJ9fA_qydN2vRhtrmwlQDRa7aN7QXT4DCNBPQrFTZwBxkNbvStJ3rckNMZ53Us3ONHCOCn6WdrGvOcjYqbjvKiqQFD&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/morr.gov/photos/pcb.2787003288197229/2786997438197814/?__cft__%5b0%5d=AZXBDo21IuOe7FwingFu0byUJ8eE_44-9gXI74pzGR2Q7d-0Dr3yyK0la8JFBEoj1jM-SNgfdwdc_N3NV7VoXZZ8vyYerd0P6XjXPnJdTv3URE7RYrOdgpd4DVrLSvrMq3vHIT_RBUIcDcAkXnXOpx7xk7CeJOHG5cbTbu_k1VX7Dg&__tn__=*bH-R

