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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 صفحه                                                                                                   عناوین                                                               

 4 ----------------------------------------- (کایامر  یصدا)  د یرس نفر  ونیلیم ۴.۱ به افغانستان در  داخیل جاشدگانیب شمار 

 5 ------------------------- (وزین ورو ی) شد آغاز  نژادپرستانه هی   انگ احتمال درباره قیتحق س؛یپار  در  زن دو  به چاقو  با  حمله

 7 -------------------------------------------------- (صبح 8) اندشده آواره هلمند  یهایی  درگ انیجر  در  تن هزار  ۴۰ حدود 

 8 --------------------------- (وزین مهاجر ) شد هلمند  گان  جاشدهیب از  تیحما خواهان مهاجرت درامور  متحد  ملل سازمان

 10 ----------------------------------------------- (وله چهیدو ) هستند ونانی از  مهاجران عی    س  رشیپذ خواهان آلمان نوایح

(وزین مهاجر ) گرفت  خواهد  صورت ت  یامن تیوضع درنظرداشت با  ونانی از  افغان مهاجران عودت:  افغانستان خارجه وزارت

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 

 12 ------------------------------------------ (وله چهیدو ) است آلمان از  شده رد  انیپناهجو  رشیپذ آماده دوباره افغانستان

 14 ------- (وزارت تیوبسا) کرد  دار ید کابل  در  ینارو  ی  سف با  گانکننده  عودت و  نیمهاجر  امور  وزارت ر یوز  نامزد  و  سپرست

 15 ------------------------------------------------------- (وزارت تیوبسا) شد ینقد کمک  دربغالن خانواده دوصد  از  شیب

 16 --------------------------------------------(وزارت تیوبسا)  شد  عی    توز  ی  غذا ی  غ و  ی  غذا مواد  غور  در  خانواده170 به
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

نون کتا  ۲۰۱۲سازمان ملل متحد گفته است که شمار مجموعی بیجاشدگان داخلی در افغانستان از سال 

 .میلیون نفر رسیده است ۴.۱به 

ای رنامهمیزان( با نشر خب ۳۰اکتوبر ) ۲۱در امور پناهندگان روز چهارشنبه  کمیشنری عالی ملل متحد

ن بیجا شده نفر در داخل افغانستا ۴۵۶گذشتۀ میالدی  هزار نفر و در سال ۲۲۰گفته است که در سال روان 

 .اند

 –نفر ار هز ۴۰حدود  – خانواده ۵۰۰۰بر اساس آمار سازمان ملل متحد تنها در ده روز گذشته بیش از 

های نهر سراج، ناوه بارکزی، نادعلی، مارجه و ولسوالی در اثر جنگ میان طالبان و قوای افغان، از

 .مجبور به ترک خانه و روستاهای شان شده اند حومۀ شهر لشکرگاه

ر محافظت پناهندگان خواستا کارولین وان بورن، مسوول افغانستان در کمیشنری عالی ملل متحد در امور

ون بر حمایت فوری بیشتر نیاز است، زیرا افز و معاونت از بیجاشدگان هلمند شده و گفته است: "به

 ".ت و گریبان استافغانستان[ با آزمون ناامنی دس] گیری کروناویروس، آن کشورهمه

اعدت فوری در هلمند به مس شدهنفر بیجا ۵۰۰۰کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان گفته است که 

بود غذا، آب بیجاشدگان هلمند با مشکل نبود یا کم نیاز دارند. بررسی این نهاد نشان داده است که اکثر

 .بهداشتی، تشناب و پول روبرو اند آشامیدنی، سرپناه، وسایل
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ار ادامه شده به کغیرنظامیان بیجا  خانم وان بورن گفته است: "امدادرسانان با دسترسی اندک به اکثر

هلمند در پی -های تعبیه شده و انسداد دوامدار شاهراه قندهاربم دهند. قطع ارتباطات مخابراتی، تهدیدمی

 ".ها افزوده استپل، به چالش تخریب چندین

برند، برخی از سر می ملل متحد گزارش داده است که بیجاشدگان هلمند در وضعیت نامساعد معیشتی به

ن خانواده یک که اندکی توانایی مالی دارند، چندی روز را در فضای باز سپری کرده و آنانی همآنان شب و 

 .اند دوکان را مشترک کرایه گرفته

 سبب شده است که سازمان ملل متحد گفته است که ناامنی و جنگ از یک طرف و فقر از سوی دیگر

 .به محالت اصلی شان برگردند نندجا شده اند، نتواها افغان که در داخل کشورشان بیمیلیون

 

 .س را آغاز کردپلیس و دادستانی فرانسه تحقیقات درباره حمله با چاقو به دو زن در نزدیکی برج ایفل پاری

مهر(  ۲۷) اکتبر ۱۸ د و با هم دختر عمو هستند، شامگاه یکشنبهنام دارن« کنزا»و « امل»دو زن که  این

پاریس در پای برج ایفل مشغول « دومارسشان» شان در پارکبه همراه چند نفر دیگر از اعضای خانواده

 .درگیر و در جریان دعوا زخمی شدند قدم زدن بودند که با دو زن دیگر

اعضا خانواده قربانیان  سگ دو زن مهاجم آغاز شد. یکی ازگفته شاهدان و خود قربانیان، دعوا بر سر  به

گفت که آنها سگ خود را نبسته بودند و  که در محل حضور داشته به خبرنگار روزنامه لیبراسیون

اند که مواظب حیوان ترسیده بودند. ظاهرا آنها از آن دو زن خواسته هایی که همراه آنان بودند، ازبچه

آنها حمله  ها نزدیک نشوند. اما صاحبان سگ، عصبانی شده و بهز حد به بچهباشند که بیش ا شانسگ

 .اندکرده
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

نسه پیچید. رااجتماعی ف هایاز روز دوشنبه در شبکه« نژادپرستانه»این حمله به عنوان یک حمله  خبر

اند. اند به آنها حمله کردهکنزا روسری به سر داشته های مهاجم به دلیل آن که امل واند زنبرخی نوشته

عرب »قول خانواده دو زن قربانی نوشت که مهاجمان در حال حمله آنها را  روزنامه لیبراسیون از

 «.تان برگردیدکشور خود اینجا خانه ماست، به»اند: خطاب کرده و گفته «کثافت

اش ضربه زده و بعد نویسد که یکی از مهاجمان ابتدا به جایی از سر کنزا، نزدیک شقیقهاین روزنامه می

 .چاقویی را در شکمش فرو کرده است

اند. به داشته «ظاهری اروپایی»نویسد دو زن جوان مهاجم فرانسه به نقل از شاهدان می خبرگزاری

راحی برداشته و بالفاصله زیر تیغ ج از دو زن مجروح به شدت پارگی گزارش این خبرگزاری دست یکی

اش سوراخ شده است، اما با این حال جان هیچ یک از ریه رفته است. زن دیگر شش ضربه چاقو خورده و

 .آنها در خطر نیست

اضر دقیقه در محل ح ۵۰و  ۲۰نیز تأیید کرده که نیروهایش در ساعت  نشانی و امداد پاریسآتش مرکز

أموارن پلیس دو فرد مهاجم نیز به دست م .اندشده و مجروحان این دعوا را به بیمارستان منتقل کرده

برای « اقدام به قتل»ای نیز در این زمینه با اتهام پرونده .بازداشت و به کمیساریا منتقل شدند

قضایی فرانسه  اهک به دستگتشکیل شده است. با این حال لیبراسیون به نقل از منابع نزدی شدگانبازداشت

ست که هنوز تحقیق در این زمینه، گفته ا نوشته است که دادستانی پاریس همزمان با دستور گشودن پرونده

یافته و منتظر یا مذهبی یا در پیوند با حجاب در این پرونده دست ن به شواهدی دال بر ماهیت نژادپرستانه

 .تحقیق در این زمینه است نتیجه

کرده، روسری را از  های کنزا مبنی بر این که مهاجمان به دخترعموی او هم حملهبا نقل گفته لیبراسیون

ممکن است ماجرا تلفیقی از دعوا بر سر سگ  نویسد که با این همهاند، میروی سرش کشیده و پاره کرده

 .از آن باشد های نژادپرستانه بعدو سپس توهین

نویسد که دادستانی تا زمان روشن شدن نتیجه تحقیقات در روزنامه لوموند نیز به نقل از منابعی دیگرمی

 .این زمینه اظهار نظر نخواهد کرد

تبار به دلیل چچنی م به دست یک پناهنده مسلمانرویدادی چند روز پس از سر بریده شدن یک معل چنین

 .رانسه برانگیخته استنژادی را جامعه ف های مذهبی ونشان دادن کاریکاتورهای پیامبر اسالم، حساسیت
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هزار و  ۳۹، های اخیر هلمندگوید که در جریان درگیرییصبح، کابل: کمیسیون مستقل حقوق بشر م۸

 اند.شان آواره شدهتن از مناطق ۲۰۰

ها، پنج ای گفته است که در جریان این درگیریام میزان با نشر اعالمیهاین کمیسیون روز چهارشنبه، سی

ل طالبان اطق زیر کنترخانواده به من ۵۰۰خانواده به مناطق زیر کنترل دولت و سه هزار و  ۶۰۰هزار و 

 اند.رفته

ای، بمباران نیروهای های کنار جادهدهد که در جریان انفجار ماینهای این نهاد نشان میچنان یافتههم

 اند.تن دیگر زخمی شده ۱۱۱تن کشته و  ۱۵کم خارجی و اصابت راکت، دست

 ۱۴مرد،  ۸۲در میان زخمیان نیز  گان این رویدادها، یک زن، پنج مرد و نُه کودک وشدهدر میان کشته

 اند.کودک شامل ۱۵زن و 

 د.این نهاد کشتار غیرنظامیان را محکوم کرده و از دو طرف خواسته است که جنگ را پایان بخشن

گان جاشدهبس شده است تا بدین ترتیب، به وضعیت بیچنان خواستار آتشکمیسیون مستقل حقوق بشر هم

 متوقف شود. توجه شده و کشتار و ویرانی

رسانان اجتماعی خواسته است که به اش از حکومت، نهادهای بشری و کمکاین کمیسیون در اعالمیه

 گا بشتابند.جاشدهکمک بی

ای در ولسوالی جلزیر میدان شود که تنها در نتیجه انفجار یک ماین کنار جادهاین آمار در حالی اعالم می

 غیرنظامی کشته شدند. ۱۲وردک، 

 

هزار و  ۳۹، های اخیر هلمندریگوید که در جریان درگیصبح، کابل: کمیسیون مستقل حقوق بشر می۸

 اند.شان آواره شدهتن از مناطق ۲۰۰

ها، پنج ای گفته است که در جریان این درگیریام میزان با نشر اعالمیهاین کمیسیون روز چهارشنبه، سی

رل طالبان خانواده به مناطق زیر کنت ۵۰۰خانواده به مناطق زیر کنترل دولت و سه هزار و  ۶۰۰هزار و 

 اند.رفته

ای، بمباران نیروهای های کنار جادهدهد که در جریان انفجار ماینهای این نهاد نشان میچنان یافتههم

 اند.تن دیگر زخمی شده ۱۱۱تن کشته و  ۱۵کم خارجی و اصابت راکت، دست

 ۱۴، مرد ۸۲گان این رویدادها، یک زن، پنج مرد و نُه کودک و در میان زخمیان نیز شدهدر میان کشته

 اند.کودک شامل ۱۵زن و 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 د.این نهاد کشتار غیرنظامیان را محکوم کرده و از دو طرف خواسته است که جنگ را پایان بخشن

گان جاشدهبس شده است تا بدین ترتیب، به وضعیت بیچنان خواستار آتشکمیسیون مستقل حقوق بشر هم

 توجه شده و کشتار و ویرانی متوقف شود.

رسانان اجتماعی خواسته است که به اش از حکومت، نهادهای بشری و کمکاعالمیه این کمیسیون در

 گا بشتابند.جاشدهکمک بی

ای در ولسوالی جلزیر میدان شود که تنها در نتیجه انفجار یک ماین کنار جادهاین آمار در حالی اعالم می

 غیرنظامی کشته شدند. ۱۲وردک، 

 

 

جنوب  غیرنظامی که در سازمان ملل در امور مهاجرت خواستار حمایت از بیجا شدگان کمیساریای عالی

سوالی های هزار تن از ول ۴۰ افغانستان مورد خشونت قرار گرفته اند شده است. به گفته مقامات بیش از

 .مختلف بیجا شدند

ده هزار غیرنظامی ش آژانس سازمان ملل در امور مهاجرت خواستار حمایت و کمک فوری برای ده ها

 .افغانستان آواره شده اند است که در اثر افزایش خشونت اخیر در والیت هلمند در جنوب
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 اوی،نمناطق نهر سراج،  این سازمان در بیانیه ای گفت: درگیری میان طالبان و نیروهای دولتی در

ها شامل زنان، مردان و کودکانی بیجا کرده است. آن نادعلی، مارجه هلمند و شهر لشکرگاه ساکنان آنها را

شرایط  رایبهیچ امکانی »مجبور به ترک خانه های خود شدند. این منبع می افزاید  هستند که در اثر جنگ

 «.زندگی بهتر در آنجا وجود ندارد

ه روز گذشت ۱۰جریان  ست، اما مقامات محلی می گویند که دراگرچه تعداد دقیق آوارگان مشخص نی

 .خود شده و آواره گردیدند هزار تن مجبور به ترک خانه های ۴۰خانواده در حدود  ۵۰۰۰

رت افغانستان متحد درامورمهاج در این بیانیه به نقل از کارولین وان بورن نماینده کمیساریای عالی ملل

ر در یک هم اکنون این کشو»پیهم در افغانستان است.  نتیجه خشونت هایآمده است: آوارگی این افراد 

ر نظامی سوی دیگر نا امنی و ویروس کرونا هر دو تهدیدی است به مردم غی از« بحران جدی قرار دارد.

 .ها به کمک فوری نیاز دارندآن و

ی آسیب دیده در هلمند خانواده ها ۵۰۰۰ردوستانه به گوید که برای ارائه کمک های بشاین آژانس می

 .کمک کرده است

یده به خانواده های آسیب د کمیساریای عالی سازمان ملل د رامور مهاجرت خاطر نشان می کند که این

 .ارندآشامیدنی ، سرپناه و امکانات بهداشتی نیاز د کمک های بشردوستانه اضطراری مانند غذا، آب

ای آسیب هبه این خانواده  میلیون افغانی را برای کمک ۲۰از سوی دیگر اداره عالی رسیدگی با حوادث 

 .خانواده آسیب دیده است ۲۰۰غذایی به  پذیر اختصاص داده است و در حال تهیه بسته های

ثر جنگ در گان داخلی در ا میلیون تن آواره ۴،۱تا کنون در حدود  ۲۰۱۲قابل یاد آوری است که از سال 

 .های اصلی شان بیجا شدندتن از خانه ۲۲۰ ال جاری در حدودافغانستان بیجا شده اند. تنها در س
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 خواستند که امکان پذیرش شمار پس از دیدار با انگال مرکل، صدراعظم این کشور  مسئوالن نواحی آلمان

اند،  فعلی صدمه دیده که بیشتر از دیگران به خاطر شرایط»معدودی از مهاجران از کمپ های یونان 

 .«فراهم شود

ه )شماره رسانه ای فونک های گروه کریستوف الندشایت، معاون رئیس ائتالف شهرها و نواحی به روزنامه

مشکل مهاجرت در اروپا حل نمی شود.  روز چهارشنبه( گفت، ما می دانیم که با این اقدامات

مسئولیت اش و در هماهنگی با ایاالت و شهرها و نواحی که آماده  ر راستایحکومت فدرال باید د» ولی 

 .«هددنشان  بشردوستی اش را به این وسیله مهاجران هستند، تا حد امکان در آینده نزدیک به پذیرش

را می توان در  تعداد از مهاجران به این منظور مقام های مسئول باید در این زمینه به توافق برسند که چه

 .آلمان در چارچوب سهمیه بندی قبول کرد

دون ان بالند شایت که شهردار شهری به نام کمپ لینت فورت است، از لزوم پذیرش کودکان و نوجوان

 .همراه، بیماران و اشخاص مجروح سخن گفت

ولیت شان که آلمان همیشه به مسئ هیچکس نمی تواند با دیدن این تصاویر بی خیال بماند. نواحی»او گفت: 

کند و یا  اند. هیچکس قصد ندارد سیاست مهاجرت را محلی کمک به انسان های نیازمند است، اذعان داشته

سئولیت م بسپارد. این اقدام در حال حاضر از نظر قانونی هم مقدور نیست و نواحی مسئولیت آن را به

 .«حکومت فدرال نباید زیرسوال برود
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 شرکت نداشتند، با روز سه شنبه مرکل در یک کنفرانس ویدیویی که رسانه ها و مطبوعات در آن

 .صحبت کرده بود سیاستمداران نواحی آلمان راجع به پذیرش مهاجران از یونان

 

 

ر میتاراخی وزی میرویس ناب معین سیاسی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی افغانستان با نوتیس

ونان نیز دیدار سفیر افغانستان در ی مهاجرت یونان درسفر دو روزه به این کشور مالقات کرد. در این

 .حضور داشت

الت رسیدگی به مشک رایمعین سیاسی وزارت خارجه افغانستان در این دیدار با همتای یونانی اش ب

ا صحبت جزایر یونان و شرایط عودت آنه پناهجویان افغان به ویژه به مسأله حضور مهاجران افغان در

 .کردند

افغان در جامعۀ یونان از طریق  های مؤثر برای ادغام سریع پناهندگاناندازی برنامههر دو جانب روی راه

 .موافقت کردند ییهای آموزشی حرفهتسریع و افزایش برنامه

هاجران تأکید حقوقی م های بیشترآقای میرویس ناب همچنان با وزیر امور مهاجرت یونان بر حمایت

های سفر سازی فرصتتسهیالت الزم و فراهم نمودند. افزون بر این، دو جانب روی ایجاد شرایط و

 .کردند های دوجانبه توافقامضای یادداشت تفاهم نامه همکاری مهاجرت قانونی اتباع افغانستان و
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های امنیتی در درنظرداشت واقعیت به گفته وزارت خارجه افغانستان عودت مهاجران افغان از یونان با

 .گرفت افغانستان و به گونه داوطلبانه صورت خواهد

تش سوزی هستند. پس از آ جزیره لیسبوس به مشکالت زیادی روبرو مهاجران افغان در یونان به ویژه در

ر می برند. به گفته مهاجران وضعیت زندگی آنها س ها در اردوگاه جدیدی در لیسبوس بهاردوگاه موریا، آن

 .از اردوگاه موریا است دراین اردوگاه جدید بد تر

هایی ر خیمهدساکنان این اردوگاه  .در همین حال سازمان های حقوق بشر نیز از دولت یونان انتقاد کردند

اکنون در این اردوگاه جدید در شرایط مهزمستان نیست. مهاجران  کنند که مناسب با آب و هوایزندگی می

 .می شوند وز معلوم نیست که بالخره در کدام کشور اروپایی پذیرفتهانتظار اند، اما هن نا مناسبی در

 

 ویان اخراج شده ازش پناهجخواهد پذیرها وقفه به دلیل شیوع ویروس کرونا، می افغانستان پس از ماه

لمان آآژانس مطبوعاتی  آلمان را تحت شرایط خاص دوباره از سر گیرد. وزارت مهاجرت افغانستان به

 .رد شده را بپذیرد گفته است که تحت شرایط خاص ممکن است دوباره پناهجویان

 ۳۳. در شخص نشده استآلمان م تا هنوز تاریخ پرواز برای اخراج گروه دیگری از پناهجویان رد شده از

رد را م ۹۰۷در جریان چهار سال گذشته در مجموع  بار اخراج قبلی، حکومت فدرال و ایالت های آلمان

 .اند. آخرین اخراج جمعی از آلمان در ماه مارچ امسال صورت گرفت به افغانستان اخراج کرده
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لح، درگیری صآغاز مذاکرات  اخراج پناهجویان رد شده از آلمان به افغانستان بحث برانگیز است. با وجود

ظامی کشته هزار غیرن ۱۰۰دارد. در ده سال گذشته بیش از  بین حکومت افغانستان و طالبان همچنان ادامه

 .و زخمی شده اند

رونا بودند، از اثر شیوع ویروس جدید ک اقتصاد و سیستم های صحی افغانستان که از قبل نیز ضعیف

 .بیشتر تحت تأثیر قرار گرفته اند

 دشوار دست آورد بر اساس گزارش وزارت خارجه آلمان، افغانستان در بخش حقوق بشر تحت شرایط

یست، نقادر به محافظت شهروندان خود  های داشته است. بنابرین گزارش، حکومت افغانستان اما اغلب

 .حت کنترول خودشحتی در مناطق ت

اندهان از قبایل، فرم در بسیاری از مناطق افغانستان یک ساختار پیچیده قدرت وجود دارد که متشکل

گزارش محرمانه امسال مقامات آلمانی درباره  ر یکد جنگی و برخی از فرماندهان پولیس و طالبان است.

که "این  قرار گرفته است، آمده است دسترس آژانس مطبوعاتی آلمان مسائل پناهندگی و اخراج ها که در

ان شان اند مخالف مختلف به دلیل داشتن شبکه ها گسترده و متحدان شان قادر به هدف قرار دادن گروه های

 ."و حتی تعقیب و پیگرد شان در سراسر کشور اند

ه طور بشیوع ویروس کرونا  آلمان اخراج پناهجویان رد شده به خارج از کشور های اروپایی را پس از

حادیه اروپا مارچ امسال اخراج ها به کشورهای غیر ات رسمی به حالت تعلیق در نیاورده است، اما از ماه

 داءیافته اند. این کاهش چنین استدالل شده است که گویا کشور های مب به طور قابل توجهی کاهش

 .ورزیدند اعپناهجویان، به دلیل شیوع ویروس کرونا، از پذیرش دوباره اتباع شان امتن
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گان با اولی اندریس نورالرحمن اخالقی سرپرست و نامزد وزیر وزارت امور مهاجرین وعودت کننده

 .لندمن، سفیر ناروی در کابل دیدار کرد

ت منظور مدیری این نشست در رابطه به وضعیت مهاجران افغان در آن کشور، هماهنگی بیشتر به در

 .و گفتگو نمودند ها بحثعیت مهاجران و تاثیرگزاری روند صلح روی مهاجرت افغانوض

شور ککه در  گی به مهاجرینگان، از میزبانی و رسیدهوزارت امور مهاجرین و عودت کننده سرپرست

نامه مشترک با ناروی روی بازنگری تفاهم ناروی زیست دارند اظهار سپاس و امتنان نموده در ادامه از

ها میان دو جانب روی افغانستان، خواهان بلند رفتن سطح هماهنگی مدیریت مهاجران توسط دولت

 .مهاجران شد مدیریت

کشور در  اخالقی از کشور ناروی خواست که به موضوع حقوق بشری مهاجران و وضعیت امنیتی آقای

اش را های اداراهگیها و آمادهبینی ها توجه داشته باشد. وی پیشی افغانگموقع بررسی درخواست پناهنده

تواند یک آینده خوب اعالم نموده افزود: " تحقق صلح می در صورت تحقق و عدم تحقق صلح در کشور

 گی مطلوب بههای داخلی کشور رقم بزند، عدم تحقق صلح و عدم رسیدهبیجاشده را برای مهاجران و
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خلق کند که نیاز به توجه  ها به سوی اروپا راتواند یک بحران دیگر مهاجرت افغانگان میندهبازگشت کن

 ".جدی جامعه جهانی را دارد

از کشورهای  یکی اش را به عنوانحال سفیر ناروی در کشور خبر داد که این کشور تعهداتهمین در

کند. ش میتحقق صلح در افغانستان تال رایحامی افغانستان در نشست جنوا اعالم خواهد کرد و همچنان ب

 .گان افغان متعهد استارایه خدمات به بازگشت کننده وی یادآور شد که دولت ناروی در زمینه

 .ر مهاجر استهزار افغان در آن کشو۱۶صورت گرفت که در حدود  این نشست در حالی

 

ان از کمک نقدی برای  20ت امور مهاجرین و عودت کنندگان والیت بغالن به روز سه شنبه ریاس  210می  
داد   . خانواده بیجاشده درآن والیت خیر

، دند غوری، دند شهاب الدین ، ولسوایل های تاله و برفک،  این خانواده های قبال از مناطق چشمه شی 
 . که توسط این اداره شناسای  شده استنهرین و ساحات مختلف به مرکز بیجاشده بودند  

 . در مرکز توزی    ع شد  ACTED هزار افغای  بوده که از جانب موسسه 9کمک یادشده به هر خانواده مبلغ 

د   . قرار است که در روز های آینده برای این خانواده ها مساعدت غذای  و غی  غذای  نی   صورت گی 
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ان کمک غذای  و غی  غذای   29آمریت امورمهاجرین و عودت کننده گان والیت غور به روز سه شنبه  می  
 . نمود  خانواده بیجاشده ناشی از جنگ را در آن والیت توزی    ع 106برای 

از اثر جنگ و ناامت  از ولسوایل جوند والیت بادغیس و ولسوایل های شهرک،  خانواده های یادشده
وز بیجا شده بودند که سوی  چهارسده ،تولک، پسابند، دولت یار و قراء میدان بره خانه به حومه شهر فی 

 اداره مهاجرین سوی و مستحق کمک دانسته شده ب
ی

 . ودند موسسات همکار با هماهنگ

ده،  14کیلو آرد،   200کمک یادشده به هر فامیل   تکیلو بیسکوی  2 کیلو آرد مقوی برای زنان حامله و شی 

، و دو تخته ترپال از جانب  WFP از جانب موسسه خانه، البسه زمستای  و بسته های ظروف آشی  
 توزی    ع شد.  موسسه یونسف بوده که با حضور نماینده موسسه یاد شده و اداره مهاجرین در مرکز 

 


