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 1399عقرب _سال  27

 

کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت د    

 ریاست اطالعات و ارتباط عامه

 بولتن خبری 

 

 آمریت ارتباط عامه

 مدیریت عمویم ویب سایت

 

 وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان
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 صفحه                                                                                                   عناوین                                                               

 4 --------------------- کندپناهنده افغان را پس از آن که فرزندش در آب غرق شد، محاکمه یم کی ونانی

 6 ---- گرفته شد  به برریس انیبام تیو عودت کنندگان ول  نیور مهاجر ام تیآمر  و خدمات   یادار  تیوضع

 یبردار ه به بهرهو برگشت کنندگان ساخته شد داخیل یها جاشدهیب یبرا انیباب مکتب که در بام کی

 7 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- دیرس

 دار ید انیبام سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با وایل عایل سار یو کم نیرسپرست وزارت امور مهاجر 

 8 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- .کرد

 10 ---------------------- ها خنر داداز ادامه کمک انیملل متحد در امور پناهندگان در سفر به بام شن  یکم

    ا یب کیل هړ د هوک ځترمن ی: د وزارت او نارو  الیمرست تونکو ښد پناغو 
 12 ------------------- ده ا یتړ ته ا کتن 

 13 --------------------------------------------------- خانواده در هلمند مساعدت صورت گرفت 331به 

 14 ----------------------------------------------------------------------------------------------- درباره

   ايهېځب ک    مروز ین
 14 -------------------------------------------------------- شوي شوو کورنيورسه مرسن 

ول هوا ونیلیم ۱۹جاپان به ارزش   15 ----------------------------- سازد در افغانستان یم ت  دالر مرکز کنن 
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وزارت امور مهاجرین 
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 تر تر یس سایت ویب 

 

ماه گذشته خود را به سواحل جزیره ساموس  ۱۱نفر در  ۱۴۰۰بنابر گزارش سازمان ملل متحد تنها 

 اندرسانده

ساله خود را از  ۶ان پرس های ترکیه به یوندادستات  یونان یک مرد جوان افغان را که به هنگام عبور از آب

 دست داد، به اتهام "غفلت و به خطر انداخت   جان فرزندش" به دادگاه فراخوانده است. 

 برند. ای را به دادگاه یمها در یونان چنت   پروندهر است که دادستانها، این نخستت   بابنابر گزارش

مهاجر دیگر روز هشتم نوامنر )یک هفته پیش(  ۲۵قایق بادی حامل این مرد افغان که هویتش علن  نشده و 

 در نزدییک جزیره ساموس واژگون شد. 

شب در میان ساله او در تارییک نیمه ۶ساله توانست خود را به ساحل برساند اما پرس  ۲۵آن شب این مرد 

 جان او را صبح روز بعد به ساحل آورد. امواج گم شد و آب پیکر تر 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 است" فعالن حقوق پناهجویان یم
ی

گویند دادگایه کردن این مرد افغان "حمله مستقیم به حقوق پناهندک

ی کنند نه پدری ستجو را پیگن  ساعته" گارد ساحیل برای فرستادن تیم ج ۶ها باید علت تاخن  "و دادستان

 را که به محض رسیدن به ساحل به دنبال کمک برای نجات فرزندش رفته است. 

اند خود را از ترکیه به یونان برسانند. بنابر گزارش سازمان هزاران پناهجو در سال جاری میالدی تالش کرده

 اند. ساموس رساندهماه گذشته خود را به سواحل جزیره  ۱۱نفر در  ۱۴۰۰ملل متحد تنها 

سال حبس  ۱۰تا  ۶چنانچه دادگاه او را گناهکار تشخیص دهد این مرد افغان ممکن است به تحمل مجازات 

 محکوم شود. 

یس گفته با وجود این که تلفن امداد و درخواست کمک برای گارد ساحیل یونان در حدود تر وکیل او به تر 

 ساعت بعد یک خودرو آن هم برای بردن جسد ارسال شده است.  ۶نیمه شب انجام گرفته اما تنها حدود 

 این وکیل گفته پلیس باید چرات  این تاخن  را برریس کند نه این که عمل پدری را مورد مواخذه قرار دهد که

 به محض رسیدن به خشیک تالش کرد خود را به آبادی برساند و کمک پیدا کند. 

 

ات تجوی اولیه هیچ قایق  را پیدا نکرد و تارییک شب مانع از عملیگوید جسسخنگوی گاردساحیل یونان یم

 شد. جستجو یم

 از پناهجویات  بوده که اغلب از جنگ سوریه و اوضاع افغانستان   ۲۰۱۵یونان از سال 
ی

شاهد موجر بزرک

د و به های میان ترکیه و یونان قصد رسیدن به اروپا را داشتنگریخته بودند. بسیاری از آنها از مسن  آب

 اند. همت   علت هم صدها نفر یط چند سال گذشته در این آبها غرق شده

های مایل ها، ترکیه با اتحادیه اروپا توافق کرد که در ازای دریافت کمکیک سال پس از اوج این مهاجرت

 تالش کند هزاران پناهجو را در داخل خاک خود نگه دارد. 

جود تحادیه اروپا بر رس مسایل گوناگوت  رو به زوال رفته است و با و اما از آن زمان تاکنون روابط ترکیه با ا

ها را به آنکارا داده، ترکیه از اوایل سال جاری میالدی مرز خود با این که اتحادیه اروپا قول افزایش کمک

 های گذشته هم موج جدیدی از پناهجویان برای رسیدن به اروپا دل بهیونان را بازگشود و در خالل ماه

 اند. های سهمگت   دریای اژه زدهآب

ی موج جدید پناهجویان در چند ماه اخن  حن  به افزایش تنش در جزایر یونات  واقع در دریای اژه شکل گن 

 شده است. 

ایط اقامن  هم بسیار اردوگاه های پناهجویان در جزایری چون ساموس و لسبوس فراتر از ظرفیت رفته و رسر

 ده است. دشوار و نامناسب گزارش ش
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ره کرد. در جریان آن، پناهجو را آوا ۱۲۰۰۰سوزی در کمپ جزیره لسبوس، حدود در ماه سپتامنر آتش

 سوزی متهم کردند. اندازی آن آتشمرد افغان را به عنوان مظنونان راه ۴های یونان مقام

جرت به اروپا قلمداد ای برای مهااین کشور به عنوان دروازه کند مانع از آن شود کهدولت یونان تالش یم

 دهد. شود و به همت   علت هم اقدامات  در جهت منرصف کردن و دور نگه داشت   مهاجران جدید انجام یم

 سایت وزارتویب 

 

 رسپرست و نامزد وزیر وزارت امور مهاجرین و عو  1399عقرب  26دوشنبه 
 
دت کنندگان نورالرحمن اخالق

در سفرش به ولیت بامیان، به آمریت امور مهاجرین آن ولیت حضور یافته و وضعیت اداری و خدمات  

 آن نهاد را مورد برریس قرار داد. 

در نشسن  که با کارمندان اداره مهاجرت بامیان صورت گرفت مشکالت و چالش های فراروی کاری آنان از 

کارمندانش در بامیان ضمن هدایات لزم در زمینه بهبود وضعیت   سوی رسپرست وزارت استماع و وی به

اداری و خدمات  آنان را تالش صادقانه بیشن  در امور کاری شان فراخوانده بیان کرد: "ما با مستضعف ترین 

قرسر جامعه رسو کار داریم و این موضوع ایجاب یم کند تا همه کارمندان وزارت با ذهنیت صادقانه و انسان 

 به بیجاشده ها که از نیازمندی و آسیب پذیری بلندی برخوردار هستند، تالش کنند."دوست
ی

 انه در رسیدک
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

در همت   حال برج  از نماینده گان خانواده های برگشت کننده و بیجاشدگان داخیل نن   دراین نشست حضور 

یک ساخته اشتغالزات   داشته، مشکالت را در عرصه اشتغال و مسکن با رسپرست وزارت امور مهاجرین رسر

 را در تشویق مهاجران به برگشت موثر دانستند. 

 مبن  بر خواست برگشت کنندگان بیان کرد: "تعهد روشن حکومت را دارید، فرصت برای 
 
آقای اخالق

توزی    ع زمت   فراهم شده و در سال آینده روند توزی    ع نمرات زمت   برای مستحقت   بر اساس فرمان جدید 

 خواهد شد."ریاست جمهوری آغاز 

 سایت وزارت ویب 

 

این مکتب که تحت نام شهید وحدت میل در مرکز بامیان ساخته شده و با  1399عقرب  26یکشنبه، 

 رسپرست و نامزد وزیر وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، فلیپوگراندی  
 
حضور نورالرحمن اخالق

ن ، سید انور رحمن  وایل ولیت بامیان و خانم کرولیکمیسار عایل سازمان عایل ملل متحد در امور پناهندگان

رئیس دفن  کمیساریای عایل سازمان ملل متحد در امور پناهندگان مقیم کشور و برج  از مسئولن حکومت 

ده شد.   محیل بامیان به بهره برداری سنر
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

نامه های رسپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در سخنانش از تاکید جدی حکومت روی بر 

خدمات  توسعه محور برای بیجاشدگان داخیل و برگشت کنندگان سخن گفته، ساخت این مکتب را نن   در 

ادامه همت   تصمیم حکومت خواند. وی اشاره کرد که اداره اش با همکاران بت   الملیل به خصوص کمیساریای 

رد و این روابط نیک سبب خواهد عایل سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در یک ارتباط خوب قرار دا

ی برای بیجاشدگان داخیل و برگشت کنندگان در کشور انجام شود.   شد تا برنامه های توسعه ای بیشن 

: "توسعه افغانستان از مسن  معارف امکان پذیر بوده و مکتب را که امروز افتتاح یم 
 
به گفته آقای اخالق

 و دیگر باشندگان محل است. دولت افغانسان با تطبیق نماییم برای عودت کنندگان، بیجا شدگان داخیل

 تالش دارد تا زمینه کار و آموزش را برای عودت کنندگان در گوشه گوشه این  
 
برنامه های مختلف انکشاق

کشور فراهم نماید." همچنان کمیسار عایل سازمان ملل در امور پناهندگان در این مراسم با ابراز خرسندی 

سطح افغانستان مهم خوانده گفت: "خوشحالم که امروز شاهد افتتاح تعمن  مکتب  تاسس مکاتب را در 

 هستم. 

بامیان در بخش معارف پیشتاز و نمونه است، من امیدوار هستم که روند توسعه از راه معارف ادامه یابد." 

اخت مکتب در همت   حال وایل بامیان از حمایت مایل دفن  سازمان ملل در امور پناهندگان در زمینه س

 عودت کنندگان و باشندگان بامیان قدردات  کرده بیان کرد: 
ی

مذکور و تالش این اداره در عرصه بهبود زندک

ی علم و دانش بوده و همواره تالش نموده اند  یف ولیت بامیان از گذشته های دور مشتاق فراگن  "مردم رسر

ایط زمینه مکتب رفت   به فرزندان شان مهیا باشد، ا  مروز نن   والدین گرایم از فرزندان شان در راهدر هر رسر

 آموزش و تحصیل حمایت میکنند."

صنف دریس، صنف   16این مکتب که در قریه پیتاب لغمان مرکز ولیت بامیان موقعیت دارد، دارای 

 پایه من   و چوک، وسائل بازی برای اطفال، آب آشامیدت   280کمیپوتر، اتاق لبراتوار، چهار اتاق ادارای، 

دانش  267هزار دالر امریکات  به صورت پخته اعمار گردیده و در حال حاض  بیشن  از  351بوده و با هزینه 

 آموز دخن  و پرس در این مکتب مرصوف آموزش هستند. 

 سایت وزارت ویب 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

 

 رسپرست و نامزد وزیر وزارت امور مهاجرین 1399عقرب  26دوشنبه، 
 
و عودت کنندگان  نورالرحمن اخالق

و فلیپو گراندی کمیسار عایل سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، خانم کرولین رئیس دفن  کشوری این 

نهاد، یط سفرش به ولیت بامیان با سید انور رحمن  وایل بامیان دیدار و در پیوند به وضعیت عودت 

 .کنندگان و بیجاشده گان داخیل صحبت و تبادل نظر کردند

پرست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان اشاره کرد که حکومت موضوع مهاجرت را در اولویت کاری رس 

الملیل سبب انجام برنامه های موثر در خویش قرار داده و همچنت   همکاری نزدیک دولت و نهادهای بت   

 کشور و تشویق مهاجران به برگشت خواهد شد. 

ها جهت تشویق و حمایت مهاجرین و عودت قسمت تطبیق برنامهبه گفته وی: "وزارت امور مهاجرین در 

 به امور مهاجرین از اولویت کاری ماست
ی

همچنان کمیسار عایل  ".کنندگان متعهد به همکاری بوده و رسیدک

 به امور مهاجرین را از جمله اولویت های اسایس آن 
ی

سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، نن   رسیدک

د تا زمینه انکشاف و توسعه در افغانستان و بخصوص ولیت بیان کرد: "تالش صورت یمسازمان خوانده  گن 

 ".بامیان فراهم گردد و از این طریق زمینه تشویق مهاجرین جهت عودت به کشورشان فراهم گردد
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 وایل بامیان، ضمن خوشامد گوت  به هیئت متذکره از همکاری
در های وزارت امور مهاجرین سیدانور رحمن 

 به وضعیت بیجاشده های داخیل و برگشت کنندگان بامیان و حمایت
ی

دفن  سازمان ملل متحد  زمینه رسیدک

های آن سازمان در راستای انکشاف و توسعه ولیت در امور پناهندگان سپاسگذاری نموده بر تداوم فعالیت

 به امور مهاجرین، تأکید ورزیده خواستار حمایت دوامد
ی

 .ار آن سازمان گردیدبامیان و رسیدک

 دویچوله

عودت کنندگان کمیشن  عایل سازمان ملل متحد در امور پناهندگان همراه با رسپرست وزارت مهاجرین و 

و بازدید از وضعیت بیجاشدگان و عودت  « شهید وحدت میل»افغانستان برای افتتاح مکتب ابتدائیه 

 .کنندگان به ولیت بامیان سفر نمودند

   

فلیپو گراندی، کمیشن  عایل سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به دویچه وله گفت که این اداره سازمان 

دهد و آنان را کنندگان ادامه یمهایش به افغانستان و به خصوص بیجاشدگان و عودتکمکملل متحد به  

 .گذاردتنها نیم

هایش به دولت افغانستان و به کسات  که بازگشت  اداره من )یو این اچ یس آر( به کمک»گراندی افزود: 

های افتتاح این مکتب، ییک از نمونه دهد تا به پای خود ایستاد شوند و کرده اند و بیجاشدگان داخیل ادامه یم

 «.بارز آن یم باشد

https://www.dw.com/fa-af/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%86%D8%B1-%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9%D9%87%D8%A7-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF/a-55617154?fbclid=IwAR1kQN1PZLdksxD-s6GkQKhIdtp-EtF5RbnzmjEgcElhuGw9A-G6bugNGjc
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 وعودت کنندگان

بات   ۴۰او گفت که کشورهای مختلف به خصوص ایران و پاکستان  سال است که از مهاجرین افغان من  

دانم که افراد بدون مدرک ]در این کشورها[ مشکالت  دارند، اما خوشحالم که کشورهای یم»کنند: یم

کنند که افراد بدون مدرک، با مدرک شوند و با مشکل بر ن روی طرج کار یمپاکستان، ایران و افغانستا

 «.نخورند و رنج شان کم شود

 

ی ملل متحد در امور پناهندگان  مکتب ساخته شده به کمک کمیشن 

موجر از مهاجران افغان از کشورهای همسایه به وطن شان  ۲۰۰۱بعد از فروپایسر حکومت طالبان در سال 

ها، صدها هزار تن دیگر یا در داخل آواره شده و یا به کشورهای منطقه اما با اوج گرفت   ناامن   عودت کردند،

 .و اروپا مهاجرت کردند

 ۱۲گوید که در یط دو دهه اخن  بیش از نجبیه معصویم، آمر مهاجرین و عودت کنندگان ولیت بامیان یم

های این نفر از ولسوایل ۶۲۰۰ند و همچنان هزار نفر از کشورهای خارجر به این ولیت عودت نموده ا

 .ولیت بیجا شده اند

https://www.dw.com/fa-af/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%86%D8%B1-%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9%D9%87%D8%A7-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF/a-55617154?fbclid=IwAR1kQN1PZLdksxD-s6GkQKhIdtp-EtF5RbnzmjEgcElhuGw9A-G6bugNGjc
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 وعودت کنندگان

 

 کنندگان و بیجاشدگان خنر دادها به عودتفلیپو گراندی از ادامه کمک

 ۲۶۷این مکتب مختلط به صورت دو طبقه به شکل معیاری و استندرد ساخته شده است که بیش از 

گویند که در این ولیت ئولن ریاست معارف بامیان یمگردند. اما مسشاگرد پرس و دخن  از آن مستفید یم

 .باب مکتب دیگر تعمن  ندارند ۶۰

ی ملل متحد در امور پناهندگان در مرکز  گفتن  است که امسال سنگ تهداب دو باب مکتب دیگر از کمیشن 

دبامیان گذاشته شده است و قرار است که در سال آینده کارش تکمیل شده و مورد بهره برداری   .قرار گن 

   

  پاڼهويب 

https://tinyurl.com/y6bnt8cv
https://tinyurl.com/y6bnt8cv
https://www.dw.com/fa-af/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%86%D8%B1-%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9%D9%87%D8%A7-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF/a-55617154?fbclid=IwAR1kQN1PZLdksxD-s6GkQKhIdtp-EtF5RbnzmjEgcElhuGw9A-G6bugNGjc
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  هللا کاکړ د لړم په د کډوالو او راستنېدونکو چارو 
 
ن  مه په افغانستا۲۲وزارت د پناه غوښتونکو مرستيال وق

ک  د ناروې سفن  اویل  اندريس ليندمن رسه ليدنه وکړه او د همکاريو پردوام او دنارې له حکومت رسه د  

ې وکړې.    خنر
 کډوالو وزارت د ګډ هوکړه ليک پر بيا کتن 

همکاريو په ځانګړي توګه د کډوایلۍ په برخه ک  مننه   اد لهښاغیل  کاکړ د افغان حکومت رسه د ناروې هېو 

  لپاره  وکړه وت   ويل: د 
  ته اړتيا لري او د منځپانیک 

ناروې هېواد رسه د کډوالو وزارت ګډ هوکړه ليک بيا کتن 

ي. له بیل  خوا افغانستان ته دافغان کډوالو د راتګ مخیک   د دوی د   ت   ځينو تعديالتو ته اړتيا ليدل کن  ږ

  او کوېټ رو 
ۍ د چک غوښتنه وکړه.  ۱۹غتياساتن 

 
 ناروغ

اکل کېدو په ورته وخت کې د ناروې سفير د پناه غوښتونکو مرستيال ته د کډوالو وزارت د پناه غوښتونکو د مرسيتال په توګه د ټ

 دهمکاريو خبر ورکړ. ناروې هېوادد  مبارکي وويله او د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت سره يې د کډوالۍ په برخه کې يې

  ویب سایت وزارت 

http://peekurl.com/zPPdQR8
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از   عقرب( 23و 22شنبه و جمعه ) 5ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولیت هلمند به روز های 

داد.  331مساعدت نقدی خورایک و غن  خوارک برای   خانواده بیجاشده نایسر از جنگ در آن ولیت خنر

ان این خانواده ها قبال از اثر جنگ از به  ولسوایل های ناد عیل، ناوه ، نهر رساج و مناطق بولن، باباجر و برسر

 مرکز ولیت بیجا و توسط این اداره شناسات  شده بود. 

خانه  IRC از جانب موسسه افغات  هزار  9نقد مبلغ  پول کمک های یاد شده به هر فامیل ،بسته ها ی آشنر 

 ۲۲کیلو نمک و   ۲کیلو دال ،   ۲۵کیلو روغن، ۱۸کیلو آرد، UNICEF ، ۱۸۰ و صیح، از جانب موسسه

 و یک باب خیمه ، DACAR ، بسته های صیح از جانب موسسهWFP طرف موسسهزا ، پاکت بسکویت

خانه از طرف موسسه یت میل، مقام با حضور نماینده این اداره، امنکه  بودهUNHCR بسته وسایل آشنر 

 ولیت و موسسات یاد شده توزی    ع شد. 

 درباره

  پاڼهد وزارت ویب 

  

 

http://peekurl.com/z66FCzq
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وزارت امور مهاجرین 
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يت دکډوالو چارو رياست په همکارۍ ول موسسو له لورې د نيمروز  DACAAR او   HAPA ،UNHCR د

  شوي.  ۴۹
 بېځايه شوو کورنيورسه دخورایک  او غن  خورایک  موادو مرسن 

ۍ جر  د جګړو له امله د بېالبېلو سيموڅخه ددې وليت مرکز ته رابېځايه شوې وې د لړم په 
مه ۲۴يادې کورت 

ۍ ته 
کيلو بيسکويټ،   ۲کيلو مالګه،   ۲ود، کيلو دالنخ  ۲۵کيلو اوړه،   ۱۸۴د يادو موسسو له لورې هر ېکورت 

  سامان الت، 
کمپیل  او دوه دوه ترپالونه مرسته   ۳ماشومانو لپاره خورایک  مواد، روغتيات   کڅوړې، دپخلنیح 

 ووېشل شوه. 

  دویچوله 

ول ترافیک هوات  یم سازد  ۱۹اداره هوانوردی ملیک اعالم کرد که جاپان به ارزش  . میلیون دالر مرکز کنن 

ول تمایم بخش های ترافیک  تفاهمنامه ساخت این مرکز امروز با اداره هوانوردی امضا شد.  این مرکز کنن 

د  .هوات  را در بر یم گن 

https://www.dw.com/fa-af/%D8%AC%D8%A7%D9%BE%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%DB%B1%DB%B9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%AF/a-55607969


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

16 

 

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

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

/  ۱۵اداره هوانوردی ملیک افغانستان امروز یک شنبه ) ول ترافیک  ۲۵نوامنر عقرب( از ساخت یک مرکز کنن 

 .هوات  از سوی جاپان خنر داد

 افغانستان و شارژدافن  جاپان قرار داد ساخت این مرکز در مراسم ویژه ای میان رئیس اداره هوانوردی ملیک 

تخنییک و   میلیون دالر کمک بالعوض جاپان و همکاری ۱۹مقیم افغانستان امضاء شد. این مرکز به هزینه 

  .به مدت سه سال ساخته خواهد شد (UNOPS) فن  سازمان

ول برج مراقبت با ارتفاع  من  برای میدان  ۴۵اداره هوانوردی ملیک یم گوید که این پروژه شامل ساخت کنن 

ول حریم هوات  افغانستان و کلیه بخش های ترافیک هوات  بوده که مطابق 
هوات  بت   الملیل کابل، مرکز کنن 

ات مدرن اعمار خواهد شد  .به معیارهای بت   الملیل با تجهن  

ول و ارائه خدمات ترافیک هوات  تمایم پروازها در حریم افزون براین،   هوات  افغانستان از این مرکز برای کنن 

 میدان هوات  بت   الملیل کابل، نن   امروز یکشنبه در توکیو پایتخت 
استفاده یم گردد. پروژه خدمات امنین 

 .جاپان به مزایده گذاشته یم شود

 از 
ی

اداره هوا نوردی ملیک یم گوید به خاطر محدویت های سفر به دلیل شیوع ویروس کرونا، به نمایندک

اک یم نمایداداره هوانوردی ملیک  .، سفن  افغانستان مقیم جاپان در این مراسم اشن 

 افغانستان به دنبال خروج از فهرست سیاه پروازهای اتحادیه اروپا است

خدمات ترافیک هوات  از بخش های کلیدی و مهم هوانوردی به شمار یم رود. ناظران هوات  کسات  اند که 

ت  تا هنگام فرود آمدن و نشست دوباره آن به گونه دوامدار و از لحظه حرکت و پرواز طیاره از میدان هوا

 .بدون وقفه با پیلوت در تماس اند

https://www.dw.com/fa-af/%D8%AC%D8%A7%D9%BE%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%DB%B1%DB%B9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%AF/a-55607969
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 وعودت کنندگان

وری و رهنمات  های مسلیک برای مصئونیت و ایجاد نظم در جریان ترافیک هوات  
آنان با ارائه معلومات ض 

 .مسئولیت مهیم را به عهده دارند

ایجاد این مرکز معیاری و مجهز یم تواند با ارایه خدمات باکیفیت اداره هوانوردی ملیک به این باور است که 

و مطابق به معیارهای سازمان ایکاو، مصئونیت ترافیک هوات  در حریم هوات  افغانستان، به خصوص 

 .پروازهای عبوری را تضمت   نماید

ی برای افزایش پ روازهای عبوری از به گفته این نهاد با بلند بردن ظرفیت این بخش، سهولت های بیشن 

 شدن عواید در این کشور نن   یم گردد
 .حریم هوات  افغانستان فراهم گردیده و سبب بیشن 

 


