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 1401_سال  جوزا ۱۲ 

 

او راستنېدونکو چارو وزارت   مهاجرینو د   

 ریاست اطالعات و ارتباط عامه

 بولتن خبری  
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 صفحه                                        عنوان                                                                    

 4----------------------------------------------------------------------------------------------------- متن کامل اخبار

 4--------------------------------------- بغالن آغاز شد  ت یومستحق در وال جاشدهیب یخانواده ها یمساعدت برا عیتوز

 5---------------------------------------------- صورت گرفت.  ف،یهللا شر تیحج ب یمتقاض نیمهاجر انیم یقرعه کش

 5------------------------------------------------- مالقات نمود مؤسسات  یشمار نیبا مسؤل یداخل یها جاشدهیب سیر

 6----------------------------------------------- شوه لیسره د خوراکي توکو مرسته پ وی کورن ونوګله زر ېپه خوست ک

 7------------------------------- وزارت  تیسا بیپاکستان به وطن برگشت نمودند و رانیهزارمهاجرافغان ازا 3از  شیب

 8------------------------------------------------------------ کمک شدند تیاز وال یاز چهارصد خانواده در شمار شیب
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 ارت ویب سایت وز

 

با حضورداشت   ۱۴۴۳/  ۱۱/  ۲ه تاریخ  ، بدر والیت بغالنبرای صدها خانواده بیجا شده ومستحق،  توزیع مواد غذایی  

 ز شد. اآغالحاج خلیل الرحمن حقانی وزیر امورمهاجرین و عودت کننده گان،

 .قرار است برای هر خانواده مستحق، یک بوری برنج مساعدت شده از طرف کشور چین توزیع شود 

 ز این برنامه برعالوه هیأت معیتی وزیر امور مهاجرین، شماری از مسوولین، والیت بغالن نیز حضور داشتند. ادرمراسم آغ
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 ویب سایت وزارت 

 

ن ،  ایران وپاکسامقیم  ،  و اوقاف برای مهاجرین افغان  از سوی وزارت ارشاد حج  سهم    150برای ادای فریضه حج درسال روان،   

ری محمود شاه مشاور  ز سوی کمیته مؤظف تحت ریاست قاا،  جوزا  11به تاریخزایرین متقاضی،    انتخاب برای    مشخص شده بود و 

حقوقی وزارت امورمهاجرین و عضویت ریس دفتر مقام وزارت ، ریس تشویق عودت ، ریس ارشاد و دعوت ، مدیر حج فرضی  

  از تن دیگر    50و  پاکستان    مقیم،  ازمهاجرین متقاضی حج  تن    100  ودرنتیجه،  صورت گرفت  ، قرعه کشی وزارت حج و اوقاف

 ،مشخص گردید. غان مقیم ایران مهاجرین اف

   ویب سایت وزارت

 جوزا سال روان با محمد خاطر زید معاون سازمان  10مولوی سردار شیرزاد ریس بیجاشده گان داخلی روز سه شنبه  

(UN OCHA)  تطبیقی اداره، هیروشی میانچی مدیر حمایت از برنامه های (UNHCR)   و شمس خلیلی مسؤل زون ،

  .در دفتر کاری خود مالقات نمود (UN OCHA) مرکزی سازمان
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در این مالقات روی مسائل مختلف از جمله : نتیجه سروی ، نحوه انتقال ، و پالن کاری مشترک برای بیجاشده گان داخلی  

  .بین وزارت امورمهاجرین و مؤسسات مذکور بحث صورت گرفت

مسؤلین و نماینده گان مؤسسات متذکره آماده گی خویش را در قسمت عرضه خدمات بیشتر و بهتر در مطابقت به پالن  

وزارت امورمهاجرین وعودت کننده گان ابراز نموده ، و از هیچ نوع کمک و همکاری برای بیجاشده گان داخلی دریغ 

 .نخواهند کرد

 

   ویب سایت وزارت

یا د خوړو نړیوال  (WFP) مه د۱۰د خوست والیت د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو ریاست د روان کال د غبرګولي په  

( بې ځایه شویو کورنیو سره د خوراکي توکو د مرستې د ۸۰۲۷سازمان په مرسته د شمالي او جنوبي وزیرستان له )

 .کړه ویش لړۍ پیل

 

 

mailto:Media@morr.gov.af
mailto:webmorr@gmail.com


http://www.morr.gov.af 7 

 

Media@morr.gov.af    webmorr@gmail.comEmail:  

 انحیه اکبل افغانس تان   ۷پته: د کډوالو او راس تنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ،  

 

 

 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

 

 

کیلو اوړه، شپږ کیلو دال، څلور لیټره غوړي او نیم کیلو مالګه   ٥۰هرکورنیو سره د خوراک نړیوال سازمان په مرسته  

 .شامله ده او څو ورځې به ویشل کیږي

 

جوزا، طور جبری وداوطلبانه، ازایران وپاکستان به کشور عودت نموده   10افغان، به تاریخ  نفر مهاجر     816هزارو  3

 اند.
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نفر آن، مهاجرین مقیم ایران بودند که ازطریق مرزهای اسالم قلعه ومیلک، وارد    440هزارو    3ازمیان افراد مذکور،  

 کشور شده اند.

نفر    858ان والیت هرات، در اسالم قلعه از میان یک هزارو  به گفته آمر سرحدی ریاست امورمهاجرین و عودت کننده گ

خانواده  108تن دیگرافراد مجرد ، طور جبری و197تن زن و  69تن مرد و62خانواده، شامل  42عودت کننده ازآنطریق،  

 .تن مجرد بصورت داوطلب واردکشور شده اند 978زن و همچنان 129مرد و 123شامل 

طفل غرض دریافت کمک، 11تن مجرد و  119زن وهمچنان  55مرد  54خانواده شامل    66منبع عالوه نمود که ازآن میان،

 .معرفی شدندWAR CHILDو IOMبه دفتر

تن    105خانواده ، شامل   26نفر که از طریق مرز میلک والیت نیمروز برگشته اند،  622همچنان از میان یک هزارو 

تن مجرد  بصورت داوطلب   580تن همراه با   42شامل خانواده   12تن دیگرافراد مجرد، طور اجباری  و 900و 

  واردکشور شده اند.

به  تن مجرد راغرض دریافت کمک، 521زن وهمچنان    74مرد و   71خانواده شامل   37به گفته منبع ازآن میان،

  معرفی شده ا ند.  IOMدفتر

 

 خانواده مهاجرافغان مقیم پاکستان ، ازطریق مرز سپین بولدک، به کشور برگشته اند.  49درعین حال، 

 تن فاقد مدرک بودند.  307فامیل شامل  44تن دارای مدرک و  29فامیل شامل   5ازجمله خانواده های یادشده 

 ویب سایت وزارت 
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خانواده بیجاشده در والیات  فاریاب ، پنجشیر، بدخشان و پروان مساعدت های تهیه شده از طرف مراجع     408برای   

 .جوزا توزیع شد 10مختلف، درهماهنگی با واحد های دومی وزارت امور مهاجرین،  به تاریخ  

و تعلیمی برای دانش آموزان از جانب    خانواده  بیجاشده  درفاریاب، بسته های صحی   31مساعدت یادشده برای هریک از  

  83هزرا افغانی و برای هریک از    28خانواده  مبلغ    18موسسه زنان برای زنان ،  دروالیت پروان، برای هر یک از  

افغانی برای انتقال اجناس    ۴۰۰کیلو کود سیاه  ،یک عددکشک، یک عدد بیل و    ۲۵خانواده دهاقین ، بسته تخم  بزری ،

خانواده متضرر ناشی ازجنگ و عودت کننده  ولسوالی    238، برای هریک از     DRCاز جانب موسسه  تا درب منزل،  

خانواده نیازمند در    29هزارو  افغانی  مساعدت موسسه دفتر  مجادله علیه گرسنگی، وبرای هریک از    21،شهدا، مبلغ 

افغانی  مساعدت موسسه    28والیت پنجشیر    گی با واحد های دومی وزارت امور بوده  که در هماهن  DRCهزارو  

 مهاجرین، به آنها توزیع شد. 
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