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 صفحه                                      عنوان                                                                    

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

 4--------------------- .يږکی يګته رسید تنوښاساسي غو پلوځد وروستیو اغیزمن شوو زلزله  ېپه پکتیکا او خوست ک

 5---------------------------------------------------------- د کارونو ارزونه وشوه استیر نوید مهاجر تیوال کاید پکت

 6--------------------------------------------------دیوزارت و ادارات همکار به امضا رس انیم یپنج تفاهمنامه همکار

 7-------------------------------------------------- وپاکستان به وطن برگشت نمودند رانیاز هزار مهاجرافغان ازا شیب

 7------------------------------------------------------------------------------- از دو هزار خانواده مساعدت شد شیب

 8------------------------------------------------------- کندیم دییرا تا یداخل یدولت کنترل در مرزها یفرانسه: شورا
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 يټساد وزارت ويب 

 

د حکومت د اطالعاتو او رسنیو په مرکز کې د یوې خبري غونډې په ترڅ کې د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو وزارت 

مرستیال د پکتیکا او خوست د وروستیو زلزلو د زیانمن شویو کورنیو په اړه داسې وویل: د زیانمنو شویو کورنیو لپاره 

 .دوی اړتیاوو ته رسیدنه وشي باید په اساسي توګه د

د خبرو په اوږدو کې په نړیوالې خیره موسیسې او نورو ټولو مرستندیو موسیسو غږ وکړ چې خپلې بشري مرستې مو 

 !زیاتې او ال ښې کړئ

بل لور ته یې په خبري غوڼډه کې دا وویل: چې ا.ا.ا د مرستو د چارو د تنظیم او له زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره 

 .یسیون جوړ شو چې په دې کمیسیون کې سکتوري څانګې هم شاملې ديکم

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


http://www.morr.gov.af 5 

 

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

الحاج محمد ارسال خروټي زیاته کړه چې د کمېسیون د چارو د ال ښې همغږۍ په موخه شپږ کاري کمېټې جوړې شوې، 

د چې د ښار جوړونې وزارت په مشرۍ، د بیا رغونې او تخنیکي کمېټه، د احصایې ریاست په مشرۍ د سروې کمېټه، 

کورنیو چارو وزارت په مشرۍ، د اکمال او لېږد کمېټه، د اقتصاد وزارت په مشرۍ د اړیکو کمېټه، د کډوالو چارو وزارت 

په مشرۍ د اطالعاتو او پېښو ته د رسېدنې چارو وزارت په مشرۍ د پېښو له قربانیانو سره د چلند کمېټه جوړه شوه، چې 

 .چارو وزارت ته سپارل شوی دىد دې ریاستونو مسوولیت پېښو ته د رسېدو 

 ويب سايت وزارت

 

د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو مرستیال الحاج محمد ارسالح خروټي پکتیکا والیت زیړوک ولسوالۍ ته د سفر پر مهال 

 د پکتیکا والیت د مهاجرینو چارو له ریاست څخه لیدنه وکړه

ریاست کارکونکو د داخلي بې ځایه شویو او په دغه والیت کې زلزله ځپلو او سیالب ځپلو ته د خدمتونو وړاندې کولو د 

 .په برخه کې خپل کاري راپور وړاندې کړ او د مرستیال صیب له لورې الزمې سپارښتنې ورته وشوې

ي رئیس ښاغلي مولوي مطیع الحق او د دغه راز د ورځې په پای کې ښاغلي خروټي د افغاني سرې میاشتې له عموم

پکتیکا والیت والي مولوي عبدهللا مختار سره هم ناسته وکړه، چې په دغه ناسته کې د پکتیکا والیت زلزله ځپلو او سیالب 

ځپلو سیمو ته د مرستو رسولو په میکانیزم، د ورانو شوو الرو په بیا رغونه او ځینو نورو مهمو موضوعاتو خبرې 

 وشوې
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 ويب سايت وزارت

 

اسد توسط  9دالر آمریکایی می شود، روز یکشنبه  792هزار و  728تفاهمنامه پنج پروژه کاری که ارزش مجموعی آن 

مولوی سردار شیرزاد، رئیس رسیدگی به وضعیت بیجاشده های وزارت امور مهاجرین و مسئوالن ادارات تطبیق کننده به 

  .امضا رسید

دالر آمریکایی با موسسه  8۰6هزار و  45۱ری به ارزش مجموعی آن در جریان این برنامه، دو تفاهمنامه همکا

به امضا رسید که بر اساس آن اداره مذکور مسئولیت دارد مصونیت حقوقی بیجاشده ها و عودت کنندگان  (WSTA)وستا

به آن رسیدگی  را در والیات، پکتیا، پکتیکا، خوست، کابل، پروان، کاپیسا، پنجشیر، میدان وردک، غزنی و لوگر بررسی و

  .نماید

بر اساس تفاهمنامه منعقد شده پروژه بسیج سازی و توانمند سازی بیجاشده ها و برگشت  (PACO)همچنان موسسه پکو

  .دالر آمریکایی تطبیق می کند 68۰هزار و  ۱34کنندگان را در والیات بلخ، جوزجان و فاریاب به ارزش 

 ۱۱۰ایجاد رهبری از طریق آموزش و رشد مهارت های فکری که ارزش آن  افزون بر این در کمپ های شهر کابل، پروژه

و پروژه آموزش مهارت های خیاطی برای زنان و دختران به ارزش  (GRS) دالر می شود توسط موسسه 9۰6هزار و 

  .عملی خواهد شد (NEI) دالر توسط موسسه 4۰۰هزار و  3۱
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ها ضمن تاکید به هماهنگی و گزارش دهی امضای این تفاهمنامههای داخلی، حین رئیس رسیدگی به وضعیت بیجاشده

های شان در والیاتی تطبیق کنند که طی بیست موسسات به وزارت از موسسات و دونرها خواست که تالش نمایند پروژه

 .سال گذشته از همچون برنامه ها محروم مانده اند

 ويب سايت وزارت

 .خبرداد .اسد، طور جبری وداوطلبانه به کشور برگشتند 8 تن مهاجرافغان ازایران وپاکستان، به تاریخ 48۰یک هزارو 

تن 76 خانواده، شامل 2۱نفر مهاجر یاد شده،  3۰8به اساس معلو مات واصله از مرز اسالم قلعه، ازمیانی ک هزارو 

تن مجرد بصورت داوطلب ومتباقی  645تن همراه با  245 خانواده شامل 56طور جبری وتن افراد مجرد  342همراه با 

 .طور جبری به وطن برگشته بودند

تن مجرد را غرض دریافت کمک، به  26 زن وهمچنان 29مرد و  26خانواده شامل  ۱4منبع عالوه نمود که ازآن میان، 

 .معرفی شدند IOMدفتر

نفرفاقد اسناد بودند، ازطریق مرز سپین بولدک عودت  ۱72ر مقیم پاکستان که شامل خانواده مهاج 23در عین زمان،23

 .کرده اند

 ويب سايت وزارت

 

خانواده بیجاشده و عودت کننده ، مساعدت شماری از موسسات، ازطریق ادارات امور مهاجرین  378هزارو  2برای 

 .اسد توزیع شد 8هلمند، به تاریخ والیات غور، بامیان، بدخشان و
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مواد غذایی و صحی بود که از طرف موسسات ورلد  به اساس معلو مات واصله، این مساعدتها، شامل پول نقد، بسته های

 .و رفاه اسالمی بود CONCERN  ،IRC ،WFP، DACARویژن ، 

 مهاجر نيوز

 

هر شش  2۰۱5سال  چهارشنبه کنترل مرزهای فرانسه توسط مقامات کشور را تائید کرد. فرانسه از دادگاه اداری به روز

از سوی سازمان ها مورد نکوهش قرار گرفته و در همین  دهد. این تصمیمماه یکبار کنترل مرزهای داخلی را انجام می

 .الم کرده بوداروپا این اقدام را در اپریل گذشته غیرقانونی اع حال، دادگاه اتحادیه

شورای  .اداری فرانسه و موافقت آن با دولت برای سازمان ها یک امر نگران کننده است تائید کنترل مرزها توسط دادگاه

 .تأیید کرد جوالی کنترول دایمی مرزهای داخلی فرانسه را 27دولت روز چهارشنبه 

! بررسی ها و نظارت در مرزهای فرانسه برای خبر خوب» :ژرالد دارمنن وزیر داخله فرانسه در صفحه تویترش نوشت

 «.کنترل جریان های مهاجرت ضروری است جلوگیری از خطر تروریسم و
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تائید کنترل های مرزی کرده است.  سازمان مدافع مهاجران، باالترین دادگاه در راس دولت فرانسه را متهم به چندین

گیرد. به گفته شنگن بر اساس رفت و آمد آزاد صورت می در منطقه هر شش ماه یک بار 2۰۱5بازرسی مرزها از سال 

 .دهدها، پاریس برخالف قوانین اروپا، اقدام استثنایی را انجام می این سازمان

را مطابق مقررات توجیه کند و  "در حمایت از درخواست خود معتقد بودند که فرانسه نتوانسته "تهدیدهای جدید فعاالن

 .است دید ارائه نکردهانگیزه کافی به نفع این تم

 تواند تصمیم به تجدید کنترل مرزهای داخلی بگیرددولت از نظر قانونی می

کنترل  2۰۱5در سال »مهاجرنیوز گفت:  سالما استاد حقوق در دانشگاه گرونوبل در آلپ فرانسه در اوایل ماه می به سرج

ما در برخی موارد، این وضعیت استثنایی نیست و سازماندهی و توجیه شد. ا مرز های شینگن به دلیل تهدید تروریستی

اختیار کنتل مرز هایش را به دست  خواهدگی به راه حل همکاری بین کشورهای عضو دارد. به این دلیل فرانسه می بسته

 .گیرد

دولت  تواند این مسئله را توجیه کند. در میان این عناصر،یک انگیزه مهم است و می "برای شورای دولت "عناصر جدید

 .خواندثباتی امنیتی در منطقه می افزایش خطر بازگشت جنگجویان تروریستی از عراق یا سوریه را مرتبط با بی

 "شورای دولت با قوانین اروپا مخالف است"

 «.انگیز استاین مسئله شگفت»لور پالون از موسسه "انافه" در واکنش به این موضوع گفت: 

در پایان ماه اپریل، حکم دیوان  مرز های داخلی فرانسه موافق نیستند. از سوی دیگر، ها با قانونی شدن کنترل سازمان

 غیرقانونی این ماده آنها را امیدوار کرد. برای این دادگاه، تنها کشورهای با قضاوت (CJEU) دادگستری اتحادیه اروپا

شش ماهه انجام دهند. با این حال،  رههای مرزی را در صورت تهدید، برای یک دوتوانند کنترلعضو منطقه شنگن می

 .شرطی که یک تهدید جدید، متمایز تهدید قبلی شود این اقدام می تواند تمدید شود، اما به

دادگاه دیوان عالی  شورای دولت با»کند: کند که هیچ تهدیدی جدیدی وجود ندارد. وی تأکید میمی لوره پالون خاطرنشان

 «.رودیکند و به کمک دولت ممخالفت می

دادگستری در توییتر اصرار  کند. نیکوال هرویو وکیلشورای دولت نیز متخصصان حقوقی را شگفت زده می این تصمیم

شورای دولت، فرانسه را به »گوید: کند. وی میتهدید مجدد" محدود می" دارد که دادگاه عالی تصمیم خود را به شناسایی

 «.محکومیت احتمالی قرار می دهد نقض قوانین اتحادیه اروپا در معرض دلیل

اقدامات قانونی دیگری برای پایان  خواهند تا در برابر این تصمیم دولت اعتراض کنند. آنها در حال بررسیمی سازمان

  .قوانین اروپا است دادن به این گونه کنترل ها هستند که ناقض
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ل مرزها به شورای دولتی درخواست داده بودند، اما لغو تمدید کنتر ، سازمان ها قبالً برای2۰۱9و  2۰۱7های در سال

اروپا در مورد کنترل های  ، دو سازمان شکایتی را علیه مقامات فرانسوی به کمیسیون2۰۱8نداشت. در سال  اینتیجه

 .ماند غیرقانونی مرزی ارائه کردند، اما آنهم بی پاسخ
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