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او راستنېدونکو چارو وزارت مهاجرینو د   

 ړیکو آمریتد اطالعاتو او عامه ا

 خبري بلوټن

 

 وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان

 



 

 

 



 

 صفحه                                                                                                                                      عنوان 

 1 ----------------------------------------------------- له دوه زرو زيات افغان مهاجر وطن ته راستانه شول خهڅد ايران 

 1 ---------------------------------------------------------------------- شد یکیتخن اب  یهلمند ارز  تیول  نیشهرک مهاجر 

 2 ---------------------------------------------------------------- تخنيیکي ارزونه وشوه و ټو ګار ښدکندز وليت د مهاجرينو 

 3 -------------------------------------------------------------------- کمک شد  تیول  19هزار خانواده، در  17به  کینزد

   ورسهیسو زياتو کورن ېله در  او کندز ک   رهار ګنن
 4 ---------------------------------------------------------- ېوشو  مرست 

 4 ---------------------------------------------------------------------------- شد یخانواده درهرات مساعدت نقد 89به 

    ونو ګسل هلمند ک  
 5 ---------------------------------------------------------------------------- ېوشو  کورنيو رسه مرست 

  میدر تصام یقاعده بازنگر  خواهد آلمان یم
 

 6 --------------------------------------------------------- را لغو کند پناهندک
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 متن کامل اخبار

 دوزارت ویب سایت

 ( افغان مهاجر هېواد ته راستانه شول.۲۰۸۹) مه   (۱۱په )   دلړم   له الرې  د نيمروز واليت د ورېښمو پل

( تنه ۱۵۹( کورنۍ چې ) ۴۰)  واليت د مهاجرينو چارو رياست د معلوماتو پر بنسټ په يادو راستنېدونکو کې  د نميروز

( تنو نورو ۲۸۷)   ښځينه د( ۷۱نارينه، ) (۸۰چې پکې ) ( کورنۍ ۳۷( تنو مجردينو و، چې له ډلې )۱۹۳۰)  کېږي 

 ( ته ور وپېژندل شول.IOMد مرستو په موخه د مهاجرت نړيوال سازمان )  مجردينو سره

 ویب سایت وزارت 

 

عقرب ارزيابی  ۱۲مهاجرين واليت هلمند را به تاريخ ، شهرکهای UNHCRهيأت وزارت امور مهاجرين، به کمک دفتر 

 تخنيکی نمود.

https://morr.gov.af/
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 -کيلو متری شهر لشکر گاه، در کنار شاهراه قندهار ۳۵به گفته هيأت مذکور، واليت هلمند يک شهرک بنام بُست، واقع در 

 هزار جريب زمين موقعيت دارد. ۵لشکر گاه، در ساحه 

گذشته تطبيق شده وخط اندازی صورت گرفته، اما به دليل نا امنی و زور هيأت گفت که نقشه تيپيک، باالی شهرک در 

 گويی ها، مستحقين نمرا شانرا اخذ واعمار نتوانسته اند.

 فيصد زمين شهرک توسط غاصبين غصب شده است. ۸۰الی  ۷۰منبع عالوه نمود که حدود 

 یتدوزارت ویب سا

 

واليت د  د کندز  مې ( ۱۲( مې څخه تر )۸د )  لړم   د مهاجرينو او راستنېدونکو چارو وزارت د پالوي له لوري د

 ښارګوټو تخنيکي ارزونه وشوه.  مهاجرينو د

صاحب، قلعه ذال  د مهاجرينو لپاره يو ښارګوټی په مرکز او څلور نور د چهاردرې، امام  واليت پالوي په خبره کندز   د

او دشتي ارچي ولسواليو کې لري، مګر هېڅ ښارګوټی فعال نه دی او د فعالولو لپاره يې بايد کارونه د صفر څخه شروع 

 شي.

سرچيني زياتوي، چې ياد ښارګوټي تفصيلي پالن او پراختيايي پروژو ته اړتيا لري او د والي او يوشمېر مسؤلينو سره  

 د ښارګوټو په اړه يې ټول معلومات له هغوي سره شريک کړي.  کړييې چې کومې ناستې ترسره 

https://morr.gov.af/
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پالوی زياتوي چې خپلو هڅو ته به دوام ورکړي ترڅو دغه پروژې په کاميابۍ سره پای ته ورسيږي او د حل لپاره به يې  

 وړانديزونه وکړي.

په   ( دفترUNHCRله لورې د )د مهاجرينو چارو وزارت   ښارګوټو تخينکي ارزونه  د ويلو ده، چې د مهاجرينو د

 مرسته ترسره کېږي.

 ویب سایت وزارت 

 

عقرب مساعدت شماری از موسسات، درهماهنگی با واحد  ۱۲الی  ۷خانواده بيجاشده، از تاريخ  ۹۰۹هزارو  ۱6برای 

 واليت توزيع شد. ۱۹های دومی وزارت امور مهاجرين، در

بسته پوشاک زمستانی وسولر بود در   های فاميلی و بهداشتی،مساعدتهای يادشده که شامل مواد غذايی، پول نقد، بسته

واليات پکتيا ، غزنی، نيمروز، غور، لغمان، فارياب، دايکندی، بدخشان، جوزجان، هرات، بغالن، هلمند، ميدان وردک، 

 بادغيس و ننگرهار برای خانواده های مذکور توزيع شده است.پروان، خوست، باميان، کندز، 

https://morr.gov.af/
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 دوزارت ویب سایت 

 

او کندز واليت د مهاجرينو چارو رياست په همکارۍ   کليو پراختيا رياست له لورې د ننګرهار  د جين ويرای موسسې او

 ( مه د خوراکي او غير خوراکي توکو مرستې وشوې.۱۲( اړمنو کورنيو سره د لړم په ) ۳۵۹) 

( کيلو اوړه، ۱۰۰هرې کورنۍ ته ) ( کورنيو ۳۴۴د جين ويرای موسسې له لورې په ننګرهار کې ) د يادو کورنيو له ډلې 

او د کليو پراختيا رياست له   ه مالګه( کيلو چای، دوه پاکټ۲( کيلو لوبيا، )۱۴( کيلو وريجې، )۲۴( کيلو غوړي، ) ۱۰)

 او لس بوشکې ووېشل شوې.  ( کورنيو ته يوه يوه خېمه، يوه يوه کمپله، يو ترپال،۱۵) لورې په کندز کې 

 ویب سایت وزارت 

خانواده نيازمند ولسوالی کشک  ۸۹رای ب

 ۱۲تاريخ   هرات به کهنه در واليت

  عقرب کمک نقدی توزيع شد.

 ۴۰۰هزارو  ۳۱مبلغ  کمک مذکور 

افغانی پول نقد از جانب موسسه 

CORDAID  که در هماهنگی با بود

 آنواليت توز يع شد. اداره مهاجرين 

https://morr.gov.af/
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 دوزارت ویب سایت 

 

( کورنيوسره ۷۰۰( دفتر له لورې د هلمند واليت د مهاجرينو او راستنېدونکو چارو رياست په همکراۍ ) UNHCRد )

 نغدي مرستې وشوې.

 ( زره افغانۍ نغدې ووېشل شوې.۲6( افغانۍ او )۹۵۰۰يادو کورنيو هرې کورنۍ ته په دوو کټګوريو کې )
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 دویچه وله

 

آلمان فدرال در حال حاضر وضعيت قانونی حفاظت از مهاجران را بايد بعد از سه سال از نو مورد بررسی قرار دهد. اما 

 .اين روند کارمندان اين اداره را زير فشار قرار می دهد. حاال قرار است با لغو قاعده بازنگری، اين فشار کاهش يابد

خواهد با يک قانون در مورد تسريع روند پناهندگی در آلمان، قاعده بازنگری در تصاميم پناهندگی آلمان فدرال میحکومت 

تصاميم پناهندگی   را لغو کند. يک سخنگوی نانسی فيزر، وزير داخله آلمان فدرال در برلين گفت که قرار است در آينده

 .دن و داليل فسخ تقاضاهای پناهندگی از نو مورد بررسی قرار گيرندفقط در مورد لزوم در ارتباط با داليل برگشت دا

 هزار کارمند محلی افغان را متعهد شده است ۲۳آلمان پذيرش بيش از : بيشتر بخوانيد

در اين مورد تصويب کرده است. به اين معنا که يک طرح نهايی قانونی « شکل موقتی»ينه آلمان فدرال يک طرح را در کاب

 .بايد توسط جناح های پارلمانی تهيه شود

 کاهش فشار برای بامف و محاکم اداری 

مورد وضعيت قانونی حفاظتی اداره آلمان فدرال برای پناهندگی و مهاجرت )بامف( بايد در حال حاضر همه تصاميم در 

مهاجران را بعد از گذشت سه سال بازنگری کند تا ديده شود که آيا پيش شرط ها برای اين وضعيت بازهم اعتبار دارند يا 

خير، مثالً باتوجه به مساله تعقيب و آزار در کشور های مبدأ پناهجويان و يا داليل مهاجرت. پناهجويان مکلف اند که 

 .نگری ها همکاری کنند، مثالً با در اختيار گذاشتن مدارک و اسناد شانفعاالنه در باز

 ايالت بايرن آلمان خواستار بازنگری در سياست پناهندگی شد: بيشتر بخوانيد

https://morr.gov.af/
https://www.dw.com/fa-af/آلمان-پذیرش-بیش-از-۲۳-هزار-کارمند-محلی-افغان-را-متعهد-شده-است/a-62729900
https://www.dw.com/fa-af/ایالت-بایرن-آلمان-خواستار-بازنگری-در-سیاست-پناهندگی-شد/a-63002986
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ها به اين سو اين امر، با توجه با شمار فزاينده تصاميم پناهندگی، آلمان فدرال برای پناهندگی و مهاجرت از سالبرای اداره 

يک فشار زياد بيوروکراتيک می باشد. وزارت داخله آلمان فدرال افزوده است که اين اداره بايد بتواند در آينده از تخنيک 

 .صاميم در مورد تقاضاهای پناهندگی استفاده کندويدئويی برای جلسات استماع، برای اتخاذ ت

 کندآلمان قوانين پناهندگی را به نفع پناهجويان دگرباش اصالح می: بيشتر بخوانيد

ريزی شده، در آينده محکمه اداری فدرال را قادر کند تا در در سطح قضايی با قاعده جديد برنامهخواهد حکومت آلمان می

بررسی های تجديد نظر حقوقی، مسايل اساسی را از طريق حکم روشن کند؛ به اين وسيله قرار است صدور احکام يکسان 

 .شود و فشار از محاکم در مراحل ابتدايی قضايی کاهش يابد

 را محترم بشمارد« سنت پناهندگی کليسايی»خواهد فی میحکومت اتئال

پناهجو به کليسا ها پناهنده  ۱۳۰۰وزارت داخله آلمان نيز در اين ارتباط گفته است که در سال جاری در آلمان حدود 

 .مورد احترام قرار دهد« سنت پناهندگی کليسايی»خواهد اند و حکومت اتئالفی نيز میشده

نيست؛ و با آنکه يک فرد از پناهندگی در کليسا « نهاد حقوقی جداگانه»داده است که اما کليسا يک اين وزارت توضيح 

 .برخوردار شود، در صورت يک تصميم اداری، کشور را بايد ترک کند

 

 

https://morr.gov.af/
https://www.dw.com/fa-af/آلمان-قوانین-پناهندگی-را-به-نفع-پناهجویان-دگرباش-اصلاح-میکند/a-63307160
https://www.dw.com/fa-af/آلمان-قوانین-پناهندگی-را-به-نفع-پناهجویان-دگرباش-اصلاح-میکند/a-63307160
https://www.dw.com/fa-af/آلمان-قوانین-پناهندگی-را-به-نفع-پناهجویان-دگرباش-اصلاح-میکند/a-63307160

