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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------------------------------------------- یرشدبرنامه ارتقای ظرفیت برای کارمندان اداره امور مهاجرین ننگرهار دا

 2----------------------------------------------------------------------------- ارزګان کې زرکورنیوسره مرستې کېږي

 2------------------------------------------------------------------ خانواده در خوست کمک نقدی شد 200نزدیک به 

 3------------------------------------------------------- راستانه شولد ایران څخه له زرو زیات افغان مهاجر وطن ته 

 4--------------------------------------------------------------------------------- صد ها خانواده درغور مساعدت شد

 4-------------------------------- هلمند کې د راستنېدونکو د بیا یوځای کېدو والیتي کمېټه او معلوماتي سیستم فعاله شو

 5------------------------------------ کندمهاجرت ملل متحد در آستانه زمستان با نیازمندان در افغانستان کمک میادارۀ 

 6--------------------------------------------------------------کودک کارگر در جوزجان 200توزیع مواد غذایی برای 
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 متن کامل اخبار

 ویب سایت وزارت

 

برای کارمندان ریاست امور ، UNHCRبه کمک دفتر  هیأت اعزامی وزارت امور مهاجرین، برنامه ارتقا ظرفیت را 

 عقرب دایر نمود. 12الی  9مهاجرین والیت ننگر هار به تاریخ 

https://morr.gov.af/
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رمهای مختلف دراین برنامه، شیوه نگارش مکتوب، پیشنهاد، استعالم، ارزیابی کارمندان، گزارش نویسی و طی مراحل فو

 مالی و حسابی از سوی هیأت تدریس و به سواالت شاملین برنامه پاسخ داده شد.

  دوزارت ویب سایت

 

( له لورې د ارزګان والیت د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو آمریت په UNHCRد ملګرو ملتونو دکډوالو ادارې )

 زر کورنیو ته د مرستو دوېش لړۍ پیل شوه.   همغږۍ

 ( امریکایي ډالره نغدې ووېشل شي.2۷۵په یادو مرستو کې به هرې کورنۍ ته ) 

 ویب سایت وزارت 

https://morr.gov.af/
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خانواده بیجاشده در ولسوالی صبری  180براینقدی را   ریاست امورمهاجرین وعودت کننده گان والیت خوست مساعدت

 عقرب توزیع نموده است. 14به تاریخ 

افغانی پول نقد جهت اعمار سرپناه بود که از  500هزارو  43و  500هزارو  13در دو کتگوری مبلغ   مساعدت مذکور،

 اداره امور مهاجرین آنوالیت توزیع شد. تهیه و از طریق NRCجانب موسسه 

  دوزارت ویب سایت 

https://morr.gov.af/


 

4 
 

 

  Website: https://morr.gov.af چارو وزارت او راستنېدونکو  دمهاجرینو  وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

 

 

Fb page: https://m.facebook.com/morr.gov 

 ( افغان مهاجر هېواد ته راستانه شول.180۶)  ( مه13مه او )  (12په )   دلړم   له الرې  د نیمروز والیت د ورېښمو پل

( تنه 111( کورنۍ چې ) 3۷)  راستنېدونکو کېوالیت د مهاجرینو چارو ریاست د معلوماتو پر بنسټ په یادو   د نمیروز

( تنو 3۷9)   ښځینه د( ۴9نارینه، ) (۴2( کورنۍ چې پکې ) 28( تنو مجردینو و، چې له ډلې )1۶9۵)   کېږي ورسره

 ( ته ور وپېژندل شول.IOMد مرستو په موخه د مهاجرت نړیوال سازمان )  نورو مجردینو سره

 ویب سایت وزارت 

 

 14به تاریخ   خانواده 300برای   آمریت امور مهاجرین وعودت کننده گان والیت غور از مساعدت نقدی وغیر خوراکی

 عقرب خبرداد.

تخته کمپل ، ویک بسته پوشاک زمستانی ا زجانب  5افغانی  500هزارو  1۷مساعدت یادشده برای هر فامیل، مبلغ 

 های آمریت امور مهاجرین و سازمان مهاجرت توزیع گردید. بود که با حضور نماینده   IOMموسسه 

  دوزارت ویب سایت 

https://morr.gov.af/
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والیت د     ( مه د هلمند1۴( دفتر په همکارۍ د لړم په ) UNHCRد )  د پالوي له لورې  د مهاجرینو چارو وزارت 

 فعاله شو. بیاځلې   او معلوماتي سیستم  راستنېدونکو او بېځایه شوو د بیا یوځای کېدو کمېټه

په   په مراسمو کې چې په همدې موخه د دغه والیت د یوشمېر دولتي ادارو او همکارو مرستندویه بنسټونو د استازو

والي د موضوع اړوند خبرې وکړې او د مهاجرینو چارو وزارت سره یې د دولتي   هلمند والیت  ه شول ، دشتون کې ترسر

 او همکارو مرستندویه ادارو په دوامداره همغږۍ ټینګار وکړ.

همدارنګه نوموړي د مهاجرینو چارو وزارت د کړنو څخه مننه وکړه او په دغه والیت کې د راستنېدونکو او بېځایه شوو 

 ه ال زیاتې پاملرنې غوښتنه وکړه.ت

کمېټې د موخو، دندو، د کمېټې د کاري تګالرې او   د یو پریزینټیشن له الرې د بیا یوځای کېدو وروسته د وزارت پالوي 

 ګډنوالو ته معلومات ورکړل.  په اړه  د انالین معلوماتي سیستم

 رادیوی آزادی 

https://morr.gov.af/
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  های نیازمند در افغانستانآرشیف، شماری از خانواده

 .کندگوید که در آستانه زمستان سرد، با نیازمندان در افغانستان کمک میاوام( میادارۀ مهاجرت سازمان ملل متحد )آی

عقرب( خبر داد که زمستان در آستانه فرا رسیدن است و به زودی  1۵بخش افغانستان در این اداره، در تویترش دیروز )

 .شوندرو میها با آب و هوای خیلی سرد روبهافغان

ها با نیازمندان به ویژه زنان، معلوالن و همچنان درمان المللی مهاجرت، به کمکهای سازمان بیندر ادامه آمده که گروه

 .ساالن ادامه خواهند دادبزرگ

المللی امریکا و وزارت های سازمان ملل متحد، اداره توسعه بینهایش را در هماهنگی با ادارهه گفته که کمکاین ادار

 .خارجه بریتانیا به نیازمندان در افغانستان توزیع خواهد کرد

 .دارندمیلیون تن مصونیت غذایی ن 19کند که در افغانستان حدود برنامه غذایی جهان، با ابراز نگرانی، تخمین می

 .استها در آستانه زمستان بیشتر شدهاین نگرانی

 رایوی کلید

https://morr.gov.af/
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 های غذایی دریافت کردند کودک نیازمند در این شهر کمک 200گویند که منابع محلی در شهر شبرغان می

 

ها از سوی سازمان جهانی غذا )دبلیو اف پی ( به همکاری مؤسسه خدمات رفاهی و انکشافی افغانستان، روز این کمک

 عقرب( توزیع شده است. 1۶یکشنبه ) 

کیلو گرام آرد،  ۷۵گوید که برای هر کودک نیازمند به مقدار مولوی محمد ظریف فائز ، رئیس اقتصاد والیت جوزجان می

 کیلوگرام روغن و نمک طعام توزیع شده است. ۷گرام دال نخود و حدود کیلو  10حدود 

ها در زمستان پیشرو تاکید کرده از مؤسسات کمک کننده خواست رئیس اقتصاد جوزجان همچنان به گسترش این گونه کمک

 ها را به گونۀ عادالنه به افراد مستحقق توزیع کنند.تا کمک

های شهر شبرغان سرگردان استند و شماری از آنان مجبور به انجام رستی در سرکسرپکودکان زیادی به اثر فقر و بی

 شوند.کارهای شاق می
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