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 صفحه                                                                                                   عناوین                                                               

منبع: شان آواره شدند؛  یهزار نفر در افغانستان از خانه ها ۴۳۷در حدود  یالدیم ۲۰۱۹اوچا: در سال 

گزار   4 ------------------------------------------------------------------------------------خامه پرس یخبر

 5 ----- وله چهیمنبع: دو اروپا  هیبه اتحاد ترانهیمد یایاز شرق در انیدرصد پناهجو۴۶ یرقانونیورود غ

 6 ------------------------- وله چهیمنبع: دو ندارند  یکاف یبه غذا یتن در افغانستان، دسترس ونیلیم ۱۴

 ۷ -------- آوا-افغان یمنبع: صداشان برگشتند  یشده ها به خانه ها جایفراه ب تیدر وال یبا آرامش نسب

 8 ------------------------- وزارت تیسا بینمودند  منبع: و افتیدر یصح یها در فراه بسته ها جاشدهیب

 8 ------------------------ وزارت تیسا بیمنبع: ونمودند   افتیدر بغالن پول نقد در لیفام 4۰۰به تعداد 
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ی سازمان ملل متحد )اوچا( در افغانستان، در سال ا بر اساس یافته های  امور بشر
ی

در حدود میالدی  ۲۰۱۹داره هماهنگ

 .ت و حوادث طبییع در افغانستان آواره شده اندشان در نتیجه منازعاهزار نفر از مناطق اصیل ۴۳۷

هزار تن در اثر منازعات مسلحانه مجبور به ترک  ۴۳۷میالدی حدود  ۲۰۱۹در اعالمیه این اداره آمده است که در سال 

 .اندهای شان شدهخانه

میالدی، ایل پایان سال جاری در حدود یک میلیون افغان که از  ۲۰۱۹ساس برریس سال این اداره همچنان یم گوید که برا

ی نیاز خواهند داشتمحیل به محیل در حرکت اند، به مساعدت  .های بشر

 .شان باز گردندگذارد که آنها دوباره به مناطق اصیلاعالمیه افزود که این در حالیست که جنگ و فقیر نیم

ق افغانستان، هزار ب   ۲۴۵میالدی از تمایم  ۲۰۱۹و  ۲۰۱۸های که در سال  اداره اوچا یم گوید  هزار تن  ۸۴جا شده در شر

 .شان بر نگشته اندجا شده اند که تا هنوز هم به محالت اصیلها در نتیجۀ خشکسایل ب  آن

، مناطقی که طالبان با گروه رقیب شان  ننگرهار و کیر
ی
ق  دولت“ملیشه های تروریستی  براساس گزارشها، در والیت های شر

 .نفر از مناطق بود و باش شان فرار کرده اند ۴۵۰۰یا داعش یم جنگند، در هفته های گذشته ” اسالیم

 .هزار نفر از روستاهای شان فرار کرده بودند ۶۶۰بر اثر جنگها در سالهای گذشته بیش از 
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روز جمعه در بروکسل اعالم کرد، شمار این گروه از « فرانتکس»آنگونه که آژانس محافظت از مرزهای اتحادیه اروپا 

درصد افزایش  ۴۶تن رسیده و به این ترتیب در مقایسه با یک سال قبل از آن  ۵۴۶هزار و  ۸۲  به ۲۰۱۹مهاجران در سال 

 .یافته است

 بریس لجری، رئیس این آژانس دلیل اصیل این تحوالت را ب  ثبابی وضعیت در سوریه و افغانستان عنوان کرد. اما کاهشفا

ر به گفته  یس به بازار کار در عربستان سعودی نیر
فرصت های اقتصادی برای پناهجویان افغان در ایران و محدودیت دسیی

گذار بوده است  .لجری بر این تحوالت تاثیر

 .وص فشار بر یونان در سال گذشته به وضوح افزایش یافته استبه خص

وس و کاس بیش از  هزار مهاجر به ش  ۴۲براساس اطالعات رسیم در حال حاضر در جزایر خیوس، لیسبوس، ساموس، لیر

 .هزار تن یم رسید ۱۴فقط به  ۲۰۱۹یم برند. این در حایل است که شمار آن ها در ماه اپریل سال 

ر به خاطر افزایش مهاجران زیر فشار است. بسیاری از مهاجران خود را از طریق ترکلجری براین  یه به تاکید کرد که ترکیه نیر

  .یونان یم رسانند

 

انه و   .ارد کشورهای اتحادیه اروپا شوندروزانه شمار زیادی با قبول تهدید های شدید، تالش یم کنند تا از مسیر دریای مدییی

https://baztab.news/article/1244941
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 افزون براین به گفته فابریس لجری، تعداد مهاجرابر که سیع یم کنند خود را از طریق سواحل ترکیه به یونان برسانند،

ی از ادامه سف»افزایش یافته است. او گفت:  ر اما ما متوجه این هم هستیم که گارد ساحیل ترکیه برای بازداشت و جلوگیر

 .«سیار تالش داردآن ها ب

مجاز از مرزها در بالقان غرب  خود را به اتحادیه اروپا برسانند، در مق ایسه با شمار مهاجرابر که سیع کرده اند با عبورغیر

مجاز از مرزها  انه به مراتب بیشیی بوده است. به گزارش فرانتکس در این جا موارد عبور غیر ه مدییی  بحیر
ی
ق  ۱۴۳بخش شر

  .مورد رسیده است ۱۸۳هزار و  ۱۴ه است و به درصد افزایش یافت

 

ر اکنون میلیون ها تن در ا ین کشور در کنار نا امتر و جنگ در افغانستان، ناداری و بیکاری مردم را به ستوه آورده است. همیر

 .زیر خط فقر به ش یم برند

اداری نوزارت اقتصاد با نگرابر از افزایش فقر و ناداری درافغانستان یم گوید که بیش از نییم ازجمیعت این کشور با فقر و 

 .دست و گریبان یم باشند. مسؤالن این وزارت فقر را دو گونه ارزیاب  کرده اند، فقر پویل و فقر چند بعدی

 مرصف روزانه مردم بنیاد" فقر پویل" را تشکیل یم دهد که بیش از برریس های وزارت اقتصاد نشان یم دهند که چگون 
ی

گ

  ۷۰درصد از شهروندان افغانستان روزانه کمیی از ۵۴
ی

افغابر )کمیی از یک یورو( مرصف دارند. فقر چند بعدی چگونگ

د ، صحت و آموزش را در بر یم گیر
ی

یس مردم به امکانات اولیه زندگ  .دسیی

در صد مردم افغانستان به فقر  ۵۲متآسفانه » به دویچه وله گفت:   وزارت اقتصاد در این بارهیونس سالک، سخنگوی  

یس ندارند و غذای شب و روز خود را به مشکل« چند بعدی رو به رو هستند.   دسیی
ر
 میلیون ها تن دراین کشور به غذای کاق

یس به سه نوبت غذا ندارند و به خاطر تاممیلیون جمیعت افغانستا ۱۴» پیدا یم کنند. سالک در این باره افزود:  ر ن دسیی یر

 «.سه وعده غذابی به شدت مبارزه یم کنند
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ر  امنیتی و نمایندگان مردم در شورای والیتی فراه از امنیت و آرامش نست  نسبت به گذشته در این والیت خی  داده مسئولیر

 .یم گویند بیجا شده های جنگ به خانه های برگشته اند

گزاری  ر امنیت و عقب فراه: به گفته مسئوالن محیل فراه عم – آوا خی  لیات های اخیر نظایم در این والیت سبب تامیر

ر از سطح شهر و سایر ولسوایل های این والیت شده است محب هللا محب سخنگوی فرماندیه پولیس .راندن مخالفیر

نگار که از   98عملیات نظایم تحت عنوان شهید بختاور در چوکات خالد گفت که در جریان  آوا والیت فراه در گفتگو با خی 

ر مسلح دولت را  وهای امنیتی توانستند بسیاری از مواضع تحت تسلط مخالفیر مدت یک ماه بدینسو راه اندازی شده نیر

 .پاکسازی و ترصف نمایند

ر فراه در این عملیات خی  داده که تا او از پاکسازی مناطقی از ولسوایل های پشت کوه، شیب کوه و قریه جات حومه شه 

 .هم اکنون این عملیات ها همچنان جریان دارد

ابی در بهیی شدن  ها تاثیر بشر ر ر امنیتی در این ساحات یادآوری نمود که به باور وی ایجاد این بیر آقای محب از ایجاد سه بیر

ی از مرد.امنیت خواهد داشت م و خانواده ها به دلیل ظلم و شکنجه های وی خاطر نشان ساخت که در گذشته تعداد کثیر

طالبان مسلح از مناطق شان متواری و به مرکز این والیت پناه آورده بودند که با آمدن امنیت و آرامش، دوباره به مناطق 

 .اصیل شان بازگشتند

  

ر حال، شاه محمود نعییم معاون و شپرست شورای والیتی فراه با ابراز خرسندی از بهیی    شدن اوضاع امنیتی در این در همیر

ل دولت افزایش یافته و امنیت در این  والیت یم گوید که با راه اندازی عملیات های اخیر در این والیت ساحات تحت کنیی

 .مناطق برقرار شده است

 

https://www.avapress.com/fa/interview/201159/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4-%D9%86%D8%B3%D8%A8%DB%8C-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%AC%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%AF
http://www.avapress.com/
http://www.avapress.com/
http://www.avapress.com/
http://www.avapress.com/
https://www.avapress.com/fa/interview/201159/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4-%D9%86%D8%B3%D8%A8%DB%8C-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%AC%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%AF
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خانواده بیجاشده در این والیت مساعدت  92برای  DACARگان والیت فره با همکاری موسسه   آمریت امور مهاجرین وعودت کننده

 نمود. 

جدی سال روان درمرکزآن والیت با حضور  28این مساعدت شامل یک بسته حفظ الصحه ،وبشکه پالستیگ آب بوده که بتاری    خ 

 نماینده موسسه یاد شده توزی    ع گردید. 

خاواده بیجاشده در این والیت مساعدت  400برای  ACTEDریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان والیت بغالن باهمکاری موسسه 

 نقدی نمود. 

 جدی سال روان توزی    ع شد.  28دالر امریکابی برای هرفامیل بوده که بتاری    خ  200این مساعدت شامل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


