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. 

 تلویزون یک

 

جوی افغانستان در مرزهای پناه ۳۵۰ماه اخیر، بیش از  ۹گوید که در گری افغانستان در استانبول میقنسول

 اند.ترکیه جان باخته

سویی،  و از ذکریا بارکزی، جنرال قنسول افغانستان در استانبول ترکیه این آمار را تکان دهنده خوانده

های اریبرند، بنابر دشواکنون در ترکیه به سر میجوی افغان که همهزار پناه ۳۰گوید که در حدود می

 مند بازگشت به کشور استند.ماندن در این کشور، عالقه

گوید که این گان میبا این حال، سید عبدالباسط انصاری، سخنگوی وزارت امور مهاجران و بازگشت کننده

ی های غیرقانونی به مردم اطالع رسانی کرده است؛ اما به گفتهت پیوسته در پیوند به خطر مهاجرتوزار

 هایی را گرفت.او مشکل است که جلو چنین مهاجرت

 های غیرقانونی در میان مردم وجود دارد.با این حال، هنوز کمبود آگاهی عامه در پیوند به خطر مهاجرت

دهد که عبور غیرقانونی از می رزهای بیرونی اتحادیه اروپا )فرانتکس( نشانهای آژانس حفاظت از میافته

 ی قابل توجهی افزایش داشته است.ی اروپا در ماه سپتمبر سال روان میالدی به گونهمرزهای اتحادیه
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 سالم وطندار  

 

 

ها گویند، بیشتر این خانوادهمسئوالن محلی ولسوالی دولتیار و برخی از اعضای شورای والیتی غور می

 اند و در وضعیت بدی قرار دارند.از منطقۀ سمک به مرکز این ولسوالی و مناطق همجوار آن بیجا شده

در ولسوالی  ۳گوید، در نتیجۀ عملیات خالد یم، ولسوال دولتیار غور به سالم وطندار میمحمدموسا کل

 اند.خانواده بیجا شده 7۰۰دولتیار این والیت، بیش از 

شود از منطقۀ سمک به گوید، این شمار خانواده ها که بیش از پنج روز میچنان میولسوال دولتیار هم

 د.های فوری نیازمندانآواره شده، به کمک مرکز ولسوالی و مناطق همجوار آن

 

https://baztab.news/source/57
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داند گان ولسوالی دولتیار را نگران کننده میعبدالحمید ناطقی، عضو شورای والیتی غور وضعیت بیجاشده

 برند.ها به سر میها هم اکنون در هوای سرد و در درهگوید، شمار زیادی از این خانوادهو می

گان گرفته شده و هیأتی گی به بیجاشدهها برای رسیدهگید، تمام آمادهگویغالم ناصر خاضع، والی غور می

 گان به ولسوالی دولتیار رفته است.برای بررسی وضعیت آواره

شان تلفات سنگینی به طالبان وارد گویند، نیروهای امنیتی در عملیاتچنان میمسئوالن محلی غور هم

  ازی شده است. اما طالبان هنوز درن گروه پاکساند و منطقۀ سمک نیز از وجود افراد ایکرده

 

 دویچه وله  

 

الت حمبار هدف این گونه  ۱۰۰به این ترتیب اقامتگاه های مهاجرین در سه فصل اول سال جاری تقریباً 

وضیحات پیشین تقرار گرفته اند. چنانچه خانم اوال یلپکه نماینده حزب چپ ها در پارلمان فدرال با استناد از 

 حکومت فدرال در برلین توضیح داده است، در سال گذشته در همین مدت زمانی این حمالت به بیش از

 .مورد می رسید ۱۴۰

دانند.  حمالت، انگیزه های راستگرایانه افراطی را مسئول میمامورین تحقیق، در مورد شمار اکثریت این 

ن بار در بیرو ۱۰۰۰، در سطح آلمان مهاجرین ۲۰۱۹بر اساس این اظهارات، از ماه جنوری تا سپتمبر 

 .از اقامتگاه های شان مورد حمله قرار گرفته، توهین و یا تهدید شده اند

شده که مهاجرین هدف آنها بوده اند. خانم یلپکه  حمله ثبت ۱۵۰۴، دقیقا ۲۰۱۸در سه فصل اول سال 

 .هشدار می دهد که "خطر روزمره نژادگرایی توسط نازی ها" را نباید نادیده گرفت

https://baztab.news/source/56
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ایی وی خواستار حمایت مالی حکومت فدرال برای در اختیار قرار دادن دفاتر مشوره دهی علیه راست گر

 .گرایانه و نژادگریانه شدافراطی و قربانیان خشونت ها با انگیزه های راست

 روز نامه ماندگار

۳ 

گی برای اطفال براساس ساله ۱۸بشر افغانستان تاکید دارد که تصویب نشدن قانون سن  کمیسیون حقوق

 .المللی را از کودکان افغانستان بگیردهای بینفرصت تواند بسیاری ازالمللی طفل میکنوانسیون بین

که در حالی»گوید: وگو با روزنامه ماندگار مینعیم نظری معاون کمیسیون حقوق بشر افغانستان در گفت

های جهانی را المللی است، عدم تصویب این قانون حمایتهای بینافغانستان یک کشور محتاج به حمایت

 .«خواهد گرفتاز اطفال افغانستان 

های زیادی به میان خواهد اگر این قانون تصویب نشود و جنبۀ اجرایی پیدا نکند، چالش»آقای نظری گفت: 

 .«برانگیز خواهد بودشود که این خود چالشسال صاحب حق رای می ۱۸آمد، طور مثال یک کودک زیر 

است و این نیز سر تفاوت قایل شدهمساله دیگر سن دختران است که مجلس بین سن دختر و پ»اوی افزود: 

آورد، زیرا اگر حق رای نداشته باشند، مشکالت به برای حق رای و سایر موارد مشکالتی را به بار می

 .«وجود میاید و اگر حق رای داشته باشند بدون شک تبعیض آشکار بین دختر و پسر خواهد بود

دکان ایتی برای اطفال است و نیاز جدی برای کواو باور دارد که قانون حمایت از کودکان یک قانون حم

است که آن را « کنوانسیون حق طفل»شود و از سوی هم تعهد افغانستان نسبت به افغانستان پنداشته می

 .بدون قید و شرط امضا کرده است

این  المللی زیادی دارد که یکی ازبه گفتۀ آقای نظری، افغانستان از لحاظ مسایل حقوق بشری تعهدات بین

را بدون « کنوانسیون حق طفل»است. افغانستان « کنوانسیون حقوق اطفال»تعهدات الحاق افغانستان به 

 .هیچ قید و شرطی امضا کرده است
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ا مناسب با راو تاکید کرد: فلسفه پیوستن به این کنوانسیون به این معناست که باید تمامی قوانین ملی خود 

شود باید متأثر انستان تصویب مید و قوانین که در پیوند به اطفال در افغالمللی به روز بسازاین تعهد بین

ل معاون کمیسیون حقوق بشر همچنان گفت: افغانستان مکلف است تا هر چهار سا.از مواد حق طفل باشد

بار به این کنوانسیون از وضعیت کودکان در افغانستان گزارش ارایه کند و اگر این قانون به تصویب یک

 .المللی آسیب خواهد دید، جایگاه افغانستان در سطح بیننرسد

غانستان و او تصریح کرد: پارلمان افغانستان با در نظرداشت تمامی این موارد از جمله مسایل جغرافیای اف

المللی تعهد دارد، این قانون را هرچه زودتر به تصویب برساند المللی که افغانستان به قوانین بینمسایل بین

 .شوند های جهانی که الزم است برخوردارودکان ما از حمایتتا ک

ی ست که قانون حمایت از طفل، بعد از تسوید آن توسط مراجع مربوطه )با اشتراک نمایندهاین در حالی

دخل( و پس از تصویب آن در کابینه، اخیرا در مجلس دادگاه عالی، وزارت حج و اوقاف و سایر جوانب ذی

ی ادهماطر تعیین سن قانونی کودک، جنجالی شد. تعدادی از نمایندگان مجلس، الاقل یک نمایندگان، به خ

ی نمایندگان به این برداشت موافق این قانون را مغایر با احکام شرعی دانسته و جلسه را ترک کردند. بقیه

دوباره به صحن المجموع به قانون حمایت از طفل، رأی مثبت دادند. نمایندگان معترض، نبودند و منحیث

گیری تکمیل نبوده است و به همین دلیل تاکنون مجلس آمده و ادعا کردند که نصاب جلسه، برای رأی

 .تصویب این قانون نامشخص باقی مانده است

 ت از کودکان را بی اعتبار اعالم کردگان تصویب قانون حمایمجلس نماینده

هایی را به همراه داشت. شماری از گان جنجالهتصویب قانون حمایت از کودکان از سوی مجلس نمایند

دانستند، اما شمار دیگر آن را تنها قانونی گان آن را در مغایرت با شریعت اسالم میاعضای مجلس نماینده

 .خواندندبرای حمایت از کودکان می

کودک به » گان روی مادۀ سوم این قانون اختالف نظر داشتند که در آن آمده استاعضای مجلس نماینده

 «.دسالگی را تکمیل نکرده باش ۱۸شود که سن کسی گفته می

گان هیأتی را برای بررسی روند تصویب قانون ها بر سر تصویب این قانون سبب شد مجلس نمایندهجنجال

 .حمایت از کودکان تعیین کند

های این اساس یافتهگوید، بر یۀ گزارش این هیأت میگان هنگام اراحمیدهللا بیگ، عضو مجلس نماینده

 .گیری شکسته شده بود و لذا این قانون اعتبار نداردهیأت، نصاب مجلس چند دقیقه قبل از رأی

گوید، به دلیل نقض گان که دیروز ریاست مجلس را به عهده داشت میامیرخان یار، نایب اول مجلس نماینده

ن اعتبار ندارد و قانون حمایت از کودکاگیری، تصویب قانون اساسی و تکمیل نبودن نصاب در زمان رأی

 .گیری شودباید دوباره روی آن رأی

قوس سال روان خورشیدی از سوی مجلس  ۱۸ماده در  ۱۰۸فصل و  ۱۶قانون حمایت از کودکان در 

 .گان تصویب شدنماینده
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 روز نامه هشت صبح

 

ایان سال پبرآورد کرده است که جمعیت کره زمین تا « بنیاد آلمانی جمعیت جهانی»به نام یک بنیاد آلمانی 

 میلیون نفر خواهد بود. 7۰۰میلیارد و  7روز دیگر، حدود  ۱۰جاری میالدی، یعنی 

وله، در ماه اپریل سال جاری سازمان ملل هم در گزارشی به کمیته جمعیت و توسعه، به گزارش دویچه

 زمین را در همین حد تخمین زده بود.ساکنان کره 

ن افزوده میلیون نفر به جمعیت جها ۸۳بر اساس گزارش این بنیاد آلمانی، تنها در سال جاری میالدی حدود 

 شده که تقریباً معادل جمعیت آلمان است.

ای گذشته همیر کودکان نسبت به سدهوجایی که میانگین سن افراد در کره خاکی افزایش یافته و مرگاز آن

شود و در سال میالدی زده  ۲۰۲۳میلیاردی جمعیت در سال رود که رکورد هشت کاهش یافته، انتظار می

 به حدود ده میلیارد نفر برسد. ۲۰۵۰

کنند. جمعیت آفریقا نیز یک گی میچهار میلیارد نفر، یعنی بیش از نیمی از جمعیت دنیا، در آسیا زنده

ر جنوب صحرای بزرگ آفریقا جمعیت به سرعت در حال رشد است. میلیارد نفر است. به خصوص د

نیم میلیارد نفر برسد و بدین ترتیب دو برابر وبه دو ۲۰۵۰شود که جمعیت این منطقه تا سال بینی میپیش

 و نیم جمعیت کنونی آن شود. آسیا در جدول رشد جمعیت پس از صحرای بزرگ آفریقا و در مرتبه دوم

 قرار دارد.
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

شود. این نفر به جمعیت جهان افزوده می ۲ /۶اس گزارش بنیاد آلمانی، در هر ثانیه به طور متوسط براس

 شود.گان حاصل میآمار، از شمار زایش منهای تعداد درگذشته

فرزند  ۴ /۴تر است. در این قاره، زنان به طور متوسط میزان زایمان در آفریقا از سایر نقاط جهان بیش

 فرزند است. ۲ /۴لی که میانگین زایمان در سطح جهان زایند، در حامی

میلیون نفر است، در  ۳۰۰بینی سازمان ملل، جمعیت آفریقا که در حال حاضر یک میلیارد و براساس پیش

 میلیون نفر خواهد رسید. ۵۰۰میالدی به دو میلیارد و  ۲۰۵۰سال 

علت اصلی رشد جمعیت در »گوید: یدر این باره م« بنیاد آلمانی جمعیت جهانی»رناته بهر، مدیر 

 «های ناخواسته است.گیکشورهای جنوب صحرای آفریقا تعداد باالی حامله

که نیمی از زنان قاره آفریقا امکان جلوگیری از بارداری را ندارند، اظهار خانم بهر ضمن تاکید بر این

ریزی ند، اما حق دخالت در برنامهتر هستشان خواهان فرزند کمزنان )آفریقایی( برخالف همسران»داشت: 

 «خانواده را ندارند.

ترین هدفش کمک به تنظیم جمعیت کند و مهمالمللی فعالیت میدر سطح بین« بنیاد آلمانی جمعیت جهانی»

 کند.گیری از بارداری حمایت میاست. این بنیاد از جوانان شرق آفریقا در زمینه روابط جنسی و پیش

 طلوع نیوز

 

 .استروب در والیت بامیان، نامزد جایزۀ جهانی کنترل اسلحه شدهگروۀ بیست نفری بانوان ماین
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 وعودت کنندگان

 .های گوناگون جهان نیز نامزد این جایزۀ جهانی استندنُه نهاد و گروۀ دیگر از بخش

دهی به روند رأی –گرفت که بیشترین رأی را از آن خود کند  این جایزه، به نهاد و یا گروهی تعلق خواهد

 .نامزدان این جایزه، آنالین است

روب بانوان بامیان، نخستین گروۀ ماین روب بانوان در افغانستان است که از دوسال بدینسو در گروۀ ماین

 .بامیان فعالیت دارد

 .استانوان بامیان عضویت گرفتهروب بزهرا رضایی، از دوسال بدینسو است که در گروۀ ماین

 .استروبی کردهزارهای ماین رفت و برای نجات جان دیگران، ماینگوید که یک سال تمام به کشتزهرا می

کار  هم»دهی به مردم را از خطرهای ماین دارد: شود که مسؤولیت آگاهیبانو رضایی، اکنون یکسال می

کنیم در وطن ما ن یک راه آرودن صلح است که ما کوشش میکینم و هم برای مردم خود بفهمانیم که ای

 «.گی کنیمصلح بیاید و با آرامش زنده

ن در کوشد تا آخرین بقایای میراث چهار دهه جنگ را از دل زمیگروۀ ماین روب بانوان در بامیان، می

 .بامیان بیرون بکشد

ه گویند که این گروه شایستۀ گرفتن این جایزستایند و میا میرگان بامیان، کارکردهای این گروه باشنده

 .است

های مردم بیرون است که چندین ماین از خانهها بودهبرکت و کمک این»نرگس امینی، باشندۀ بامیان گفت: 

 «.اندروبی ازبین برده شدهاند و توسط تیم ماینکشیده شده

دختران و زنان ما این شهامت را نشان  کهوقتی»گان نیز بیان داشت: مسعوده کرخی، عضو مجلس نماینده

کنند، جان هزاران تن را از خطر ماین روند در نهاد ماین پاکی کار میکنند و میدهند و کمر بسته میمی

 «.دهند، این افتخار بزرگی استنجات می

 

 تلویزون آریانا
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 وعودت کنندگان

 

 .لی موی تای افغانستان در رقابت های قهرمانی آسیا، یک مدال طال، یک نقره و دو برنز، کسب کردتیم م

کیلو گرام جوانان  ۴۸کیلو گرام جوانان مدال طال و آرزو حسین زاده در وزن  ۶۰شکریه بهمنی در وزن 

 .مدال نقره را، برای کشور رقم زدند

کیلو  ۶۰کیلو گرام و شیر حسین عظیمی در وزن  ۴۸ن مدال های برنز را نیز شبنم حسین زاده در وز

 .گرام جوانان، به گردن آویختند

کشور به میزبانی شهر ابوظبی امارات متحده  ۳۶ورزشکار از  ۳۰۰رقابت های قهرمانی آسیا با حضور 

 بودندورزشکار یک مربی و دو داور، شرکت کرده  7عربی برگزار شده بود که به نمایندگی از افغانستان، 


