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 فهرست مطالب

 صفحه                  عناوین                                                                                                                       

 4 -------------------------------------------------- دندیرس ونانی ریجزا به مهاجر صدها ریاخ روز دو در

 4 -------------------------------------------------- است بوده «نیخون» کودکان یبرا ریاخ دهه: سفیونی

 5 ------------------------------------------------------------------ وشوه ناسته دوېک یاځیو بیا د ېتخارک

 6 --------------------------------------------------- وشوه مرسته نغدي کورنیوسره شوو ایهېځب ېک زابل

 6 ------------------------------------------------ وشوه مرسته نغدي سره کورنیو شوو ایهېځب ېک پکتیکا

 7 ----------------- نمودند افتیدر نقد پول تخار در بود شده بیتخر شان یها خانه که لیفام ۲۰۰از شیب

 7 ------------------------------ گرفت صورت ینقد یها مساعدت ابیفار در جاشدهیب لیفام ۱۰۴۵ یبرا

 8 -------------------------- است افتهی شیافزا درصد۵۰ به حال تا ۲۰۰۹از انیپناهجو رقم :ملل سازمان

 ۹ ----------------------------------------- دهدیم اختصاص یسور گانآواره یبرا یترشیب بودجه آلمان
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 متن کامل اخبار

 دویچه وله

 

زارش داد، آنگونه که شبکه رادیو و تلویزیون دولتی یونان )ای ار تی( روز دوشنبه با رجوع به گارد ساحلی در پیرئاس گ
ماکونیسی ها به جزایر کوچکتر مانند فار این مهاجران به جزایر لیسبوس، خیوس، کوس و ساموس رسیدند، اما شماری از آن

یکی شهر تن از آن ها خود را به مناطق غیرجزیره ای یونان در نزد ۳۹مهاجر( و پسیریموس )ده مهاجر( آمده اند.  ۱۰۹)
 .بندری الکساندروپولیس رساندند

 ۷۳، دسمبر ۲۲تا تاریخ  طبق اطالعات کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهجویان )یو ان اچ سی ار( در سال روان
ر تن بیشتر هزا ۲۳تن از ترکیه به یونان آمدند که به این ترتیب شمار آن ها در مقایسه با سال گذشته حدود  ۳۷۷هزار و 

 .بوده است

 دویچه وله
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ات نیویارک منتشر گردیده است، در جنگ ها و منازع که در« یونیسف»براساس گزارش صندوق حمایت کودکان ملل متحد 
ر مقایسه دهزار کودک کشته و یا زخمی شده اند. بنا بر این گزارش، رقم تلفات ساالنه کودکان  ۱۷۰یک دهه اخیر بیش از 

به  ۱۹۸۹سه برابر افزایش یافته است. همچنین از زمان تصویب کنوانسیون حقوق کودک ملل متحد در سال  ۲۰۱۰با سال 
 .این سو، شمار کشورهایی که دچار منازعه مسلحانه اند، به بیشترین رقم رسیده است

 نقض قوانین جنگی

، در زمان حاضر در سرتاسر جهان منازعات خیلی بیشتر دوام کرده و سبب به گفته هنریته فور، رئیس اجرایی یونیسف
 .گردندخونریزی ها و قربانی گرفتن بیشتر از نسل جوان و کودکان می 

  

 .یونیسف: منازعات زمان معاصر خیلی بیشتر دوام می کنند

اساسی  حمالت بر کودکان بدون هیچ گونه کاهشی ادامه می یابند، زیرا جناح های رهبری کننده جنگ یکی از»او افزود: 
 «.کودکان را رعایت نمی کنندترین قوانین جنگ، یعنی حفاظت از 

به  به گزارش یونیسف، به ویژه در حال حاضر وضعیت کودکان در سوریه، جمهوری دموکراتیک کانگو، یمن و افغانستان
شک و شدت وخیم می باشد. این اطفال در مناطق درگیر منازعات مسلحانه در نتیجه حمالت هوایی، ماین های زمینی، مو

 .شدت مواجه با تهدید اندتیرباران های نظامی به 

 ویب سایت وزارت

ه موخه د پمه د بیا یوځای کېدو ناسته د راستنېدونکو د وضعیت څېړلو ۴د تخار والیت دکډوالو چارو ریاست د مرغومي په 
 په ګډون  وکړه. تخار والیت دوالي په مشرۍ د یوشمېر دولتي ادارو  او مرستندویه موسسو استازو 

ه وړاندې دوسیه چې په تېرو دوو میاشتو کې په ډیټابیس کې ثبت شوې وې، ناستې ت ۹۷۰په دغه ناسته کې د راستنېدونکو  
 شوې او اړونده ادارو او موسسو هغوی ته دالس رسي ژمنه وکړه. 

همدارنګه  دوسیې د اکتېد دفتر ته وړاندې شوې او ۱۰۰د مریضانو دوسیې د عامې روغتیا ریاست ته ،د بې سرپنا خلکو   ۱۲
ریو او د اغاجان دفتر د اوسېدو، کور جوړه ولو او خوراکي موادو په برخه کې دهمکا WFPد خوراک نړیوال سازمان  

 ژمنه وکړه.  

 

 

https://baztab.news/article/1230083
https://baztab.news/article/1230083
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 ویب سایت وزارت

 بېځایه شوو کورنیوسره نغدي مرسته وشوه.  ۴۴موسسې له لورې د زابل والیت دکډوالو چارو ریاست په همکارۍ  DRCد 

مه هرې کورنۍ  ۵یادې کورنۍ، چې دجګړو له امله د بېالبېلو سیموڅخه ددې والیت مرکز ته راکډه شوې وې د مرغومي په 
 افغانۍ نغدې ورکړل شوې.  ۱۸۰۰۰ته 

 

 

 

 

 

 

 ویب سایت وزارت

بېځایه شوو کورنیوسره نغدي مرسته  ۱۰۰چارو ریاست په همکارۍ موسسې له لورې د پکتیکا والیت دکډوالو  ORCDد 
 وشوه. 

یادې کورنۍ، چې د جګړو له امله د ارګون او سروبي  ولسوالۍ څخه ددې والیت مرکز ته راکډه شوې وې د مرغومي په 
 امریکایي ډالره نغدې ورکړل شوې.  ۲۰۰مه هرې کورنۍ ته ۵
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 وزارتویب سایت 

فامیل که خانه های  ۲۵۹برای  CONCERNریاست امور مهاجرین وعودت کننده گان والیت تخار باهمکاری موسسه 

 شان در جنگهای اخیرولسوالی اشکمش والیت تخار تخریب گردیده بود پول نقد ولوازم کار توزیع نمود.

جدی سال  ۷دالرامریکایی ، کراچی دستی ،بیل کلنگ،ستل وذخیره کوچک آب میباشد که بتاریخ ۳۵۰این مساعدت شامل 
 روان برای شان توزیع شد.

 

 

 

 

 

 

 

 وزارتویب سایت 

فامیل بیجاشده ولسوالی  ۱۰۴۵ریاست امورمهاجرین وعودت کننده گان والیت فاریاب باهمکاری موسسه حمایه اطفال برای 
 اند مساعدت نقدی نمود. های مختلف والیت فاریاب که از اثرناامنی بیجا وبه اطراف شهرمیمنه مسکن گزین شده

فامیل های بی بضاعت  ۴۷۰افغانی برای  ۳۱۵هزارو  ۳فامیل و مبلغ  ۵۷۵افغانی برای  ۶۳۰هزارو ۶این مساعدت شامل 
جدی سال روان باحضور عبدالمقیم راسخ معاون وسرپرست والیت فاریاب برای فامیل  ۸که توانایی مالی نداشته، بتاریخ 

 های مذکور توزیع گردید.
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 دویچه وله

 

میلیون  ۴۳بیش از  ۲۰۰۹( منتشر شده است، در سال ۲۰۱۹دسمبر  ۲۹براساس معلومات این سازمان که روز یکشنبه )
میلیون نفر در فرار اند. علت اصلی فرار میلیونها تن در جهان، درگیری  ۷۰،۸نفر در حال فرار بودند و اکنون بیش از 

ران های طوالنی مدت در نقاط مختلف جهان به شمول سوریه، افغانستان یا سودان جنوبی و بحران های اخیر مانند بح
 .ونزوئال یا میانمار عنوان شده است

همچنین عواقب تغییرات اقلیم نیز به طور چشمگیری باعث فرار ها و مهاجرت ها شده اند. همچنین بر اساس اطالعات 
سازمان ملل، حوادث شدید اقلیمی بحران های موجود را تشدید کرده است. مثال خشک سالی بی سابقه در جنوب افریقا و 

 .شدید در شرق این قاره شدیداً مردم را آسیب رسانده و باعث مهاجرت ها گردیده استسیالب های 

و نجات   ۲۰۱۵"موج بی سابقه مهاجرت ها در سال   براساس گزارش بخش آلمان کمیساریای عالی پناهجویان سازمان ملل
 ۱۵ده اند. با در نظر داشت پناهجویان توسط نهاد های خصوصی بحث های شدیدی را در مجامع عامه این کشور سبب ش

هزار کشته و مفقود در آب های مدیترانه در پنج سال گذشته، عملیات نجات در این آب ها یک امر ضروری به حساب می 
ماموریت نجات مهاجران از آب ها را جرم   پیتر روونستروت باَور مدیر عامل این سازمان می گوید که "هرکسی که  آید.

 ".ارزشهایی بشر دوستی و انسانیت عمل می کندتلقی می کند، مخالف 
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 اردوگاه پناهجویان در لیسبوس یونان

اه به این چالش او تأکید کرده می گوید: "یک دهه خیلی دشوار توأم با بحرانهای مغلق جهانی داشتیم. ناسیونالیسم پاسخ اشتب
ید که این همانطور که کنترول مرزها و ایجاد دیوار ها به این چالش نمی تواند جواب دهد." او در ادامه می گوها است، 

 ".مشکالت فقط با همکاری بین المللی و همبستگی ما به عنوان یک جامعه مدنی با پناهجویان می تواند حل شود

ای ویژه در سوریه، لیبیا، سومالیا به عنوان رویداد ه ۲۰۱۱این سازمان در کنار دیگر مسایل، از جنگ های داخلی سال 
مچنین هاز درگیر های مسلحانه در سودان جنوبی و یمن و  ۲۰۱۳اثرگذار در مهاجرت ها یاد کرده و همچنین بعد از سال 

 .به بعد ناآرامی ها در ونزوئال و اخراج روهینگیایی ها از میانمار را یاد می کند ۲۰۱۷از سال 

ستگی وجود وید که "فرارو اخراج های اجباری در تمام قاره های وجود دارند؛ اما همچنین تمایل به کمک و همبباَور می گ
ویان در آلمان، نباید نیزدارد. ما نباید افراد نیازمند را تنها بگذاریم." او در ادامه می گوید که با وجود افزایش تعداد پناهج

تان و یا لبنان اول آلمان و اروپا را متأثر کرده، بلکه بنگله دیش، اوگاندا، پاکسفراموش کرد که بحران پناهجویی در درجه 
اید از این کشورها درصد از پناهجویان در همین کشور ها زندگی می کنند، اروپا ب ۸۵نیز از این ناحیه شدیداً متاثر شده اند. "

 ".حمایت کرده و به آنان کمک کند

 روزنامه هشت صبح

 

های جویان فراری از سوریه اختصاص دهد. این در حالی است که در پی بمبارانتری را به پناهآلمان تصمیم دارد مبالغ بیش
 اند.هزار نفر از خانه و کاشانه خود آواره شده ۲۳۵اخیر ادلب بار دیگر حدود 

https://baztab.news/article/1229575
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های وزیر امور خارجه آلمان، از سویی پایان فوری حمالت به ادلب و از سوی دیگر یاری وله، هایکو ماس،به گزارش دویچه
 گان سوری را خواستار شده است.تر به آوارهبیش

ها بدتر آمیز است و هردم با درگیریوضعیت انسانی در ادلب فاجعه»های جمعی گفته است: وزیر خارجه آلمان به رسانه
ترین شرایط و سرمای زمستان در حال فرار هستند. پایان ها در سختهزاران نفر در جاده»ست: او افزوده ا«. شودنیز می

 «.بس پایدار ضرورت تام داردفوری حمالت و آتش

هایکو ماس اعالم کرده است که آلمان آماده است بار دیگر هفت میلیون یورو در چارچوب امدادهای انسانی سازمان ملل 
 پرداخت کند.

گان سوری به خاطر وتوی چین و روسیه در شورای امنیت متوقف های سازمان ملل به آوارهرسانیی تمدید کمکگبه تازه
 شد.

 ترین هزینه این برنامه را تأمین کرده است.میلیون یورو در کنار بریتانیا بیش ۲۷آلمان با پرداخت حدود 

 ورشی در والیت ادلب را زیر حمالت سنگین گرفتند.نیروهای سوریه و روسیه از اوایل ماه دسامبر مواضع نیروهای ش

تر رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه، نسبت به فاجعه انسانی در جنوب کشورش هشدار داده است، زیرا بیش
اند. اردوغان گفته است که کشورش به تنهایی قادر نیست به این شمار عظیم از گان به سوی مرز ترکیه روانه شدهآواره

 جویان خدمات عرضه کند.پناه

 

 


