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 فهرست مطالب

 صفحه                  عناوین                                                                                                                       

 4 -------------------------------- شدند ریدستگ هیترک در 2019 سال یط افغان مهاجر هزار 200 حدود

 5 ------------------------- شدند آواره 2019 یط افغانستان در نفر هزار 422: یجهان بهداشت سازمان

 5 ---------------------------------- است میوخ ونانی در انیپناهجو یهاکمپ در تیوضع: یامداد سازمان

 6 ------------------------------------- شودیم عیتوز ینقد یهاکمک غور در شده جایب لیفام ۸۶2 یبرا

 7 --------------------------------- است نداشته یبهبود گونهچیه 2019 در افغانستان در یبشر تیوضع

 ۸ ---------------------------------------------- شد برگزار هرات در جاشدهیب زنان یدست عیصنا شگاهینما

 9 ------------------------------------------------------------------------- شوي لېپ ېمرست ژمني ېغورک

 9 -------------------------------------------------------------- وشوه مرسته نغدي شوسره ایهېځب ېکړکن

 9 -------------------------------- وشوه مرسته موادو ېخوراک او نغدي شووکورنیوسره ایهېځب  ېک زابل

 10 --------------------------------------- وشوه مرسته  غیرنغدي او نغدي کورنیوسره شوو ایهېځب کابل

 10 ------------------------------------------- وشوه مرسته غیرنغدي کورنیوسره شوو ایهېځب ېک پروان

 11 ------ شوي پیل ېمرست موادو خوراکي کورنیوسره بیوزولو دونکواوېرستن او شوو ایهېځب  ېهلمندک

 11 ------------------------------------------------- وشوه مرسته نغدي موخه په ولوړجو کور ېکندهارک

 11 -------------------------------------- وشوه مرسته موادو ېخوراک کورنیوسره شوو ایهېځب ېک سرپل

 12 -------------------------------- گرفت صورت ینقد ریغ یها کمک درپروان جاشدهیب لیفام 2۸ یبرا

 12 -------------------------------------------- افتی ریتدو دربدخشان جاشدگانیب یمل یکار گروپ جلسه
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 متن کامل اخبار

 اری اناتولیگزخبر

 

اجر مه 938هزار و  448میالدی  2019اداره کل مهاجرت وابسته به وزارت کشور ترکیه با انتشار گزارشی اعالم کرد: در سال 
 .غیرقانونی در سراسر کشور دستگیر شدند

میانمار و مولدوای در صدر این  ٬گرجستان ٬عراق، ایران ٬های این نهاد، شهروندان افغانستان، پاکستان، سوریه، فلسطینبراساس داده
 .فهرست قرار دارند

 2.127 ٬ایرانی 8٬634عراقی،  11٬979فلسطینی،  12٬093سوری،  54٬590پاکستانی،  70٬843افغان،  199٬542طبق این آمار، 
 .نفر از اتباع سایر کشورها در ترکیه دستگیر شده اند 88٬643مولداویایی و  200 ٬میانماری 277 ٬گرجستانی

 4.066فلسطینی،  10٬545عراقی،  17٬629سوری،  34٬053پاکستانی،  50٬432افغان،  100٬841میالدی نیز  2018سال 
 .ندانفر از اتباع سایر کشورها در ترکیه دستگیر شده  46.631مولدوایایی و  269 ٬میانماری 378 ٬گرجستانی 3.153 ٬ایرانی

 .رای مقابله با ورود و خروج غیرقانونی مهاجران ادامه داردنیروهای امنیتی ترکیه ب عملیات

هزینه سفر برای آنها، در مرکز استرداد موقت مهاجران نگهداری  اند، پس از تهیه مدارک وغیرقانونی به ترکیه آمده کسانی که از راه
شان در ترکیه های سیاسی کشورهایشوند. بازگشت آنان داوطلبانه بوده و با هماهنگی نمایندگیو با هواپیما به کشورشان بازگردانده می

 .شودانجام می

 .در کشورهای منطقه بوده است جنگ داخلی، فقر، بیکاری و خشونت، عوامل عمده مهاجرت غیرقانونی

افزایش  برابر 8( حدود 2014سال پیش ) 5در ترکیه در مقایسه با  2019گفتنی است آمار مهاجران غیرقانونی دستگیر شده در سال 
 .نشان می دهد

 .می کنند تبعه خارجی با اقامت قانونی طوالنی و کوتاه مدت در ترکیه زندگی 141هزار و  100یک میلیون و  ٬از سوی دیگر
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وزارت امور مهاجرین 
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 خبرگزاری فارس

 9وامبر به گزارش خبرنگار سایت افغانستان خبرگزاری فارس، سازمان بهداشتی جهانی در گزارش جدید خود اعالم کرد که طی ماه ن
هزار نفر  422 میالدی در افغانستان به 2019این میزان تعداد آوارگان در سال هزار نفر براثر درگیری آواره شدند که با اضافه شدن 

  .رسیده است

شته کنفر  149هزار نفر از حوادث طبیعی متاثر شدند که طی این مدت  300نزدیک به  2019براساس این گزارش، همچنین طی سال 
  .هزار خانه نیز ویران شدند 14نفر زخمی شد و  165و 

فغانستان هزار مهاجر از پاکستان و افغانستان و همچنین ترکیه به ا 470اشت جهانی تاکید کرد: در سال جاری میالدی سازمان بهد
  .بازگشته و در حال حاضر نیازمند خدمات فوری و ابتدایی هستند

و ناامنی مسدود شده و تنها  هزار طی سال جاری مراکر درمانی در سرتاسر افغانستان به دلیل حمالت 192  به نوشته بهداشت جهانی،
 .نفر از کارکنان مراکز درمانی کشته شدند 43ساختمان از این تعداد بازگشایی شده، همچنین در این بازه زمانی  34

میلیون نفر به دالیلی همچون جنگ، حوادث  1/9، در طول سال 2019های نیازهای بشردوستانه افغانستان در سال بینیبراساس پیش
 .بود خدمات ابتدایی به خدمات درمانی اضطراری نیاز خواهند داشتطبیعی و ن

ین کشور میلیون بیمار تحت درمان آسیبهای ناشی از جنگ و درگیری در ا 1.6بهداشت جهانی تاکید کرد: همچنین طی سال گذشته به 
 .قرار گرفتند

 هدویچه ول

 

ودک از کبه گفته سازمان داکتران بدون مرز وضعیت در کمپ های پناهجویان در یونان وخیم است. کاترین گلتس بروباک، روانشناس 
های پناهجویان بازدید کرده است، روز دوشنبه به پورتال اینترنتی کاتولیک کشور ناوری که به نمایندگی از این سازمان کمکی از کمپ

 «.بخشی از مردم در روی زمین می خوابند، چرا که در آنجا دیگر خیمه ای وجود ندارد»گفت:  «domradio.de» کلن

ها آب  او گفته است حتی آن پناهجویانی هم که زیر خیمه های اضطراری زندگی می کنند وضعیت خوبی ندارند، چونکه از این خیمه
 «.ا نیز هوا سرد است. آنها تر اندبه این معنا که برای آنه»باران سرایت می کند: 
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و امکانات  چرا که شرایط»به گفته این روان شناس، چندی قبل یک کودک به دلیل ابتال به اسهال جان خود را از دست داد. او گفت: 
کنند و دو می او افزوده است که این پناهجویان در جاهای بسیار ضیق زندگی« به حدی خراب بوده که ما نتوانستیم به او کمک کنیم.

 .زن در اثر آتش سوزی جان داده اند. به این دلیل باید کمک های عاجل بین المللی صورت گیرد

ک راه حل تالش باید مشترکا برای یافتن ی»بروباک تاکید کرده است که یک کشور به تنهایی نمی تواند برای این مشکل راه حلی بیابد: 
 «.که وضعیت را بهبود بخشد و یا هم پناهجویان به کشورهای مختلف تقسیمات شوندشود. یا باید به یونان کمک صورت گیرد 

د و منابع کم تعداد پناهجویان زیا»از نظر او، در هر صورت این کافی نیست که تنها برای یونان کمک مالی داده شود. او گفته است: 
 .اری ها طرفدار یافتن یک راه حل انداما با وجود آن، او خوشحال است که به طور نسبی در آلمان بسی« است.

ار ساعت به گفته بروباک وضعیت غذایی در کمپ ها نامناسب است. پناهجویان مجبورند به دلیل محدودیت های موجود حدود سه تا چه
مام نیز حو برای به دست آوردن هر وعده غذایی در نوبت بایستند، تا چیزی برای خوردن به دست بیاورند. برای استفاده از توالت 

 .وضعیت مشابهی وجود دارد

وشند تا کمتر نکودکان برای ما توضیح داده اند که آنها در حد ممکن کمتر غذا می خورند و یا آب می »این خانم روانشناس گفته است: 
  .شیدکانتظار  مجبور شوند به توالت بروند، چرا که توالت ها بسیار کثیف و آلوده اند و برای رفع حاجت هم باید مدت طوالنی

 رادیو آزادی

 

 جا شده در غورهای بیهای نقدی به فامیلجریان توزیع کمک

 .شودهای نقدی توزیع میجا شده در والیت غور کمکفامیل بی 800برای بیش از 

بیجا شده داخلی  8۶2ها در دو مرحله برای غور به رادیو آزادی گفت، این کمک عبدالروف غفوری آمر ادارۀ امور مهاجرین والیت
توسط هیئت موظف سروی و شناسایی شده بودند در  1398فامیل بیجا شده که در سال  8۶2های زمستانی برای شود: "کمکتوزیع می

 1۴1۵0دالر امریکای معادل  180قسط دوم مبلغ  افغانی، 1۵70عادل دالر امریکایی م 20شود. قسط اول مبلغ دو مرحله توزیع می
 ".شودمی 1۵720افغانی است، مبلغ مجموعی آن 

 .گرددغور توزیع می ها توسط موسسه "افغان اید" والیتبه گفته آقای غفوری این کمک
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خواهد تا به جان مستقل حقوق بشر افغانستان از وضعیت بشری جاری خیلی نگران است و از جوانب درگیر جنگ میکمیسیون 
 .غیرنظامیان توجه جدی کنند

 .در مقایسه با گذشته خیلی نگران کننده بود 2019به گفتۀ این کمیسیون، وضعیت بشری در سال 

جدی( به رادیو آزادی گفت که جنگ عامل  10شنبه )وق بشر افغانستان شام سهشکرهللا مشکور کمیشنر و سخنگوی کمیسیون مستقل حق
کند: "به خاطر جنگ، وضعیت حقوقی اقتصادی، اصلی ادامۀ بحران، خشونت و فساد است و ضعف حاکمیت قانون را فراهم می

 ".روداجتماعی، فرهنگی، سیاسی و مدنی همه زیر سوال می

های افتهفغانستان همچنان گفت که مشغول تهیۀ گزارش در مورد وضعیت بشری هستند اما بر اساس یاین کمیشنر کمیسیون حقوق بشر ا
 .گونه بهبودی نداشته استها، وضعیت هیچابتدایی آن

شنبه گفت که وضعیت افغانستان در نتیجه ادامه بحران، خیلی بد تر از های بشری سازمان ملل متحد "اوچا" سهاداره هماهنگی کمک
 .ته شده استگذش

ی نیازمندان در میلیون دالر نیاز دارد، تا برا 733میالدی به بیش از  2020در اعالمیۀ این اداره آمده که سازمان ملل متحد در سال 
 .افغانستان امداد رسانی کند

ویدادهای طبیعی زیانمند شده میلیون شهروند افغانستان که در نتیجه بحران، جنگ و ر 7.1خواهد برای ها میبه گفته اوچا با این کمک
 .اند، رسیدگی کند

 .های پیهم و تشدید فقر از دالیل اصلی ادامۀ بحران افغانستان در این گزارش عنوان شده اندترس، خشونت، بیجا شدن

 .ودب را برای افغانستان از نظر مصونیت غذایی خیلی نگران کننده پیشبینی کرده 2020پیش از این هم سازمان ملل متحد سال 

 .رو خواهند بودمیلیون تن در افغانستان در جریان این سال با بحران جدی مصونیت غذایی روبه 1۴.3به تخمین این سازمان، 

 .هایش قرار دهداین سازمان انتظار دارد که نیمی از نیازمندان را تحت پوشش کمک

 .های خارجی خواهد ماندتوسعه اقتصادش متکی به کمک وگوید، افغانستان برای رسیدگی به نیازهای بشری سازمان ملل متحد می
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میالدی گفت، ادامۀ جنگ و تهدیدها به غیرنظامیان به ویژه  2019های بشری سازمان ملل هم در روز اخیر سال اداره هماهنگی کمک
 .رو کرده استاتی روبهثبزنان و کودکان، باعث بیجا شدن بخش بزرگی از مردم شده و در نتیجه اقتصاد افغانستان را با بی

 پایگاه خبری پیام آفتاب

 

یجاشدهٔ ببرگزار شدبه گزارش پیام آفتاب، نمایشگاهی از صنایع دستی و هنری زنان  نمایشگاه صنایع دستی زنان بیجاشده در هرات
 .داخلی و عودت کننده، در والیت هرات برگزار شد

گویند که شماری از زنان بیجا شدهٔ داخلی و عودت کننده، پس از فراگیری برگزار کنندگان نمایشگاه زنان بیجاشدٔه داخلی در هرات می
 .اندو حرفه ای، قادر به تولید صنایع دستی و هنری شدههای فنی دوره

 .گذارنداند که تولیدات شان را به نمایش بهای آموزشی، توانستهبه گفتهٔ آنان، این زنان پس از فراگیری دوره
ها برای بازاریابی تالشزاده، برگزار کننده نمایشگاه ویژه زنان بیجا شده و عودت کننده گفت که به نقل از پژواک، عبدالرحمان مولوی

 .بیشتر تولیدات زنان بیجا شده و عودت کننده در کشورهای خارجی، جریان دارد

پنج نوع فن و  اجناس ما در دبی، اروپا، واشینگتن و هند به بازارها وصل شده و ما از آنجا سفارش داریم. ما توانستیم که»وی گفت: 
 «.ریم و به فروش برسانیمها به نمایش بگذاحرفه را در تمام نمایشگاه

 .زاده افزود که این نمایشگاه به مدت سه روز در تاالر خیام شهر هرات، به روی بازدید کنندگان باز استمولوی
های فن و حرفه را به مدت هفت ماه فراگرفته وی افزود که در جریان سال جاری، بیش از یک هزار زن بیجا شده وعودت کننده، دوره

 .اند
ه آرایشگری، برگزار کردیم و ما بیش از یک هزار خانم را از فن و حرف «UNHCR» این برنامه را به حمایت مالی»ده گفت: زامولوی

ش گذاشتند؛ ما خانم دیگر در این نمایشگاه صنایع دستی شان را به نمای ۵0بافندگی، خیاطی و رمان دوزی فارغ دادیم و امروز بیش از 
 «.ین بانوان را در بازارهای خارجی به فروش برسانیمتالش داریم که صنایع دستی ا

ای را برای سال آینده زاده همچنین گفت که قرار است کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان، بودجهعبدالرحمان مولوی
 .نیز کار خواهند کرد در بخش رشد صنایع دستی به ویژه کار کاشی و شیشه سازی در هرات اختصاص دهد و زنان در این بخش

گویند که طی سال روان، این چهارمین نمایشگاه است که زنان بیجا شده مسئوالن ریاست مهاجرین و عودت کنندگان هرات نیز می
 .اندوعودت کننده، صنایع دستی شان را به نمایش گذاشته

https://da.azadiradio.com/author/%D8%AC%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%B9%DB%8C%D9%85%DB%8C/kkqm_
https://da.azadiradio.com/author/%D8%AC%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%B9%DB%8C%D9%85%DB%8C/kkqm_
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 ناحیه کابل افغانستان ۷پته: د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، 
 

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 وزارت ویب سایت

بېځایه شو کورنیوسره ژمني مرستې پیل  8۶2موسسی له لورې د غوروالیت کډوالوچارو ریاست په همکارۍ  AFGHAN AIDد 
 کړي .

الیت امریکایي ډالر ، د غور و 180ګروپ    Bامریکایي ډالر ،  200ګروپ کې   Aپه      Bاو  Aیادې مرستې په دوه ګروپونو 
 مه  هرکورنۍ ته ورکړل شوې .  9په شتون کې د مرغومې   سکتوري رئیس ، د طبیعي پېښوپرواړندې مبارزې رئیس

 

 

 

 

 

 ویب سایت وزارت

بېځایه شوکورنیوسره نغدي مرسته  ۴9موسسې له لورې د کنړوالیت کډوالو چارو ریاست په همکارۍ  WFPخوراک نړیوال سازمان  
 وشوه . 

افغانۍ ورکړل  1800مه هرې کورنۍ ته 9یادې کورنۍ ، چې ایران ، پاکستان ،  څخه دغه والیت مرکزته راکډه شوې د مرغومې 
 شوي . 

 

 

 

 

 

 

 ویب سایت وزارت

بېځایه شوو کورنیو  1۶۴موسسو له لوري د زابل والیت کډوالوچاروریاست په همکارۍ  WFPاو خوراک نړیوال سازمان  DRCد 
 سره نغدي او خوراکي توکو مرسته وشوه . 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

  DRC  21مه  هرې کورنۍ ته  9یادې کورنۍ ، چې د جګړو له امله یوشمیر سیموڅخه د غه والیت مرکزته راکډه شوي د مرغومې 
، څلور بوجۍ اوړه ، دری قوطۍ غوړي ،  WFPروغتیایي کڅوړه ، خوراک نړیوال سازمان  یوه یوه UNICEFافغانۍ ، ۵00زره 

 قوطۍ بیسکیټ ،  هرې کورنۍ ته ورکړل شول .  ۴2کیلودالنخود ، 1۴پاکټه ماشومانو خوراکي مواد ،  ۶0یوکیلومالګه ، 

 

 

 

 

 

 وزارتویب سایت 

کورنیوسره نغدي او غیرنغدي مرسته ۵7د داکار، ماشوم ساتنې نړیوالې اداري له لورې د کابل والیت د کډوالوچارو ریاست په همکارۍ 
 وشوه . 

 12000مه  هرې کورنۍ ته 9یادې کورنۍ ، چې ناامنیوله امله د بېالبېلو والیتونو څخه دغه والیت مرکزته راکډه شوي د مرغومې 
 ۍ ، کمپلې ، پخلنځي سامان آالت ، روغتیایي کڅوړو ، مرسته وشوه . افغان

 

 

 ویب سایت وزارت

 بیځایه شوکورنیوسره غیرنغدي مرسته شوه .  28موسسی له لورې د پروان والیت کډوالوچاروریاست په همکارۍ    UNHCRد 

مه هرې 9جګړوله امله د یوشمیرسیموڅخه دغه والیت مرکزته راکډه شوي د والي په شتون کې د مرغومې په یادې کورنۍ ، چې 
کورنۍ ته ، یوه خېمه ، دوه ترپالونه ، دری کمپلې ، یوسطل ، دوه پالستکي بوشکې ، یو ګازودبه ، پخلنځي سامان آالت ، یوه یوه 

 روغتیایي کڅوړو ، مرسته ورکړل شوه . 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 ویب سایت وزارت

وراکي بېځایه شو او بیو وزلو کورنیو سره خ  3000موسسوله لورې د هلمند والیت کډوالوچارو ریاست په همکاري  APAاو  WFPد 
 مواد و مرسته وشوه . 

الي ، مه هرکورنۍ ته د هلمند و9له د یوشمیرسیموڅخه د غه والیت مرکز ته راکډه شوي د مرغومې یادې کورنۍ ، چې د جګړله ام
وړي ، یوه کیلوغ 1۵کیلودالنخود ،  1۴کیلو اوړه ،  1۵0کډوالوچارو رئیس ، اقتصاد رئیس ، مالي او ادراي رئیس ، په شتون کې ، 

 کیلومالګه مرسته ورکړل شوه. 

 

 

 

 

 ویب سایت وزارت

رستنیدونکې ، بېځایه شوو ، او بیوزولو  12۶موسسې له لورې د کندهار والیت د کډوالوچارو ریاست په همکارۍ  UNCHRد 
 . مه هرې کورنۍ ته ورکړل شول 9کورنیولپاره د کور جوړولو په موخه دوهم قسط چې د دوه اطاقو لپاره وه د مرغومې په 

 میاشتو کې کټې اخستنې ته برابرشي .  3دغه برنامه چې د کورجوړلو په موخه ده د کډوالوچارو ریاست د نظرالندې به 

 

 

 

  

 

 

 ویب سایت وزارت

بېځایه شوو کورنیوسره مرسته  83موسسی له لورې د سرپل والیت کډوالوچارو آمریت په همکارۍ  WFPد خوراک نړیوال سازمان 
 وشوه . 

یادې کورنۍ ، چې د جګړو له امله د یو شمیرولسوالیو، صیاد، سانچارک ، کوهستانات ، د جوزجان والیت درزاب ولسوالۍ څخه دغه 
 30پاکټه بیسکیټ ، 21کیلودالنخود ،  7کیلوغوړي ، 7کیلواوړه ، 100 مه هرې کورنۍ ته8والیت مرکزته راکډه شوي د مرغومې 

 پاکټه د ماشوم د تغذاي مواد ، نیمه کیلومالګه ، مرسته ورکړل شوه . 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

 

 

 

 

 

 ویب سایت وزارت

فامیل بیجاشده کمک های غیر نقدی  28برای   UNHCRهمکاری موسسه  ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان والیت پروان به
 توزیع نمود.

عدد بشکه پالستیکی،  یک عدد بالون گاز،  بسته  2تخته کمپل،  یک عدد سطل،   3تخته ترپال،   2این کمک ها شامل یک باب خیمه ، 
 والی پروان توزیع گردید. جدی سال روان با حضور داشت 9آشپزخانه ، و بسته صحی میباشد که بتاریخ 

 

 

 

 

 

 ویب سایت وزارت

جدی جلسه گروپ کاری ملی بیجاشدگان داخلی را باحضورهمه 9ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان والیت بدخشان بتاریخ 
 ت احمدجوادفروغ برسام رییس دفتروسرپرست والیت بدخشان دایرنمود.اعضای این گروپ اعم ازادارات دولتی وغیردولتی تحت ریاس

جلسه  پیرامون نحوه مساعدت های زمستانی ،رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان ولسوالی های نسی ،درواز، شیوه ، وشغنان تدویروتصامیم  
 درمورداتخاذگردید.
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

 


