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دارد ازیبشردوستانه ن دالر کمک ونیلیم ۷۳۳به  ۲۰۲۰سازمان ملل: افغانستان در سال   ---------------- 4 

جان باختند رانیدر کشور ا یهشت باشنده افغانستان در اثر گاز گرفتگ  --------------------------------------- 4 

مهاجر افغان در لندن یدر دوزخ: فروش تابلو ها یزندگ  -------------------------------------------------------- 6 

زمستان اطفال ما را تلف خواهد کرد ی: سرمایداخل گانجاشدهیاز ب یشمار  --------------------------------- 7 

در بدخشان مساعدت شد لیفام 4 یبرا  ----------------------------------------------------------------------------- 8 

نمودند افتیدر ییغذا ریغ یدرکابل  کمک ها جاشدهیعودت کننده و ب لیفام56  ----------------------------- 8 

صورت گرفت یرخوراکیوغ یمساعدت نقد سایکاپ جاشدهیب لیفام۲9 یبرا  ---------------------------------- 9 

وردک پول نقد کمک شد دانیدرم لیفام 4۲4 یبرا  -------------------------------------------------------------- 9 

دیگرد عیدر قندهار گندم توز جاشدهیب لیفام ۲5۰ یبرا  ---------------------------------------------------------- 9 

رشدیدر زابل دا یتیجلسه استقرارمجدد وال  ---------------------------------------------------------------------- 10 

افت کردندیدر یوبسته  صح یجاشده در لوگر مساعدت نقدیل بیفام ۲5  ------------------------------------ 11 
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تلویزون یک 

 

 

 

 

 

 

 

میلیون دالر کمک بشردوستانه  ۷۳۳میالدی به  ۲۰۲۰سازمان ملل متحد گفته است که افغانستان در سال 
 برای نزدیک به یک میلیون نفر در این کشور نیاز دارد.

میلیون نفر در افغانستان به  ۹.۴که گوید؛ با آنهای بشری ملل متحد )اوچا( میدفتر هماهنگی امور کمک
 میلیون نفر کمک دریافت خواهند کرد. ۷.۱های بشردوستان نیاز دارند اما از این میان کمک

ها و حوادث طبیعی سالیهای خشکهای جنگ، بیجا شدههای بشردوستانه به آوارهاوچا گفته است که کمک
 شود.ارایه می

ها، براساس بررسی اجمالی از محیط، نیازها و مشکالت و با گی به آسیب دیدهچگونگی کمک و رسیده
 سالی در نظر گرفته شده است.توجه به شدت درگیری و خشک

شود و همچنان به افراد ی که خارج از این طرح بودند نیز کمک میها آوارهشود که به میلیونگفته می
سرپرست، معلوالن و کسانی که مشکالت روانی دارند نیز دارای آسیب پذیری خاص چون زنانی بی

 شود.گی میرسیده

ی و نیز کمک به توسعههای هماهنگ بین کشورهای کمک کننده تر و برنامه ریزیایجاد روابط نزدیک
 طوالنی مدت و پایدار، محور تمرکز برای سال سال نو میالدی است.

 

 خبرگذاری خامه پرس
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 .ندابر اساس گزارش ها هشت تن از باشندگان افغانستان در اثر گاز گرفتی در کشور ایران جان باخته 

 .این افراد باشندگان والیت غور بودند، که برای کار به ایران رفته بودند

شور کفقر اقتصادی و بیکاری از چالش های است، که سبب مسافرت های غیر قانونی جوانان افغانستان به 
 .های بیرونی از جمله ایران می شود

گان تن از باشند ۳۰شور ایران حدود این در حالیست که چندی پیش نیز در اثر یک حادثه ترافیکی در ک
 .والیت غور جان باخته بودند

و  فقدان کار و فقر اقتصادی باعث شده است که بسیاری از جوانان کشور مجبور به ترک وطن خود شوند
 .به کشورهای دیگر از جمله ایران مهاجرت کنند

د و زندگی و مشغول به کار هستنکشور ایران در غرب افغانستان قرار دارد و هزاران افغانی در آنجا 
 .گاهی اوقات چنین رویدادهای آسیبزا را تجربه می کند
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  اسپوتیک

 ۲۰۲۰جنوری  ۱۷تا  ۰6خبر داده است که از تاریخ  The Guardian به گزارش اسپوتنیک، نشریه
جیمز مقدس که در جاده پیکادیلی لندن موقعیت دارد، برگزار میگردد. نمایشگاه نقاشی مهاجرین در کلیسا 

نمایش گذاشته شده که در کمپ "ماریا" در جزیره لسبوس یونان  تابلو مهاجرین به ۹در این نمایشگاه 
 .بودوباش دارند

یا در این جزیره یونان یکی از بزرگترین کمپ های مهاجرین قرار دارد. شرایط زندگی در جزیره مار 
 ."دوزخ" بسیار دشوار است که بعضی ها آنرا "شکست اخالقی ارپا" نامیده اند

در این نمایشگاه آثار مهاجرین از کشورهای مانند سودان جنوبی، کنگو، افغانستان و ایران به نمایش  
 Christie’s گذاشته می شود. آثار نقاشی مهاجرین در مزایده خیره بفروش میرسد که توسط نهاد

 .ندهی گردیده استسازما

جنوری در لندن برگزار شود، به سازمان های  ۱۳۳تمام پول فروش آثار مهاجرین که قرار است به تاریخ 
 .دفاع حقوق بشر تحویل می گردد که به مهاجرین کمک می نمایند
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 کلید گروپ

گویند اند میگان داخلی که به دلیل ناامنی و یا حوادث طبیعی از مناطق شان آواره شدهجاشدهشماری از بی
گویند که فقر و بیکاری سرما را برای گی آنان ندارد. آنان میگونه توجهی به وضعیت زندهکه حکومت هیچ

گوید که یت کابل میهای مهاجرین در والی یکی از کمپآنان دشوارتر ساخته است. شیرین آغا؛ نماینده

کنند. به گفته او حکومت هیچگونه اقدامی گی میها زندهآنان در این زمستان در شرایط دشواری زیر خیمه
گی آنان نکرده است. با این حال سید عبدالباسط انصاری سخنگوی وزارت برای بهبود وضعیت زنده

هزار خانواده  ۹۵ت در سال جاری بیش از مهاجرین و عودت کنندگان می گوید که این وزارت توانسته اس
بیجا شده را تثبیت و شناسایی کند. به گفته انصاری پیش از رسیدن فصل سرما روند توزیع کمک ها به 
بیجا شدگان آغاز شده و تا کنون این روند همچنان ادامه دارد. از سویی هم، احمدتمیم عظیمی؛ سخنگوی 

که این وزارت در هماهنگی و همکاری با وزارت مهاجرین و گوید وزارت دولت در امور حوادث می
ی بیجاشده پول نقد توزیع کرده و این روند همچنان ادامه دارد. آقای هزار خانواده ۶۹گان به کنندهعودت

ی متضرر دیگر به هزار خانواده ۲۷میلیون افغانی را جهت کمک به بیش از  ۴۱۱عظیمی، افزود که 
اند که در صورت منظوری این پول به مستحقین آن توزیع خواهد شد. د کردهریاست جمهوری پیشنها

گان داخلی در سال گان شمار بیجاشدهکنندهست که به اساس ارقام مسوالن وزارت مهاجرین و عودتگفتنی

 .رسدجاری به دو میلیون تن می
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فامیل  4برای  UNHCRرین وعودت کننده گان والیت بدخشان باهمکاری موسسه ریاست امور مهاج
 بیجاشده مواد غیرخوراکی مساعدت نمود.

 جدی سال روان توزیع شد. ۱۰این مساعدت شامل یک باب خیمه ،و ظروف آشپزخانه بوده که بتاریخ 

 

 

 

 

 

 

 

 ویب سایت وزارت

 ٥6برای  UNHCRو westa ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان والیت کابل به همکاری موسسات
 فامیل عودت کننده و بیجاشده داخلی که در زیر خیمه ها زندگی دارند مواد غیرغذائی کمک نمود.

ویک سیت آشپزخانه, دو دانه این مساعدت شامل یک باب خیمه, سه تخته کمپل, یک عدد بالون گاز, 
پالستیک شیت, بوشکه پالستیکی دو دانه, یک عدد سطل آب , یک بسته صحی، صابون سه قالب بوده که 

 جدی سال روان توزیع گردید. ۱۰بتاریح 
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برای  ,care,dacar,drc ودت کنندگان والیت کاپیسا باهمکاری موسساتآمریت امورمهاجرین وع
 فامیل بیجاشده اخیرناشی ازچالشهای امنیتی ولسوالی نجراب والیت کاپیسا مساعدت نمودند.۲۹

غ تخته سطرنجی ،یک عددچرا۱تخته ترپال ،۱تخته کمپل،۳هزار افغانی پول نقد ، ۱۲این مساعدت شامل 
 جدی ۱۰بسته حفظ الصحه ، بوده که بتاریخ ۱بسته صحی زنانه و۱شپز خانه ،سولری ،یک سیت ظروف  آ

 سال روان درمحمودراقی مرکز آن والیت توزیع گردید.

 

 

 

 

 

 ویب سایت وزارت

فامیل  4۲4برای   drcآمریت امور مهاجرین وعودت کنندگان والیت میدان وردک به همکاری موسسه 
 بیجاشده داخلی ولسوالی های مختلف این والیت  مساعدت نقدی نمود.

ملیون وپنجصدو  6افغانی برای هر فامیل بوده، که مجموعه آن مبلغ  ٥۰۰هزارو  ۱٥این مساعدت شامل 
جدی سال روان با حضور والی آن والیت در میدان شهر توز یع  ۱۰هزار افغانی میرسد که بتاریح  ۷۲

 گردید.

 

  

 

 

 

 ویب سایت وزارت
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ین ریاست امور مهاجرین وعودت کننده گان والیت قندهارباهمکاری اداره مبارزه باحوادث طبیعی در ا
 د.فامیل بیجاشده مناطق درویشان, چنار و بلوچان ولسوالی خاکریز گندم توزیع نمو ۲٥۰والیت برای 

الی جدی سال روان با حضور معاون و ۱۰کیلو گندم برای هر فامیل بوده، که بتاریح  ٥۰این کمک شامل 
 در مرکز آن والیت توز یع گردید.

 

 

 

 

 

 ویب سایت وزارت

را تحت ریاست والی آن  آمریت امور مهاجرین وعودت کننده گان والیت زابل جلسه استقرار مجدد والیتی
 جدی سال روان دایرنمود. ۱۰والیت بتاریخ 

جلسه باحضورنماینده گان ادارت دولتی ، فعالین مدنی، ونماینده های موسسات مدد رسان  روی موضوعات 
 ،رسیده گی به حل مشکالت ، کمک رسانی برای عودت کننده گان وبیجاشده گان داخلی صورت گرفت.

والی زابل ضمن سخنانی خواستارحل مشکالت عودت کننده گان واستقرارمجدد آنها به موسسات یاد شده 
 هدایات الزم را یاد آور شد. 
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 ویب سایت وزارت

ه فامیل بیجاشد ۲۵برای  drcو unhcrآمریت امور مهاجرین وعودت کننده گان والیت لوگر به همکاری 
 داخلی مساعدت نقدی وکیت های صحی توزیع نمود.

افغانی وبسته صحی بوده که در حضور داشت والی ،معاون والیت،  ۲۰۰هزارو  ۲۰این مساعدت شامل
 جدی سال روان توزیع گردید . ۱۰قوماندان  امنیه والیت  وآمر امور مهاجرین بتاریخ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


