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رویدادهای  های چندین ساله وگی گفته است که جنگهای بشری سازمان ملل متحد )اوچا( به تازهدفتر هماهنگی امور کمک
 میلیون دالر نیاز است. 733افغانستان را متاثر کرده است که برای کمک به آنان میلیون شهروند  7طبیعی 

 دویچه وله

ین کشور ورود مهاجران غیر قانونی به ا ۲۰۱۹رسانه های ترکیه به نقل از اداره مهاجرت این کشور نگاشته اند که سال 
مهاجر  ۸۲هزار و  ۶۰گارد ساحلی ترکیه تنها  ۲۰۱۹شده است. خبرگزاری اناتولی ترکیه نگاشته است که در سال دو برابر 

 .را که از کشورهای مختلف بودند از غرق شدن نجات داده اند

ت. تنها اس همزمان با این، گزارش هایی از بازداشت مهاجرین غیرقانونی و اخراج اجباری آنان از این کشور نیز نشر شده 
 .در ترکیه به دست پولیس افتاده اند ۲۰۱۹هزار مهاجر غیرقانونی افغان در سال  ۲۰۰

رکیه، تهزار مهاجر غیرقانونی در  ۵۰۰از میان  ۲۰۱۹وزارت امور خارجه افغانستان به دویچه وله می گوید که در سال 
 .اده اندقانونی در ترکیه را افغانان تشکیل ددرصد مهاجران غیر ۴۰هزار تن آنها افغان بوده اند. به این ترتیب  ۲۰۰

به  هزار تن آنان ۸۰هزار مهاجر افغان،  ۲۰۰از میان »گران هیواد، سخنگوی وزارت امور خارجه در این باره گفت: 
ی مهاجرت او افزود که مخارج بازگشت کنندگان از سوی سازمان جهان« صورت داوطلبانه به افغانستان برگشتانده شده اند.

وطلبانه سازمان ملل متحد پرداخته شده است. اما گزارش های زیادی وجود دارد که بازگشت بسیاری از این مهاجران داو 
 .نیست، بلکه مجبور به بازگشت می شوند

 رادیو آزادی

 

 .رو هستندکه در فصل سرما با مشکالت فراوان روبهگویند شماری از پناهجویان افغان در یونان می

ها بسیار زیاد عبدل یکی از این پناهجویان در کمپ ماالکاس به خبرگزاری رویترز گفت: "مشکالت پناهجویان در خیمه
 ".ردم در این کمپ خیلی مشکل دارندمها، کودکان، مریضان و همه کند، خانوادهاست، کسی پرسان نمی

 .کیلومتری شهر آتن پایتخت یونان در یک جنگل موقعیت دارد 3۵این کمپ در 

 .اندجمال یک پناهجوی دیگر افغان گفته که کودکانش به بیماری جلدی مبتال شده

ر پناهجو از کشورهای مختلف به شمول افغانستان د ۲۵۰۰به اساس گزارش خبرگزاری رویترز، در حال حاضر تقریباً 
 .برندکمپ ماالکاس به سر می
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 .کنندیمموریا نام یک کمپ دیگر پناهجویان در یونان است در آنجا هزاران پناهجو در وضعیت دشوار شب و روز را سپری 

  

 روزنامه صبح کابل

گوید که شش میلیون کننده خوانده و میاجتماعی، وضعیت کودکان در افغانستان را نگران سرپرست وزارت کار و امور
 های اجتماعی قرار دارند.کودک در این کشور، در معرض خطرهای جدی و آسیب

های پالن کاری مشترک برای محافظت از کودکان برای سال»جدی( در نشستی زیر نام  ۱۲شنبه )سیدانور سادات، روز پنج
، تأکید کرد، شش میلیون کودک در افغانستان، در معرض خطر قرار دارند که وضعیت سه میلیون «میالدی ۲۰۲۱ – ۲۰۲۰

 کننده است.آن، نگران

ی ئهدرصد کودکان در افغانستان، به مکتب دسترسی ندارند. آقای سادات، گفت که ارا ۴۴او افزود که در حال حاضر، 
 تطبیق قانون کودکان است.خدمات برای کودکان، نیازمند 

لول، از سویی هم، سیما سمر، وزیر دولت در امور حقوق بشر، در این نشست گفت که برای رسیدگی به وضعیت کودکان مع
 هیچ مرجعی وجود ندارد.

ین شود، به ویژه کودکانی که دارای معلولیت ذهنی اند و دختران در اهیچ کاری برای کودکان معلول انجام نمی»او گفت: 
 «پذیرتر استند.زمینه، به مراتب آسیب

ی زیادی نیاز نیست؛ بلکه تنها تعهد ای که به کودکان معلول رسیدگی کند، بودجهبانو سمر، تأکید کرد، برای ایجاد اداره
 سیاسی دولت و همکاری یونیسف در این زمینه کارساز خواهد بود.

ی یونسیف، باید برای کودکانی که از طرف روز معارف و اداره وزیر دولت در امور حقوق بشر، همچنان گفت که وزارت
 موزش محروم نشوند.آها از حق دسترسی به مشغول کار اند، مکتب شبانه ایجاد کنند تا آن

بازمانده  میلیون کودک در افغانستان، از مکتب 3٫7این در حالی است که چند روز پیش، وزارت معارف اعالم کرده بود که 
 هایی روی دست گرفته شده است.ها نیز برنامهدهی به آنی آموزشاند و برا

https://baztab.news/article/1232564
https://baztab.news/article/1232564
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 سالم وطندار

 

دستی هفت ماه پیش کند که از فقر تنگگی مییی زندهدر مرکز والیت بامیان، در روستای شینیۀ منظقۀ درۀ فوالدی، خانواده
 هزار افغانی فروخت. 5۰گذشت، در بدل اش میگیروز از زنده 45فرزند نوزاد خود را که  آخرین

 ساله است. ۲7ساله و مرضیه  45قد پسر و دختر هستند. غالم غالم و مرضیه پدر و مادر پنج کودک قدونیم

ای مناسب و کافی برای پُرکردن گوید، غذوطندار میمرضیه با گلوی پر از بغض و سیمایی ژولیده در برابر دوربین سالم
برای دریافت »گوید: شکم فرزند نوزادش نداشته و پس از مدتی کودکش به بیماری سوءتغذیه مبتال شده است. مرضیه می

ماندن خود و آیندۀ فرزندم او را یی نداد. مجبور شدم برای زندهکمک به کمیسیون حقوق بشر بامیان مراجعه کردیم، اما نتیجه
 «ادۀ دیگری بسپارم. خداوند هیچ مادری را به این روز نیاندازد.به خانو

های فقرزدایی و حمایت مرضیه در حالی مجبور شده فرزند نوزادش را بفروشد که نهادهای زیادی در این والیت در بخش
 یابد.یت افزایش میروز در این والبهیزان فقر روزمرغم حضور این نهادها، های فقیر فعالیت دارند، اما علیخانواده

 

دانند برای هزار افغانی فروش نوزادش، هزینۀ تصفیۀ بدهی و خرید خوراک و پوشاک شده و حاال نمی 5۰گوید، مرضیه می
 گذراندن فصل سرما چه کنند.
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اند، بودهوشوهر باخبر ها از مشکالت این زنگوید، همسایهمحمدحسین عقیل، همسایۀ غالم و مرضیه با تأیید این ماجرا می
گوید، نوزاد مرضیه به سوراخ قلب مبتال بوده، اما تالش پدرومادر این ها ساخته نبوده است. آقای عقیل میاما کاری از آن

 نتیجه بوده است.نوزاد برای مداوای کودک بی

ی مانع فروش دو ر سال جاردگویند، کمیسیون حقوق بشر یی کمیسیون مستقل حقوق بشر در بامیان میمسئوالن دفتر ساحه
 رار بوده به فروش برسند.قاست؛ این کودکان به بهانۀ ازدواج  کودک شده

مورد ازدواج اجباری،  3۵سال، گوید، در جریان امیی کمیسیون مستقل حقوق بشر بامیان میجواد دادگر، رئیس دفتر ساحه
کاری است. به ها مشکالت اقتصادی، فقر و بیبدل و ازدوج بد و زیرسن ثبت شده که یکی از مهمترین عوامل این ازدواج

های زیر سن شود و باعث استمرار ازدواجدستی عامل نقض حقوق اساسی زنان و کودکان میگفتۀ آقای دادگر، فقر و تنگ
 و اجباری در والیت بامیان است.

خانواده به دلیل فقر در  ۱۲3از  یی کمیسیون مستقل حقوق بشر بامیان، در حال حاضر بیشهای دفتر ساحهبر بنیاد یافته
 های تاریخی بودوباش دارند.مغاره

 گان بامیان زیر خط فقر قرار دارند.درصد باشنده 6۰ها، بر بنیاد گزارش

 طلوع نیوز

 ۲۰۱۹های انتحاری و انفجاری در افغانستان در سال در حملهوزارت امور داخله، گزارشش را از تلفات غیرنظامیان 
 .( نشر کرد۲۰۲۰جنوری  3جدی/۱3میالدی، امروز )جمعه، 

های انتحاری های شان در حملهغیرنظامی در افغانستان جان ۲۲۱۹بربنیاد این گزارش وزارت داخله، در سال گذشتۀ میالدی 
 .انددیگر در این رویدادها زخم برداشته غیرنظامی ۵۱7۲اند و و انفجاری از دست داده

 .استها برای غیرنظامیان دانستهترین ماههای آگست، سیپتمبر و اکتوبر سال گذشتۀ میالدی را خونیناین گزارش، ماه

 .ته استهای انتحاری و انفجاری دانساین وزارت، طالبان را عامل بیشتر این حمله

های وریستی و انفجار ماینبیشترین تلفات، ناشی از حمالت تر»این باره گفت:  گوی وزارت داخله درنصرت رحیمی، سخن
 «.کنار جاده بوده

درصد تلفات ۹۴است که نیروهای دولتی و خارجی در افغانستان عامل گروۀ طالبان، پیش از این با پخش گزارشی ادعا کرده
های های نیروهای دولتی و گروهغیرنظامی در عملیات ۸7۰7است که غیرنظامیان استند. در این گزارش طالبان، نوشته شده

 .اندجو در افغانستان کشته و زخمی شدهدیگر جنگ
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های امنیتی افغانستان و روی پروسۀ صلح باید کار بکنند ارگان»گان بیان داشت: سید حسن پکتیاوال، عضو مجلس نماینده
 «.ظامیان کاهش صورت بگیردفغانستان داشته باشیم و در تلفات غیرنبس سراسری در اهمچنان گروۀ طالبان، تا بتوانیم آتش

های درگیر جنگ با آماج قرار دادن غیرنظامیان قوانین گوید که طرفبشر افغانستان، میبا این حال، کمیسیون مستقل حقوق
 .کنندبشردوستانه را نقض می

طرفین درگیر جنگ، هرکدام به نوبۀ خود عامل تلفات » بشر اظهار داشت:گوی کمیسیون مستقل حقوقشکرهللا مشکور، سخن
 «.استملکی بودند و در کل تلفات ملکی در اخیر از سوی حکومت کاهش پیدا کرده

 .دانند، نگران اندافگنانه میچه که قربانی شدن غیرنظامیان در رویدادهای هراسشهروندان کشور نیز از آن

توانند تلفات را به با این گروه برسند که همین شرایط را کم بسازند و تا که می در یک تفاهمی»رامش، باشندۀ کابل گفت: 
 «.حداقل برسانند

شود و مکلف است وزارت داخله که بینیم تلفات بیشتر میروز به روز که ما می»تمیم، باشندۀ دیگر کابل نیز اظهار داشت: 
 «.جلو تلفات را بگیرد

 

است. نی کردهملل در افغانستان )یوناما( نیز در گزارشی از افزایش تلفات غیرنظامیان نگراپیش این، هیئت معاونت سازمان 
 .اندبربنیاد آخرین گزارش یوناما، بیش از هشت هزار غیرنظامی در سال گذشتۀ میالدی کشته و زخمی شده

 ویب سایت وزارت

بېځایه شوو  7۲۸او ماشوم ساتنې نړیوالې ادرې له لورې د کندز والیت کډوالو چارو ریاست په همکارۍ  OHWد 
 کورنیوسره غیرخوراکې او نغدي مرسته وشوه . 

ه کورنیوت ۴۵۸مه ۱۱یادې کورنۍ ، چې د جګړو له امله د یوشمیرسیموڅخه دغه والیت مرکزته راکډه شوي د مرغومي 
OHW  نځي کورنیوته د ماشوم ساتنې نړیوالې ادرې له لورې ژمني وسایل ، پخل ۲7۰افغانۍ  ۶۰۰زره ۱۵موسسی له لوري

 ساماآالت ، مرسته ورکړل شوه . 
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 ویب سایت وزارت

بېځایه شوو  ۲۲۰ې د بدخشان والیت کډوالو چارو ریاست په همکارۍ موسسې له لور WFPد خوراک نړیوال سازمان 
 کورنیوسره خوراکي موادو مرسته وشوه . 

یادې کورنۍ ،  چې د جګړو له امله د یوشمیروالسولیو ، جرم ، یمګان ، وردوج ، څخه بهارک ولسوالۍ ته راکډه شوې د 
 نمک ، بسکیټ ، هرې کورنۍ ته ورکړل شوي . مه هرې کورنۍ ته ، څلوربوجۍ اوړه ، دالنخود ، ۱۱مرغومي 
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 ناحیه کابل افغانستان ۷فابریکی شاته ،  پته: د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک
 

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 ویب سایت وزارت

 فامیل بیجاشده در این والیت 4۰3برای  DRCآمریت امورمهاجرین وعودت کننده گان والیت زابل باهمکاری موسسه 
 مساعدت نقدی نمود.

والیت  جدی سال روان  که با حضور والی آن ۱۰افغانی برای هرفامیل بوده که بتاریخ  5۰۰هزارو  ۱5این مساعدت شامل 
 درمرکز زابل توزیع شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


