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 فهرست مطالب

 صفحه                  عناوین                                                                                                                       

 4 ------------------------------------------------------ یدالر کمک بشر اردیمل 1افغانستان به حدود  ازین

 4 --------------------------------- ۲۰۲۰در آغاز سال  یگرسنگ یمتعدد یغذا: بحران ها یبرنامه جهان

 6 --------------------------------- شدند دیمستف ییغذا ریدربدخشان  ازمساعدت مواد غ لیفام 63بتعداد 

 6 ---------------------------------------------- دیگرد عیتوز ییغذا ریدرهلمند مواد غ لیفام 1۰۲۹ یبرا

 7 --------------------------------------------------- شوو کورنیوسره نغدي مرسته وشوه ایهېځب ېزابل ک

 7 ---------------------------------------------- مساعدت نقدى شد یخانواده بیجا شده در غزن  346یبرا

 8 -------------------------------- را کمک کنم انیآمده ام تا پناهجو ونانیدختر پناهنده افغان: از آلمان به 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 آریانا نیوز

دلیل  که بهملیون شهروندی  ۷.۱گی به گوید که افغانستان برای رسیدههای بشری ملل متحد )اوچا( میدفتر هماهنگی امور کمک
 .ملیون دالر کمک نیاز دارد ۷۳۳به  ۲۰۲۰وادث طبیعی متاثر شده اند؛ در سال حهای درازمدت و جنگ

های ملیون شهروند افغان به کمک ۹.۴عیسوی  ۲۰۲۰های بشری، در سال بر بنیاد بررسی اجمالی ملل متحد از نیازمندی
 .بشردوستانه و محافظت نیاز دارند

ردم کشور هر ه ای افغانستان را یکی از خطرناکترین کشورهای جهان برای زنده گی خوانده و گفته است که ماوچا با نشر اعالمی
 .شودها مواجه اند که منجر به تلفات و اختالالت جسمی و روحی آنان میروز با خطرهای ناشی از مواد انفجاری، حمالت، بمباردمان

ن مقابله جمعیت را از بین برده و آنها را کرر و بیشترشدن قرض، به تدریج تواگوید که ترس، خشونت، بیجاشدن مملل متحد می
 .سازد که به رویکرد منفی رو بیاورندمجبور می

واجه است که از دید ملل متحد، هنوز هم جنگ عامل اصلی بیجاشدن باشنده گان افغان است و از سویی هم کشور با خطرات طبیعی م
 .گرددها میوادث طبیعی تشدید شده و در مقیاس کالن سبب بیجاشدن افغانبا تغییرات آب و هوا، این ح

کننده گان به افغانستان گفته های بیجاشده و برگشتهای بشری ملل متحد با اشاره به رقم افغانپیش از این، دفتر هماهنگی امور کمک
 .از خواهند داشتعیسوی، حدود یک ملیون افغان، به کمک بشری نی ۲۰۱۹بود که تا پایان سال 

 .ملیون دالری شده بود ۶۱۲گی به وضعیت نیازمندان افغان خواستار مساعدت سال گذشته عیسوی ملل متحد برای رسیده

 دویچه وله

در زیمبابوه، سودان جنوبی،  ۲۰۲۰نیمه اول سال که تازه به نشر رسیده است، در  (WFP) براساس گزارش برنامه جهانی غذا 
 .جمهوری دموکراتیک کانگو و منطقه ساحل، انتظار می رود که بحران گرسنگی شدت گیرد

نیاز به  ۲۰۲۰کشور جهان در سال  ۸۰در مجموع، این نهاد ملل متحد پیش بینی کرده است که برای مأموریت های خود در بیش از 
 .یی داردده میلیارد دالر امریکا

در میان یک اقتصاد در حال فروپاشی، اوضاع در زیمبابوه بسیار وخیم گردیده است. در این کشور افریقای جنوب شرقی، سال جدید 
زمانی آغاز شده که فقدان مواد غذایی بسیار شدید گردیده است. عالوه بر این، در ده سال گذشته رقم افراد گرسنه در این کشور به 

میلیون نفر یا نیمی از جمعیت این کشور، از  ۷،۷خود رسیده است. بر اساس گزارش برنامه غدایی جهانی، حدود باالترین سطح 
گرسنگی رنج می برند. در ابتدا این نهاد قصد دارد برای بیش از چهار میلیون نفر مواد غذایی را تأمین کند. نیلز بالزر معاون 

انی می گوید که در حال حاضر انتظار می رود که ذخایر مواد غذایی تا آخر ماه منطقوی برنامه جهانی غذا خطاب به جامعه جه
 .پرکردن سریع این ذخایر می رود  تمام شوند و نیاز به  ۲۰۲۰فبروری سال 
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 کمک های مواد غذایی در یمن

ه دلیل بحران بار داده که کشورهای دیگر در منطقه می توانند به زودی در ماه های آینده عالوه بر این، برنامه جهانی غذا هشد
فر نیاز به کمک های نخشکسالی، با فقدان شدید مواد غذایی روبرو شوند. به عنوان مثال در کشور همسایه، زامبیا احتماالً دو میلیون 

سال  ۱۵عد از بتلویزیونی )بی بی سی( گزارش داد که برای اولین بار  ( شبکه۲۰۲۰مواد غذایی پیدا کنند. روز جمعه )سوم جنوری 
یست، اما تغییرات است که برنامه جهانی غذا چنین یک نوع کمک های را ارائه می کند. زامبیا معموالً وابسته به این نوع کمک ها ن

 .گرسنگی تهدید می کنداقلیمی بخش هایی از این کشور را در شرایطی قرار داده است که ساکنان آنها را 

به فلج شدن  براساس گزارش برنامه جهانی غذا یکی از نقاط بحرانی دیگر در جهان کشور هائیتی است، جایی که ناآرامی ها منجر
یت این کشور را میلیون نفر در هائیتی که یک سوم از جمع ۳،۷اقتصاد این کشور و بلند رفتن قیمت مواد غذایی گردیده است. حدود 

 .ازند، به کمک ها وابسته اند. یک میلیون از این انسان ها در حال حاضر از گرسنگی شدید رنج می برندمی س

  

نفر در ماه لیون خشکسالی بحران کمبود مواد غذایی در افغانستان را نیز تشدید کرده است. تخمین زده می شود که بیش از یازده می
 .های آینده در این کشور غذا کافی برای خوردن نخواهند داشت

بنان نیز لبرنامه جهانی غذا می گوید که در خاورمیانه، عالوه بر درد و رنج که مردم در یمن دارند، در کشور های عراق و 
 .نیازمندی به کمک های بشر دوستانه شدت گرفته است

، از برنامه سال گذشته»های اضطراری برنامه جهانی غذا در مورد گزارش جدید این نهاد گفت: مارگوت فان دیر ولدن، مدیر کمک 
ای بحران زده جهانی مواد غذایی خواسته شد تا در یمن، موزامبیق پس از طوفان "ایدای"، در بورکینا فاسو و بسیاری از کشور ه

از کنیم، ب ۲۰۲۰که "اگر اکنون صفحه ای جدیدی را برای سال او در ادامه می گوید « دیگر، برای جلوگیری از قحطی کمک کند.
 ا آنها مقابله کنیمب  برنامه جهانی غذا با چالش های بشردوستانه جدید و عظیمی روبرو است که ما باید فوراً 
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الی فامیل بیجاشده ولسو 6۳برای  MISSION EASTریاست امور مهاجرین وعودت کننده گان والیت بدخشان باهمکاری موسسه 
 های ناامن مساعدت غیر غذایی نمود.

بهارک توزیع  جدی سال روان در مرکز والیت وولسوالی ۱۲این مساعدت شامل بسته های لباس زمستانی و آشپزخانه بوده که بتاریخ 
 .شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 ویب سایت وزارت

 ۱۲فامیل بیجاشده به تاریخ  ۱۰۲۹برای  UNICEFریاست امور مهاجرین وعودت کننده گان والیت  هلمند به همکاری موسسه 
 جدی سال روان مساعدت نمود

 دو تخته کمپل بوده که برای فامیل های مذکور توزیع گردید.این مساعدت شامل بسته  زمستانی ، البسه اطفال ،و 
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 ۴۰۳موسسې له لورې د زابل واليت کډوا لو چارو رياست په همکارۍ   DRCد 

 بېځايه شوو کورنيوسره نغدي مرسته وشوه . 

يادې کورنۍ ، چې جګړو له امله يوشميرسيموڅخه دغه واليت مرکز ته راکډه 

مه  هرکورنۍ ته د زابل واليت د والي په شتون کې ،  ۱۰شوي د مرغومي 

 افغانۍ ورکړل شوي .  ۵۰۰زره ۱۵

 

 

 

 

 

 

 ویب سایت وزارت

فامیل بیجاشده ناشی از جنگ و  ۳46برای  DRCت کننده گان والیت غزنی باهمکاری موسسه ریاست امور مهاجرین وعود
 رویدادهاى طبعى ولسوالی جاغوری مساعدت نقدی نمود.

 یع شد.زهزار افغانى بوده که برای خانواد ه های مذکور تو ۳6۳ملیون،  5این مساعدت مجموعا مبلغ 
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مسیر دشوارگذر مهاجرت از افغانستان به کشورهای اروپایی تجارب فراموش ناشدنی را در حافظه های پناهجویان و مهاجران حک 
 .شوندی مشابه تازه میکرده است. این خطوط درشت در اذهان پناهجویان و پناهندگان، یادگاری اند که گاه ناگاه با رخدادها

کنند که برخی از پناهجویان چنین صداها را زمانی که در مرز میان به گونه مثال امواج گوش نواز ابحار، یاد خاطراتی را زنده می
شنیدند. ماه و ستاره های درخشان آسمان در روزهای تابستانی اروپا، خاطراتی را برجسته مرگ و زندگی قرار گرفته بودند، می

سازند که در ایامی، پناهجویان از آن دل خوشی نداشتند و در هراس بودند که مبادا درخشش ماه و ستارگان آنان را به دام یم
 .محافظین مرزی بیندازد

 .توانند به خوبی درک کنندشماری از پناهندگان با توجه به تجارب تلخی که در مسیر مهاجرت داشته بودند، وضعیت پناهجویان را می

کند. زهرا مراحل شود در شهر هامبورگ آلمان زندگی میرا یعقوبی یکی از دختران جوان افغان است که حدود پنج سال میزه
اش را در دیار مهاجرت سپری کرده و بارها طعم تلخ بی وطنی را چشیده است. ایام کودکی را با خانواده اش در ایران سپری زندگی

نوجوانی قدم نگذاشته بود، از ایران به افغانستان به دلیل نداشتن مدرک به گونه اجباری با خانواده  کرده و در حالی که هنوز به مرحله
 .اش اخراج شده بود

  

با پناهجویان در شهر آتن یونان کند حاال به گونه رضاکار زهرا یعقوبی، دختر پناهنده افغان که در شهر هامبورگ آلمان زندگی می
 .همکاری دارد

برد، می شتابد که با پناهجویان و مهاجران در مسیر مهاجرت همکاری زهرا که حاال در آرامش و امنیت کامل در آلمان به سر می
 لمللی موسوم بهبرد و با یک سازمان مددرسان بین اکند. این دختر پناهنده افغان در حال حاضر در شهر آتن یونان به سر می

(Medical Volunteers International) به گونه رضاکارانه فعالیت می کند. 

زمانی که خودم از »انفومایگرانتس رسانه همکار دویچه وله در گفتگو با زهرا، در مورد انگیزه اش پرسیده است. زهرا گفت: 
شدیم. شرایط مهاجرین را خیلی خوب در می کنم به خاطری که  افغانستان به آلمان مهاجر شدم در طول راه با مشکالت زیادی مواجه

خود ما یک روزی در چنین شرایط قرار داشتیم. همیشه آرزوی من این بود، زمانی که دیپلوم ام را می گیرم و از لحاظ مالی روی 
اری کنم. بالخره زمانی که دیپلوم پای خود می ایستم، بروم به مردمی که به کمک من نیاز دارند و در شرایط سخت قرار دارند، همک

ام را گرفتم با یک فعال رضاکار در یونان تماس گرفتم و آنان پس از ارزیابی فعالیت های گذشته ام]...[، من را به عضویت سازمان 
 «.شان پذیرفتند

الیت می کند. بخش اساسی سازمان بین المللی که زهرا عضو آن است، در بخش مددرسانی برای مهاجران و پناهجویان در یونان فع
فعالیت های زهرا را ارزیابی مدارک رضاکارانی که عالقمند عضو شدن با این سازمان را دارند، تشکیل می دهد. افزون بر آن، این 

https://baztab.news/article/1233721
https://baztab.news/article/1233721
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ه می دختر افغان تالش می کند که مانند پل ارتباط میان پناهجویان نیازمند و سازمان خیریه شان قرار بگیرد. مشکالت آنان را برجست
 .سازد و زمینه سازی می کند که به مشکالت صحی آنان تا حد ممکن، رسیدگی صورت بگیرد

 

 .فو در آلمان به دست آوردزهرا یعقوبی توانسته است که مقام اول را در مبارزات رشته کونگ

یک دختر سه ساله را مواجه »الت زنان و دختران افغان در یونان اشاره می کند. او می گوید: زهرا یعقوبی به چند نمونه ای از مشک
شدم که به دلیل انفجار بمب در افغانستان، با اختالل عصبی دچار شده است ]...[ او حاال در یونان به دواهای گران بها نیاز دارد و 

ترسی این کودک به ادویه الزم ناممکن است. خانمی را دیدم که به دلیل خانواده اش توان مالی ندارد. بدوک کمک این موسسه دس
خشونت های خانوادگی از منزل پنجم خود را به پایین پرتاب کرده است و پنج قسمت پاهایش عملیات شده اند. با یک خانم دیگر سر 

 «.خوردم که پرده گوشش به دلیل خشونت شوهرش پاره شده است

دارد که پس از مدتی به آلمان برگردد و تحصیالتش را همچنان ادامه بدهد. در پاسخ به پرسش انفومایگرانتس این دختر جوان در نظر 
برنامه همکاری ام در این بار کوتاه مدت است اما در آینده می خواهم دوباره به یونان بر :»در مورد برنامه های بعدی، زهرا گفت 

بگیرم و اینجا بمانم. در آینده می خواهم با همین موسسه و یا سازمان داکتران بدون مرز به گردم و حد اقل سه تا چهار ماه را در نظر 
 «.همکاری های رضاکارانه ام ادامه بدهم

زهرا یعقوبی زمانی که یازده ساله بود، توانسته بود که در رشته کاراته کمربند سیاه را در ایران به دست آورد. اما پس از اخراج این 
فو، در ایران، زهرا نتوانست به ورزش در افغانستان ادامه بدهد. او حاال مدت پنج سال می شود که به رشته رزمی کونگ خانواده از

توانسته بود که در جایگاه نخست در مسابقات  ۲۰۱۷و  ۲۰۱۶آلمان رو آورده است. این پناهنده افغان می گوید که در سال های 
 .در تالش است که در آینده نزدیک کمربند سیاه را به دست آوردفو قرار بگیرد. با این همه او کونگ

  

 .سال عمر داشت، توانسته بود که در رشته کاراته کمربند سیاه را در ایران به دست آورد ۱۱زهرا یعقوبی زمانی که 

یونان گیر مانده بودند. آنان چندین بار تالش کردند که مرزها را عبور کنند، اما تالش  ، زهرا با خانواده اش در۲۰۱۵پیش از سال 
های پی هم شان با ناکامی مواجه گردیدند. سرانجام زهرا تصمیم گرفت که با استفاده از پاسپورت جعلی وارد آلمان و بلجیم گردد، اما 

یورو توانست  ۳۵۰۰ور دلخواهش سفر نماید. سرانجام با پرداخت حدود در سه مرتبه از سوی پولیس شناسایی شده و نتوانست به کش
پاسپورتی که متعلق به یک شهروند چین بود را به دست آورد و با استفاده از آن وارد ایتالیا گردد و سپس به شهر هامبورگ آلمان 

 .بیاید

https://baztab.news/article/1233721
https://baztab.news/article/1233721
https://baztab.news/article/1233721
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ان آلمانی مسلط شود. او در آن زمان شامل مکتب گردید زهرا می گوید که در مدت دو ماه پس از رسیدنش به آلمان توانسته بود به زب
و به تازگی این دوره تحصیلی را نیز به پایان رسانیده است. با این همه، زهرا یعقوبی در نظر دارد که تحصیالتش را در بخش 

 .صحی ادامه بدهد

 


