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ن کامل اخبار  مت 

 آریانا نیوز

 

هزار تن در نتیجه  ۰۰۴ یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد میگوید که در سال جاری بیش از

 .ها بی جا شده انددرگیری

 ند.های طبیعی جان باخته اتن از اثر آفت ۱۴۹الدی ی این نهاد در ده ماه نخست سال جاری میبر بنیاد گزارش تازه
 ۳۰۰نزدیک به   د،هزار تن بر اثر درگیری ها از خانه های شان فرار کردن۴۰۰یونیسف: بیش از  بر اساس گزارش

تن نیز  ۱۴۹انه مسکونی نیز از بین رفته است و خ  هزار۳۹ن میان متضرر شده اند که ازی تن از اثر آفات طبیعی  هزار
 جان باخته اند.

رود نیاز به کمک های بشری بیشتر شود و تخمین زده سال آینده انتظار می“ستفن دیوجریک سخنگوی یو نیسف میگوید: 
می  در صد آنان را کودکان تشکیل ۵۶که از ین میان میلیون تن به کمک های بشری نیاز خواهند داشت  ۹.۴میشود که 

 ”دهد.
گوید که آنها در تالش جلب کمک های بشری برای سال آینده میالدی از بهر جلوگیری بحران سخنگوی این سازمان می

 احتمالی اند.
میلیون  ۷.۱بیش از  سازمان ملل با شرکای خود مشغول کار اند و برای رسیدگی به نیاز های“افزاید: آقای دیوجریک می

 ”میلیون دالر آمریکایی نیاز است که باید آماده شود. ۷۳۳به  ۲۰۲۰انسان در سال 
کودک در افغانستان کشته شده اند  ۹وزانه حد اوسط ر مسووالن صندوق کودکان سازمان ملل متحد همچنان گفته است که 

 و یا مورد ضرب و شتم قرار میگیرند.

 سېالب ځپلو ۵۲د طبیعي پېښو پروړاندې دمبارزې ادارې له لورې د فراه والیت دکډوالو چارو ریاست په همکارۍ 
 کورنیوسره نغدي مرسته وشوه.

مي په یادې کورنۍ، چې د سېالبونو له امله د دوست محمد ننګاب  سیمي څخه ددې والیت مرکز ته راکډه شوې وې د مرغو
 افغانۍ نغدې ورکړل شوې. ۷۵۰۰ټه هرې کورنۍ ته لومړۍ نې
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 دویچه وله

 

های با اظهار نگرانی از وضعیت به شدت وخیم پناهجویان در اردوگاه «کاریتاس انترنشنل»اولیور مولر، رئیس انجمن خیریه 
ها ما را وضعیت کنونی این اردوگاه» فوری برای کمک به این پناهجویان گردید. او گفته است:یونان، خواهان اقدامات 

 «.کندمجبور به اقدامات عاجل می
 .برندمی او امروز سه شنبه در شهر فرایبورگ آلمان گفته است که ساکنان این اردوگاه ها تحت شرایط فاجعه باری به سر

گنجایش آن ها  ر یونان بیش از حد مزدحم بوده و رقم ساکنان این اردوگاه ها خیلی بیشتر ازبه گفته مولر اردوگاه های جزای
ن در آن بیش تن ایجاد شده بود و اکنو ۲۵۰۰می باشد. او از اردوگاه موریا در جزیره لیسبوس مثال داده است که فقط برای 

 .ل می دهندتن زندگی می کنند، که حدود یک سوم آنان را کودکان تشکی ۱۵۰۰۰از 

 

 ۹۸۰۰مهاجر را دارد. اما در حال حاضر  ۳۰۰۰اردوگاه مهاجران "موریا" در جزیره لسبوس یونان ظرفیت 
ن است، پناهجو در این اردوگاه بسر می برند. کمپ موریا که یکی از پنج مرکز اولیه ثبت نام مهاجران در یونا

 .شمار می رودیکی از بزرگترین اردوگاه های مهاجران در این کشور به 
بار و وخیم کمپ موریا در جزیره لسبوس یونان اکثر مهاجرانی که در اردوگاه موریا جابجا گردیده وضعیت رقت

واپیماهای اند، به خدمات عاجل صحی نیاز دارند. این دختر از نوار غزه یکی از آنها است که در نتیجه بمباران ه
 .ال با خانواده اش در اردوگاه موریا زندگی می کنداسرائیلی باالی خانه شان مجروح گردیده و فع
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از  مهاجر بود، بعد ۴۰مهاجر به جزایر یونان رسیدند. یک کشتی که در آن  ۲۸۰۰در ماه آگست سال روان بیش از 
ال داده اینکه از جانب اداره حفاظت از مرزهای خارجی اروپا "فرانتکس" کشف گردید، به بندر سکاال سیکامنیس انتق

 .مرد شامل بودند و همه این مهاجران از افغانستان اند ۱۴کودک و  ۱۸زن،  ۸مهاجر،  ۴۰شد. در جمع این 

 
ه زودی به همین بوگاه موقت انتقال یافتند، این مردان انتظار دارند که آنها نیز بعد از اینکه زنان و کودکان در یک ارد

ازه رسیده، تاردوگاه انتقا داده شوند. افراد داوطلب و امداد رسانان به مامورین محل کمک می کنند تا برای مهاجران 
 .آب و مواد غذایی بدهند
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یط به یک یورو به دیگر مهاجران به فروش می رساند. شرا یک زن افغان در تنوری نان می پزد و هر قرص نان را
از دیر  دراین کمپ خراب است و کیفت مواد غذایی نیز بسیار پائین است. به همین دلیل شمار زیادی از مهاجرانی که

هدارند ه نگزمانی در این اردوگاه بسر می برند، با گذشت زمان راه هایی برای شان جستجو می کنند تا یاد وطن را زند
 .و اندکی پول به دست بیاورند

 

ر مقابل شمار زیادی از مهاجران در اردوگاه موریا نیاز به خدمات عاجل صحی دارند. سازمان "داکتران بدون مرز" د
. در اردوگاه موریا یک کلینیک کمک های عاجل را ایجاد کرده است. در داخل اردوگاه تنها یک داکتر کار می کند

 .ن به دلیل تعداد زیاد مریضان، بعضا از تداوی مهاجران خودداری می شودشفاخانه مایتلی

 

ر سال دقبرستان" واسکت های نجات و قایق های پناهجویان در شمال این جزیره به نمادی از موج بی سابقه مهاجرت "
 ده و در حومهتبدیل شده است. جزیره لسبوس از سال ها به این طرف مرکز بحران مهاجرت بو ۲۰۱۶و  ۲۰۱۵های 

 هزار مهاجر در مناطق مختلف این جزیره زندگی می۱۱این جزیره هزاران مهاجر زندگی می کنند. در حال حاضر 
 .کنند. پیش بینی می شود این تعداد تا پایان امسال افزایش یابد



http://www.morr.gov.af 
 د اطالعاتو او عامه اړیکو ریاست

8 

 

 ناحیه کابل افغانستان ۷پته: د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، 
 

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

یستادن در قطارهای فیت روزانه شان اکنند که مصروهزار مهاجر زندگی می ۹در اردوگاه موریا در حال حاضر حدود 
 .طویل برای به دست آوردن غذا و آب است

 

مهاجر به  ۶۰۰ گروهی از مهاجران آماده شده اند تا با قایق به دیگر شهرهای یونان انتقال داده شوند. پس از ورود
دهد.  مهاجر را به شهرهای دیگر یونان انتقال ۱۴۰۰اردوگاه موریا در یک شب، حکومت یونان تصمیم گرفت تا 

 .اند بیشتر آنها به اردوگاه نایا کاواال، که در قریه ای در شمال یونان موقعیت دارد، انتقال داده شده

یض می شوند این پناهجویان اکثراً مر»او افزوده است که تشدید سرمای زمستان نیز بر وخامت اوضاع افزوده است: 
 «.داقامت طوالنی مدت تحت چنین شرایطی، برخی آنها به بیماری های روحی روانی مبتال شده انو به دلیل 

جویان اکثراً در بنابراین مولر تأکید کرده است که شدیداً به کمک برای این پناهجویان نیاز می رود. به گفته مولر این پناه
 .ت کافی در برابر سرما و رطوبت محافظت کندخیمه هایی اسکان داده می شوند که نمی تواند از آنها به صور
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 «کاریتاس انترنشنل»اولیور مولر، رئیس انجمن خیریه 
آلمان  هزار یوروی دیگر به کمک های خود افزایش داده و از مجامع عامه ۵۰مولر گفته است که سازمان خیریه کاریتاس 

یه کاریتاس خواهان اعانه و کمک های عاجل به نیازمندان این اردوگاه ها شده است. براساس منابع این سازمان، انجمن خیر
براین،  حمایت می کند. عالوهبرعالوه کمک های مالی، همچنان با مشوره دهی و کمک های روانشناختی از این پناهجویان 

ی مسازمان ملی دیگر نیز عضو آن اند، برای پناهجویان کورس های آموزش زبان نیز فراهم  ۱۶۰سازمان کاریتاس که 
 .کند

 رسره شوه. تمه  ۲د پکتیکا والیت کډوالوچارو ریاست له لورې د والیت مقام په مشرۍ د والیتي کمېټې ناسته د مرغومې په 

ړه جوړه ایاده ناسته د روغتون رغولو، جوماتونو او په ګردیز کې د کډوالو د رباط ښارګوټي د داخلي سرکونو رغولو په 
 شوې وه.

 

 

 

 

 

 بېځایه شوو کورنیوسره نغدي مرسته وشوه. ۱۵۳موسسې له لورې د هلمند والیت دکډوالو چارو ریاست په همکارۍ  IRCد 

مه  )الف ۲یادې کورنۍ، چې د سېالبونو له امله زیانمې شوې وې  او ددې والیت مرکز ته راکډه شوې وې د مرغومي په 
 زره افغانۍ نغدې ورکړل شوې. ۲۵زره افغانۍ او ) ج ( ګروپ ته ۴۲ې کورنۍ ته  او ب  ګروپ  (هر

https://baztab.news/article/1226504
https://baztab.news/article/1226504
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بدون همراه را که کمیسیون اتحادیه اروپا از آلمان و دیگر کشورهای عضو این اتحادیه خواسته است که مهاجران زیرسن و 

 .در کمپ های پذیرش به شدت مزدحم یونان به سر می برند بپذیرند، حتی اگر اکثریت آنها دیگر کودک نه، بلکه نوجوان اند
سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا که زیر رهبری ارزوال فون دیر الین وزیر دفاع پیشین آلمان قرار دارد، به خبرگزاری 

او گفته است از دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا « وضعیت دشوار در آنجا )...( نگران است. کمیسیون از»آلمان گفت: 
ای تا کنون بارها خواسته شده است که به طور داوطلبانه مهاجران زیر سن بدون همراه را اسکان دهند، اما این تقاضاها نتیجه

   .در پی نداشته است
کودک مهاجر از جزایر یونان به آلمان انتقال  ۴۰۰۰واستار این شده است که تا رابرت هابِک، رهبر حزب سبزهای آلمان خ

 .داده شوند. اما حکومت فدرال آلمان تاکید کرده است که در این زمینه باید یک راه حل اروپایی پیدا شود
 ۲۰س یونان اخیرا )تا بنا بر تازه ترین معلومات کمیسیون اتحادیه اروپا در جزایر لیسبوس، خیوس، ساموس، لیروس و کا

 .پناهجوی زیر سن بدون همراه ثبت و راجستر شده اند ۱۹۲۲دسمبر( 
سال سن دارند و  ۱۴درصد آنها زیر  ۹نفر بوده است که از این رقم فقط  ۵۲۷۶در سراسر یونان تا آخر ماه نومبر این رقم 

درصد آنها را پسران  ۹۲خوانده می شوند. از مجموع این افراد زیر سن « کودک»براساس قانون محافظت از نوجوانان 
 .تشکیل می دهند
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ه پپل والیت دکډوالو چارو ریاست ( او ماشوم ساتنې نړیوالې  ادارې  له لورې د سرWFPد خوراک نړیوال سازمان )
 بېځایه شوو کورنیوسره دخوراکي او غیر خوراکي  موادو مرسته وشوه.  ۱۰۶۰همکارۍ 

ړیوالې نیادې کورنۍ، چې د یوشمېر سیموڅخه ددې والیت مرکز ته راکډه شوې وې د مرغومې په لومړۍ نېټه دماشوم ساتنې 
راچۍ، بېلچه، نارینه او ښځینه پټوان، دپخلنځي مکمل سامان االت، شلټر، ک ادارې له لورې هرې کورنۍ ته ترپالونه، کمپلې،

و  څلور ( له لورې هرې کورنۍ ته یوه بوجۍ اوړه، پنځه کیلو دالنخود اWFPتېشه، میخونه او د خوراک نړیوال سازمان )
 لېتره غوړي مرسته ووېشل شوه.

 

بېځایه شوو کورنیوسره نغدي مرسته  ۵۰۰موسسې له لورې د فاریاب والیت دکډوالو چارو ریاست په همکارۍ  NRCد 
 وشوه. 

 ۱۹۶۲۸مه هرې کورنۍ ته ۲یادې کورنۍ، چې د بېالبېلوسیموڅخه ددې والیت مرکز ته راکډه شوې وې د مرغومې په 
 افغانۍ نغدې ورکړل شوې. 

 

 

 

 

 

 


