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 صفحه                                                                                                   عناوین                                                               

 4 -- وله( چهی) دو اند هزاران مهاجر به افغانستان برگردانده شده ٢٠١٩الملل: در سال  نیسازمان عفو ب

 5 ---------------- وله( چهیشدند )دو افتی یاز داخل دو موتر الر یمرکز یکایمهاجر در امر ۳٠٠حدود 

 6 ---------- وله( چهیکند )دو یریجلوگ« محافظت شناور ستمیس»با  انیخواهد از ورود پناهجو یم ونانی

 7 ----------------------------------- وله( چهی)دو "رو به وخامت گذاشته است ونانیکودکان در  تیوضع"

 8 ---------------------------------- وله( چهیمهاجر )دو هیها از همسا یاز آلمان یادیعدم استقبال شمار ز

 ١٠ -------------------------------- وله( چهی)دو نندیب یرا به نفع شان م تیبرگز ایتانیبر میمق یافغان ها

 ١١ -- (میتنس یاعالم کرد ) خبرگزار یالمللنیالعاده بدرباره "کرونا" حالت فوق یسازمان بهداشت جهان

کردند  جادی' ایو هماهنگ یریگشیمشترک پ تهی'کم یکرونا؛ افغانستان و سازمان بهداشت جهان روسیو

 ١٢ ----------------------------------------------------------------------------------- (یفارس یس یب ی)ب

 ١۳ ----------------- (یاناتول ی)خبرگزار میکودکان افغان بود یسال برا نی: شاهد مرگبارترالمللنیعفو ب
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ن الملل جنوری منتشر شد، تعدادی از کشورها  ٣٠وز پنجشنبه ر که  بر بنیاد گزارش ساالنه سازمان عفو بی 

ن الملیل»با  ن بی   .اند، هزاران مهاجر افغان را به افغانستان برگردانده«نقض بی پروای قوانی 

ن  بر بنیاد گزارش، پاکستان و ایران در سال گذشته، حدود نیم میلیون مهاجر را وادار به بازگشت به افغانستا

ان اخراج کرده مهاجر افغان را به کشورش ١٩٠٠٠کیه از ماه سپتمبی به بعد، دستکم اند در حالیکه تر کرده

 .است

غم توافقی که با دولت افغانستان به امضا رساند  ن علب  اند، هدر گزارش گفته شده که کشورهای اروپابی نب 

 .اندصدها مهاجر افغان را به افغانستان بازگردانده

ن الملیل این در حالیست که به گفته عمر  ی» ورایش، مسئول بخش آسیای جنوبی عفو بی  های درگب 

نظامیان یم  «.پردازندمسلحانه در افغانستان نه تنها کاهش نیافته بلکه رو به افزایش است و تاوان آن را غب 

نظایم در جنگ ٢٥٦٣، حدود ٢٠١٩ماه اول سال  ٩بر مبنای گزارش، در    ٥٦٧٦های افغانستان کشته و غب 

ن زخیم شدهتن دیگ  .اندر نب 

ن مدت، گزارش یم  ی  ٢۴٠٠گوید که یط همی  های مسلحانه در ها و خشونتکودک در جریان درگب 

ای که افغانستان در سال گذشته مرگبار ترین کشور جهان برای کودکان اند. به گونهافغانستان کشته شده

 .بوده است



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

5 

 

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

 

وزارت امور مهاجرین 
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ن المل وهای دولتی افغانستان، نسبت به رسنوشت   اعتنابی گروه هایبی از  گزارش سازمان عفو بی  مسلح و نب 

نظامیان انتقاد و گروه های مسلح را به   »غب 
 

وهای   «ارتکاب جنایات جنگ متهم کرده است. این سازمان نب 

ن مسئول کشته شدن افرادی خوانده است که دولت  ها را به وظیفه حفاظت از آن»طرفدار دولت را نب 

 «.عهده دارد

نظامیان مقام»کرده است که گزارش تاکید   های دولت افغانستان و جامعه جهابن مسئولیت دارند از غب 

 «.حفاظت کنند و عامالن حمله به آنان را به پاسخگوبی وادار کنند

 قتل و ارعاب فعاالن حقوق بشر 

ن الملل ن به دشوارین بخشر از گزارش عفو بی  تان با کند که فعاالن حقوق بشر در افغانسهابی اشاره یمب 

 .ها روبرو هستندآن

در ماه دسمبی گذشته، اداره امنیت میل افغانستان، مویس محمودی و احسان هللا حمیدی، دو تن از فعاالن 

مدبن را در والیت لوگر بازداشت کرد. این دو متهم شده بودند که قضیه تجاوز جنش بر دهها کودک در 

 .این والیت را افشا کرده اند

ی، عضو کمیسیون حقوق بشر والیت غور به دست طالبان کشته در ماه سپتمبی گ ن عبدالصمد امب  ذشته نب 

 .شد اما هیچگونه تالیسر برای پیدا کردن عامالن این قتل صورت نگرفته است

 

 

به نقل از لوی سارنوال گزارش داده اند که این وسایل نقلیه در رسانه های محیل مکسیکو روز چهارشنبه 

ول پولیس در نزدیگ یک شهر در ایالت چیاپاس پیدا شده اند بنا بر گزارش ها مهاجران این موترهای .کنبی

کیلومبی دورتر از گواتیماال یافت شدند از السالوادور، هندوراس ونیگاراگوئه هستند   ۲۰۰الری که از حدود 

ن در جمع آنان شامل اند  ۵۰ز جمله که ا   .کودک زیر سن نب 
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ت. چنانچه رسانه های محیل گزارش داده اند یگ از رانندگان این موترها گرفتار شده و یگ دیگر فرار کرده اس

ان پرداخت کرده اند ۴۸۰۰پزو معادل  ۱۰۰هر کدام از مسافران    .یورو به قاچاقبی

ی مرکزی از فقر وخشونت در کشورهایشان درحال فرارند. آنها تالش یم  همه ساله صدها هزار نفر از امریکا

ن بیش از  کنند تا از طریق مکسیکو وارد ایاالت متحده امریکا شوند. در اواسط جنوری سال روان میالدی نب 

یت هندورابی به جانب ایاالت متحده امریکا حرکت کرده بودند ۳۵۰۰   .مهاجران اکبر

 

 

ی از ورود پناهجویان « سیستم های محافظت شناور»یونان یم خواهد در سواحل اش از  برای جلوگب 

 استفاده کند. وزارت دفاع یونان مناقصه بی را برای نصب میکانیسم های مانع در اژه منتشر کرده است که

ی از ورود پناهجویان از کشور همسایه اش ترکیه استفاده « مواقع اضطراری»قرار است در  برای جلوگب 

سوی ود سه کیلومبی است که احتماال از با طول حد« یا شبکه هابی  و   موانع»شود. این سیستم ها احتماال 

وهای امنیتی یونان نصب خواهد شد  .نب 

ون باشد و با اشاره های چشمک زن مجهز  بر اساس معلومات مقامات این سیستم باید نیم مبی از  آب بب 

خواهد شد. بر طبق مناقصه هزینه های مجمویع این پروژه نیم میلیون یورو است. مقامات تا هنوز جزییات 

ی در این رابطه ارائه نکرده اند  .بیشبی

 ۱۲۰۰افزون بر آن حکومت یونان یم خواهد در ماه های آینده : پولیس مرزی جدید  ۱۲۰۰استخدام 

یم پولیس گزاری نیمه رسیمر  رزی بیشبی ی از ورود مهاجرین از ترکیه استخدام کند. خبی  ا برای جلوگب 

«ANA-MPA»  نفر  ۴۰۰به نقل از وزارت محافظت از شهروندان در آتن گزارش داده است که استخدام

 .تا کنون به داوطلتی گذاشته شده است



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

7 

 

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

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ونان ی  (ERT) اوروس مستقر خواهند شد. رادیوی دولتی  پولیس مرزی در امتداد رودخانه مرزی ۴۰۰این 

فرصت  ۸۰۰به استناد از وزارت محافظت شهروندان یونان گزارش داده است که در چند هفته آینده باید 

ق اژه به داوطلتی گذاشته شود. این وزارت از سال  از سوی ارتش برای  ۲۰۱۵شغیل دیگر برای جزایر رسر

 .مک های تدارکابی دریافت کرده استغلبه بر ورود پناهجویان ک

 

 

وضعیت رویح بسیاری از کودکان در  « دهکده کودکان اس او اس»بنا برگزارش سازمان امدادی موسوم به 

 .ستا کمپ های پناهجویان در جزایر یونان به شدت روبه وخامت

آنها از ترس حمالت و خواب »پاس، رئیس این سازمان امدادی در یونان روز جمعه گفت: گیورگه پروتوپا 

تنها « های وحشتناک رنج یم برند، بسیاری از آنها افشده اند و بعضن از آنها تالش به خودکشر یم کنند. 

ن به جزایر یونان رسیده اند، کمپ ها به شدت پر هستند ۳۵۰۰در ماه جنوری      .پناهجوی دیگر نب 

وضعیت نگران کننده است و سیاست اتحادیه اروپا در قبال پناهجویان ناکام مانده »او انتقاد کرد که 

اتحادیه اروپا باید باالخره پالن مشخض را ارائه کند که برای این کودکان »او خواستار آن شد که « است. 

 سازگار با حقوق بشر را ممکن سازد
 

 «.یک زندگ

  ۴۲مجموعا حدود « دهکده کودکان اس او اس»ن امدادی بنا برمعلومات سازما
 

هزار متقاضن پناهندگ

 یم کنند. یک سوم این افراد را کودکان تشکیل یم  ۲۱۰درجزایر یونان که 
 

هزار نفر جمعیت دارند، زندگ

گر از  ناهجویان از افغانستان اند و نییم دیپ  سال اند. تقریبا نییم از این ۱۲درصد آنان زیر  ۶۰دهند که 

  .کشورهای سوریه و سومالیا آمده اند

 
ن
  رسدی هوا و مراقبت های ناکاف
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 ۳۰۰۰به خصوص وضعیت در کمپ موریا وخیم است. چنانچه این سازمان امدادی یم گوید این کمپ برای 

 یم کنند. افزایش  ۲۰نفر ساخته شده اما درآنجا تقریبا 
 

ایط بهداشتی فاجعه بار زندگ هزار پناهجو دررسر

ی شدید میان ساکنان این کمپ یم شوداز   و ناامیدی باعث تنش و درگب 
ن
 .دحام، مراقبت های ناکاف

 یم   ۲۴این برای کودکان به این معنا است که روزانه »گیورگه پروتوپاپاس یم گوید: 
 

ساعت در خطر زندگ

در برابر خشونت  به خصوص کودکان زیر سن بدون همراه و جوانان نیم توانند از خود »او افزود: « کنند. 

این کودکان بعد از فرار دوباره آسیب رویح و روابن دیده اند. همزمان حمایت « و سوء استفاده دفاع کنند. 

ن کمبود است  نب 
 .های روان درمابن

دهکده  »زمستان وضعیت را هنوز هم سخت تر کرده است. گیورگه پروتوپاپاس، رئیس سازمان امدادی 

کان از رسما بیماریم شوند. آنان درصورت نیازمندی شان درختان کوچک کود »گفت: « کودکان اس او اس

 از جانب »زیتون را برای گرما و پخت و پز قطع یم کنند. او افزود: 
 

اکنون به اظهار همدردی و همبستگ

 این کودکان یم 
 

ی به زودی رخ ندهد، من از به خطر افتادن زندگ ن  که چب 
اتحادیه اروپا نیاز است. درصوربی

 «.سمتر 

 

 

ن همسایه و   نتایج یک نظرسنجی حایک از آن است که شمار قابل توجیه از شهروندان در آلمان از داشیی

ن مهاجر استقبال نیم  اند، نسبت به کرایه دادن خانه شوندگان گفتهدرصد از پرسش  ۴۰کنند. کرایه نشی 

ی در زمینه عدم اجاره .شان به کسانیکه پیشینه مهاجرت دارن احساس خوبی ندارند ن دالیل سوال برانگب 

هر نایم که برای صاحبان خانه در آلمان   خانه برای یک فرد خاریحی تبار وجود دارند. مسلمان، خاریحی و

ن دارند. کارشناسان خواستار اصالح قا  نون برای مقابله بهبی با تعبضبیگانه است، شانس کم برای کرایه گرفیی

 .نژادی موجود در بازار مسکن در آینده هستند
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شهرهای بزرگ رضایت بخش نیست. وضعیت بازار مسکن در بسیاری از شهرهای آلمان، به خصوص در 

های خایل عرضه شده بیشبی است و در مواردی هم کرایه به حدی اغلب تعداد متقاضیان نسبت به خانه 

 .آینده که کسانیکه درآمد کم و یا متوسط دارند به راحتی از عهده پرداختش برنیم افزایش یافت

ن روبرو هستند؛ عده زیادی  مهاجران و خاریحی  تباران ساکن آلمان عالوه بر این مشکالت با معضل دیگری نب 

 .عالقه به کرایه دادن خانه شان به آنها ندارند

، پایتخت ۲۰۲۰جنوری  ۲۹یض روز چهارشنبه )نتایج یک نظرسنجی که اداره فدرال ضد تبع ن ( در برلی 

شوندگان برای کرایه دادن خانه به مهاجران  درصد از پرسش ۴۱دهد که حدود  آلمان منتشر کرده نشان یم

ان "زیاد یا خییل زیاد" احساس نگرابن یم  ن  .کنندبه مب 

 ک مهاجر یا خاریحی از تصور این که ی اند  شوندگان گفتهدرصد پرسش  ۳۰بر اساس این نظرسنجی نزدیک به 

 .تبار همسایه آنها باشد احساس ناخوشایندی دارند

در این نظرسنجی بیش از نییم از شهروندان به رصاحت کرایه دادن یک اتاق در آپارتمان مسکوبن خود به 

 .اند یک مهاجر را غب  قابل تصور خوانده

ن  برنهارد فرانکه، رسپرست اداره فدرال ضد تبعیض در مصاحبه با دویچه وله یم گوید که اغلب تنها داشیی

 است که فرد متقاضن اصال برای بازدید از آپارتمان که خایل است، دعوت 
ن
 نامانوس کاف

 
یک نام خانوادگ

 .نشود

 

 برنهارد فرانکه، رسپرست اداره فدرال ضد تبعیض

ن ضد نژاد پرستی عدم   آگایه از قوانی 

 کند که اعالنات کرایه خانه که به طور آشکار جنبه نژادپرستانه دارند بسیار به چشم یم  او ابراز تاسف یم

ن کاری از لحاظ قانوبن ممنوع است  .خورند و این در حایل است که چنی 

https://baztab.news/article/1254947
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اند به مهاجران توصیه یم کند با نوع کرده برنهارد فرانکه با اشاره به قوانیتن که تبعیض در بازار مسکن را مم

ن مواردی اقدام کنند  .حقوق خود آشنا شوند و در صورت لزوم علیه چنی 

" نتیجه این برریس را نگران کننده خوانده است. اولریش لییل رئیس این  انجمن امدادی کلیسابی "دیاکوبن

بل توجیه نیست." او در ادامه گفته است که انجمن یم گوید که "نژادپرستی دالیل زیادی دارد، اما هرگز قا

ن دلیل است که ساخت  موجودیت مسکن های قابل پرداخت یگ از مسایل مطرح فعیل است. به همی 

 .خانه های مسکوبن در صدر دستور کار سیایس قرار دارند

 

 

 یمبر اساس آمار غ
 

هزار سخن  ۸۰کنند، اما رسما از   ب  رسیم، نزدیک به صد هزار افغان در بریتانیا زندگ

ه این زده یم شود. شماری از این افغان ها با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا ابراز خوش بیتن یم کنند. آنان ب

 یم کنند، اما امکانات کاری خوبی 
 

یل برایشان مساعد نیست. یگ از دال باورند، با وجودیکه در بریتانیا زندگ

ن مربوطه است که بر اساس آن شمار زیادی از کارگران  این امر عضویت این کشور در اتحادیه اروپا و قوانی 

 بازار کار را برای شمار ی از افغان ها غب  قابل 
 وارد بریتانیا شده و با دست مزد کمبی

ی
ف یس  داز اروپابی رسر سبی

ابی در این بخش وارد خو کرده بودند. اما آنان م اهد تعقد اند که پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تغیب 

 .شد و بیشبی زمینه های کاری برایشان مساعد خواهد شد

ن به شمار یم رود، خروج بریتانیا از  اتحادیه اروپا عالوه بر یک اتحادیه سیایس، یک مجموعه اقتصادی نب 

ااین اتحادیه مشکالت مایل برای ب ن به بار خواهد آورد. اما تأثب  ت برگزیت ریتانیا و احتماال برای این اتحادیه نب 

 .در درازمدت هنوز قابل پیش بیتن نیست

کار شناسان به این باور اند که خروج بریتانیا در کوتاه مدت عالوه بر دیگر مشکالت اقتصادی، با کاهش 

ش فقر به  هایدادن فرصت رشد اقتصادی، افزایش تورم، از دست  شغیل جدید، افزایش بیکاری و گسبی

 .ویژه در میان اقشار متوسط و ضعیف جامعه، همراه خواهد بود
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، یگ از تجار افغان در لندن به این باور است که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا  برای  اما هارکیشان راجوانشر

بریگزیت برای »ایجاد یم کند. او یم گوید: افغان های مقیم این کشور فرصت های کاری خوببی و بیشبی را 

ات مثبت دارد. در حال حارصن شمار زیادی از کارگران از کشورهای اتحادیه  افغان های مقیم بریتانیا تاثب 

ن نیم پردازند و پول را به کشورهای خودشا ن یم اروپابی به اینجا آمده اند و به پول کم کار یم کنند، مالیه نب 

مله ریتانیا از اتحادیه اروپا شمار این افراد کمبی شده و زمینه بیشبی برای مهاجران، از جفرستند. با خروج ب

 «.افغان ها، پاکستابن ها و هندی ها فراهم یم گردد

کای زیادی در معامالت جهابن سهم داشت، اما اینک با خروج  بریتانیا زمانیکه عضو اتحادیه اروپا بود، با رسر

ایط نامطلوبی را برای اقتصاد این کشور یماز اتحادیه اروپا، شماری 
کا را از دست خواهد داد و رسر  از این رسر

ن صدها هزار فرصت شغیل  توان پیش  ن رفیی ن خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به معتن از بی  بیتن کرد. همچنی 

 .که با این اتحادیه ارتباط مستقیم دارند، یم تواند باشد

ایط اقتصادی پیچیده و نامعلویم را بر سان اقتصادی به این باورند ک ای ه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، رسر

ن خواهد کنندگان و رسمایگذاراهای گزاف آن بر دوش مرصف  این کشور به ارمغان خواهد آورد. اما هزینه

 .بود

 

                                                  
ن  گزاری تسنیم المللبه گزارش گروه بی  گزاری فرانسه، سازمان بهداشت جهابن  خبی  )WHO (به نقل از خبی

ن کرونا حالت فوقشنبه در واکنش به شیوع روزافزون ویروس  روز پنج الملیل اعالم کرد و از العاده بی 

 الزم را داشته باشند تمام
 

ویروس .کشورهای جهان خواست برای مقابله با این ویروس مرگبار آمادگ

ن آغاز شده، تاکنون حدود « ووهان»شدت مشی کرونا که شیوع آن از شهر مرگبار و به نفر را  8٠٠٠چی 

ن و بیش از   .نفر منجر شده است ١٧٠مبتال کرده و به مرگ بیش از  کشور دیگر   ٢٠در چی 

ی    ح ارائه خدمات وزارت سازمان بهداشت جهانی برآورد خود از خطرات ویروس کرونا را تصحیح کرد تشر

ی برای مقابله با "کروناخا ل ویروس "رجه به ایرانیان مستقر در چی   کنتر
ی

در « کرونا»انتقادها از چگونگ

https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/
http://tasnimnews.com/2191001
http://tasnimnews.com/2191001
http://tasnimnews.com/2192398
http://tasnimnews.com/2192398
http://tasnimnews.com/2192398
http://tasnimnews.com/2192298
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یک از ایرانیان سفارت ایران: هیچسیده است؟+عکسویروس کرونا تاکنون به کدام کشورها ر فرودگاه کابل

ی به کرونا مبتال نشده است ی مقیم چی  ی این کشور گزارش رادیو بی  ی از تالش مردم و مسئولی  الملیل چی 

ی به مهار ویروس کرونا برای اظهارات سخنگوی وزارت نفر رسید 132تعداد تلفات کروناویروس در چی 

 خارجه درباره اقدامات این وزارتخانه در خصوص ویروس کرونا

 

 

با اعالم وضعیت اضطراری از سوی سازمان جهابن بهداشت، وزارت صحت/بهداشت افغانستان نشست 

 .به صدا درآورده است تانگوید این مسئله زنگ خطر را در افغانساضطراری برگزار کرده و یم

ن تدابب  
در بی شیوع ویروس کرونا، وزارت صحت افغانستان کمیته هفت نفری را برای روی دست گرفیی

انه و انسجام همکاری ها شکل داده است. نماینده سازمان جهابن بهداشت در افغانستان و مسئوالن پیشگب 

 .ی هستندارشد وزارت بهداشت این کشور از اعضای این کمیته هفت نفر 

این در حایل است که سازمان جهابن بهداشت با شیوع رسی    ع ویروس کرونا که تعداد مبتالیان آن اکنون به 

 .هزار نفر رسیده روز گذشته اعالم وضعیت اضطراری کرد ۱۰حدود 

ل امراض در وزارت بهداشت افغانستان به بی  یس گفت در این نشست بی حبیب اروال، رئیس بخش کنبی

های مرزی با نماینده سازمان جهابن ها و گذرگاهت تدابب  و افزایش امکانات صج در فرودگاهروی تقوی

 .بهداشت گفتگو صورت گرفته است

ن کارمندان صج را ها، در گذرگاهاو اضافه کرد که این نهاد عالوه بر فرودگاه های مرزی با پاکستان و ایران نب 

 .موظف کرده است

http://tasnimnews.com/2192298
http://tasnimnews.com/2192298
http://tasnimnews.com/2192136
http://tasnimnews.com/2192136
http://tasnimnews.com/2192114
http://tasnimnews.com/2192114
http://tasnimnews.com/2191761
http://tasnimnews.com/2191761
http://tasnimnews.com/2191623
http://tasnimnews.com/2191623
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ی ویروس  از ترمومبی درجه حرارت بدن مسافرین را اندازه یمتیم بهداشت با استفاده  ندشناسابی و پیشگب  گب 

 کرونا

 برای شناسابی افراد آلوده به ویروس کرونا 
وزارت صحت افغانستان در همکاری با سازمان بهداشت جهابن

 .انددر افغانستان دست به کار شده

اند تا بر اساس اعراض و بلخ، هرات و قندهار موظف های کابل،های بهداشتی این دو نهاد در فرودگاهتیم

عالیم مشخص شده از سوی سازمان جهابن بهداشت موارد مشکوک را شناسابی و اهتمامات بهداشتی الزم 

 .را انجام دهند

ل امراض در وزارت بهداشت افغانستان یم گوید که در صورت شناسابی فرد حبیب اروال، رئیس بخش کنبی

مایعات این فرد را برای معاینات  کرونا سازمان جهابن بهداشت مسئولیت انتقال نمونه  مشکوک به ویروس

 .به خارج از کشور به عهده دارد

های آقای اروال گفت در قدم اول تیم بهداشت با استفاده از ترمومبی درجه حرارت بدن مسافرین در میدان

ندهوابی افغانستان را اندازه یم  .گب 

صوربی که تب فرد باال باشد یا اعراض و عالیم اولیه ویروس کرونا از قبیل رسفه، عطسه،  او اضافه کرد در 

رسدردی، آبریزی از دهن و بیتن نزد مسافرین دیده شود به مرکز بهداشتی ویژه در بیمارستان انتابن کابل 

فت.شوندمنتقل یم ده تا وسایل پیشر  ه مورد نیاز برایآقای اروال گفت که سازمان جهابن بهداشت وعده سبی

 .تشخیص این ویروس را به افغانستان بیاورد

 

 

ن  اعالم کرد: مرگبارترین سال  ٢٠١٩الملل با انتشار گزاریسر در مورد جنگ افغانستان در سال سازمان عفو بی 

ی کردیم برای کودکان افغان را   .سبی
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ن آمده است ی  ٢4٠٠ماه اول سال گذشته  ٩در :در این گزارش همچنی  های کودک افغان بر اثر درگب 

نظامیان در این سال رخ داد و  ین تلفات غب 
ن بیشبی تن از آنان  ٢٥٦٣مسلحانه کشته و زخیم شدند. همچنی 

 .نفر مصدوم شدند ٥٦٧٦کشته و 

وهای دولتی یم های درگب  در افغانستان،از تمام طرف نظامیان از جمله نب  خواهیم برای حفظ جان غب 

نظامیان باشند  باید پاسخگوی حمله علیه غب 
 ".تالش کنند. مقامات افغانستان و جامعه جهابن

ن عمر ورایچ، معاون رئیس منطقه ی های ای سازمان عفو بی  ن گفته است: درگب  الملل در جنوب آسیا نب 

 .نیافته، بلکه رو به افزایش است مسلحانه در افغانستان کاهش

 سازمان ملل متحد در افغانستان اعالم کرد: از ژانویه تا سپتامبی سال 
 

 ٢٠١٩گفتتن است دفبی نمایندگ

نظایم، از جمله  ٢٥٦٣میالدی،  ی و خشونت  ٦٣١زن و  ٢٦١غب  در این کشور کشته  کودک بر اثر درگب 

 .اندشده

 

 

 


