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 صفحه                                                                                                   عناوین                                                               

 4 ----------------------------- نگران هستند نتیرسد در کاله و گراند س یمهاجران در هوا رسپنایه ب   تیسازمان ها از وضع

 6 --------------------------------------------- وزارت( تیسا بی) و  افتیدر کندز آغاز  یمساعدت نقد عی    دور دوم روند توز 

 6 ------------------------------------- رودو ادغام دنمارک به دادگاه یم امور اتباع خارج   ی   شیپ ر یجدا کردن زوج پناهجو؛ وز 

 7 --------------------------------------------------- (وزیکند) مهاجر ن  یم ادهیپ لیسیمهاجر را در بندر س ۴۲۲ کنگیاوشن وا

 9 ------------------------------------------------------- (وزینجات داده شدند) مهاجر ن اتیکانال مانش: مهاجران در دو عمل

 10 ----------------------------- وزارت( تیسا بیشدند ) و  د یمستف یاز مساعدت بش   در جوزجان  جاشدهیخانواده ب101

 11 ------------------------------------- (فاریس لهیو  چهیتن را گرفت) دو  ۱۴جان دست  ا یمالیدر ه یعیطب خچالی خی   یفرور 

 13 ----------------------------------------------------- (وزیسن افتتاح شد) مهاجر ن ر یاز مهاجران ز  ب  رایمرکز پذ کی: سیپار 

 15 -------------------------------------------------- وزارت( تیسا بیو شد )  یوردک کمک نقد دانیسه صد خانواده در م

 15 ---------------------------------- (وزیبه مهاجران خوردسال شد ) مهاجر ن شب  یجهان خواهان کمک ب یها کیرهب  کاتول

رده»فقر؛ مردم به  داد یب
ُ
 16 ---------------------------------------------------------- اند) هشت صبح(آورده یرو  «فرویس  گ
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 اخبار می   کامل

مهاجران  شدید در شمال فرانسه، مقامات روز یکشنبه از افتتاح اسکان اضطراری برای با پیش بین  رسمای
مهاجران در هوای  وضعیت ب  رسپنایه در شهر کاله و گراند سینت خب  دادند. در همی   حال سازمان ها از 

 از سوی دولت ابراز 
 
 .نگراب  یم کنند رسد و توجه نا کاف

فرانسه برف یم بارد، مقامات روز  در حالیکه این روز ها شب و روز در شهر کاله و گراند سینت، در شمال
وری اعالم کردند که مکان های ٧یکشنبه   .اضطراری را برای مهاجران ب  رسپناه ها افتتاح یم کنند فب 

است. با توجه به تعداد  اسکان اضطراری برای ب  رسپناهان در نظر گرفته شده ١٧٠در شهر گراند سینت
پرفکتور شمال فرانسه تصمیم گرفت تا مراکز  مهاجراب  که هنوز هم در ساحل دانکرک به رس یم برند،

مکان اضطراری  ١٧٠»ت: مهاجران قرار دهد. پرفکتور شمال در بیانیه ای گف اضطراری اسکان را در اختیار 
پناهگاه را پذیرفته اند.  نفر پیشنهاد این ٨٧به گفته پرفکتور تا هنوز« مهاجران پیشنهاد شده است.  برای

تصمیمات اضطراری یک راه حل پایدار نیست و  پرفکتور شمال همچنی   بر این واقعیت ارصار دارد که
 بدهند مهاجران باید درفرانسه خواست

ی
 .پناهندگ

 «ان نیم خواهند از ساحل دور باشندمهاجر »

از دولت انتقاد یم کنند.  در همی   حال سازمان ها از وضعیت اضطراری مهاجران ب  رسپناه نگران هستند و 
 ١٧٠این »در شهر گراند سینت به مهاجر نیوز گفت:  ٥٦در این مورد لور هماهنگ کننده سازمان اتوپیدیا 

ی را بدست آوریم. اطالعات  مکان کجاست؟ ما نیم توانیم باز شدن مکان های »او یم افزاید: « بیشب 
یط که نزدیک ساحل باشند اضطراری  «.یک کار خوب  است اما به رس 

نیم خواهند از شهر گراند  این مسئله همیشه یک مسئله پیچیده است. تبعیدیان»وی در ادامه یم گوید: 
انگلستان بروند. بنابراین بسیاری از آنها از رفی    به سینت و ساحل دانکرک دور شوند، زیرا آنها یم خواهند 

 نب   راه حل ١١٥مناطق دوردست هستند خودداری یم کنند. تماس گرفی   به شماره  به مکان های که در 
ممکن  پناهگاه وجود دارد بنابراین جا دادن همه ٢٠نیست. در شهر دانکرک فقط   غب 

ً
مهاجران در آنجا تقریبا

 .ب  رسپناه در خیابان یم خوابند ٥٠٠بیش از است. این سازمان یم گوید که در شهر دانکرک

او « اوضاع وحشتناک است. »کلر میلو از سازمان سالم که برای این مهاجران عذا توزی    ع یم کند یم گوید: 

 .از این وضعیت ابراز تأسف یم کند

 «دثه دلخراش رخ ندهدامیدواریم تا حا»
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مرکز برای مهاجران ب  رسپناه  در شهر كاله نب   اقداماب  برای مقابله با رسما در نظر گرفته شده است. دو 
افراد زیر سن قانوب  و دیگری برای بزرگساالن در نظر گرفته شده  افتتاح گردیده که ییک از این مراکز برای

اقدام خوب   باز کردن این مراکز »در شهر کاله یم گوید:  ٥٦ هماهنگ کننده سازمان اتوپیدیا  است. سیلوه
اتوبوس به این مراکز بروید و اتوبوس ها  هستند اما رسیدن مهاجران به این مراکز پیچیده است. شما باید با 

مهاجران را انتقال یم دهند. هیچ گونه حمل و نقل در هنگام صبح  پس از ظهر  ۳۰: ٦تا  ۴:۳۰فقط ازساعت 

 «.وجود ندارد چاشتو پس از 

 

 :عکس ٢٠٢١مهاجر در مناطق اطراف آن زندگی می کنند، هم اکنون برف می بارد. جنوری  ١٠٠٠در کاله که نزدیک به 

 ضعیف است. ما هر شب »او یم افزاید: 
ً
راه حل کاف  نیست. شبکه اسکان برای ب  رسپناهان در کاله کامال

یم ١١٥با   «.تماس یم گب 

نظر گرفته است. این سازمان  برای کاهش موارد اضطراری اقداماب  را در  ٥٦در هیمن حال سازمان اتوپیدیا 
 از این سازمان   وب، بخاری و کمپل هایبرای مهاجران ب  رسپناه چ

ی
گرم را توزی    ع یم کند. سیلو به نمایندگ

  «.دهد درجه کاهش یابد. امیدواریم تا حادثه دلخراش رخ ۷ - ٦دارد دمای هوا تا  احتمال» یم گوید: 
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روند  از آغاز دور دوم  دلو( 19)یک شنبه  ت امور مهاجرین و عودت کنندگان والیت کندز به روز ریاس
توزی    ع پول نقد برای سه هزار خانواده عودت کننده، بیجاشده نایس  از جنگ و مستحقی   در آن والیت خب  

 . داد 

بوده که  WFP اب  جهانهزار افغاب  برای هر فامیل میباشد از جانب سازمان غذ 6این مساعدت که شامل 
 ریاست مهاجرین کندز در آن 

ی
کت افغان بیسیم و اداره بازسازی دهات افغانستان و هماهنیک توسط رس 

 . والیت تطبیق خواهد شد 

 . تکمیل گردد  مساعدت در دو هفته آینده   قرار است که توزی    ع این

ادغام این کشور را به یک دادگاه ویژه بفرستد.  خواهد که وزیر پیشی   امور اتباع خارج  و پارلمان دنمارک یم
 .را به دلیل زیر سن بودن خانم، از هم جدا کرده استپناهجوی سوریاب   او متهم است که یک زوج

گ، وزیر پیشی   امور اتباع خارج   اش، در زمان ماموریتاست که  و روند ادغام دنمارک متهم اینگر استویب 
قانوب  دستور داده است تا یک زوج شود که این پناهجوی سوریاب  از هم جدا شوند. گفته یم به گونه غب 

 نرسیده بود ۱۸شده بود که در آن زمان، خانم این مرد سوریاب  به سن  تصمیم به دلییل گرفته
ی

 .سالگ
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گ وری سال  استویب  ها زیرسن باشند  آنه زوج های پناهجو که ییک از اعالم کرده بود، هم ۲۰۱۶در ماه فب 
گزاری ریتساو گزارش  کنند. خب 

ی
زوج از این تصمیم  ۲۳داده است که در آن زمان،  باید بدون استثنا جدا زندگ

 شود که این یک دستورالعملها و ادغام دنمارک متاثر شده بودند. گفته یم وزیر پیشی   امور امور خارج  
قانوب  بوده ا  .ستغب 

گ که روز سه شنبه در پارلمان دنمارک حضور یافته بود گفت، از عملکرد خود پشیمان نیست.  اینگر استویب 
انساب   را انجام دادم که برای من یک تصمیم مناسب بود و آنچه را که از نظر سیایس و  من آنچه»او افزود: 

 «.توانستم انجام بدهمیم

گ   .هم به روند دادریس رای مثبت دادندشماری از هم حزب  های خانم استویب 

ایط دشوار آب پباده  رسنشینش را در بندر سیسیل ۴۲۲و هوای بحر، اوشن وایکینگ اجازه یافت تا  بنابر رس 
  .کند. مقامات ایتالیاب  این تصمیم را روز یکشنبه اعالم کردند

 
د. عکس: ژولیا سشفرمییر/ اس هستن مهاجران در عرشه کشتی اوشن وایکنگ از اجازه پیاده شدن در بندر سیسل خوشحال

 او اس مدیترانه
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وری در بندر آگوستای سیسیل لنگر  ۷کشن  اوشن وایکینگ عرص یکشنبه   انداخت. مقامات ایتالیاب   فب 
 .آب و هوای نا مناسب دریا دربندر سیسل پیاده شوند رسنشی   این کشن  نجات به دلیل ۴۲۲اجازه دادند تا 

در نظر گرفته شده بود.  ساعت گذشته ورود این کشن  به بندر سیسیل بنابر یک وضعیت اورژانس ۴۸در 
ا هماهنگ کننده امور نجات سازمان اس او اس انه یم گوید:  لویزا الب  ایط آب و هوا، »مدیب  وخیم شدن رس 

 «.شدید وضعیت را بدتر یم کند احتمال بارش باران و وزش باد 

عرشه کشن  با امکانات کم امکان  بنابر گفته او این مهاجران در معرض خطر بودند. پناه دادن همه آنها در 

 .عرشه کشن  قرار گرفتند پذیر نبوده و برج  از بازماندگان در عقب

 .مقامات ایتالیاب  اجازه پیاده شدن این مهاجران را در بندر سیسل اعالم کردندپس از چند ساعت 

انه در صفحه تویب  نوشت:  از میان این مهاجران هشت تن آنها پس از آزمایش »سازمان اس او اس مدیب 
 «.ویروس کرونا مثبت گزارش داده شدند

افراد زیر سن قانوب  بدون همراه  در میان این مهاجران نجات داده شده نوزادان، کودکان، زنان باردار و 
ا در بیانیه ای به آنها حقوق مشابه هر شخص نجات یافته در دریا »رسانه ها گفت:  حضور دارند. لویزا الب 

 در یک بندر امن پیاده شوند را دارند. آنها 
ً
 «.باید فورا

یم بردند و هشت تن دیگر  ین سازمان، چند تن از رسنشینان در وضعیت سالمن  نامطلوب به رس به گفته ا

 .به ویروس کرونا مثبت گزارش داده شده اند

میان آنها دو زن  تن توسط کشن  اوشن وایکینگ نجات داده شدند. در  ۴۲۴در مجموع، هفته گذشته 
 .هیل کوپب  به کشورمالتا منتقل گردید ذشته با حضور داشتند. یک زن باردار با همراهش، روز جمعه گ

این کشن  از  فعالیتش را آغاز کرد.  جنوری پس از پنج و نیم ماه وقفه دوباره ۱۱اوشی   وایکینگ به تاری    خ 
ه انه به راه افتاد بندر ماریس به سوی بخش مرکزی بحب    .مدیب 

انه از کشور لیبیا به سوی  .اروپا حرکت یم کنند مهاجران با قایق ها در دریای مدیب 

تن در  ۱۲۰۰بیش از  ۲۰۲۰بر اساس اعالم سازمان بی   الملیل مهاجرت، طبق اطالعات رسیم در سال 
انه و رسیدن به اروپا جان ه مدیب   .باختند تالش برای عبور از بحب 
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و های امداد و  کانال مانش   مهاجر را که سوار بر دو قایق بودند در  ۳۶نجات دریاب  فرانسه روز شنبه  نب 
برسانند. مهاجران پس از آن، به پلیس مرزی  نجات دادند. این مهاجران یم خواستند خود را به انگلستان

  .فرانسه تحویل داده شدند

 
 قایق کوچک مهاجران در آب های کانال مانش. عکس: مهدی شبیل/ مهاجرنیوز

و های نجات دریاب  فرانسه اعالم کردند که روز شنبه  وری، هنگام ۶نب  مهاجر را که سوار بر  ۳۶صبح،  فب 
عملیات جدا گانه نجات دادند. این مهاجران یم خواستند تا از  دو قایق بودند در ساحل پا دو کاله در دو 

 .به کشور انگلستان برسند طریق دریای مانش

منطقه ب  تماس گرفت و از  سامیو )بخش رسویس کمک های عاجل صیح( ابتدا با مرکز نظارت و عملیاب  
وی امور  ر یک قایق در تنگه پا دو کاله خب  داد. مقاماتحضو  دریای شمال فرانسه در بیانیه ای گفتند که نب 
 .سوار بر یک قایق بودند در اولی   مشاهده نجات دادند تن را که ۱۳دریاب  

وی دریاب  فرانسه از حضور یک قایق دیگر که در کانال مانش در تنگه بود  پا دو کاله مشاهده شده سپس نب 
 .تن را نجات دادند ۲۳اطالع یافته و 

مهاجران نجات یافته توسط پتوها برای حفظ از رسما پوشانیده شده و پس از آن به پلیس مرزی فرانسه 

 .تحویل گردیدند
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کنندگان  وزارت امور مهاجرین وعودت 

همی   دلیل مهاجران  در حال حارص  دریای مانش آرام بوده، آب و هوای آن برای سفر مناسب است. به
 .برسند ر از این کانال به انگلستانکوشش یم کنند تا با عبو 

توسط قایق ها از کانال  مهاجر تالش کردند تا  ۹۵۰۰بیش از  ۲۰۲۰به گفته مقامات فرانسوی در سال 

 .گزارش داده شده است ۲۰۱۹ مانش عبور کنند. این رقم چهار برابر بیشب  از سال

قانوب  از  موفق ۲۰۲۰تن در سال  ۸۴۰۰بر اساس آمار وزارت امور داخله انگلستان حداقل  به عبور غب 
 .اند کانال مانش شده و خود را به سواحل انگلستان رسانده

 

ازمساعدت غذاب  و  دلو( 19)یک شنبه  ت جوزجان به روز ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان والی
  و نا امن  ها در آن والیت خب  داد  خانواده بیجاشده نایس  از جنگ  101غب  غذاب  به 

 . خانواده های مذکور از والیات فاریاب، رسپل و ولسوایل های جوزجان بوده که قبال تثبیت شده بود 

کیلو ،نمک طعام دو کیلو، مواد   25قیط روغن ،دال نخود  19رد ،به هر خانواده پس از رسوی چهار بوج  آ
خانه،فامییل، پوشاک زمستاب  برای اطفال ،  سوی تغذیه برای اطفال و خانم ها، بسته های وسایل  آشب  

، بسته های بهداشن  و 4 پول نقد از طرف سازمان غذاب  جهان،  هزار افغاب   9تخته کمپل و بسته شلب 
فب  حمایه اطفال با حضور رئیس امور مهاجرین، نماینده های مقام والیت، ریاست حوادث، دفب  داکار و د

 . اقتصاد، موسسات همکار و رسانه ها توزی    ع شد 
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کنندگان  وزارت امور مهاجرین وعودت 

تن یافت  ۱۴ناپدید شده و تا حاال جسد  تن ۱۷۰درنتیجه جاری شدن سیالب آب  درشمال هند دست کم 
ده است. ریخی   بخش  از یخچال طبییع در همیالیا رخ دا شده است. این سیالب درب  شکسی   و فرو 

 .یک بند آب فرو ریخته است قسمن  از این یخچال به

 

 هیمالیا سبب سیالب بر اساس گزارش ها، شکسته شدن بخش  از یخچال طبییع در مناطق کوهستاب  
ها، جا گذاشته است. بنا بر این گزارش شدید آب  در شمال هندوستان گردیده و خسارات شدیدی را به

وری ۱۷۰دست کم  تن  ۲۰۰م باشند. قبل از این از ناپدید شدن دست کمفقود یم تن تا امروز هشتم فب 
  .رفتسخن یم

برای عملیات نجات در این  منابع میل مبارزه با حوادث طبییع در هند امروز دوشنبه گزارش کرده اند که
  .اند رسباز توظیف شده ۴۰۰مناطق دوردست کوهستاب  دست کم 

https://www.dw.com/fa-af/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%86-%DB%8C%D8%AE%DA%86%D8%A7%D9%84-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DB%B1%DB%B4-%D8%AA%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA/a-56493000
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کنندگان  وزارت امور مهاجرین وعودت 

 

وهای نجات در شمال هندوستان  نب 
وهای نجات در این  کند و ساعت آینده دوام یم ۴۸تا  ۲۴ها گفته اند که عملیات جستجو حدود آن نب 

ی تمرکز خواهند کرد. به  ۲،۵عملیات به یک تونل     کیلومب 
ً
 ۳۵تا  ۳۰گزارش پولیس در این تونل احتماال

وگاه آب  بند مانده اند. به گفته یک افش پولیس، هنوز با کارگران مذکور هیچگونه ارتباط  کارگر یک نب 

  .ه شدندتن از یک تونل دیگر نجات داد ۱۲برقرار نشده است. به روز یکشنبه  لفیط  

 

 کنون بیش از ده تن نجات یافته اندتا ا 

https://www.dw.com/fa-af/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%86-%DB%8C%D8%AE%DA%86%D8%A7%D9%84-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DB%B1%DB%B4-%D8%AA%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA/a-56493000
https://www.dw.com/fa-af/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%86-%DB%8C%D8%AE%DA%86%D8%A7%D9%84-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DB%B1%DB%B4-%D8%AA%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA/a-56493000
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کنندگان  وزارت امور مهاجرین وعودت 

 
این یخچال در  بخش  از یخچال طبییع روز گذشته شکست و به یک بند آب سقوط کرد و شدت افتادن

از قریه راین  در نزدییک این ناحیه،  بند آب، سیالب شدیدی را سبب شده است. به گفته یک شاهد عین  
 «.ن، همه را آب با خود بردو درختا ها، حیواناتهمه چب   را آب برد؛ انسان»

گزاری فرانسه بخش  از  یخچال طبییع شکسته و به رودخانه دهاولیجانجا فرو غلطیده و  به گزارش خب 
گزاری، جاده سیالب شدیدی را  وگاهها و پلباعث شده است. به گزارش این خب    ها و همچنی   دو نب 

ً
آب  کامال

فاجعه طبییع به مناطق امن منتقل شده  ای نزدیک به اینزیر آب شده اند. اهایل شمار زیادی از روستاه
  .اند

ای نخستی   بار یکپ وری  ۴مرکز پذیراب  برای مهاجران زیر سن و بدون همراه در پاریس روز پنجشنبه  ب  فب 
 .از سوی شهرداری ایل دو فرانس افتتاح گردید

 
 در پاریس مهاجران زیر سن و بی سرپناه اوقات خود را در خیابان ها می سپری می کنند. عکس: ار اف ای

که منتظر تأیید سن خود   ان ماه دسامب  تکمیل شد، از مهاجراناین مرکز اسکان که ساختمان آن در پای
مشخص نشده است، استقبال یم کند. بعض   هستند یا هنوز وضعیت آنها به عنوان یک مهاجر زیر سن

 .حل همه مشکالت نیست از سازمان ها یم گویند این مرکز راه
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کنندگان  وزارت امور مهاجرین وعودت 

رسپناه و زیر سن قانوب   مهاجران ب   این نخستی   بار است که چنی   مرکز اسکان در ایل دو فرانس برای
نفر دارد. مرکز  ۴۰و یم تواند همزمان ظرفیت  واقع شده است ۱۵افتتاح یم شود. این مرکز در پاریس 

 .اواسط سال توسط شهرداری پاریس اداره یم شود پذیراب  مهاجران زیر سن تا 

یم شوند. این مرکز برای آواره  ثبیت سنت (MIE) مهاجراب  را که در این مرکز به رس یم برند، از سوی دفب  
 دولت افتتاح شده و به سازمان مراقبت از کودکان گان زیر سن توسط شهرداری ایل دو فرانس از سوی

(ASE)  د پیشنهاد شده است تا  .مسئولیت ساکنان آن را به عهده بگب 

اجران انجام شده است. مه با آنکه تالش هاب  از سوی شهرداری پاریس، دولت و سازمان های حمایت از 
ا آنها درجریان درخواست تجدید نظر در  اما تعداد زیادی از مهاجران زیر سن به مشکل مواجه هستند. اکبر

 .وضعیت ب  رسنوشن  رها شده اند مورد سن خود از دادگاه، در 

زی امور دولت و دفب  مرک در جریان دو سال گذشته ما از » دومینیک ورسین  معاون شهردار پاریس گفت: 

 «.کودکان ب  رسپرست و آسیب پذیر اقدام کنند  مایل خواسته ایم که به باز کردن یک رسپناه برای

این مقام « زمینه انجام یم دهد.  این اولی   بار است که شهرداری پاریس اقدامات عمیل در این»وی افزود: 
فت خوب رکز نبود، مهاجران زیرسن مجبور خواند و گفت که اگر این م شهرداری این اقدام دولت را یک پیش 

 «.مراجعه کنند ۱۱۵رسپناه به سازمان سامو سوسیال و با تماس به شماره  یم شدند برای یافی   

 «راه حل نهایی برای رفع مشکالت نیست»

فوری به باز شدن چنی   مراکز برای  ماگایل شاربنو از پرفکتور پاریس عالوه بر افتتاح این مرکز گفت که نیاز 
در پاریس وجود دارد تا مشکل رسپناه و کارهای اداری آنها  ان زیر سن در ایل دو فرانس به خصوصمهاجر 

 .رفع گردد

ان بدون مرز سال هاست مشکل ب  » :در فرانسه به مهاجر نیوز گفت (MSF) کورین تورا رئیس داکب 
مورد تأسیس این مرکز با ما مشورت نشده  رسپنایه و رس درگیم برای این کودکان مهاجر وجود دارد. در 

 «.است

 ۴۰سه مددکار اجتمایع برای  افتتاح این مرکز راه حل نهاب  برای رفع مشکالت نیست. فقط»وی یم گوید: 
 «.الزم مستفید نیم شوند نفر استخدام شده اند و در ضمن آنها از خدمات صیح

درخواست برای ارزیاب  سن  زیر سن در پاریسمهاجر  ۵۰۰۰حدود  ۲۰۲۰قابل یاد آوری است که در سال 

  .سن شده اند تثبیت تن آنها  ۳۰و سال داده اند که از میان آنها فقط 
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کنندگان  وزارت امور مهاجرین وعودت 

 

 

از مساعدت نقدی  دلو( 19)یک شنبه  آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان والیت میدان وردک به روز 
داد  یجاشده خانواده ب 300برای   . نایس  از جنگ در آن والیت خب 

هزار افغاب  از جانب وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان ب با حضور نماینده  15به هر خانواده مبلغ 
 . اداره مهاجرین در مرکز توز یع شد 

مهاجران خوردسال و  پاپ فرانسیسکوس، رهب  کاتولیک های جهان به خاطر تداوم مهاجرت شمار زیاد 
ان بدون مرز از  بدون همراه خواهان کمک های بیشب  به آن ها شد. این در  حالیست که سازمان داکب 

  .های یونان هشدار داده است نان در اردوگاهخودکش  کودکان و نوجوا

و در  پلپ فرانسیسکوس، رهب  کاتولیک های جهان ظهر روز یکشنبه یط مراسم عبادت در میدان سن پیب 
مهاجران نوجوان در مسب  موسوم به « دشوار وضعیت بسیار »واتیکان گفت، در روزهای گذشته او را از

گفت، در رسارس جهان کودکان "به دالیل مختلف مجبور به ترک وطن ادامه   مطلع کرده اند. او در « بالقان»
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کنندگان  وزارت امور مهاجرین وعودت 

 الزم و  اند". آن ها بدون خانواده های شان در معرض خطرات مختلف قرار دارند. از  شان شده
ی

رسیدگ
 .نباید دری    غ شود« هستند موجوات آسیب پذیر و ب  دفاع»کمک های انساب  به آن ها که 

ان بدون مرز از خودکش  کودکان و نوجوانان در اردوگاه های یونان هشدار  این در حالیست که سازمان داکب 

 .داده است

س های رواب  برای ان بدون مرز از عواقب شدید اسب  وضعیت فعیل اردوگاه ها  پناهجویان به خاطر  داکب 
وری  ۸ه )روز دوشنب در جزایر یونان هشدار دادند. این سازمان کمک رساب   در برلی   گفت، به ( ۲۰۲۰فب 

 خسته شده اند و آرزو یم کنند "که عذاب باالخره پایان یابد ویژه جوانان به طور فزاینده
ی

 ".ای از زندگ

تنها در ماه جنوری امسال راجع به سه مورد اقدام به خودکش  توسط کودکان و جوانان در لیسبوس گزارش 
 .شده است

ان بدون مرز به قو  صیح دارند و به ویژه خدمات  ل خودشان در جزایر لیسبوس و ساموس یونان مراکز داکب 
انتقال رسی    ع کودکان از اردوگاه ها به مکان های امن  بهداشت رواب  ارائه یم دهند. این سازمان خواستار 

 .شده است
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کنندگان  وزارت امور مهاجرین وعودت 

مشکالت اقتصادی، مجبور به  کند که به دلیل فقر شدید و گان گرده در هرات روایت یماز فروشندهییک 
ی برای خوردن نداشتم، زن و »گوید: مردی که یم انگب   و تلخ از اش شده است. رواین  غمفروش گرده چب  

از  های محیل هراتقامم« ام را بفروشم. کردند، مجبور شدم گردهکودکانم گریه یم  ام گرسنه بودند،بچه
رده در این والیت خب  یمآغاز برریس

ُ
محیل هرات پافشاری دارد که اگر  دهند. ادارهها در پیوند به تجارت گ

گرد قرار خواهند گرفت. ریاست صحت افراد متخلف مورد ب   ورزی شده باشد،در خریدوفروش گرده خالف
اخالق  انسته و تجارت اعضای بدن را عمیل خالفکننده دخریدوفروش گرده را نگران عامه هرات نب   

تواند اعضای بدنش را فرد یم دهد که براساس مقررات وزارت صحت عامه، هر داند. این نهاد هشدار یمیم
اقتصادی، بیکاری و افزایش  ، بحران«فقر معیشن  » شناساناش اهدا کند. جامعهبه اعضای خانواده

کنند. شورای والین  هرات، تجارت یش فروش اعضای بدن عنوان یمافزا نشین  شهری را عواملحاشیه
دهد تا افراد به دلیل  داند و پافشاری دارد که حکومت نباید اجازهیم« فاجعه انساب  »این والیت را  گرده در 

جانب دیگر، مسووالن یک شفاخانه خصویص  فقر و مشکالت اقتصادی، اعضای بدن خود را بفروشند. از 
اساس دانسته و تأکید دارند که تجارت گرده را ب   شود، اتهامیم مل جراج پیوند گرده انجامکه در آن ع
 نهاد درماب  براساس قانون و کارشیوه وزارت صحت عامه است فعالیت این

 !ام را فروختمبرای سیر کردن شکم، گرده

به دلیل مشکالت مایل فروخته  را هایش مردی جوان روی بسب  بیماری افتاده و ادعا دارد که ییک از گرده
گل، روایت یم هزار ۵۰۰حدود « کش/طویانهپیش»مراسم ازدواج و  کند که برای پرداخت هزینهاست. مب 

، گرده۶۰کاران، برای پرداخت فشار طلب دار شد و به دلیلافغاب  قرض  اش را فروخت. به تازههزار افغاب 
ی

 گ
روستا در ولسوایل  تن از ساکنان یک ۱۰۰ا خلق کرده است. های زیادی ر تجارت گرده در هرات واکنش

 .شان را بفروشندسال، اعضای بدن اند در جریان چند انجیل هرات، به دلیل فقر مجبور شده

هایش ماه پیش ییک از گرده شاه، ساکن ییک از روستاهای ولسوایل انجیل هرات، مردی است که چند رنگی   
گوید که پس از چند بار سفر به صبح یم۸روزنامه  . وی در صحبت با را به دلیل مشکالت مایل فروخت

ی برای خوردن»گوید: اش نداشت. او یمدار شد و رایه جز فروش گردهقرض کشورهای ایران و ترکیه،  چب  
این مرد مدب  « ام را بفروشم. گرده  کردند، مجبور شدمام گرسنه بودند، کودکانم گریه یمنداشتم، زن و بچه

شاه، اش، سخت پشیمان است. رنگی   جسیم شد و از فروش گرده ، دچار ضعف و ناتواب  از فروش گردهپس 
نزدیک  .شدای را پیدا کرد که در آن عمل پیوند گرده انجام یمدر شهر هرات، شفاخانه وجو با اندگ جست
اش را ؛ گرده«شودیمخریداری  اعضای بدن انسان»ای مشاهده کرد که رویش نوشته بود: شفاخانه، برگه

 .کند  فروخت تا بتواند شکم گرسنه کودکانش را سب  

د، به امید پیدا   گان والیت بادغیس، وقن  مشکالت اقتصادی و فقر جاشدهیارمحمد، از ب  
گلویش را فش ر

مجبور شد روستایش را ترک کند و به ییک از مناطق حاشیه  اش،ای نان و سقف  روی رس خانوادهکردن لقمه
مدب  بعد  این مرد به دلیل بیکاری، از مسب  قاچاف  برای کارگری رایه ایران شد، اما  .شهر هرات پناه آورد

و آشنا قرض گرفته بود،  از دوست بران انسان کهمجبور شد ایران را ترک کند و برای پرداخت پول قاچاق
 .اش را بفروشدردهمجبور شد گ

 تجارت اعضای بدن انسان



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

18 

 

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

 

کنندگان  وزارت امور مهاجرین وعودت 

، بحراناز دید جامعه نشین  شهری عوامل حاشیه های اقتصادی، بیکاری و افزایششناسان، فقر معیشن 
ی، دهد که این استاد دانشگاه هرات، هشدار یم اصیل افزایش فروش اعضای بدن است. سیدمحمد فقب 

 نب    تواند سببمسأله در آینده یم
 
قاچاق اعضای بدن انسان به خارج از کشور شود. آگاهان امور حقوف

نیازمند رعایت برج  موارد  دارند که براساس قانون افغانستان، اهدای اعضای بدن از فردی به فرد دیگر  باور 
گوید که پیش از اهدای عضو مدافع در هرات، یم مهم است. احمدرفیع نادری، رییس انجمن مستقل وکالی

 رعایتب
 
 .شود اید برج  مسایل حقوف

حیاب  برسد، اهدای اعضای  اعضای بدن انسان نباید خریدوفروش شود، به اهداکننده عضو نباید آسیب
دوستانه مجاز است، خونتواند از اقارب خوناهداکننده یم بدن به هدف درمان و بش  یک و یا غب  یک رس  رس 

 را تکمساله ۱۸باید سن  باشد، اهداکننده
ی

اهدای عضو  یل کند، عاقل، بالغ و صحتمند باشد و در نهایتگ
شود. رییس انجمن مستقل وکالی یم با رضایت اهداکننده به صورت کتن  و با تایید هیأت ارزیاب  انجام

قوانی   افغانستان، تخلف از احکام رهنمودی قانون اهدای عضو  کند که بر مبنایمدافع هرات تأکید یم
افرادی در این  افزاید که اگر باید به نهادهای عدیل و قضاب  معرف  شوند. او یم متخلفان جرم است و 

ند  گرد قانوب  قرار خصوص مرتکب جرم شده باشند، باید مورد ب    .گب 

داند. توریایل یم« انساب   یک فاجعه»شورای والین  هرات تجارت اعضای بدن انسان در این والیت را 
 خواهد که چگونههای حکومن  یماز مقام صبح۸صحبت با روزنامه طاهری، معاون این شورا، در 

ی
گ

ی کنند. نوراحمد حیدری، معاون وایل هرات، در صحبت با روزنامه ب   خریدوفروش اعضای بدن انسان را  گب 
ورزی خالف مورد   گوید که هیأب  از نهادهای حکومت محیل هرات برای برریس ادعاها دریم صبح۸
 .بدن و خریدوفروش گرده، کارش را آغاز کرده است اهدای اعضای  در

 هابه اتهام« لقمان حکیم»پاسخ شفاخانه 

بضاعت، مسووالن ییک از ب   دسن  افراد در واکنش به تجارت گرده و سوءاستفاده سودجویان از فقر و تنگ
رند که تمام مراحل دهد، تأکید داگرده را انجام یم  های خصویص در هرات که عملیات جراج پیوند شفاخانه

شود. زهرا احمدی، مدیر شفاخانه کارشیوه وزارت صحت عامه انجام یم  پیوند گرده مطابق قانون و 
خریدوفروش گرده  گوید که این مرکز درماب  در صبح یم۸لقمان حکیم، در صحبت با روزنامه  خصویص

، گفته ا  دهد. بهدخیل نیست و تنها عمل جراج پیوند گرده را انجام یم  ۱۹۰و، در جریان چهار سال اخب 
 .شفاخانه انجام شده است عملیات جراج پیوند گرده در این

درماب  عمل جراج پیوند اعضای  افزاید که براساس کارشیوه وزارت صحت عامه، این مرکز خانم احمدی یم
کنند، شهروندان دهد و تمایم افرادی که گرده دریافت یمنیم بدن انسان را برای شهروندان خارج  انجام

کشورهای   پذیرد که برج  شهروندان افغانستان که ساکنمدیر شفاخانه لقمان حکیم یم .افغانستان هستند
، امریکا و برج  کشورهای همسایه به  اروپاب  هستند، برای انجام عملیات پیوند گرده از کشورهای اروپاب 

 .مداوا شدند افغانستان آمدند و در این مرکز درماب  

شد و هزینه این عملیات با  مل جراج پیوند گرده چهار سال پیش برای نخستی   بار در افغانستان انجامع
ی حدود  است. همی   هزینه اندک نسبت به کشورهای  هزار افغاب  ۳۰۰تا  ۲۵۰مصارف جانن  آن چب  



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

19 

 

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

 

کنندگان  وزارت امور مهاجرین وعودت 

، سبب شده که بیماران از  د. مسووالن کشورهای اروپاب  برای پیوند گرده رایه افغانستان شون  خارج 
دارد و تمام  لقمان حکیم پافشاری دارند که انجام عمل جراج پیوند گرده مراحل ویژه خود را  شفاخانه

وطنان خود این کار ثواب و نجات جان هم اند که برای کسبکنند، مدیعافرادی که اعضای بدن را اهدا یم
 .دهندرا انجام یم

آغاز برریس در پیوند به  داند و از کننده یمن را نگرانریاست صحت عامه هرات، خریدوفروش اعضای بد
زی، سخنگوی ایناین قضیه خب  یم گوید که پس از انجام صبح یم۸نهاد، به روزنامه  دهد. محمدرفیق شب 

 .شودبرخورد یم ها، با افراد متخلفبرریس

 

 

 

 

 

 

 

 

  


