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 صفحه                                        عنوان                                                                    

 4---------------------------------------------- سره نغدي مرسته و شوه وی شوو کورن هیاېځ ب منوړ( ا٥٠٢)  ېک رهارګ نن

 4---------------------------------------------------------------------- از هزار خانواده در جوزجان مساعدت شد  شیب

 5-------------------------------------------------- افکنده است هیدر افغانستان سا یبر بحران بشر نیمهاجرت از اوکرا

 7------------------------ است  نیدر اوکرا «یروزیپ رقابلیدادن جنگ »غ انیپا یسازمان ملل: زمان مذاکره برا رکلیدب

 

 اخبار تن کامل 
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 د وزارت ویب سایت 

 

( اړمنو ٥٠٢اوراستنېدونکو چارو ریاست په همکارۍ)موسسې له لورې د ننګرهار والیت د مهاجرینو   (CWS )داکتېد او
 .بېځایه شوو کورنیو سره نغدي مرسته وشوه

یادې کورنۍ چې د ننګرهار د مهاجرینو ریاست له لورې د مرستندویه اداروسره په ګډه همغږۍ جالل اباد ښاراو ولسوالیو  
 (مه ٢کې سروې او د مرستولپاره مستحقې ګڼل شوې وې د وري په ) 

 .(افغانۍ نغدې ووېشل شوې٨٠٠٠(کورنیو هرې کورنۍ ته )٣٥٠(افغانۍ او )١٦٠٠٠کورنیوهرې کورنۍ ته)  (١٥٢)
ددغه مرستو دوېش پرمهال د ننګرهار د مهاجرینو رییس اکرام الدین مفتون وویل، موږ د مرستندویه بنسټونو سره په ګډه په 

یو ته هم رسیدګي وکړو،ترڅو اړمنې اومستحقې کورنې دې هڅوکې یو چې د مرکز جالل اباد په شمول لرې پرتو ولسوال
 .سروې اود مرستولپاره په نښه او ورسره بېالبېلې مرستې ترسره کړو

 ویب سایت وزارت 
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جوزجان به تاریخ اول حمل  خانواده بیجاشده ولسوالی های آقچه ،مردیان ، فیض آباد ، وخانقاه والیت   8برای یک هزارو 
 .مساعدت صورت گرفت UNHCR سال روان از جانب موسسه

 .کمک مذکور شامل بسته های وسایل آشپزخانه، البسه زمستانی، وخیمه بوده که درمرکز توزیع شد

  مهاجر نیوز

کمیسار عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در پی سفرش به أفغانستان و تاجیکستان نسبت به فراموش شدن مهاجران  
 .یین ابراز نگرانی کرده و خواهان توجه جامعه جهانی به اوضاع بشری أفغانستان شدافغان به دلیل موج مهاجرت از اوکرا

فیلیپو گراندی، در پی سفر چهار روزه اش به افغانستان اعالم کرد که جهان باید از مردم این کشور برای رفع نیازمندی 
جهان به حق، درگیر جنگ در اوکرایین  های بشری شان به صورت دوامدار حمایت کند. وی افزود: »به همان اندازه که  

 «.است، باید متوجه افغانستان هم باشد که یک بحران بسیار شدید را تجربه می کند
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وی در این سفرش عالوه بر دیدار با سران طالبان، مسئوالن نمایندگی سازمان ملل و سازمان های غیرحکومتی امدادرسان،  
کرد. کمیسار عالی سازمان ملل متحد در أمور پناهندگان در قندهار یک مرکز    به والیت های قندهار و جالل آباد نیز سفر

 .صحی و در جالل آباد یک مکتب دخترانه را افتتاح نمود

فیلیپو گراندی در مورد أوضاع بشری در أفغانستان گفت: »ما با افرادی صحبت کردیم که نمی دانند برای وعده غذایی بعدی 
ن، پدران و زنان سرپرست خانواده از سالمت و رفاه فرزندان شان نگران هستند و نمی توانند خود چه خواهند خورد. مادرا

های   کمک  رساندن  و  ماندن  به  ملل  سازمان  پناهندگان  عالی  کمیساریای  »تعهد  افزود:  وی  کنند.«  تامین  را  شان  خرج 
 «.بشردوستانه به مردم افغانستان تزلزل ناپذیر است

میلیون دالر برای افغانستان نیاز دارد  ٣۴٠.٣یساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در سال جاری به  اما وی تاکید کرد که کم
  ٢٨تا به بیجاشدگان و دیگر افغان های آسیب پذیر کمک کند. اما برنامه های این آژانس در افغانستان در حال حاضر تنها  

 .میلیون دالر تمویل شده اند ۹۷درصد یعنی 

هزار افغان کمک نقدی و جنسی ارائه کرده است. برنامه های این    ۵٠٠آژانس سازمان ملل به بیش از  این  ٢٠٢٢در سال  
میلیون نفر ٣.۴سازمان روی بیجاشدگان داخلی و مهاجران عودت کننده به کشور متمرکز است. براساس آمار این سازمان  

 .در داخل این کشور به خاطر جنگ و خشکسالی آواره شده اند

در پی سفرش به أفغانستان، به تاجیکستان رفت و با امام علی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان نیز دیدار کرد. وی  گراندی  
سپس به شهرک وحدت رفت که میزبان سه چهارم از مجموع پناهجویان أفغان در تاجیکستان است. وی در پایان سفر دو  

فراوان   های  بحران  وجود  »با  گفت:  تاجیکستان  به  اش  نیازهای روزه  از  جهانی  جامعه  که  است  مهم  بسیار  جهان،  در 
 «.پناهجویان افغان، در منطقه و از جمله اینجا در تاجیکستان، غافل نشود

گراندی با وزیر خارجه تاجیکستان نیز دیدار کرد و از طرح جامع دولت این کشور برای ثبت نام مجدد مهاجران أفغان، به  
منظور بررسی وضع اقمات آنان استقبال کرد. وی به حمایت این سازمان از حکومت برای میزبانی از مهاجران أفغان تاکید  

 ١۴پناهجویان أفغان در تاجیکستان شد. براساس آمار این آژانس، حاال بیش از  کرد و خواهان ارائه اقامت طوالنی مدت به 
 .هزار مهاجر أفغان در این کشور زندگی می کنند

تنها شش میلیون أفغان در کشورهای همسایه، عمدتا در ایران و پاکستان مهاجر هستند و همه روزه اخراج اجباری، عودت  
دارد. رئیس کمیساریای سازمان ملل در أمور پناهندگان گفت که برای رسیدگی به  داوطلبانه و مهاجرت های مجدد ادامه  

 .میلیون دالر نیاز است ۶٢٣وضع مهاجران أفغان در کشورهای همسایه به 

در پی تصرف مجدد قدرت توسط طالبان در أفغانستان أوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این کشور بحرانی تر شده و  
 .میلیون نفر از جمعیت این کشور به حمایت بشردوستانه نیاز دارند  ٢۴وزافزون است. در حال حاضر  مهاجرت های توده ر
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به گفته سازمان ملل متحد، سازمان های امدادرسان بین المللی برای برنامه واکنش سریع بشردوستانه برای رفع نیازهای  
ی و آوارگی بشتر مردم به حدود چهار و نیم میلیارد  حیاتی أفغان ها، جلوگیری از گسترش گرسنگی، بیماری، مرگ احتمال

دالر نیاز دارند. قرار است کشورهای مختلف اهدا کننده پول به این سازمان ها، به زودی در مورد منازعه در اوکرایین و 
 .بحران بشری در أفغانستان و به منظور رسیدگی به آوارگان این کشورها، نشستی داشته باشند

میساریای عالی سازمان ملل متحد، وی در مالقاتش با سران طالبان به عنوان حاکمان فعلی أفغانستان به آنان  به گفته رئیس ک
تاکید کرده که "حفاظت از حقوق و رفاه افغان ها مستلزم ثبات سیاسی و اقتصادی طوالنی مدت است." وی افزود: »این  

آواره شده اند، اعتماد ایجاد کنند. من در مالقات هایم به آنها   همچنین مستلزم آن است که مقامات فعلی نسبت به کسانی که 
ها، مردان، زنان،   ها، اعم از اقلیت گفتم که بهترین راه برای انجام این کار این است که اطمینان حاصل شود که همه أفغان

 «.سترسی داشته باشنددختران و پسران می توانند از حقوق خود بهره مند شده و به صورت یکسان به کار و خدمات د

وی اضافه کرد جامعه جهانی در أفغانستان باید فعال بماند؛ اما رویکردهای بشردوستانه به تنهایی کافی نخواهد بود. احیای 
سیستم بانکی و اقتصاد افغانستان و از سرگیری پروژه های انکشافی می تواند به ایجاد زیربناهایی کمک کند که بر اساس  

 .واره و همچنین پناهندگان بتوانند در صورت فراهم شدن شرایط، داوطلبانه به کشورشان برگردندهای آ آن أفغان

تهاجم روسیه به اوکرایین و مهاجرت های توده ای از این کشور، توجه جهانی را به خود جلب کرده است. بسیاری از  
یزبان با مهاجران غیراروپایی ناراضی اند و پناهجویان و مهاجران در کشورهای اروپایی از برخورد دوگانه دولت های م

 .نگران هستند که کامال به فراموشی سپرده شوند

 هشت صبح

 

غیرقابل پیروزی« توصیف کرد و با  »حمل، جنگ اوکراین را    ٢شنبه،  صبح، کابل: دبیرکل سازمان ملل متحد روز سه٨
 .اوکراین پیدا شودتأکید افزود که زمان آن رسیده است که راه حل دیپلماتیک برای پایان دادن به حمله روسیه به 

 .آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در یک نشست خبری، جنگ اوکراین را »غیرقابل دفاع« و »پوچ« نیز خواند

بازیگران مختلف« شرح داد و گفت : »عناصر  »های خود با  دبیرکل سازمان ملل در مقر سازمان ملل به خبرنگاران از تالش
 «.اندن موضوع کلیدی در معرض دید قرار گرفته رفت دیپلماتیک در چندیپیش
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گوترش با لحن تند به روسیه گفت: »این جنگ غیرقابل پیروزی است. دیر یا زود، باید از میدان جنگ به میز صلح حرکت  
 «.ناپذیر استکند. این امر اجتناب

نفر دیگر از اوکراین و روسیه کشته خواهند  او افزود: »چند بمب دیگر باید بیفتد؟ چند ماریوپول دیگر باید نابود شود؟ چند  
 «فقط بازنده؟ –ای ندارد  که همه متوجه شوند که این جنگ هیچ برندهشد. قبل از این 

 .ها از نظر اخالقی غیرقابل قبول، از نظر سیاسی غیرقابل دفاع و از نظر نظامی بی معنا استگوترش گفت ادامه درگیری

میلیون نفر آواره    ٣.۵گوید که در نتیجه حمله روسیه  حمله کرد. سازمان ملل متحد میفبروری به اوکراین    ٢۴روسیه در  
 .اندشده

 


