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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 صفحه                                                                                                   عناوین                                                               

 4 --------------------------------- وزارت( تیسا بیکردند ) و   افتیدر  یمساعدت نقد ابیاز دو هزار خانواده در فار  شیب

 4 ------------------- وزارت( تیسا بید ) و کنیم د یامور پناهندگان بر برگشت داوطلبانه مهاجران افغان به کشور تاک ی   مع

 5 ------------------------------------------- وزارت( تیسا بیشد ) و  عی    توز   ی  در فراه کمک غذا جاشدهیخانواده ب 77به 

گذار  یبرا ورو ی ونیلیم ۱۰اروپا  هیمنافن: اتحاد  6 ------------ افغان آوا( یصدا یپناهندگان افغان در نظر گرفته است )خبر

 7 ---------------------------------------------------- برندمهاجر هنوز هم در انگلستان به رس یم ۴۰۰۰کانال مانش؛ حدود 

 9 ------------------------ اندک است ار یمهاجرت بس نهیشیفدرال در آلمان شمار کارمندان با پ یادار  ی: در نهادهاهیاحصائ

 10 -------------------------------------------------------- داند یم هیتوج قابلب  را غ هیاخراج به سور  تاسیکار   هیب  سازمان خ

ان فرانسو    ب  و غ انسای   ب  غ»مهاجران  هیعل سی: خشونت پولیداکبر
ر
 11 --------------------------------------- است اخالق

 13 --------------------------------------- در آلمان شد انیپناهجو  یهاخواهان محافظت بهبر از کودکان در کمپ سفینو ی

 15 ---------------------------- شوندناشناخته در هند؛ کودکان دچار سوزش چشم، تهوع و ضعف یم یمار یب نوعکی وعیش
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وزارت امور مهاجرین 
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 اخبار میر  کامل

 

 

قوس از مساعدت نقدی برای  17ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان والیت فاریاب به روز دوشنبه 
داد  764هزار و  2  . خانواده بیجاشده و یر بضاعت در آن والیت خبر

بوده که با حضورمعاون  افغای  از جانب موسسه حمایه اطفال 200هزار و 5کمک مذکور به هرفامیل مبلغ 
 . فاریاب توزی    ع گردید   والیت و ریس امور مهاجرین
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 هللا کاکر_معی     در بازدیدی از
 
پروژه کمپ عودت کنندگان که از سوی دنمارک در کابل ایجاد شده است، وق

ن وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان روی عودت داوطالبانه مهاجران افغان از کشور امور پناهندگا
  دنمارک به افغانستان تاکید کرد. 

، اتشه امور مهاجرت کشور دنمارک در نخست در مورد پروسه عودت داوطلبانه مهاجران افغان از این   پیبر
 ادغام دوباره آنان به آقای  

ی
ها برای کاکر وضاحت داد و از پایدار بودن برنامهکشور به افغانستان و چگونگ

 . ادغام، ظرفیت سازی و آموزش دادن آنان در این کمپ برای ایجاد زمینه شغل اطمینان داد 

های هنگفت مایل و رویح مهاجران در همی   حال، آقای کاکر یک بار دیگر خواهان در نظر گرفیر  هزینه
 و مه

ی
 . اند مرصف کرده  اجرتافغان شدند، که به امید پناهندگ

کارهای بیشبر برای بهبودی رسانجام، پس از بحث در مورد وضعیت مهاجران و عودت کنندگان و یافیر  راه
وضعیت آنان، معی   امور پناهندگان از کمپ عودت کنندگان افغان که از سوی دنمارک ایجاد شده است، 

 . بازدید کرد 

 

 

خانواده بیجاشده  77قوس برای  17شنبه  2آمریت امور مهاجرین و عودت کننده گان والیت فراه به روز
 . در آن والیت مساعدت خورایک توزی    ع نمود 

دیه  ۲ کیلو ، نمک  18  روغن کمک یاد شده شامل کیلو، دال   2 کیلو ،بیسکویت  ۷ کیلو، غذا برای زنان شب 
 . که با حضور نماینده اداره مهاجرین و موسسه یاد شده توزی    ع شد   بوده WFP ز جانب موسسهکیلو ا  25
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

 

 سازمان ملل متحد برای ۱۰اروپا  دیهاتحا
ی

پناهندگان افغان  میلیون یورو برای تقویت شورای عایل پناهندگ

بان آنها در پاکستان در نظر گرفته است   .و جوامع مب  

گزاری صدای افغان)آوا(: منافن در مطلبر نوشته که بودجه مربوط به کاهش تاثب  کوتاه مدت و میان  خبر

  آوارگان افغانستای  خواهد بود. مدت بیماری کرونا بر 

ش صحت و همچنی   بهبود امکانات آب  شورای عایل پناهندگان سازمان ملل متحد بودجه را برای گسبر

 آشامیدی  و صحت در جوامع پناهندگان استفاده خواهد کرد. 

ندسازی یگ دیگر از مولفه های مهم این پروژه جدید اجرای فعالیت های  است که به حفاظت و توانم

بان از جمله از طریق فرصت های م #پناهندگان_آسیب_پذیر_افغان  عیشبر کمک یم کند. و جوامع مب  

هزار مهاجر افغان و جوامع  ۳۷۰این پروژه سه ساله در رسارس کشور اجرا خواهد شد و انتظار یم رود حدود 

بان پاکستان از آن بهره مند شوند.   مب  

 #پناهندگانآندروال کامینارا سفب  هیئت اتحادیه اروپا در پاکستان و نوریکو یوشیدا نماینده شورای عایل 

 سازمان ملل، توافق نامه را یط مراسیم امضا کردند. 

دوستانهمیلیون  ۱۰میلیون یورو از بودجه توسعه خود و  ۳۷اتحادیه اروپا  ۲۰۱۸از جوالی   یورو از منابع بشر

بان آنها به ویژه از طریق ب رنامه های منطقه ای کمک  خود برای حمایت از پناهندگان افغان و جوامع مب  

 کرده است. 

https://avapress.com/fa/205717/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%DB%B1%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://avapress.com/fa/tags/%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8_%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86
https://avapress.com/fa/tags/%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://avapress.com/fa/tags/%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://avapress.com/57/975/57975ecb5bac472d7ec508d894292722.jpg
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ات طبر و سایر موارد امدادی  ات محافظت شخیص، تجهب   در بخش صحت، از طریق کمک به تامی   تجهب  

بان را تقویت خواهد کرد. اطالع رسای  جامعه در زمین به مراکز درمای  در حمایت از پناهندگان و  ه جوامع مب  

ی و پاسخ به کووید  نب   تقویت خواهد شد.  ۱۹پیشگب 

 7/12/2020مهاجر نیوز

اند تنها گوید که از جمله مهاجرای  که از طریق کانال مانش وارد این کشور شدهوزارت داخله انگلستان یم

 .برنداند. به این ترتیب هزاران مهاجر دیگر هنوز هم در انگلستان به رس یمدرصد قبویل گرفته ۱۰

 

اگست  ۱۲دهند، عکس آرشیف: نگهبانان ساحیل بریتانیا گرویه از مهاجران را به بندر دوور انتقال یم

ز. ۲۰۲۰  عکس از رویبر

مهاجر با  ۴۶۱۳، حدود ۲۰۲۰جون  ۳۰تا  ۲۰۱۸بر بنیاد ارقام وزارت داخله انگلستان، از ماه جنوری 

اند. تعداد زیادی از این مهاجران  های کوچک از طریق کانال مانش وارد این کشور شدهاستفاده از کشبر 

ها تن از آن ۴۲۹های بریتانیای  تنها به اند اما مقامها در کشورهای شان فرار کردهاند که از جنگگفته

 داده
ی

  .اندپناهندگ

 .ها تصمییم اتخاذ نشده استاند و یا هم درباره آناساس آمار منتشر شده، سایر مهاجران یا رد شدهبر 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ایط پذیرش مهاجران را هنگام ورود به دوور دشوار اعالم  :در همی   باره انگلستان: اداره بازریس زندان ها رسر

 کرد

، بوریس جانسون، نخست وزیر و پریبر پاتل، و  زیر داخله انگلستان گفته بودند مهاجرای  به گونه پیشبر

قانوی  از طریق کانال مانش وارد این کشور یم شوند به فرانسه برگردانده خواهند شد. بر اساس قوانی   غب 

 بدهند
ی

، مهاجران باید در اولی   کشور امن ورودی به اروپا درخواست پناهندگ  .دوبلی  

مهاجر به فرانسه برگردانده  ۲۳۱مسال تنها اگویند از ماه جنوری تا سپتمبر اما حال مقامات بریتانیای  یم

 .اندشده

های مهاجران برای رفیر  به انگلستان بسیار افزایش یافته است. این در حالیست که یط سال جاری تالش

مهاجر از طریق کانال مانش وارد  ۸۰۰۰یش از بهای بریتانیای  از اول جنوری امسال تا کنون به گفته مقام

 .انداین کشور شده

س ماه گذشته در گزاریسر نوشته بود که تعداد زیادی از مهاجران در بریتانیا از دست  روزنامه سندی ایکسبر

 .اندپولیس فرار کرده

 کندهای متعددی را برریس یمبریتانیا برای مقابله با موج مهاجران طرح: بیشبر بخوانید

است با نزدیک شدن پایان دوره انتقایل بریگزیت، تعداد زیادی  همزمان روزنامه گاردین گفته است که قرار 

 .سمبر از بریتانیا اخراج شوندددر ماه  از مهاجران

غم مخالفت سازمان ، یط این هفته سه پرواز از بریتانیا به گزارش این روزنامه علب  های مدافع حقوق بشر

دی از مهاجران از بریتانیا به اتریش، پولند، به فرانسه و آلمان برنامه ریزی شده است. احتمال دارد تعدا

 .اسپانیا و لیتوانیا ی  اخراج گردند

های مهاجران را به گونه رسرسی گویند وزارت داخله بریتانیا دوسیهها یمهای نظارت کننده بر اخراجسازمان

 .کند و این کار خالف قانون استارزیایر یم

، مهاجران را به کشور یتانیا دیگر نیمبعد از پایان دوره انتقایل بریگزیت، بر  های تواند با تکیه بر قوانی   دوبلی  

 .دیگر اخراج کند

 

 

 

 

https://www.infomigrants.net/prs/post/28102/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.infomigrants.net/prs/post/28102/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.infomigrants.net/prs/post/28102/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.infomigrants.net/prs/post/27708/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%AC-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.infomigrants.net/prs/post/27708/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%AC-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
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 ناحیه کابل افغانستان ۷پته: د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، 
 

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 7/12/2020مهاجر نیوز

شد، شمار کارمندان با پیشینه مهاجرت  براساس یک احصائیه که روز دوشنبه در برلی   پایتخت آلمان نشر 

 .در نهادهای اداری فدرال در آلمان به نسبت جمعیت آن ها بسیار کم است

 

درصد از کارمندان در نهادهای اداری فدرال پس زمینه مهاجرت دارند، در  ۱۲براساس این تحقیقات، تقریبا 

 .درصد از جمعیت آلمان را تشکیل یم دهند ۲۵حایل که آن ها بیش از 

همزمان شمار کارمندان مهاجرتبار در ادارات فدرال که برای یک مدت محدود استخدام شده اند، بیشبر از 

حد متوسط است و ظرفیت کاری آن ها در اغلب موارد بیش از حد الزم برای شغل شان است. افزون 

همکاران آلمای  شان، کمبر در کارشان پست های بهبر دریافت یم   براین، کارمندان مهاجرتبار در مقایسه با 

 .کنند

، همزمان  یار درصد از کارمندان مهاجرتبار یم گویند که از کارشان راض  یا بس ۶۹اما براساس این کار تحقیقایر

 .درصد از آن ها رابطه خوب یا بسیار خوب با کارفرمای شان دارند ۵۵راض  هستند و 

ماوتس، وزیر امور ادغام آلمان گفت، به طور مثال خانم ییلماز )با پیشینه مهاجرت( در مقایسه انته ویمن 

ی برای متقاعد کردن کارفرما و استخدام شدن دارد ( دشواری های بیشبر  .با خانم مولر )خانم آلمای 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ه ه آن ها تا چه انداز او در ادامه گفت، در مورد بریح  دیگر )از افراد مهاجرتبار( این سوال ایجاد یم شود ک

یم توانند سازمان های دولبر را بخشر از خود بدانند. به گفته خانم ماوتس، این دسته از مهاجران باید 

 .متوجه شوند که از همکاری آن ها در ادارات فدرال استقبال یم شود

در ادارات فدرال این احصائیه که با عنوان تنوع و برابری شانس ها انجام شده، نخستی   نظرسنجر مرکزی 

 .آلمان است

هزار کارمند که  ۲۳۰هزار تن از مجموعا  ۴۷بیش از  ۲۰۱۹براساس این اطالعات، از ماه یم تا نومبر سال 

کت کرده اند. این نظرسنجر بخشر از  در این بخش استخدام شده اند، از طریق آنالین در این احصائیه رسر

 .م استپالن میل حکومت آلمان فدرال در راستای ادغا

07/12/2020 

قابل توجیه یم داند. در این کشور از  سال به  ۱۰سازمان امدادگر کاریتاس اخراج مهاجران به سوریه را غب 

این طرف جنگ داخیل حاکم است. این درحالیست که هورست زی  هوفر، وزیر داخله آلمان فدرال در نظر 

 .دسمبر تمدید نکند ۳۱دارد که ممنوعیت اخراج مهاجران به سوریه را پس از 

 

 Picture-alliance/dpa/C.Schmidt :مهاجران در آلمان/عکس
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 ناحیه کابل افغانستان ۷پته: د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، 
 

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

وضعیت در رسارس کشور فاجعه بار است و در صوریر که » پبر نهر، رئیس کاریتاس روز جمعه گفت: 

 قرار خواهند گرفت. 
ی

در  »او در ادامه گفت: « مهاجران به سوریه اخراج شوند، در معرض خطرات بزرگ

 روزمره است. 
ی

ی، حمالت در مناطق مختلف کشور بخشر از زندگ رژیم سوریه کماکان  «کنار جنگ و درگب 

ده نبوده است دگراندیشان را رسکوب یم کند.   .فقر و کمبود مواد غذای  هیچگاه اینقدر گسبر

سوریه یک منطقه پرمناقشه است. »رئیس کاریتاس که یک سازمان امدادگر کاتولیک است، هشدار داد: 

 «.اخراج مهاجران به آن جا ممکن نیست

دسمبر  ۳۱هورست زی  هوفر، وزیر داخله آلمان فدرال یم خواهد ممنوعیت اخراج مهاجران سوریای  را پس از 

 .دیگر تمدید نکند و اخراج خالفکاران و خطرآفرینان را برریس کند

قرار است که در کنفرانس وزیران داخله ایاالت آلمان فدرال که در هفته آینده برگزار یم شود، این موضوع 

د مورد   .برریس قرار گب 

وزارت خارجه آلمان فدرال یم خواهد راجع به وضعیت امنیبر در سوریه، یک گزارش جدید ارائه کند. گفته 

شده است که در بسیاری از مناطق این کشور آرامش حکمفرما شده، اما یک راه حل سیایس برای پایان 

 .نوز در چشمرس نیستدادن به مناقشه ای که از ده سال به این طرف جریان دارد، ه

ول شورشیان است، هنوز جریان دارد. در  جنگ بر رس مناطق شمال و شمال غرب سوریه که تحت کنبر

ول یم شود، هنوز تنش وجود دارد« ی پ گ»مناطقر که توسط حکومت و ملیشه های کرد   .کنبر

. افزون براین، ماه ها )داعش( نب   کماکان )در سوریه( فعال هستند « دولت اسالیم»ملیشه های تروریسبر 

است که این کشور از بحران شدید اقتصادی رنج یم برد. ساکنان این کشور یم گویند، با درآمدی که دارند، 

وری ترین نیازهای شان را برآورده کنند  .به سخبر یم توانند ض 

 07/12/2020 مهاجرنیوز 

به دنبال رفتار خشونت آمب   پولیس فرانسه علیه مهاجران در میدان رپوبلیک پاریس، یک گروه متشکل از 

در برابر « نقض حقوق بشر »ها وای خواهان توقف فوری این خشونتداکبر فرانسوی با انتشار بیانیه ۱۴۰

 آبرومندانه» مهاجران شد. این گروه از دولت فرانسه خواسته است که
ی

ایط زندگ را برای مهاجران « رسر

 .فراهم کند

اض  مهاجران از میدان رپوبلیک پاریس در ها به تخلیه خشونتواکنش نومبر همچنان  ۲۳آمب   کمپ اعبر

ادامه 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 .دارد

 

عکس از . ۲۰۲۰نومبر  ۲۴تظاهرات علیه خشونت پولیس در برابر مهاجران در میدان رپوبلیک پاریس، 

ز  رویبر

 

یه، نمایندگان احزاب سیایس و انجمنبعد از انتقادات شدید سازمان ان فرانسوی های خب  ها، این بار داکبر

 .نشان دادند در این مورد واکنش

نشر شده از  (JDD) ه ژورنال دو دیمانشای که روز یکشنبه در روزنامداکبر فرانسوی در بیانیه ۱۴۰

ها چه های حایم آنمهاجران و سازمان» اند کهکرده و پرسیده  های پولیس در برابر مهاجران انتقاد خشونت

اوار چنی   رفتاری باشند؟اقدایم کرده  «اند تا رس 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 ویلهه دویچ

های پناهجویان کمپخواهان محافظت بهبر از کودکان ساکن در  « یونیسف»صندوق کودکان ملل متحد 

در آلمان شد. به گفته یگ از مقام های این سازمان در آلمان، در زمینه محافظت از کودکان مهاجر هنوز 

 .های قابل توجیه وجود داردنارسای  

     

 

 تصویر از آرشیف: کودکان پناهجو در کمبر در آلمان

جمیع "مکان های امب  برای کودکان در تحلییل که روز دوشنبه نشر شد، آمده است که رسپناه های دسته

حکومت ایالبر آلمان  ۱۶ق بشر آلمان براساس تحقیقات از آیند". یونیسف و انستیتوت حقو به شمار نیم

 .این گزارش را تدوین کرده اند

ها "اغلب خشونت علیه  نشان یم دهد که در این کمپ این دو سازمان اعالم کردند که معلومات موجود 

 ."کودکان صورت گرفته است

ها ممکن است کودکان به صورت مستقیم قربای  خشونت در ادامه این گزارش آمده است که در این اقامتگاه

 .شوند یا که شاهد رفتارهای خشونت آمب   باشند

https://www.dw.com/fa-af/%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%81-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%D9%BE%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF/a-55847066
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

های کنوی  برای مبارزه موثر با رفتارهای زیرساختنویسندگان این کار تحقیقایر در ادامه گفته اند که 

 نیست
 
 .خشونت آمب   در برابر کودکان هنوز کاق

ها گفته اند که به این خاطر حکومت فدرال، ایاالت و نوایح باید سیستم اسکان مهاجران را اصالح کنند. آن

جمیع اغلب های دستهدر رسپناهدر ادامه این کار تحقیقایر آمده است، نهادهای مسئول کودکان و نوجوانان 

 .فتاده باشدکنند که صحت طفل به صورت عاجل به خطر اوقبر دخالت یم

بات روای  شده اند، اغلب امکانات مناسب وجود  بنا براین گزارش برای حمایت از کودکای  که متحمل ض 

دیت اندک است. محدو شوند، بسیار ندارد و شمار اشخاض که به رسپرسبر از کودکان مهاجر گماشته یم

ی بیشبر بحران کرونا تصویب شده، باعث وخامت بیشبر وضعیت کودکان شده است  .های  که برای جلوگب 

 ۱۶در  ۲۰۲۰یونیسف و انستیتوت حقوق بشر آلمان برای نوشیر  این گزارش از ماه جون تا اکتوبر سال 

 .ایالت آلمان تحقیق کرده اند

قیقات و پاسخ های ادارات ایالبر آلمان نشان داده که در همه ایاالت به گفته نویسندگان این گزارش، تح

 مقرره های  راجع به محافظت در برابر خشونت وجود دارد، اما این مقرره ها در زمینه الزایم بودن، دامنه و 

حوزه قضای  با یکدیگر متفاوت هستند. بر این اساس بر اجرای طرح های مختلف محافظت از خشونت 

 .شودموارد به صورت سیستماتیک نظارت نیم در اغلب

سباستی   سدلمایر، نماینده یونیسف در آلمان یم گوید که با وجودی که در سال های گذشته در زمینه 

فت های مهیم»محافظت از کودکان مهاجر  صورت گرفته است، "اما تحقیقات کنوی  نشان یم دهد  « پیشر

رد و محافظت از کودکان در بسیاری از کمپ های پذیرش که هنوز نارسای  های قابل توجیه وجود دا

 ."جمیع تا به امروز تضمی   نشده استمهاجران و رسپناه های دسته

 

 تصویر: نوجوانان مهاجر افغان در مکاتب خصوض آلمان
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 ۱۳۹۹قوس,  صبح۱۷8

نفری هستند که در دو روز گذشته  ۱۴۰گویند که در حال تحقیق درباره مرگ مرموز های هندی یممقام

 .اندهای این کشور مراجعه کردهبه شفاخانه

 

 عکس ازآرشیف

ان « آندرا پرادش»در ایالت « ایلورو»یس، این بیماری ناشناخته در شهر یر به گزارش یر  پیدا شده و داکبر

 .توان به تهوع و غش اشاره کردهایش یمنشانه گویند که از یم

 .انددر شفاخانه دولبر ایلورو، چندین تخت را برای بیماران احتمایل بعدی خایل کرده

است که هند در این روزها مثل بسیاری از کشورهای جهان با مشکالت مربوط به شیوع  این در حایل

 .کندویروس کرونا دست و پنجه نرم یم

اند و نتیجه آن منق  بوده گویند از مبتالیان به این بیماری جدید، آزمایش کرونا گرفتهمحیل یمهای رسانه

 .است

وع یم»یک مقام صج در شفاخانه دولبر ایلورو گفته که بیماران به خصوص کودکان  کنند یک دفعه رسر

ده و چندبار به حال کنند. در حایل که بعیص  غش کر شان شکایت یمهایبه باال آوردن و از سوزش چشم

 «.تشنج افتادند
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 .اندها که کارشان به شفاخانه کشیده، خییل زود بهبود پیدا کرده و زود مرخص شدهبسیاری از آن

 آال کایل کریشنا رسینیویس، وزیر صحت در ایالت آندرا پرادش، گفته که نتیجه آزمایش خون از این افراد 

 .ای از بیماری ویرویس نداردنشانه

 آب و هوا به ها از محیل که این افراد در آنجا بیمار شدهت که بعد از بازدید مقاماو گف
ی

اند، احتمال آلودگ

این یک بیماری ناشناخته است و »عنوان عامل این بیماری از میان رفته است. آقای رسینیویس گفت: 

 «.تواند عامل آن را مشخص کندفقط نتیجه آزمایش یم

 عامل بیماری استیمرقبای سیایس دولت 
ی

 .گویند که آلودگ

بتالیان م است. اکب   دهان از عالیم این بیماری کردن کف تشنج و ایندیپندینت نب   گفته که حالت تهوع،

 استخوان و دردهای عضالی  را گزارش کردنددرد نب   شکایت دارند. بعیص  از آنرس  از
ی

 .ها، دررفتگ

کودک در اثر ابتال به این بیماری ناشناخته، در   ۴۶فر، از جمله ن ۲۲۷تاکنون  به گزارش هندوستان تایمز،

ی شدند. هنوز اطالعات بسیار کیم راجع به این بیماری در دست است  .شفاخانه بسبر

 

 

 

 

 


