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 اخبار می   کامل

 
 09/12/2020  نیوز مهاجر 

 

یه پروتستانت ( خواستار توقف اخراج پناهجویان به افغانستان و سوریه شده  انجمن خی  آلمان )دیاکون 

است. این انجمن گفته است که مقررات مربوط به سوریه تمدید گردد و اخراج پناهجویان به افغانستان 

مسئوالنه است  .غی 

یه دیاکون  گفت: با توجه به اوضاع خطرناک در هر دو کشور، ماریا لوهاید، عضو هیئت مدیره سازمان  خی 

ها (، من از وزیران داخله حکومت فدرال و ایالت۲۰۲۰دسمیر  ۱۰به مناسب روز جهان  حقوق بشر )»

وع دولت قانونمدار باشد، اما باید در مطابقت با حقوق بشر درخواست  دارم: اخراج یم تواند ابزار مشر

 «.باشد

 لوهایده اخراج پناهجویان به افغانستان را در حاض  
ی

مسئوالنه خواند. وی هشدار داد که به ویژه زندگ غی 

د. او در ادامه گفته است: گردند، در معرض خطر قرار یمکسان  که از اروپا به افغانستان بریم این افراد »گی 

ند و حت  تهدید به مرگ یم شوندشوند و مورد آزار و خشونت قرار یمبه جاسویس و خیانت متهم یم  «.گی 

 تنها گزینهلوهایده همچ
ً
 یمنی   گفته است که غالبا

 
ماند، ای که برای پناهجویان اخراج شده افغان باف

شوند دوباره های درگی  در جنگ افغانستان است و یا هم مجبور یمپیوسی   به صفوف طالبان یا سایر طرف

ایط انسان  فاجعه بار در نتیجه بیماری همه گی   مهاجرت کنند. او توضیح داده است که در حال حاض  رسر

 .گرونا، وضعیت افغانستان را بدتر ساخته است

مسئوالنه است. او  لوهایده گفته است که با توجه به اوضاع سیایس در سوریه، اخراج به این کشور نی   غی 

ی های خودرسانه قرار دارند یا هم به ادامه داده که "بازگشت کنندگان در سوریه در معرض خطر دستگی 

https://www.infomigrants.net/prs/author/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%20%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2/
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 ناپدی
ی

شوند". به گفته او، چنی   برخوردی با هرگونه رفتار انسان  که باید در مورد مجرمان و به د یمسادگ

اصطالح افراد خطرآفرین نی   اعمال شود، مغایرت دارد. در آلمان همه افراد براساس قانون باید به 

 .شودپاسخگویه کشانده شوند که پناهجویان مجرم را نی   شامل یم

اخله آلمان که از اتحادیه سوسیال مسییح بایرن )یس اس یو( است، ایده اخراج هورست زی  هوفر وزیر د

ی حزب سوسیال دموکرات مجرمی   و افراد خطرآفرین به سوریه را مطرح کرده است. ایالت هان  که زیر رهیر

  .کنندها به سوریه را رد یمقرار دارند، این اخراج

 

 

مال غرب بوسنیا نر رسپناه هستند. عیک از البا دومینگز/ نو نم مهاجر در کانتون اوناسانا درش ۱۵۰۰حدود 

 کیچن

 
 09/12/2020مهاجرنیوز

 یم-صدها مهاجر در شمال
ی

 زمی   را غرب بوسنیا در حایل بدون رسپناه زندگ
کنند که اولی   برف زمستان 

تا زیر صفر پائی   آمده است. در چنی   وضعیت  تعدادی از مهاجران تالش دارند از  پوشانده و درجه حرارت

 .شوندمرز بوسنیا وارد کرواسیا شوند اما با خشونت پیگی  پولیس روبرو یم

رسد که اند، صدای مردی به گوش یمدر میان گرویه از مهاجران که زیر بارش برف گرد هم جمع شده

 به ما کم»گوید: یم
ً
روی ادامه بدهد و این پشک هم به دوا نیاز دارد تواند به پیادهک کنید این زن نیملطفا

ک بوسنیا و کرواسیا، چندین خانواده  ۲روز چهارشنبه « و باید به شفاخانه برود.  ، در مرز مشی  دسمیر

 .اند تا علیه اخراج خود از کرواسیا تظاهرات کنندتصمیم گرفته
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اند و آرزو دارند از طریق کرواسیا وارد غرب بوسنیا گی  افتاده-به این سو در شمالها از چند ماه این خانواده

اند درخواست اند اما نتوانستهاتحادیه اروپا شوند. آنها چندین بار از مرز عبور کرده و وارد کرواسیا شده

 بدهند
ی

 .پناهندگ

یه نو نم کیچی     یمخانواده در  ۶۰حدود  (NNK) به گفته سازمان خی 
ی

کردند. به گفته نزدییک شهربویانا زندگ

، یک عضو این سازمان گفتند که در مرکز مهاجران جا ندارند و ها یمها به این خانوادهمقام»البا دومینگی  

 «.آنان را هفته گذشته با زور به مرکز هوتل سدرا فرستادند

اند؛ بدون آن که بوسنیا برگردانده شده بهها از کرواسیا اخراج و صدها مهاجر دیگر نی   همانند این خانواده

انسان    در کرواسیا را داشته باشند. آنان که در وضعیت عادی به صورت غی 
ی

امکان درخواست پناهندگ

 یم
ی

 .های شان بیشی  شده استکنند، حال با فرار رسیدن زمستان دشواریزندگ

خواهند وارد کروایس شوند[ کند ]که یمپیدا یم هر بار که پولیس کرواسیا افرادی را »گوید: البا دومینگز یم

ند و پول شان را یمهای آن ها را یمگردانند اما قبل از آن، اسباب و لباسآنها را بر یم دزدند. مهاجران گی 

مجبور هستند شبانه و در هوای رسد، در بسیاری موارد پا برهنه و بدون پول و مدارک هویت حرکت کنند. 

دهند و مورد خشونت پولیس قرار ت که مدام در آن مهاجران اسباب خود را از دست یمای اساین دایره

ندیم  «.گی 

ها، آمی   به شکنجه شباهت دارند. از جمله وقت  پولیسهای خشونتبرخ  از رفتار »به گفته البا دومینگز 

 برهنه در یک موتر یم
ً
 «.گذارنداز یمنشانند و ایرکندیشن را بمهاجران دستگی  شده را تقریبا

شود که مرکز مهاجران در کانتون اوناسانا در بوسنیا مملو از مهاجران است و جا دشواری وقت  بیشی  یم

 .ندارد

 سازمان بی   
 ۸۰۰۰الملیل مهاجرت در بوسنیا، از جمله به گفته پیی  واندر اوریرت، هماهنگ کننده دفی 

 .تن در کانتون اوناسانا نر رسپناه هستند ۱۵۰۰برند، حدود مهاجری که در بوسنیا به رس یم

 یمهای ویرانه و یا در ساختماناین مهاجران در جنگل، ساختمان
ی

 .کنندهای اشغال شده زندگ

امسال وضعیت بدتر از سال گذشته است. زیرا نه تنها باید برای »پیی  واندر اوریریت به مهاجر نیوز گفت: 

  تن ۱۴۰۰نفر جا پیدا کنیم بلکه  ۱۵۰۰
ی

 «.ها انتقال بدهیمکنند به رسپناهیمدیگر را نی   که در مرکز لیپا زندگ

ات الزم را ندارد. به گفته پیی  واندر  مرکز مهاجران در لیپا که در ماه اپریل گشایش یافت، برق، آب و تجهی  

قابل تحمل است. او یم»اوریرت  ت به کار ای که برای عبادگوید که خیمهوضعیت در داخل این مرکز غی 

کند که تنها راه حل این است که یک مرکز رفت چند روز پیش در اثر باد شدید از جا کنده شد. او تاکید یمیم

 .جدید باز شود
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با فرا رسیدن رسما، تعدادی از مهاجران، کانتون اوناسانا را ترک کرده و به امید یافی   رسپناه، به ساراییوو 

 .اوریرت، مراکز پایتخت بوسنیا نی   دیگر جا ندارند واندراند. اما به گفته پیی  رفته

انس، یک مهاجر سوری به مهاجر نیوز گفت که بعد از چندین ماه تالش، با تعدادی از مهاجران خود را به 

من یک ماه در مرکز مهاجران در ساراییوو بودم و بعد به ویلیکا کالدوشا رفتم تا بتوانم »اند: ضبیا رسانده

واسیا شوم. پولیس مرا دستگی  کرد و به بوسنیا پس فرستاد. من هم با فرار رسیدن رسمای شدید، از وارد کر 

 «.بوسنیا به ضبیا آمدم

اما وضعیت در ضبیا هم چنان نیست این مهاجر جوان انتظارش را داشت. او که مدرک هویت ندارد، همه 

 روزه برای پیدا کردن غذا مشکل دارد. مرکز مهاجران سوبو 
ی

تیکا در مرز ضبیا با هنگری که او در آن زندگ

ون کنند»گوید: کند نی   مملو از مهاجران است. انس یمیم  «.هر روز امکان دارد مرا بی 

 ویب سایت وزارت

 هللا کاکر، معی   امور پناهندگان ب
 
در مقر  (Save the Children) ا چند از مسئولی   اداره حمایه اطفالوف

 .های این اداره در بخش کمک رسان  به بیجاشدگان داخیل بحث و گفتگو کردندوزارت دیدار و روی برنامه

ها در زمینه کمک های این اداره در افغانستان خصوصا پروژهمسئولی   اداره حمایه اطفال در مورد برنامه
ک با وزارت رسان    و ظرفیت سازی بیجاشدگان داخیل جزییات داده و برای هرگونه همکاری و برنامه مشی 

 کردامور مهاجرین در زمینه برنامه
ی

ی برای بیجاشدگان داخیل اعالم آمادگ  .های بشر

کمک دولت تعدادی رسپناه را برای مهاجران زیرسن و بدون همراه فراهم شهرداری پاریس اعالم کرد که با  

دومینیک  ها مهاجران  جابجا خواهند شد که محکمه زیرسن بودن آنان را تائید کند خواهد کرد. در این رسپناه

، مسئول دفی  حقوق و حفاظت کودکان در شهرداری پاریس روز سه شنبه  دسمیر اعالم کرد که  ۸ورسیت 

مسکن را برای مهاجران  فراهم خواهد کرد که زیرسن بودن شان از سوی محکمه  ۴۰اری حدود شهرد

  .خواهد شد تائید
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 خوابند. ها یمتعداد زیادی از مهاجران زیرسن و بدون همراه که نر رسپناه هستند، در جاده 

یرسن که از سوی های گذشته شهرداری درخواست کرده بود که تعدادی از مهاجران ز او گفت یط سال

دولت یا  اند تحت پوششهای مختلف ایل دو فرانس بزرگسال شناخته شدهادارات تثبیت سن در دپارتمان

ند. او در ادامه گفت این مهاجران که به تصمیم بزرگسال  (ASE)اداره خدمات اجتمایع برای کودکان قرار بگی 

اض کرده و از محکمه خواهان تجدید نظر ش افراد آسیب پذیری هستند که در »اند دهشناخی   خود اعی 

 .خوابندها یم در جاده»کنند اما به دلیل کمبود جا مراجعه یم ۱۱۵نبود رسپناه، به رسویس رسپناه فوری 

یه از چندین سال به این سو تالش دارند که مهاجران زیرسن در روند قضان  دایر تعدادی از سازمان های خی 

معرض خطر شمرده شوند  ماه طول بکشد(، زیرسن و در ۱۸تا  ۶تواند بی   شدن محکمه تجدید نظر)که یم

د  .تا دولت مسئولیت آنان را به عهده بگی 

اض به وضعیت و نر رسپنایه خود، در مرکز  ۷۰در تابستان امسال حدود  تن از این مهاجران به عنوان اعی 

 .پاریس کمپ ایجاد کردند اما این کمپ از سوی پولیس برچیده شد

ک بودجه رسپناه « حال دولت تقاضای ما را شنیده» دومینیک ورسیت  گفت:  و توافق  برای پرداخت مشی 

برای مهاجران یاد شده به دست آمده است. بر مبنای این توافق، شهرداری پاریس هزینه ساخت مرکز و 
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و اداره ان را به عهده هزار یورو را تامی   خواهد کرد و دولت نی   مدیریت  ۲۲۰جابجان  مهاجران به مبلغ 

 .خواهد گرفت

یه ارمه دو سالو پذیران  از مهاجران زیرسن و آسیب پذیر  (Armée du Salut)بر اساس توافق، سازمان خی 

ان جوان یا جوانان را به دوش خواهد شد  .مانند دخی 

یه چهل مسکن سازمان»مسئول دفی  حقوق و حفاظت از کودکان شهرداری گفت اگرچه   برای های خی 

 ارزیانر نیم
 
  «.شودکنند اما این خود گایم به جلو محسوب یممهاجران زیرسن را کاف

 دویچه ویله

وزیر امور مهاجرت یونان گفته است شواهدی وجود دارند که ترکیه برای سومالیان  ها با دادن ویزای 

 . زمینه را مساعد یم کند تا خود را از طریق این کشور به کشورهای عضو اتحادیه اروپا برسانندتوریست  

 

 دو جوان  از سومالیا در یونان که بعد از غرق شدن قایق شان جان به سالت برده اند

نگاران در ۲۰۲۰دسمیر  ۹نوتیس میتاراکیس، وزیر امور مهاجرت یونان روز سه شنبه ) آتن، ( در جمع خیر

ان در ترکیه هدفمندانه مهاجران  ی در دست داریم که قاچاقیر  معتیر
پایتخت این کشور، گفت: "ما اطالعان 

 ."را از سومالیا جمع آوری یم کنند و از طریق یونان به اتحادیه اروپا یم فرستند

کنند تبلیغ یم« مهاجرت به ترکیه»او مدیع شد که وزارت تحصیالت و دیگر ادارات ترکیه در سومالیا برای 

 اجازه یم
ً
 .ها به سمت یونان مهاجرت کننددهند که این سومالیان  و بعدا

 به وجود آمد که در اول ماه نوامیر امسال از مجموع 
مهاجری  ۲۱۴او در ادامه گفته است که این شک زمان 

قانون  به جزیره لیسبوس رسیده بودند،   .ا بودندنفر آنها از کشور سومالی ۱۴۲که به طور غی 

https://www.dw.com/fa-af/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF/a-55883462
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امور مهاجرین وزارت 

 وعودت کنندگان

میتاراکیس در ادامه یم گوید که شواهدی وجود دارد که شهروندان سومالیا ویزای ترکیه را طور مثال با شعار 

، دریافت کرده اند. به قول وزیر امور مهاجرت یونان، در موگادیشو، «به ترکیه بروید و تحصیل کنید»

ن سومالیا را در راستای به دست آوردن ویزای پایتخت سومالیا فرد ارتبایط از ترکیه وجود دارد که شهروندا

 .یورو عنوان شده است ۱۵۰۰تا  ۱۳۰۰ترکیه کمک یم کند. هزینه این کار 

نفر از این  ۳۰۰تا آنجا که ما یم دانیم »وزیر مهاجرت یونان با استناد به اظهارات مهاجران سومالیان  گفت: 

ید که در ترکیه، سومالیان  ها ابتدا به مناطق خایص از او در ادامه یم گو « طریق به ترکیه پرواز کرده اند. 

استانبول برده یم شوند و سپس به مناطق ساحیل نزدیک مرز یونان منتقل یم شوند. او یم گوید که "کامال 

 بدهند
ی

 ."واضح است که این افراد در ترکیه در معرض خطر نیستند که درخواست پناهندگ

 با صدور ویزای توریست  مهاجرت میتاراکیس در ادامه گفته است که 
ً
این نگران کننده است که ترکیه ظاهرا

سومالیان  ها را آسان تر یم سازد. تا حال حکومت ترکیه در قبال این اتهامات از خود واکنشر نشان نداده 

 .است

، افراد را در فرار به دولت  ترکیه کمک  در موارد دیگر، گفته شده است که احتماال مددرسانان سازمان های غی 

 .یم کنند. بر اساس گفته های میتاراکیس در این مورد نی   اظهارات افرادی ذیدخل وجود دارد

با اتحادیه اروپا را رعایت کند و از  ۲۰۱۶وزیر امور مهاجرت یونان از ترکیه خواسته است تا توافقنامه سال 

 .است اتحادیه اروپا در زمینه تطبیق این توافقنامه نی   تقاضای کمک شده

هفته گذشته وزارت مهاجرت یونان یط نامه به ایلوا یوهانسون، کمیسار امور داخیل اتحادیه اروپا، خواستار 

پناهجو را مجبور ساخته  ۳۴کمک شد. در این نامه، از جمله گارد ساحیل ترکیه متهم گردیده که یک قایق با 

گون شده و دو زن در نتیجه واژگون شدن پس از آن این قایق واژ   است تا به سمت آب های یونان برود. 

 .این قایق، جان شان را از دست دادند

هزار مهاجر وارد  ۱۵براساس اطالعات کمیساریای عایل سازمان ملل متحد در امور پناهندگان امسال حدود 

 
ً
 .نفر از آنها وارد جزایر یونان مانند لیسبوس، خیوس و ساموس شده اند ۹۵۰۰یونان شده اند. تقریبا

وضعیت در این جزایر همچنان متشنج است و اردوگاه ها به ویژه در جزایر خیوس و ساموس دو تا سه برابر 

 .بیش از حد ظرفیت شان پناهجو دارند

 

 

 



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

11 

 

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

 

امور مهاجرین وزارت 

 وعودت کنندگان

 دویچوله

 

 

پذیرش جدیدی را برای مهاجران در جزایر ایجاد یم کند. حکومت یونان مصمم است یونان روز چهارشنبه این هفته تعهد کرد که مراکز 

 .که از اقامت طوالن  مدت پناهجویان در کمپ های مزدحم در جزایر این کشور، جلوگی  کند

هزار مهاجر در  ۹۰از قابل توجیه کاهش یافته است. با این حال بیش  از آن زمان به بعد آمدن مهاجران از ترکیه به یونان به صورت    

 یم کنند. برخ  از این پناهجویان ماه ها و یا سال ها در این کمپ ۱۹یونان مانده اند و حدود 
ی

ها هزار پناهجو در کمپ های موقت زندگ

 مهاجران در این کمپ ها انتقاد یم کنندبه رس یم
ی

ایط زندگ  .برند. سازمان های امدادگر مدت ها است که از رسر

ی برخوردار هستند تا  اکیس، وزیر مهاجرت یونان گفته است کهنوتیس میتار  مقام های مسئول احداث این کمپ ها را که از امکانات بهی 

وس و کاس ایجاد یم ۲۰۲۱خزان سال  شوند. از آن به بعد به پایان خواهند رساند. این مراکز در جزایر لیسبوس، ساموس، خیوس، لی 

 .بیشی  از شش ماه به طول نخواهد انجامیداقامت پناهجویان در جزایر دیگر 

ی گفت:  این نشست « ماه دیگر باید هیچ اثری از سیستم کنون  پذیرش مهاجران به جای نماند.  ۱۲تا »میتاراکیس در یک نشست خیر

اتژی مهاجرت یونان برای دو سال آینده برگزار شده بود  .به مناسبت معرف  اسی 

 هستند. هدف آن ها ایجاد یک سیستم مسئوالن در حال تجدید  او گفت که
ی

 به درخواست های پناهندگ
ی

ساختار سیستم رسیدگ

 شود ۸۷دیجیتایل است تا به حدود 
ی

 که برریس آن ها به تعویق افتاده است، رسیدگ
ی

  .هزار درخواست پناهندگ

ل آن منجر شد. حاال بیشی  مهاجران  که در در جزیره لیسبوس که در اوائل ماه سپتمیر رخ داد، به ویران  کام آتش سوزی در کمپ موریا

 .موریا ساکن بودند، به یک کمپ موقت انتقال داده شده اند که از خیمه تشکیل شده است

https://www.dw.com/fa-af/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%AF/a-55661498
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 وعودت کنندگان

انه تری را در قبال مهاجران در پیش گرفته  ۲۰۱۹حکومت محافظه کار یونان که در ماه جوالی سال  انتخاب شد، سیاست سختگی 

 .است

 

 مهاجرت سومالیان  ها را آسان تر یم میتاراکیس در ادامه  
 با صدور ویزای توریست 

ً
گفته است که این نگران کننده است که ترکیه ظاهرا

 .سازد. تا حال حکومت ترکیه در قبال این اتهامات از خود واکنشر نشان نداده است

، افراد ر  دولت  ا در فرار به ترکیه کمک یم کنند. بر اساس گفته در موارد دیگر، گفته شده است که احتماال مددرسانان سازمان های غی 

 .های میتاراکیس در این مورد نی   اظهارات افرادی ذیدخل وجود دارد

با اتحادیه اروپا را رعایت کند و از اتحادیه اروپا در زمینه تطبیق  ۲۰۱۶وزیر امور مهاجرت یونان از ترکیه خواسته است تا توافقنامه سال 

 .اضای کمک شده استاین توافقنامه نی   تق

هفته گذشته وزارت مهاجرت یونان یط نامه به ایلوا یوهانسون، کمیسار امور داخیل اتحادیه اروپا، خواستار کمک شد. در این نامه، از 

ین پس از آن ا پناهجو را مجبور ساخته است تا به سمت آب های یونان برود.  ۳۴جمله گارد ساحیل ترکیه متهم گردیده که یک قایق با 

 .قایق واژگون شده و دو زن در نتیجه واژگون شدن این قایق، جان شان را از دست دادند

  ۱۵براساس اطالعات کمیساریای عایل سازمان ملل متحد در امور پناهندگان امسال حدود 
ً
 ۹۵۰۰هزار مهاجر وارد یونان شده اند. تقریبا

 .موس شده اندنفر از آنها وارد جزایر یونان مانند لیسبوس، خیوس و سا

وضعیت در این جزایر همچنان متشنج است و اردوگاه ها به ویژه در جزایر خیوس و ساموس دو تا سه برابر بیش از حد ظرفیت شان 

 .پناهجو دارند

( خ یه پروتستانت آلمان )دیاکون  واستار توقف اخراج پناهجویان به افغانستان و سوریه شده است. این انجمن گفته است انجمن خی 

مسئوالنه است  .که مقررات مربوط به سوریه تمدید گردد و اخراج پناهجویان به افغانستان غی 
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امور مهاجرین وزارت 

 وعودت کنندگان

یه دیاکون  گف     به مناسب روز جهان  »ت: با توجه به اوضاع خطرناک در هر دو کشور، ماریا لوهاید، عضو هیئت مدیره سازمان خی 

وع دولت ها درخواست  دارم: اخراج یم(، من از وزیران داخله حکومت فدرال و ایالت۲۰۲۰دسمیر  ۱۰حقوق بشر ) تواند ابزار مشر

 «.قانونمدار باشد، اما باید در مطابقت با حقوق بشر باشد

 

 

مسئوالنه خ  کسان  که از اروپا به افغانستان لوهایده اخراج پناهجویان به افغانستان را در حاض  غی 
ی

واند. وی هشدار داد که به ویژه زندگ

د. او در ادامه گفته است: گردند، در معرض خطر قرار یمبریم شوند و مورد آزار و خشونت این افراد به جاسویس و خیانت متهم یم»گی 

ند و حت  تهدید به مرگ یم شوندقرار یم  «.گی 

 تنها گزینهلوهایده همچنی   گفته است  
ً
ماند، پیوسی   به صفوف طالبان یا سایر ای که برای پناهجویان اخراج شده افغان باف  یمکه غالبا

ایط های درگی  در جنگ افغانستان است و یا هم مجبور یمطرف شوند دوباره مهاجرت کنند. او توضیح داده است که در حال حاض  رسر

 .ی  گرونا، وضعیت افغانستان را بدتر ساخته استانسان  فاجعه بار در نتیجه بیماری همه گ

مسئوالنه است. او ادامه داده که "بازگشت  لوهایده گفته است که با توجه به اوضاع سیایس در سوریه، اخراج به این کشور نی   غی 

ی  ناپدید یمکنندگان در سوریه در معرض خطر دستگی 
ی

ه گفته او، چنی   برخوردی با شوند". بهای خودرسانه قرار دارند یا هم به سادگ

 که باید در مورد مجرمان و به اصطالح افراد خطرآفرین نی   اعمال شود، مغایرت دارد. در آلمان همه افراد براساس 
هرگونه رفتار انسان 

 .شودقانون باید به پاسخگویه کشانده شوند که پناهجویان مجرم را نی   شامل یم

از اتحادیه سوسیال مسییح بایرن )یس اس یو( است، ایده اخراج مجرمی   و افراد خطرآفرین به  هورست زی  هوفر وزیر داخله آلمان که

ی حزب سوسیال دموکرات قرار دارند، این اخراجسوریه را مطرح کرده است. ایالت  .کنندها به سوریه را رد یمهان  که زیر رهیر

 ۱۳۹۹قوس  ۱۹هشت صبح

 

رود تا هفت ماه دیگر اولی   محموله واکسن کرونا وارد کشور شود. مسووالن این گوید که انتظار یمصبح، کابل: وزارت صحت عامه یم۸

ی از ابتال به کرونا به صورت رعایت کنند و ماسک بپوشند. صیح را برای پیش اند که تا آن زمان تدابی  وزارت از مردم خواسته  گی 

https://8am.af/author/news-8am/
https://www.dw.com/fa-af/%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D8%AF/a-55884941
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امور مهاجرین وزارت 

 وعودت کنندگان

ی گفت که افغانستان از دو مرجع واکسن  اکمل سمسور، سخنگوی وزارت صحت عامه روز چهارشنبه، نزدهم قوس در یک نشست خیر

 کرونا دریافت خواهد کرد. 

درصد جمعیت کشور در ظرف دو سال در شش مرحله  ۲۰ا است که برای الملیل واکسن کرونبه گفته او، مرجع نخست ائتالف بی   

 کند. واکسن کرونا تهیه یم

تا هفت یا هشت ماه وارد کشور خواهد شد که سه درصد جمعیت کشور را تحت پوشش  سمسور گفت که اولی   محموله این واکسن

 دهد. قرار یم

 

 پذیر در قدم اول واکسن کرونا زده خواهد شد. آسیبهای سمسور گفت که براساس نیازسنیحر و به افراد و گروه

 کند. درصد جمعیت کشور نی   بانک جهان  در مدت دو سال واکسن کرونا تهیه یم ۲۰سخنگوی وزارت صحت عامه گفت که برای 

 شد. تر خواهد شود، بیشتر شد، مقداری واکست  که وارد کشور یماکمل سمسور گفت که اگر تولید واکسن در بازار بیش

ه»سمسور افزود که در حال حاض  کار روی   برای نگهداری واکسن کرونا جریان دارد. « ای رسدخانهزنجی 

ه»او تدارک واکسن را یک بخش از کار خواند و گفت که افغانستان دارای  های آن جریان است و کار روی رفع کمبودی« ای رسدخانهزنجی 

 دارد. 

یه واکسن کرونا، آموزش کارمندان ویژه برای تطبیق واکسن کرونا است که کار روی آن جریان سمسور گفت که بخش دیگر کار برای ته

 دارد. 

 شود. به گفته سمسور، به کسان  که واکسن کرونا زده شد، یک کارت شناسان  داده یم

 شود. تان کمک یمالملیل واکسن به صورت رایگان به افغانساکمل سمسور تأکید کرد که واکسن کرونا از سوی ائتالف بی   

ی آسیایس برای تدارک و تهیه واکسن کرونا میلیون دالر از سوی بانک توسعه ۵۰میلیون دالر از سوی بانک جهان  و  ۱۰۰او گفت که 

 کمک شده است. 

درصد جمعیت کشور واکسن شود، معافیت  ۴۰سخنگوی وزارت صحت عامه گفت که براساس مطالعان  که انجام شده است، اگر 

د. ای شکل یمکتله  گی 
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امور مهاجرین وزارت 

 وعودت کنندگان

 کند. تر نیاز است، دولت برای خرید و تهیه واکسن اقدام یمبه گفته او، در صورن  که مشخص شد، به واکسن بیش

 سخنگوی وزارت صحت عامه در این نشست آخرین وضعیت ابتال به کرونا را نی   اعالم کرد. 

 ومی  نایسر از کرونا نی   افزایش یافته است. زمان با آن مرگهای مشکوک کرونا افزایش یافته است و هماو گفت که آزمایش نمونه

، سخنگوی ریاست جمهوری اعالم کرد که نخستی   جلسههم به هدف مدیریت مبارزه با موج « ۸:۳۰»ای زمان با این، صدیق صدیق 

ی رییس جمهور غت  روز چهارشنبه برگزار شده است. این نشست شنبه و چهارشنبه به روزهای یک ها پس از این در دوم کرونا، به رهیر

 شود. دار برگزار یمصورت دوام

 

 


