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 صفحه                                                                                                                              عناوین                   

 تیسا بی) و  د ی  توجه صورت گ جاشدگانیبه وزارت صحت عامه؛ به ب مواد بهداشت   دیه لیدر تحو  نیوزير امور مهاجر 

 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وزارت(

 5 ------------------------------- وزارت( تیسا بی) و  گردد یم عی    توز  خورایکی  و غ یخانواده دررسپل مساعدت نقد 500به 

 6 - وزارت( تیسا بیکنم ) و   یم بیخودم تعق ن؛یامور مهاجر  ر یو موثر تر از گذشته باشد! وز  نانهیواقع ب ندهیبرنامه سال آ

 7 --------------------------------------------------- کندرا لغو یم یاخراج مهاجران سور  تیآلمان با وجود انتقادها، ممنوع

 9 --------------------------------------------------------------- شودفلم شمس و موالنا ساخته یم هیدر کشور ترک یزودبه

 12 ----------------------------------------------- اندادغام مهاجران قرار گرفته یرتبه برتر برا ۱۰ انیدر م ی  ور اروپاپنج کش

 13 ------------------------------------ اندشده ونانیوارد  «هیترک ی  دانشجو یزایو » قیاز طر  ی  ایسومال قانوی  ی  مهاجران غ

 14 -------------------------------------------------------------------- وضع کرد هیتعداد مهاجرت ساالنه سهم یبرا استوی  

  ی  مرگ و م انی   م شیافزا
 

 15 -------------- (فاریس یس ی   ) ی  ی  اخ انیدر افغانستان؛ عروس و داماد از قربان در اثر گازگرفتگ
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 اخبار مت   کامل

 

 

 وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان در جریان تحویل دیه مواد بهداشت  که از سوی  
 
نورالرحمن اخالق

ی عایل سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به وزارت صحت عامه صورت گرفت، از آن وزارت  کمیشی 
  .دت که به بیجاشدگان داخیل توجه داشته باشنخواس

هزار ماسک و سایر  130ده دستگاه وینتالتور قابل حمل،  (UNHCR) داداره پناهندگان سازمان ملل متح
ات حفاظت  را، جهت کمک به شهروندان افغانستان از جمله بازگشت کنندگان، بیجاشدگان و جوامع تجهی  

بان به همکاری وزارت امور مها   .دجرین به وزارت صحت عامه اهدا کر می  

هزار دالر آمریکای  است که قرار است با استفاده از آن؛ وزارت صحت  180ارزش مجمویع این بسته کمگ 
  .دعامه کشور به نيازمندان و مبتالیان به ویروس کرونا ارائه خدمات انجام ده
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ی از واگی  هدف از واگذاری این بسته های کمگ به وزارت صحت عامه مبارز  ه با ویروس کرونا و جلوگی 
ی این بسته های کمگ از  .تشدن آن در کشور اس وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان حت   تحویل گی 

وزارت صحت عامه کشور خواست تا در ارائه خدمات بهداشت  به خانواده های بیجاشده که جز قشر 
  .دآسیب پذیر جامعه است، توجه صورت گی  

 یم نمایند در به گفته 
 

ین امکانات، زندگ ایط سخت و کمی  وی " خانواده های بیجاشده در کشور که با رسر
 " .دحالت های بحرای  بیشی  به ارائه خدمات صیح نیازمند هستن

 وحید مجروح معت   وزارت صحت عامه مبت  برخواست وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان بیان 
داکی 

از قبل تعیت   شده در استفاده از این بسته های کمگ بهداشت  به خانواده  داشت که " بر اساس برنامه
 دنیازمند و آسیب پذیر توجه صورت یم گی  

 

 

قوس از آغاز روند  22آمریت امورمهاجرین و عودت کننده گان والیت رسپل به روز شنبه 
داد  500رای ب  ساعدت نقدی و غی  خورایکم  توزی    ع  . خانواده بیجاشده نایسر از جنگ در آن والیت خی 
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خانواده های یادشده قبال از مناطق مختلف به مرکز بیجاشده بودند که توسط این اداره شناسای  شده 
 . بود 

، 350هزار و  15کمک مذکور به هر خانواده مبلغ  یک بسته البسه زمستای  از جانب   تخته کمپل، ۳افغای 
 نیت میل ، نماینده قومندای  وایل ،ریس ام یا سازمان بت   الملیل مهاجرت بوده که با حضور  IOM موسسه

، اداره مهاجرین و موسسه یاد شده آغاز گردید و در مدت سه روز این کمک ها توزی    ع  امنیه، شورای والیت 
 . خواهند شد 

 

 

 که به منظور برنامه ریزی 
 

 وزیر امور مهاجرین وعودت کنندگان در یک نشست هماهنگ
 
نور الرحمن اخالق

وزارت برای سال جدید مایل برگزار شده بود، به روئسا و مسئوالن ادارات محیل هدایت داد که پالن کاری 
  .دسال جدید شان موثر تر و واقع بینانه تر از گذشته باش

طریق تماس تصویری)ویدیو کنفرانس( با روئسا و مسئوالن ادارات مهاجرین وعودت کنندگان در  وی که از 
والیات صحبت یم کرد، از ادارات محیل خواست که پالن های کاری شان را موثر تر از سال گذشته تدوین 

 . نماید 
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را دارند، پالن های  رات اساس خدمت گذاری به کسای  است که انتظار خدمتبه گفته وی "پالن کاری ادا 
 برریس یم نمایم تا از موثریت برنامه های وزارت به 

ً
سال جدید را در مقایسه با سالهای گذشته شخصا

  " .منیازمندان مطمت   باش

 امور 
 

ک ریاست پالییس و پالن و ریاست هماهنگ  مشی 
 

والیات برگزار شده دراین نشست که با هماهنگ
بود، رئیس پالییس و پالن وزارت پیشنهاد کرد تا برنامه های کاری)پالن( سال جدید همسو با اهداف انکشاف 
اتژی راه حل ها و قرارداد جهای   پایدار، تعهدات بت   الملیل افغانستان در عرصه مهاجرت، مخصوصا اسی 

 مؤسسات در والیات باش
 
 و پالن انکشاق

 
  .دپناهندگ

این نشست در حایل برگزار شد که روز پنجشنبه هفته گذشته وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان در 
جلسه بورد اجرای  وزارت نی   به ریاست های مرکزی هدایت داده بود تا؛ پالن های کاری شان را با دقت 

 دبیشی  به موثریت برنامه های طرح و تدوین نماین

 یورونیوز  

 

     کندرا لغو یم آلمان به زودی ممنوعیت اخراج مهاجران سوری

أ آلمان        عنوان خطر امنیت  قلمداد شوند اجازه اگر پناهندگان سوری به ۲۰۲۱اعالم کرد که از سال ، اخی 

 .ها به کشورشان وجود خواهد داشتبازگرداندن آن
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ین قدرت اقتصادی و پرجمعیت پذیرای شمار  ۲۰۱۶و  ۲۰۱۵های السترین عضو اتحادیه اروپا که در بزرگی 

گوید که زمان ودند، شده است حال یمزیادی از پناهجویان سوری که از جنگ داخیل این کشور فرار کرده ب

 .آن رسیده است که ممنوعیت اخراج این افراد لغو شود

نگاران گفت:  ممنوعیت عمویم اخراج به سوریه در »هانس گئورگ انگلکه معاون وزارت کشور آلمان به خی 

 «.شودپایان سال جاری منقض  یم

روند آسیب جدی به کشور و مردم ما وارد یم ها شوند یا به دنبال تروریستکسای  که مرتکب جنایت یم

 .کنند و باید کشور ما را ترک کنندیم

  هانس گئورگ انگلکه

 معاون وزارت کشور آلمان

روند آسیب جدی به کشور و ها یمشوند یا به دنبال تروریستکسای  که مرتکب جنایت یم»وی افزود: 

 «.کنند و باید کشور ما را ترک کنندمردم ما وارد یم

ی را به دنبال داشت در یک کنفرانس تلفت  بت   هورست این تصمیم که انتقاد شدید گروه های حقوق بشر

همتای خود  ۱۶عیت اخراج مهاجران از کشور بود و ها خواهان لغو ممنو زهوفر، وزیر کشور آلمان که مدت

 .های آلمان اتخاذ شددر سطح ایالت

ی پس از اتخاذ این تصمیم  آقای انگلکه به جای زهوفر که در قرنطینه بش یم برد، در یک کنفرانس خی 

 «.مظنون اسالمگرای سوری در آلمان باشند ۹۰شود تخمت   زده یم»گفت: 

ق آلمان را با چاقو   از زمای  که یک مرد سوری در ماه اکتی  گذشته یک گردشگر در شهر درسدن واقع در رسر

های های برای تغیی  موضع دولت آلمان در این موضوع افزایش یافته است. دادستانرخواستکشت د

عنوان یک پناهنده وارد آلمان شده بود و در این به ۲۰۱۵ساله در سال  ۲۰آلمان اعالم کردند که مهاجم 

 .مدت سابقه کیفری نی   به نام وی ثبت شده است

ایط   یمزند « تحمیل شده»وی در آلمان تحت رسر
 

کرد. چراکه پس از موج مهاجرت به آلمان در سال گ

 مهاجران سوری رد شود، این افراد به   ۲۰۱۵
 

تصمیم گرفته شده بود که حت  اگر درخواست پناهندگ

 .کشورشان که در جنگ داخیل است، بازگردانده نشوند

وریه در سطح اجرای  بوریس پیستوریوس، وزیر کشور ایالت نیدرزاکسن آلمان ترصی    ح کرد که اخراج به س

 .غی  ممکن خواهد بود چرا که هیچ موسسه دولت  سوریه با آلمان روابط دیپلماتیک ندارد

اما وی به شدت از معنای نمادین این اقدام که آلمان را به نخستت   کشور اتحادیه اروپا برای لغو ممنوعیت 

 .کند انتقاد کرداخراج دیپلماتیک تبدیل یم
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ر عضو اتحادیه اروپا مرزهای خود را به روی پناهجویان بستند آلمان بیش از یک زمای  که چندین کشو 

 .ها هزار سوری را پذیرش کردمیلیون مهاجر از جمله ده

 

 

مند مشهور و سابقه ورن هی 
ُ
 سینما در کشور ترکیهدار افغانستان با شماری از بازیگران محمد جان گ

 .رکیه ساخته شودترین فلم بنام شمس و موالنا در تقرار است به زودی تازه

ورن نی   نقش خواهد داشت
ُ
مند مشهور و سابقه دار افغانستان محمد جان گ  .دراین فلم هی 

 .کندنقش بازی یم یک بازیگر پیشت   سینمای افغانستان که متولد فاریاب است، اکنون درفلیم در ترکیه

 یم ۶۵محمد جان گورن در سن 
 
به  « شمس و موالنا»ترین فلم بنام گوید قرار است به زودی در تازهسالگ

 .کارگردای  یگ از کارگردانان مجرب نقش بازی کند
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مند مشهوروسابقه ورن )چپ( هی 
ُ
 نگار رادیو آزادیدار افغانستان با محمد عالم رحمانیار خی  محمد جان گ

 شمس و موالنا را »کرد گفت: آقای گورن که از ترکیه با رادیو آزادی صحبت یم
 

 در ترکیه زندگ
ً
فعال

 فلم برداری آن فلم ادامه داردخواهند فلم بسایم
ً
 «.زند. در آنجا یک نقش را من دارم و فعال

یزیاین فلم بخش  شمس تی 
 

 .شودالملیل ساخته یمبت   کشد و در سطح و موالنا را به تصویر یم های  از زندگ

پیشه افغان که درسال    ۱۳۶۱این هی 
 

های سینمای  و مطالعه اش را با فعالیتازکشور مهاجر شده حاال زندگ

ی یم  .کنددر استانبول سیر

 »گودی: او یم
ً
 یم ۳۰من تقریبا

 
ی و سا ۲۵کنم و طول سال است که در ترکیه زندگ ل است کارهای هی 

ون از ترکیه ادامه یمگری چه در ترکبازی  «.دهمیه و چه در بی 
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مند مشهوروسابقه دارافغانستان با شماری از بازیگران سینما در کشور ترکیه. ورن هی 
ُ
 محمد جان گ

ر آقای گورن، چهار دهه پیش در مدیریت هی  و ادبیات رادیو تلویزیون میل افغانستان کار کرده و از آن روزگا

 .های  نی   داردخاطره

وع به»گوید: یماو  کار کردم مدیر عمویم ما که من وقت  در مدیریت هی  و ادبیات رادیو تلویزیون در آنجا رسر

 من اورا زنده یادیم گویم که همیشه در هرجای دنیا که است فریده
ً
جان انوری صحت و سالمت باشد، فعال

مندان بسیار موفق بود باهم بودیم،   آغای شادان خو در لندن است از هی 
ً
نام بسیاری هاکه با معذرت فعال

 من هم بازی نزدیک بودم با عزیزهللا هدف
ً
 «.در ذهنم نیست مثال

کارا ن، غالم عشق، سیاه موی و جالیل و دام مرگ در افغانستان نقش های بزم سلطان، جنایتاو در فلم

 .آفریت  کرده

مند آزاده و درویشگورن یم ین هی  های ترگ از آن خود  ربازی در رسیالصفت را بخاط گوید که لقب بهی 

 .کرده

 .هالملیل را گرفتکه گورن در آن نقش پدر را بازی کرده چندین جایزه مهم بت   « رضا»فلم ترگ

 .فلم ترگ بازی کرده وآخرین رسیال او ُچقر است ۱۵رسیال و ۳۰گورن در
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امور مهاجرین وزارت 

 وعودت کنندگان

سوئد، فنالند، بلژیک، ایرلند و پرتغال در مورد کمک به مهاجران برای ادغام بهی  با جامعه جدید از جمله 

ین کشورهای جهان شناخته شده  .اندبهی 

ان ادغام مهاجران های خود را منتشر یمهر ساله یافته (MIPEX) شاخص سیاست ادغام مهاجران کند و می  

 .دهدارزیای  و سنجش قرار یم  هنگام ورود به یک کشور جدید را مورد

 ۶۴کشور را در نظر گرفته است. هر پنج کشور اتحادیه اروپا در این ارزیای    ۵۲این فهرست در مجموع 

الیا و برزیل پنج کادرصد یا بیشی  امتیاز کسب کرده شور ند و ایاالت متحده آمریکا، کانادا، نیوزیلند، اسی 

 .دیگر در این فهرست هستند

 

    مهاجرای  که به اسپانیا وارد شده اند

های سیاست»توماس هادلستون هماهنگ کننده شاخص سیاست ادغام مهاجران به یورونیوز گفت: 

طور متوسط دو امتیاز از مقیاس کشورها به  ۲۰۱۴کنند. از سال ادغام با گذشت زمان به آرایم بهبود پیدا یم

فت داشته ۱۰۰  «.اندواحدی پیشر

فت را در کشورهای اتحادیه اروپا یک ام  .تیاز ذکر کردوی این پیشر

https://www.facebook.com/share.php?u=https://per.euronews.com/2020/12/10/which-countries-have-provided-better-conditions-for-the-integration-of-immigrants-into-the&title=%DA%86%D9%87+%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7+%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C+%D8%B1%D8%A7+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D8%AF%D8%BA%D8%A7%D9%85+%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%AF%D8%B1+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF+%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%85+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%9F','%DA%86%D9%87+%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7+%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C+%D8%B1%D8%A7+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D8%AF%D8%BA%D8%A7%D9%85+%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%AF%D8%B1+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF+%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%85+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%9F
https://www.facebook.com/share.php?u=https://per.euronews.com/2020/12/10/which-countries-have-provided-better-conditions-for-the-integration-of-immigrants-into-the&title=%DA%86%D9%87+%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7+%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C+%D8%B1%D8%A7+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D8%AF%D8%BA%D8%A7%D9%85+%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%AF%D8%B1+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF+%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%85+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%9F','%DA%86%D9%87+%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7+%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C+%D8%B1%D8%A7+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D8%AF%D8%BA%D8%A7%D9%85+%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%AF%D8%B1+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF+%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%85+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%9F
https://www.mipex.eu/
https://www.facebook.com/share.php?u=https://per.euronews.com/2020/12/10/which-countries-have-provided-better-conditions-for-the-integration-of-immigrants-into-the&title=%DA%86%D9%87+%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7+%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C+%D8%B1%D8%A7+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D8%AF%D8%BA%D8%A7%D9%85+%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%AF%D8%B1+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF+%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%85+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%9F','%DA%86%D9%87+%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7+%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C+%D8%B1%D8%A7+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D8%AF%D8%BA%D8%A7%D9%85+%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%AF%D8%B1+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF+%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%85+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%9F
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امور مهاجرین وزارت 

 وعودت کنندگان

نگاران گفته   اروپای  در اتحادیه اروپا در ماه نوامی  به خی 
 

ود: بمارگاریتیس شیناس، معاون تشویق شیوه زندگ

ی است که یم» ی، محرومیت، افرایط شدن و روایت ما تواند به ما در مبارزه با بیگانهادغام و دربرگی  ستی  

ام متدر برابر آن  «.ر ایجاد کنیمقابل و احساس تعلق در یک مهاجها کمک کند. ما باید احی 

دبا این حال برخ  از اعضای پارلمان اروپا نگران این هستند که این قاره با ارزش  .های سنت  خود فاصله بگی 

وقت  از اتحادیه »گراست، گفت: کریستت   ترهش نماینده پارلمان اروپا از رومای  که وابسته به احزاب راست

های غری  ارزش مسییح درباره-توانید بدون اشاره به نقش مهم ارزش های یهودیکنید نیمیماروپا صحبت 

 بزنید. فکر یم
 
 «.کنم باید به این نکته تاکید کنیم تا به ادغام بهی  این افراد در جامعه کمک شودحرق

های  که هادلستون، هماهنگ کننده شاخص سیاست ادغام مهاجران معتقد است که مهاجران در کشور 

تری دارند در نهاسیاست  .رسندتری از سالمت یمیت به نتیجه عادالنههای فراگی 

خواهیم از آورد زیرا اگر یمکنم این موضوع زنگ خطری را برای آینده به صدا در یمفکر یم»وی افزود: 

 «.های بهداشت  فراگی  احتیاج خواهیم داشتخارج شویم در واقع به سیاست ۱۹-بحران کووید

 

 

انه قانوی  در دریای مدیی   مهاجرت غی 
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امور مهاجرین وزارت 

 وعودت کنندگان

    

قانوی  تازهرویه مهاجران به داخل خاک خود انجام دهد و گفت که به نظر یمورود ی   وارد، رسد مهاجران غی 

 .باشند« شدههماهنگ »به ویژه از سومایل، 

کت کرده بود گفت:  ی رسر ، وزیر مهاجرت یونان، که در یک نشست خی  بیش از نییم از »نوتیس میتاراخر

نوامی  بدین سو از اتباع سومایل بودند که پیشی  از طریق  ۱مهاجران ورودی به جزیره لسبوس از تاری    خ 

 «.اندترکیه عبور کرده

قانوی  تازه ۲۱۴آقای میتاراخر با بیان اینکه از مجموع  نفر اهل سومایل  ۱۴۲رسیده به لسبوس مهاجر غی 

اند و پس از ورود به ها ابتدا ویزای دانشجوی یا پزشگ از ترکیه دریافت کردهسومالیای  »اند، افزود: بوده

 «.اند وارد یونان شوندخاک این کشور با کمک باندهای تبهکار تالش کرده

 حدود دو تا سه هزار مهاجر در سواحل غری  ترکیه  این مقام ارشد یونای  با اشاره
به اینکه در حال حاض 

قانوی  این افراد اساسا به طور قانوی  وارد ترکیه شده»حضور دارند، گفت:  اند تا به طور قاچاق و به شکل غی 

 «.به اروپا بیایند

ای ادیه اروپا و ترکیه معاهده، اتح۲۰۱۶و  ۲۰۱۵ها از خاورمیانه به سمت اروپا در سال در یر موج مهاجرت

قانوی  به  امضا کردند که به موجب آن ترکیه در ازای دریافت کمک مایل و تسهیالت از ورود مهاجران غی 

 .کردخاک اروپا ممانعت یم

های اخی  یونان به دفعات ترکیه را به هرچند این معاهده عموما برقرار بوده است، با این حال یط سال

ی از خروج مهاجران متهم کرده و خواستار کمک بیشی  اتحادیه اروپا شده استانگاری در سهل  .جلوگی 

 

 .ای اعالم کرد از این پس شمار معت   و محدودی از مهاجران را خواهد پذیرفتدر بیانیه هفته قبلاستوی  

دهد در سال این سهمیه که توسط دولت این کشور اروپای  تنظیم شده است به اداره مهاجرت اجازه یم

 .دهم درصد جمعیت استوی  نخواهد بودمتقاض  را قبول کند. عددی که فراتر از یک ۱۳۱۵پرونده  ۲۰۲۱

« وی کار استوی  حفاظت از بازار و نی  »بنابر گفته مقامات، دلیل وضع چنت   محدودیت  برای مهاجرت 

 .اعالم شده است

، دراین باره گفت:  های اخی  تعداد متقاضیان کارت اقامت بیشی  از در سال»آالر لینمن، وزیر کشور استوی 

 «.توان صدور ما بود در نتیجه وضع یک محدودیت برای سقف صدور قابل توجیه است

https://www.facebook.com/share.php?u=https://fa.euronews.com/2020/12/08/greece-says-turkish-student-visa-used-for-illegal-trafficking&title=%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+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%C2%AB%D9%88%DB%8C%D8%B2%D8%A7%DB%8C+%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C+%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87%C2%BB+%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF+%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86+%D8%B4%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF','%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C+%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%C2%AB%D9%88%DB%8C%D8%B2%D8%A7%DB%8C+%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C+%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87%C2%BB+%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF+%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86+%D8%B4%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://www.facebook.com/share.php?u=https://fa.euronews.com/2020/12/08/greece-says-turkish-student-visa-used-for-illegal-trafficking&title=%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+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%C2%AB%D9%88%DB%8C%D8%B2%D8%A7%DB%8C+%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C+%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87%C2%BB+%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF+%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86+%D8%B4%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF','%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C+%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%C2%AB%D9%88%DB%8C%D8%B2%D8%A7%DB%8C+%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C+%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87%C2%BB+%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF+%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86+%D8%B4%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://www.facebook.com/share.php?u=https://fa.euronews.com/2020/12/08/greece-says-turkish-student-visa-used-for-illegal-trafficking&title=%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+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%C2%AB%D9%88%DB%8C%D8%B2%D8%A7%DB%8C+%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C+%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87%C2%BB+%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF+%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86+%D8%B4%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF','%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C+%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%C2%AB%D9%88%DB%8C%D8%B2%D8%A7%DB%8C+%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C+%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87%C2%BB+%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF+%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86+%D8%B4%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF
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امور مهاجرین وزارت 

 وعودت کنندگان

، مهاجرت تحصییل، ن مهاجرت خاناند این سهمیه البته مواردی همچو مقامات استوی  اعالم کرده
 

وادگ

کت دانشمهاجرت کاری در زمینه انفورماتیک، مهاجرت از طریق راه بنیان یا کار در آن و همچنت   اندازی رسر

 .گذاری را شامل نخواهد شدمشارکت از طریق رسمایه

 

امت متقاضیان اقدهد تعداد تصمیم تازه در یر آن اعالم شده است که آمار مهاجری  در استوی  نشان یم

 .دهدبدین سو رشد نشان یم ۲۰۱۴برای اولت   بار از سال 

 در ماه اکتی  مقامات استوی  از یک برنامه به نام
داده بودند که  خی   «دویسر دیجیتایلبهویزای خانه» پیشی 

ایط از بیست کشور قابل  .درخواست بود  برای واجدان رسر

به آن دسته از افرادی که دارای مشاغل مستقل از « دویسر دیجیتایلخانه به»مطابق گفته مقامات، ویزای 

 .ن کشور کار کننددهد تا در ایزمان و مکان و دارای قابلیت انجام از راه دور هستند اجازه یم

"  تن از جمله یک عروس و داماد در افغانستان در  ۱۲گویند در یک ماه اخی  مسئوالن یم
 

اثر "گاز گرفتگ

 اند. بخاری گازی و زغایل خفه شده و جان باخته

 مسموم یم شوند و در برخ  موارد هبا فرارسیدن زمستان در افغانستان همه ساله د
 

ها تن از اثر گازگرفتگ

شود. استفاده نادرست از بخاری های گازی و زغایل دلیل اصیل گفته شده این پدیده هم سبب مرگ افراد یم

 است. در افغانستان مردم بیشی  برای گرم کردن منازل از بخاری های گازی و زغایل استفاده میکنند. 

https://per.euronews.com/2020/06/08/estonia-creates-digital-nomad-visa
https://per.euronews.com/2020/06/08/estonia-creates-digital-nomad-visa
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 در افغانستان
 

 افزایش واقعات گاز گرفتگ

 د استفاده نادرست از بخاری های گازی و زغایل دلیل اصیل مسمومیت های گازی است. گوینمسوالن یم

های قندهار، پکتیا، بامیان و بلخ به شمول یک تن در والیت ۱۲مسوالن میگویند در سه هفته اخی  دستکم 

 
 

 ها مورد مسمومیت نی   ثبت شده است. اند و دهجان باخته عروس و داماد به دلیل گازگرفتگ

ک جان باختند  مشی 
 

 عروس و دامادی که در شب اول زندگ

نگار محیل ی  ی  یس در غزی  یم گوید که در یک رویداد تکاندهنده چند هفته قبل یک محمد پاکنیا خی 

ک شان دچار مسمومیت شده جان باختند.   مشی 
 

 عروس و داماد در والیت پکتیا در نخستت   شب زندگ

است که برادرش با عروس خانواده به دلیل استفاده از بخاری گازی مسموم مجیب هللا برادر داماد گفته 

شدند. او گفت: "روز جمعه عرویس بود. شنبه نکاح شان را بسته کردیم. شب بخاری گازی را روشن کرده 

بودند. نمیدانم تا خر مدت بخاری روشن مانده بود. خالصه، صبح مجبور شدیم شیشه های پنجره را 

 وارد اتاق شدیم از بخاری دود بلند بود. متاسفانه برادرم با خانمش زنده نبودند."بشکنیم وقت  

 ۳در رویداد دیگر دو روز قبل در والیت قندهار در جنوب افغانستان هفت عضو یک خانواده به شمول 

 زن و چهار کودک هنگام استفاده از بخاری گازی دچار مسمومیت شده و جان باختند. 
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 و مسمومیت گازی باعث جان باخت   این هفت تن شده است.  ندهار یممسئوالن صیح در ق
 

گویند سوختگ

شود در جریان شب بخاری گازی بدلیل نبود آکسیجن خاموش شده، ساعت  بعد یگ از این افراد گفته یم

 هنگایم که دوباره بخاری را روشن کرده، خانه آتش گرفته است. 

گویند از ابتدای زمستان امسال تا بحال دستکم فغانستان نی   یمهای مرکزی امسوالن صحت عامه در والیت

، بامیان و دایکندی ثبت کرده اند که در یک مورد منجر به مرگ  ۱۵  را در والیت های غزی 
 

واقعه گازگرفتگ

 یک تن شده است. 

 ز مایع در کابل با افزایش رسمادو برابر شدن قیمت گا

 دلیل این واقعات را ی  توجیه 
داکی  محمد آصف فیاض  رئیس یک شفاخانه خصوض در شهر غزی 

دهد که بخاری های گازی کند. وی هشدار یمها در استفاده از بخاری های گازی و زغایل عنوان یمخانواده

های بسته که مجرای تهویه یا منفذ هوا نداردند، ها در اتاقکند و استفاده از آنو زغایل هردو کاربن تولید یم

 بسیار خطرناک است. 

گوید در صورت مواجه شدن با چنت   رویداد در اولت   فرصت بیمار را در فضای باز جای  که داکی  فیاض  یم

 دارد منتقل نموده سپس برای درمان کامل فرد مسموم باید به شفاخانه منتقل شود. 
 
ن کاق ر  اکسی 

 شود. همه ساله در فصل رسما رویداد های این چنیت  بار ها در والیت های مختلف افغانستان گزارش یم

 مسئوالن محیل در والیت بلخ در شمال افغانسان هم یم
 

گویند در هفته های اخی  دو نفر از اثر گازگرفتگ

 رخ داجان باخته اند. در کابل هم گفته یم
 

ده که در برخ  موارد منجر به مرگ شود چندین رویداد گاز گرفتگ

 افراد شده است. 

 یابد -قیمت گاز در افغانستان فعال کاهش یم

مسمومیت و گاز گوید شمار دقیق جان باختگان از اثر اکمل سمسور، سخنگوی وزارت صحت عامه اما یم

 در کل کشور در دست نیست ویل به گفته او همه ساله در فصل رسما صد ها رویداد از این دست 
 

گرفتگ

 شود. در شفاخانه های محیل ثبت یم

 

 

https://www.bbc.com/persian/afghanistan-51120435
https://www.bbc.com/persian/afghanistan/2014/09/140901_k03_afghan_oil_price

