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 صفحه                                                                                                                              عناوین                   

 4 ----------------------------------- (وزیمهاجر آواره شدند) مهاجر ن١٣٠٠: نیو هرزگو  در بوسن   پا یدر اردوگاه ل یآتش سوز 

انهیمد هی  بح  5 ---------------------------------------------------------------------------------- گردد  بر یم ا ی: اوپن ارمز به در یر

 7 ---------------------------------------------------------- است افتهی شیتونل افزا ورو ی کیها در شاهراه نزدکاله: خشونت 

به فز   8 ------------------------------------------------------------------------- سیپل یتوسط سگ ها دنیبا دنده و گز  یکیض 

 10 ------------------------------------------------------- شمار مهاجران افغان به کشورشان برگشته اند نیشیر یب ۲۰۲۰سال 

س بازداشت شدند هیدو شهروند ترک  11 ------------------------------------------------------- به اتهام قاچاق مهاجران در قیر

فتیشان پ یتوانند در رشته کار  مهاجران نیم یار یبس ق؛یتحق  13 ---------------------------------------------------- کنند  شر

 16 ------------------------------------------------------------- شود استفاده یم ایسیبه عنوان ابزار س انی: از پناهجو لیپرواز 

 17 ----------------------------------------------------------------------------------------- بلوچ در تورنتو مهیکشف جسد کر 

 19 ----------------------------------------------------------------- (وزیورنیعام شدند)قتل وپ  ینفر در غرب ات کصد یاز  شیب

 21 ------------------------------------------- کرونا؛ وزارت صحت عامه از مردم خواست به خارج سفر نکنند)هشت صبح(
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 اخبار متر  کامل

 

 

 اردوگاه مهاجران بنام لیپا در بوسنی و هرزگوین آتش گرفت. عکس از رویترز

مقامات گفتند ، اردوگاه لیپا در شمال غرپر بوسن  روز چهارشنبه در اثر آتش سوزی به طور کامل تخریب 

مهاجر که در آنجا اسکان داده شده بودند اکنون در اواسط زمستان و با دمای هوای رسد ١٣٠٠شد. حدود 

 .در خیابان ها آواره گردیدند

آتش گرفت.  ٢٣اردوگاه مهاجران بنام لیپا واقع در شمال غرپر کشور بوسن  و هرزگوین روز چهارشنبه  دسامیر

ایط وخیم در آنجا اسکان  ١٣٠٠در حدود   .داده شده بودند که اکنون در خیابان هستندمهاجر در رسر

نماینده سازمان جهاپ  مهاجرت در صفحه توییر در مورد آتش سوزی اردوگاه لیپا در بوسن  و هرزگوین 

  «.امروز یک روز وحشتنایک بود در اردوگاه لیپا»نوشت: 

گزاری فرانسه آتش سوزی از ساعت  بع پلیس گروه اتفائیه صبح آغاز شد. به نقل از یک من ١١بر اساس خیر

 .موفق شدند تا آتش را خاموش کنند اما چهار خیمه بزرگ مهاجران به کیل سوخته است
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 آیا این یک عمل قصدی بوده است؟

ما تصور یم کنیم این یک عمل مجرمانه »پییر وان دیر اورارت نماینده سازمان جهاپ  مهاجرت یم گوید: 

 «.است است و ییک از ساکنان در این قضیه شامل

ایط در آنجا مناسب نبوده است. این مکان در ماه اپری اض کرده بودند که رسر  اعیر
ً
ل مهاجران این اردوگاه قبال

در نزدیک قریه بیهاک تأسیس شده بود. این اردوگاه به عنوان یک راه حل موقت برای اسکان مهاجران بود 

نشده بود. در این اردوگاه سیستم برق و مرکز   اما هیچ برنامه ای برای ساکنان آن در زمستان در نظر گرفته

 .کنندهای رسدی را تجربه یمگریم وجود نداشت در حایل که ساکنان این کشور زمستان

 هم اکنون هزاران تن در خیابان هستند

ایط   اعالم کرده بود که به دلیل رسر
ً
ا آژانس سازمان ملل متحد که این مرکز پذیرش را مدیریت یم کرد، اخی 

 تبعیدیان، از مدیریت این سازمان خارج شده استنامن
ی

 .اسب زندگ

 مهاجرت و کمیسیون اتحادیه اروپا در اوایل ماه دسامیر از مقامات محیل خواسته بودند تا 
سازمان جهاپ 

 .رایه برای اسکان بهیر مهاجران اردوگاه لیپا و همچنان اردوگاه بیهاک پیدا کنند

گاه در حایل که زمستان است و آنها با خطر صیح و سالمنر رو برو پس از آتش سوزی ساکنان این اردو 

هستند، در خیابان به رس یم برند. احتمال یم رود که آنها به سمت اردوگاه بیهاک حركت كنند و یا هم برخ  

وك مسکن گزینند  .در ساختمان های میر

بازگشاپی مرکز پذیراپی مهاجران در با وجود دستورالعمل های دولت فدرال در این باره مقامات شهرداری از 

بیهاک خودداری یم کنند. ییک از اردوگاه ها در بیهاک به دلیل پافشاری ساکنان این محل قبل از انتخابات 

 .شهرداری بسته شد

مقامات ذی صالح برای تأمت   نیازهای »کمیسیون اتحادیه اروپا روز دوشنبه در بیانیه ای اضار کرد: 

 «.ان پر خانمان و نجات جان مردم باید اقدام جدی نمایندپناهندگان و مهاجر 

انه برای انجام عملیات نجات باز یم گردد.   اسپانیاپی اوپن ارمز به دریای مدییر
دولنر ین  ابه گفته سازمان غی 

دوستانه است که در حال حاض    کشنر پس از چند روز به سواحل لیبیا خواهد رسید. این تنها  کشنر بشر

 .در منطقه جستجو و نجات حضور دارد اما در تعطیالت پایان سال در دریا باقر خواهد ماند

ش در کشنر اوپن ارمز امروز برای »دسامیر نوشت:  ٢٣سازمان اسپانیاپی اوپن ارمز در صفحه توییر

انه حرکت کردهفتادونهمت   مأموریت خود از بندر بارسلونا به سمت دری  «.ای مدییر
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ایط آب و هوای دریا خراب نشود »لورا النوزا کارمند ارتباطات سازمان اوپن ارمز به مهاجرنیوز گفت:    اگر رسر

 «.کشنر اوپن ارمز در ظرف سه روز به سواحل لیبیا یم رسد

ی یم کند  اوپن ارمز ایام کریسمس را در منطقه جستجو و نجات سی 

دوستانه اسپ ی »انیاپی در یک بیانیه ای گفت: سازمان بشر در این کریسمس، کپیتان کشنر ما در دریا سی 

این سازمان « خواهد کرد. تنها وظیفه ما این است که از جان افراد آسیب پذیر در دریا محافظ کنیم. 

 انسان»همچنان یم افزاید 
ی

یمامیدواریم که در جشن های پایان سال بتوانییم نجات زندگ   «ها را جشن بگی 

 نجات اسپانیاپی در اواسط ماه نوامیر صورت گرفته بود که کپیتان آن بیش از 
 ٢٠٠آخرین مأموریت کشنر

انه در سواحل لیبیا مهاجر را در سواحل لیبیا نجات داد. شش تن پس از غرق شدن قایق در آب های مدییر

 ادامه ماهه پس از برریس صیح ۶جان خود را از دست دادند. در این میان یک کودک 
ی

 نتوانست به زندگ

  .دهد

ی   ایتالیاپی تحت مراقبت قرار گرفتند و مجبور به سی 
مهاجران نجات یافته چند روز بعد توسط دو کشنر

 .نمودن دوره قرنطت   در بندر سیسیل شدند

دولنر   انتظار یم رود کشنر دیگری به زودی به منطقه جستجو و نجات بازگردد. اوشن وایکنگ از سازمان غی 

، درماه جنوری به دریا بر  فرانسوی روز دوشنبه اعالم کرد که پس از پنج ماه توقف توسط مقامات ایتالیاپی

انه به مهاجرنیوز گفت:  ما خوشحال هستیم اینکه کشنر رسانجام » یم گردد. رئیس سازمان اس او اس مدییر

انه مرکزی برگردیمآزاد گردید. خیال ما راحت شد. ما مصمم هستیم که پس از یک مدت به مدی  «.یر

 

رت امور مهاجرین و عودت کنندگان و رییس کمیته مهاجرت دنمارک وق  هللا کاکر، معت   امور پناهندگان وزا
ک را با کمیته  3در افغانستان به روز چهارشنبه،  جدی سال روان خورشیدی، تفاهمنامه همکاری های مشیر

 . دنمارک امضا کرد 

ک میان وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و کمیته دنمکارک است که بر   این تفاهمنامه راه و سند مشیر
 و مطالبات حقوقر برای بیجاشدگان و عودت  

ی
اساس آن فعالیت های دو طرف در عرصه عودت، بیجاشدگ

 . کنندگان تطبیق خواهد شد 
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آقای کاکر با ابراز خرسندی از امضای این تفاهمنامه، از کمیته مهاجرت دنمارک خواست تا هر گونه موارد 
 کار برای کمچالش

ی
شوند با وزارت امور دت کنندگان یمک به بیجاشدگان و عو زا را که سبب کندی و سکتیک

 نزدیک
ی

د پتر با وزارت کارها را به مهاجرین در میان گذاشته و با هماهنیک  . یش بیر

با نزدیک شدن تطبیق قانون برگزیت، تنش ها در نزدیک ورودی یورو تونل در شاهراه کاله در حال افزایش 

بیح یم کنند. از است. سازمان ها خشونت پلیس در برابر مهاجراپ  را که یم خواهند سوار کامیون شوند، تق

 .سوی دیگر مقامات فرانسه مهاجران را به خشونت علیه پلیس و رانندگان کامیون ها متهم یم کنند

وضعیت در شاهراه کاله در نزدیک ورودی یورو تونل تنش بار است. نزدیک شدن به تطبیق قوانت   برگزیت، 

ه سنگت   باعث ایجاد ترافیک بیشیر در هراس از وضع عوارض گمرگ برای راننده گان و همچنان وسایل نقلی

 .مرز فرانسه و انگلیس شده است

به دلیل ترافیک، راننده گان کامیون ها باید ساعت ها منتظر باشند تا بار شان را جهت رسیدن به انگلستان 

این وضعیت جهنم است. از دو » یم گوید:  بت   پوبلیک به رسانهبه کشنر سوار کنند. یک راننده انگلییس 

 «.دو ماه یم شود که هر بار شش ساعت منتظر یم مانم. این وضعیت غی  قابل تحمل است

https://www.bienpublic.com/economie/2020/12/20/brexit-la-grande-ruee-vers-calais
https://www.bienpublic.com/economie/2020/12/20/brexit-la-grande-ruee-vers-calais
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صف های طوالپ  در شاهراه کاله متوقف یم شوند. مهاجران بیشیر تالش یم کنند تات سوار کامیون ها با 

 .این وسایل نقلیه شوند

 

 مهاجران در نزدیک یورو تونل در شهر کاله. عکس: رویترز

 بنابر این صدها مهاجر روزانه سیع یم کنند درهای کامیون ها را باز کنند و در آنجا پنهان شوند تا به طور 

مهاجران در حال حاض  بیش از »ان یم گوید: مخفیانه به انگلیس بروند. باستت   روالند وکیل مدافع مهاجر 

حد معمول برای رفتر  به انگلستان هزینه یم کنند. این مسئله در صورت موفقیت باعث تشویق مهاجران 

 .دیگر یم شود تا شانس خود را امتحان کنند

ا معاون ریاستبا افزایش تعداد مهاجران در بزرگراه کاله   حضور پلیس نی   بیشیر شده است. پاول فرانسوا شی 

گزاری فرانسه گفت: ۱۶تطبیق قانون برگزیت هفته گذشته چهارشنبه  ٪۱۰۰پلیس مرزی»دسامیر به خیر

ل یم کند  «.وسایل نقلیه سنگت   را کنیر

بزرگراه کاله صورت   تالش برای رفتر  به انگلستان در  ۲۳۰۰در ماه دسامیر سال روان بیش از »وی افزود: 

ی گرده است  جلوگی 
 «.گرفته است اما پلیس از این سفرهای غی  قانوپ 
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بات  باستت   روالند اشاره یم کند که افزایش تعداد افشان پلیس "طغیان خشونت" را برانگیخته است. ض 

ه از جمله نمونه  های خشونت با دنده، استفاده از گاز اشک آور، رها ساختر  سگ های تربیه شده و غی 

 .پلیس علیه مهاجران هستند

خشونت پلیس با ایجاد ترافیک افزایش یافته »کلوه سمیت نیلسن از گروه ناظران حقوق بشر یم گوید: 

 «.است

دو 

ز  مهاجر در حال باال شدن در یک کامیون در نزدیک شاهراه یورو تونل در شهر کاله. عکس از روییر

مردی که توسط سگ گزیده شده و در »به نوبه خود یم گوید:  نورا فلنس وکیل مدافع حقوق مهاجران

قسمت ران زهم برداشته است به دفیر ما مراجعه کرد. او نیم دانست گه سگ ها توسط پلیس یا مأموران 

او ادامه یم « امنینر به سمت او فرستاده شده بودند. این مرد چندین روز بدون عصا راه رفته نیم توانست. 

 «.از کتک زدن با دنده پلیس در نزدیک ساحه چشم چندین بخیه خورده است دیگری پس»دهد: 

ون کردن او از  »کلوه سمیت نیلسن وکیل مدافع یم گوید:  یک تبعیدی برای ما توضیح داد که پلیس با بی 

 «.کامیون، شانه او را از جا در آورده است

تان منتقل شدند. بسیاری از آنها نیم چندین مهاجر به بیمارس»نورا فلنس وکیل مدافع ادامه یم دهد: 

 «.توانستند درست ببینند زیرا چشم آنها از اثر گاز اشک آور آسیب پذیر شده اند
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 یک عمل عادی شده است. مهاجران یم گویند حنر اگر کاری »
ً
کتک زدن با دنده پلیس به تبعیدی ها تقریبا

 است که در کنار جاده باشن
 
به یم خورند. کاق  «.د. خشونت در آنجا رو به افزایش استهم نکنند ض 

چندین شکایت از طرف مهاجران علیه پلیس درج شده است. مهاجراپ  که برای دفاع از حقوق خود در 

 پشتیباپ  یم شوند
ر
 .برابر پلیس شکایت یم کنند توسط وکالی حقوق

 مرگ یک مهاجر و زخیم شدن سطیح یک پلیس

انندگان کامیون را محکوم یم کند. همانطور که توسط روزنامه پلیس به نوبه خود خشونت علیه آنها و ر 

گفته پرفکتور شهر کاله یک پلیس هنگام تالش برای    بهگزارش داده شده است،  La Voix du Nord محیل

ی از سوار شدن یک مهاجر به کامیون زخیم شد. به گفته این منبع پلیس از ناحیه رس و شانه توسط  جلوگی 

 .دسمیر سال روان نشر کرده اند ١٧این مهاجر زخیم شده است. رسانه ها این خیر را به تاری    خ 

کیم دیده است و تحت مراقبت قرار گرفته است. مهاجرنیوز با پرفکتور  بر اساس گزارش ها پلیس آسیب  

 .کاله در تماس شده است اما آنها پاسیح  نداده اند

با نزدیک شدن به قانون برگزیت، سازمان ها نگران یک "وضعیت بسیار خطرناک" هستند که یم تواند به 

 در اواخر ماه نوامیر بر اث
ر اصابت کامیون در نزدیک یورو تونل جان فاجعه منجر شود. یک مرد سوداپ 

خود را از دست داد. به گفته نزدیکان این مهاجر، او وسیله نقلیه سنگت   را ندیده است زیرا چشم هایش 

دوستانه یادآوری یم کنند:   در کاله »توسط گاز اشک آور آسیب دیده بود. سازمان های بشر
ی

ایط زندگ رسر

قابل تحمل شد ایط آنها را وادار به رفتر  به سوی انگلستان یم کند. آنهبرای این مهاجران غی  ا ه است. این رسر

 «.خطرات بیشیر و بیشیر را برای خروج از این جهنم قبول یم کنند

، فرانسه از بسته شدن مرز خود با انگلستان به دلیل شیوع ویروس کرونا در انگلیس خیر داد.  ٢١در  دسامیر

 قطع شده استترافیک از انگلستان به فرانسه بر 
ً
 .ای چندین روز کامال

ین شمار مهاجران افغان به کشورشان برگشته اند.  ۲۰۲۰آمار سازمان ملل متحد یم رساند که سال  بیشیر

 و پاندیم 
ی

ات اقلییم، بیجاشدگ ، حوادث طبییع نایسر از تغیی  عودت توده ای مهاجران، تداوم جنگ، ناامن 

 غذاپی در این کشور درگی  جنگ پنج برابر افزایش یابد
 .ویروس کرونا باعث شده اند که ناامن 

https://www.lavoixdunord.fr/909133/article/2020-12-17/a16-deja-des-kilometres-de-bouchons-dans-le-calaisis-et-des-migrants-sur-l
https://www.lavoixdunord.fr/909133/article/2020-12-17/a16-deja-des-kilometres-de-bouchons-dans-le-calaisis-et-des-migrants-sur-l
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 ناحیه کابل افغانستان ۷پته: د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، 
 

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

 

 از کمپ های مهاجران در پاکستان مهاجران افغان در یکی

، ساالنه صدها  ی سازمان ملل متحد در گزاریسر تازه نوشته که جنگ و ناامن   کمک های بشر
ی

اداره هماهنیک

ین شمار  ۲۰۲۰در عت   زمان سال »هزار نفر را در داخل و به خارج از افغانستان به زور آواره یم کند:   بیشیر

هزار مهاجر بدون اسناد تا اوایل ماه دسامیر از ایران و پاکستان به   ۸۲۴بازگشت کنندگان را داشته است. 

 .بیشیر شمار بازگشت مهاجران از ایران بوده است« کشورشان برگشته اند. 

ات اقلییم، بالیای طبییع و بحران های صیح باعث شده   و مهاجرت اجباری براثر جنگ، تغیی 
ی

بیجاشدگ

یس افغان ها به خدمات صیح  .و بهداشنر محدودتر شود اند که دسیر

س از بازداشت دو شهروند ترکیه در نزدییک ییک از سواحل کشورش به اتهام قاچاق انسان خیر  پولیس قیر

س در خاک اتحاد رده کیه اروپا منتقل  داد. این دو تن در تارییک شب گرویه از پناهجویان را از ترکیه به قیر

 .بودند
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

 

 یکی از سواحل قبرس

س "آر آی گ" به نقل از پولیس گزارش داده که  قانوپ  از   ۱۳شبکه رادیو و تلویزیون دولنر قیر پناهجوی غی 

 .کشنر این دو شهروند ترکیه پیاده شده اند

آب های ترکیه برگردند، اما گفته شده که ای دو فرد متهم به قاچاق تالش کردند با کشنر شان دوباره به 

س مانع شان شد و آنها را بازداشت نمود ران پولیس قیر  .یک قایق تی  

س گفته اند برای پیمودن این مسی   ی از ساحل در ترکیه تا ساحل   ۷۰پناهجویان به پولیس قیر کیلومیر

س، هر کدام شان دو هزار یورو به این قاچاقچیان انسان پرداخته اند  .قیر

س آمده و هرازگایه پ ناهجویان در گروه های کوچک و به وسیله قایق هاپی از ترکیه از مسی  دریاپی به قیر

س تالش یم کند این قایق ها را قبل از آنکه به ساحل برسند،   یم دهند. پولیس قیر
ی

آنجا درخواست پناهندگ

 .متوقف کند

س کشوری کوچک، جزیره ای برای گردشگران و یک جمهوری با  ون جمعیت است. برمبنای میلی ۱/۲قیر

س، سال  س آمده اند ۱۰دست کم  ۲۰۱۹آمار پولیس قیر  .هزار پناهجو از ترکیه به قیر

حکومت در نیکوسیا پایتخت این کشور اعالم کرده که اردوگاه های مهاجران همواره شلوغ تر یم شوند و از 

 .اتحادیه اروپا خواهان کمک شده است
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

 

 .بازار کار و شمولیت شان در نهادهای آموزیسر در آلمان رو به بهبود است روند ادغام پناهجویان در 

یک تحقیق جدید نشان یم دهد که کیفیت کاری کارمندان با پیشینه مهاجرت و بدون گذشته مهاجرپر به 

 .که ریشه مهاجرپر دارند، کمیر احساس امنیت کاری دارند  طور قابل مالحظه ای متفاوت است. کساپ  

گ آلمان نشان یم  " در شهر نورنمیر نتیجه یک تحقیق جدید انستیتوت پژوهش بازار کار و شغل "ای آی پر

ی در  دهد که افرادی که ریشه خارخر دارند، احساس یم کنند نسبت به کارمندان بویم، قدرت عملیاپر کمیر

 .دارندمحیط کاری شان 

 فراهم یم گردد که تواناپی های شان را  
ایط کمیر مهاجران حنر یم گویند که در محیط کاری برای شان رسر

 .بنابر خواسته خودشان توسعه داده و اجراپی کنند

درصد از افرادی که حدود ده سال قبل به آلمان مهاجرت کرده اند،  ۴۳این تحقیق نشان یم دهد که 

ی درصد  ۲۷در محیط کاری دارند؛ در حایل که این آمار در میان افراد بویم فقط  احساس خودمختاری کمیر

 .یم باشد
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

درصد از کساپ  که کمیر از یک دهه را در محیط کاری آلمان گذرانده اند و پیشینه مهاجرپر دارند،  ۵۷

که این آمار احساس یم کنند که در محیط کاری به تواناپی های شان کمیر ارزش گذاشته یم شود؛ در حایل  

   .درصد یم باشد ۲۰در میان کساپ  که بویم هستند، فقط 

درصد از کساپ  که کمیر از یک دهه قبل به آلمان مهاجرت کرده اند، گفته اند که در وظیفه  ۴۵عالوه براین 

 .درصد چنت   احسایس دارند ۳۰شان تنوع مسئولینر وجود داشته است؛ کارمندان بویم فقط 

 .باشدهای مختلف مواجه یمن با فقدان کارمندان مسلیک در بخشبازار کار آلما

درصد از افراد دارای پیشته مهاجرپر کمیر از یک دهه گفته اند موقعیت های آموزیسر برای شان در  ۴۵

درصد به این نظر  ۱۷محیط کاری به ندرت فراهم شده است؛ در حایل که افراد بدون پیشنه مهاجرپر فقط 

 .بوده اند
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

اس این تحقیق، در مقایسه با کارمندان فاقد سابقه مهاجرت، مهاجران به طور قابل توجیه بیشیر  براس 

ی  وی بیشیر ی هستند و از نظر جسیم نی   تقاضای نی  کارهاپی ساده انجام یم دهند که دارای پاداش کمیر

 .دارند

 به عنوان کارگران غی  ماهر و کمیر در مشاغیل استفاده 
وی کاری ماهر از مهاجران بیشیر  شده که نیازمند نی 

 .بوده اند

نتایج تحقیق همچنان نشان یم دهد که کیفیت کار مهاجران با بیشیر شدن مدت اقامت شان افزایش یم 

ن اینکه آیا مهاجران و فرزندا»یابد. نویسندگان گزارش این تحقیق که روز سه شنبه نشر شده، تأکید یم کنند: 

اپی در روند ادغام اجتمایع آنها  آنها به رسعت جای خود را در  ، تأثی  بش  شانس  و بازار کار پیدا یم کنند یا خی 

این در حالیست که کیفیت مشاغل اغلب معیار اصیل ادغام « مشارکت اجتمایع و اقتصادی شان دارد. 

 .مهاجران در بازار کار است

  

 کودکان مهاجر افغان در ییک از اردوگاه های مهاجران در پاکستان

 نییم از کودکان زیر پنج »امنیت غذاپی شکننده تر شده و وضع تغذیه کودکان بدتر گردیده است: 
ً
تقریبا

 شان نیازمند هستند
ی

ده به حمایت های غذاپی برای نجات زندگ  «.سال و یک چهارم زنان باردار و شی 

 یم کنند، در م
ی

ان افرادی که در عدم امنیت غذاپی و خطر سوتغذیه حاد زندگ قایسه با چند سال اخی  می  

 .به پنج برابر افزایش یافته است. کودکان و زنان بیشیر از دیگران آسیب پذیر شده اند
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 اضطراری غذاپی به رس یم 
ین شمار انسان هاپی است که در ناامن 

افغانستان دومت   کشور جهان با بیشیر

 .برند

ی وابسته اند که در سال آینده میالدی به بیش  ۱۶در حال حاض  بیش از  میلیون افغان به کمک های بشر

 .میلیون نفر خواهند رسید ۱۸از 

سازمان حایم پناهجویان "پروازیل" با توجه به وضع پناهجویان در جزیره های یونان خواستار اقدامات 

 طع دولت فدرال آلمان و اتحادیه اروپا گردید. این سازمان گفته که از پناهجویان به عنوان ابزاری سیایسقا

 در این اتحادیه استفاده یم شود
ی

 .برای چانه زپ  روی سیستم پناهندگ

  

 

 ورود مهاجران در اردوگاه موقنر جدید در جزیره لیسبوس یونان

فدرال آلمان باید اقدامات جدی تر و قاطیع را برای پذیرش پناهجویان از سازمان پروازیل گفته که دولت 

ی را بپذیرند  ."جزیره های یوناپ  انجام دهد "چراکه ایالت های این کشور یم توانند پناهجویان بیشیر

 راه حیل اروپاپی انتقاد کرده و آن را "تسیل خاطر در روزی پایان 
ناپذیر" این سازمان از گفتگوها برای یافتر 

انساپ   ایط پناهجویان در اردوگاه های جزایر یونان را غی  خوانده است. گونیر بورکهارت، رئیس این سازمان رسر
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ی »خوانده و گفت:   پذیرش پناهجویان به مراتب بیشیر
ی

تعدادی از ایالت ها و شهرداری های فدرال آمادگ

ی یم کند نسبت به قبل را دارند؛ اما هورست زی  هوفر وزیر داخله آلمان  «.از این امر جلوگی 

 بورکهارت، مدیر اجراپی سازمان 
 «پروازول»گونیر

کت کنند؛ هرچند به گفته  زی  هوفر اضار دارد که سایر کشورهای اروپاپی نی   در پذیرش پناهجویان از یونان رسر

ان کاق  پناهجویاآ رئیس پروازیل، ن بسیار دور است: لمان به عنوان پیشتاز این روند نی   هنوز از پذیرش می  

« 
ی

دولت فدرال از پناهجویان به عنوان ابزاری سیایس برای چانه زپ  در مذاکره روی یک سیستم پناهندگ

 .«اروپاپی سواستفاده یم کند

عضو  ۲۴۰مهاجر از یونان پذیرفته است. چند روز پیش  ۱۵۱۸آلمان از ماه مارچ به این سو در مجموع 

جز اعضای حزب ضدمهاجر "بدیل برای آلمان" یا "آ اف دی" خواهان "راه بوندستاگ یا پارلمان آلمان به 

" و افزایش پذیرش مهاجران از یونان شدند  .حیل اروپاپی

ده شیک فعال حقوق بشر پاکستاپ  که به کانادا فرار کرده بود، بنابر گزارش پولیس کانادا در تورنتو کشته 

 .الملل مرگ وی را "یک رویداد به شدت تکان دهنده" توصیف کرده استاست. عفو بت   
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

گزاری رسیم کانادا  داده است که جسد کریمه محراب  « یس پر یس»خیر یال خیر
از قول منابع پولیس مونیر

پس از اتهامات  ۲۰۱۵که به کریمه بلوچ شهرت داشت، در تورنتو پیدا شده است. کریمه بلوچ در سال 

 .م توسط دولت پاکستان علیه او، به کانادا فرار کرده بودتروریست

این رویداد، به عنوان یک مورد غی  جناپی مورد برریس »پولیس تورنتو ضمن انتشار یک اعالمیه گفته است: 

د؛ ما تا اکنون به جزئیات بیشیر مشکوک دست نیافته ایم  «.قرار یم گی 

ی عفو بت   الملل نی   پس از  یک »انتشار خیر کشته شدن کریمه بلوچ، مرگ ویرا سازمان حقوق بشر

عنوان کرده است و از پولیس کانادا خواهان تحقیقات همه جانبه در این زمینه « تکاندهندهرویدادعمیقا ً

ی نوشته است:  عامالن قتل کریمه بلوچ باید به محکمه کشانیده »شده است. این سازمان دریک پیام تویییر

 «شوند

سال عمر داشت، ییک ازفعاالن حقوق بشر در ایالت  ۳۷عروف به کریمه بلوچ که کریمه محراب، م

خودمختاری این ایالت از   بلوچستان پاکستان واقع در جنوب غرب این کشور به شمار یم رفت و برای

 .پاکستان فعالیت یم نمود

دیده و بامداد دوشنبه جسد این فعال حقوق بشر پاکستاپ  به روز یکشنبه در حومه دریاچه انتاریو ناپدید گر 

  .وی پیدا شد

https://www.dw.com/fa-af/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%AC%D8%B3%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AA%D9%88/a-56043373
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ون از این کشور نی   به طور مرموزی به قتل یم رسند؛  فعاالن حقوق بشر پاکستاپ  هر از گایه حنر در بی 

نگاران پاکستاپ  در نزدیک شهر اوپساال در سویدن    از خیر
چنانچه در ماه یم امسال جسد سجاد حست   یکتر

 .پیدا شد

داران خودمختاری بلوچستان از پاکستان به شمار یم رفت و پس از انتشار گزاریسر سجاد حست   نی   از هوا

به سویدن پناهنده شده بود. پولیس سویدن  ۲۰۱۷در ارتباط به قاچاق مواد مخدر در پاکستان، در سال 

پس از دریافت نتایج طب عدیل، اعالم کرد که دلیل مرگ وی را که آیا به قتل رسیده است ویا خودکیسر 

 .موده است، به دشواری یم شود ثابت کردن

 

 

 AP Photo  کپی رایت   -   آوارگان نبردها در شمال اتیوپی

 در غرب اتیوپ  دهافراد مسلح به منطقه حمله
ا کشته به جا گذاشت و شمار زیادی از ساکنان های مسکوپ 

 .این منطقه نی   بر اثر اصابت گلوله زخیم شدند

ز منطقه مورد حمله قرار گرفته  ارد که با جمعینر بیش از یک نام د« گوموز-بنیشانگول»به گزارش روییر

 .میلیون نفر در غرب کشور بحران زده اتیوپ  واقع شده است

https://per.euronews.com/2020/12/23/armed-attacks-on-residential-areas-in-western-ethiopia-have-left-dozens-dead?utm_source=1sada&utm_campaign=feeds_allthemes&utm_medium=referral
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سحرگاه روز چهارشنبه بیست و سوم  اند،شمار قربانیان آنرا یکصد نفر اعالم کردهاین حمله که برخ  منابع 

رب اتیوپ  به شمار های مرگبار در غترین موج خشونتدسامیر توسط افراد مسلح ناشناس انجام شده و تازه

 .رودیم

 اتیوپ  با تایید این خیر اعالم کرده که در جریان حمله مردان مس
لح به منطقه کمیسیون حقوق بشر

 .اندنفر جان باخته ۱۰۰بیش از « گوموز-بنیشانگول»

ای ترصی    ح کرده که حمله سحرگاه چهارشنبه، زماپ  که این نهاد مستقِل مرتبط با دولت اتیوپ  در بیانیه

 .ساکنان منطقه خواب بودند آغاز شده و تا عرص ادامه یافته است

 اتیوپ  در گزارش خود تاکید 
کرده که جدا از تلفات جاپ  و خساراپر که این حمله به   کمیسیون حقوق بشر

 ساکنان وارد کرده، زمت   
ی

 .ها و محصوالت کشاورزی نی   در جریان این حمله به آتش کشیده شده استزندگ

ز گفته است که ده گزاری روییر اش مشاهده  ای در نزدییک خانهها جسد را در مزرعهیک کشاورز محیل به خیر

اعت انجام این حمله نی   س« گوموز-بنیشانگول»ر از ساکنان شهر بولن، واقع در منطقه کرده و ییک دیگ

مرگبار را حدود ساعت شش صبح به وقت محیل اعالم کرده و گفته که بیست جسد را در بخش دیگری از 

 .شهر مشاهده کرده است

ز همچنت   به نقل از یک پزشک محیل آمده است که دست کم 
جروح پس از آغاز این م ۳۸در گزارش روییر

 .اندحمله تحت درمان قرار گرفته و اینکه اغلب آنها بر اثر اصابت گلوله زخیم شده

 و کمب
ی

نگاران گفته است که شمار زیاد مجروحان مراکز درماپ  را به دلیل نبود آمادگ ود یک پرستار نی   به خیر

 .هنگام انتقال به کلینیک جان باخته استدارد غافلگی  کرده و کودگ نی   که در میان زخمیان قرار داشت 

بدون توضیحات بیشیر   ه نایم از وی برده نشده،نی   ک« گوموز-بنیشانگول»ای در ییک از مسئوالن منطقه

ها برای شناساپی هویت مهاجمان گفته است که مقامات در جریان انجام این حمله قرار گرفته بودند و تالش

 .دقیق قربانیان ادامه داردو نی   مشخص کردن هویت و شمار 

نخست وزیر، به همراه رئیس ستاد کل ارتش و  این حمله یک روز پس از آن صورت گرفت که آپر احمد،

ی مرگبار میان   دیگر مسئوالن دولت فدرال اتیوپ  در تالیسر صلح طلبانه پس از چندین رویداد و درگی 

 .بازدید کرده بودند های گذشته، از این منطقههای قویم رقیب یط ماهگروه

گردد که در جریان آن مردان مسلح با یورش آخرین حمله مرگبار در این منطقه به روز چهاردهم نوامیر باز یم

 .نفر را به کشتر  دادند ۳۴به یک اتوبوس 

وهای نظایم وفادار به دولت فدرال شهر مکله، مرکز استان نخست وزیر اتیوپ  پیش تر اعالم کرده بود که نی 

 .اندکشور را به ترصف خود درآورده  تیگرای را در شمال این
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 وعودت کنندگان

ی های اخی  در شمال اتیوپ  در واقع نویع جنگ قدرت میان دولت مرکزی و جبهه آزادیبخش مردم، درگی 

ان قویم منطقه تیگرای است که پیش ل رهیر
ترین عضو دولت فدرال تر قدرتمند جریان سیایس تحت کنیر

 در این کشور محسوب یم
 
 .شدائتالق

پر احمد، پس از به قدرت رسیدن در سال این در حا
َ
تصمیم گرفت به دلیل تشدید  ۲۰۱۸لیست که ا

اض ، جبهه آزادیبخش مردم را مهار کند و از نفوذ باالی این جریان سیایس در اعیر ها و تظاهرات ضد دولنر

 .دولت فدرال بکاهد

 

گیری از ابتال و شیوع ویروس کرونا از سفر به خارج کشور صبح، کابل: وزارت صحت عامه از شهروندان کشور خواسته است که برای پیش۸

 خودداری کنند.

به خارج از کشور سفر کنند، برای خواهند چنان گفته است، کساپ  که یمای هماین وزارت در اطالعیه

انجام آزمایش ویروس کرونا به البراتوارهای دولنر مراجعه نکنند؛ چون ظرفیت آزمایش موجود در این 

ی از انتشار بیشها ضف برای نمونهالبراتوارها محدود است و این تست تر ویروس  های مشکوک و جلوگی 

 کرونا در کشور است. 
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عامه وزارت صحت»امه که روز چهارشنبه، سوم جدی نشر شد، آمده است: در اطالعیه وزارت صحت ع

ی از شیوع بیشوطنان تقاضا یمجمهوری اسالیم افغانستان، از تمام هم تر ویروس کند تا به خاطر جلوگی 

 «کرونا در کشور از رفتر  به خارج کشور خودداری کنند. 

 بچنان گفته است که در هموزارت صحت عامه هم
ی

ا وزارت خارجه از طریق سفارت افغانستان در آهنیک

حیل برای این چالش پیدا کنند؛ اما دولت پاکستان نگران است که آباد در تماس است تا بتوانند راهاسالم

 تر ویروس کرونا در هردو کشور شود. سفرهای زیاد سبب انتشار بیش

 که مفاد این اطالعیه را اجرا کنند.   ها دستور داده استهای صحت عامه در والیتاین وزارت به ریاست

 عقرب تأیید شد.  ۲۸شیوع موج دوم ویروس کرونا در کشور از 

 تر از افغانستان شیوع موج دوم کرونا تأیید شده بود. در پاکستان و برخ  دیگر از کشورهای همسایه پیش

 

 

 

 

 


