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 صفحه                                                                                                   عناوین                                                               

 4 ----------------------- (وزیاست) مهاجر ن افتهی شیدر عراق افزا انیپناهجو  یدر اردوگاه ها جمن کردها: آمار خودکش  ان

ده پول  اتیعمل  5 ----------------------------------------- وز(یقاچاق مهاجران) مهاجر ن الملیلی   باند ب هیآلمان عل سیگستر

  دار ید
 
 6 ------------------------------------ (HAS) یبش   یهاکمک  تیموسسه جمع سییامور پناهندگان با ر  ی   مع تعارف

 7 --------------------------------------------- وزارت( تیسا بینمودند) و  افتیدر  ی  خانواده در بغالن مساعدت غذا418

 7 ------------------------------- (وزی) مهاجر نسبوسیل یکیدر نزد گر یتن د ۲۷مهاجر در اثر رسما و نجات  کی: مرگ ونانی

 8 ------------------------------ وزارت( تیسا بیکردند) و   افتیدر  خورایک ت  و غ یخانواده در ننگرهار مساعدت نقد 135

 8 ------------------------------------------------ (وزیکجاست؟) مهاجر ن  ا یمهاجران در بوسن یاروپا برا هیاتحاد کمک پویل

 12 ------------------------------------------ دارند) سالم وطندار( از ین یفور  یهاکودک در افغانستان به کمک  ونیلیم ۹.۷

 14 ----------------------------------- (لهیو  چهی) دو دهدادامه یم انیمجارستان با وجود مخالفت محکمه به اخراج پناهجو 

 15 ------------------------------- هر هفته در جهان هزار نفر یط۱۰۰از  شیبهداشت: احتمال جان باخیر  ب سازمان جهای  
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 اخبار میر  کامل

 

بر بنیاد گزارش ها، تالش به خودکش  در منطقه خودمختار کردستان در عراق بیشتر شده است. 
 .تنها در دو هفته گذشته، یازده نفر خودکش  کرده اند

انجمن کردها در آلمان با نش  یک گزارش گفته است که رقم خودکش  در اردوگاه های پناهجویان رو به افزایش 
 یمها، ااست. در این اردوگاه

ی
روز، یازده  ۱۴دهند که تنها در کنند. یافته های این نهاد نشان یمیزدی ها زندگ

مورد خودکش  در این جا رخ داده است. این انجمن که دفتر آن در شهر گیسن آلمان است، روز دوشنبه با نش  
ان خودکش  هشدار داد ی نسبت به افزایش شدید مت    .یک اعالمیه ختر

رود که این خودکش  ها با زنند. گمان یم جوانان ایزدی کرد، دست به خودکش  یمشود که بیشتر گفته یم
 در اردوگاه ها و نبود دورنمای روشن اقتصادی و اجتمایع، پیوند داشته باشد. چالش همه 

ی
وضعیت بد زندگ

ی ویروس کرونا به این مشکالت بیشتر از پیش افزوده است  .گت 

 
 Photo: Reuters/R.Said عکس از آرشیف/ رقم اندکی از ایزدی ها توانسته بودند که از چنگ "دولت اسالمی" فرار کنند

 .جهای  خواسته است که از مردم این منطقه حمایت کنندانجمن کردها در آلمان از جامعه 

یالن که روانشناس است، همراه با همکارانش در مورد دالیل افزایش خودکش  در  ، جان الهان کت   در حال حاض 
 .این منطقه تحقیق یم کنند
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ین ییک از ترصف کرد. ا ۲۰۱۴گروه تروریستر موسوم به "دولت اسالیم" منطقه شنگال یا سنجار را در سال 
هزار ایزدی را به  ۵مناطق ایزدی نشی   است. بر بنیاد یافته های سازمان ملل متحد، این گروه تروریستر حدود 
داری شدند. با این قتل رساند و هزاران زن و کودک ایزدی ربوده شدند، شکنجه دیدند یا به عنوان برده، نگه

 .هزار ایزدی را پذیرفتهمه، آلمان بیش از یک

 

مأمور پولیس فدرال در چندین ایالت آلمان عملیایر را علیه یک باند بی   الملیل قاچاق مهاجران  ۴۰۰بیشتر از 
انجام دادند. در این عملیات شماری از افراد مظنون به قاچاق انسان بازداشت شده و اسناد و شواهد زیادی 

 .بدست پولیس افتاده است

، نیدرزاکسن و نوردراین وستفالن ( ۲۰۲۱جنوری  ۱۹پولیس فدرال آلمان به روز سه شنبه ) در ایالت های برلی  
فرد مظنون،  ۱۹چندین فرد مظنون را بازداشت کرده و ساختمان ها را تالش  کردند. سارنوایل در شهر کمپیر  

نفر را، که اغلب از سوریه  ۱۴۰به اینسو  ۲۰۱۹ساله را متهم کرده که حد اقل از اپریل سال  ۴۴تا  ۲۱بی   سنی   
 .اند، در بدل پول هنگفت از طریق "مست  بالقان" به گونه قاچاق به آلمان آورده اند

 
 Photo: Picture Alliance / dpa / R. Hirchberger پولیس آلمان در جریان یک ماموریت

در حومه شهر  ۷در شاهراه شماره  ۲۰۱۹پولیس فدرال آلمان، پس از آنکه یک راننده قاچاقچی در آگست 
ان انسان موفق شد. سارنوایل شهر کمپیر   فوسن در نزدییک اتریش بازداشت گردید، به کشف این باند قاچاقچتر

 .با همکاری بازرسان چندین کشور اروپای  توانست رسکرده احتمایل این باند را در اتریش یافته و بازداشت کند

ان بسیار پالن شده و حرفه ی  عمل کرده اند. آنها گویا با موتر خود در جلو حرکت  به قول این سارنوایل، قاچاقتر
ول پولیس به موتر حامل پناهجویان اطالع یم دادند. سارنوایل کمپیر  افزوده است که  کرده و از محالت کنتر
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پناهجویان پای پیاده از مرز یم گذشته اند و رسکرده این باند همه کار ها را از فاصله دور و امن توسط تلفون 
 .کردهوشمند هماهنگ یم

و های پولیس فدرال در عملیات روز  سه شنبه خود یازده حکم تالش  و پنج حکم بازداشت از جمع هفت نت 
حکم را عمیل کردند. آنها اسناد و شواهد زیاد اثباتیه را، از جمله تلفون های هوشمند که به منظور قاچاق انسان 

ندها به کار گرفته شده بودند، کشف و ضبط کردند. این اسناد و شواهد اکنون مورد ارزیایر قرار یم  .گت 

 

 هللا کاکر_ معی   ای مالقاتدر ادامه
 
 با سازمان های میل و بی   الملیل، وف

 
مور پناهندگان در های تعارف

ی روی دریافت راه حلدیدارش با رییس موسسه جمعیت کمک  داخیل های بش 
ی

های داییم برای بیجا شدگ

 .در کشور تاکید کرد

وی بیان کرد که تمام پروژه های کمک رسای  به بیجا شدگان و عودت کنندگان باید بصورت اساش تطبیق 

اتشود و پالیش  .دراز مدت طرح و تطبیق شود ها به هدف موثریت و تاثت 
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مساعدت غذای  را برای  جدی( 29ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان والیت بغالن به روز دوشنبه )

 خانواده که به دلیل جنگ و نا امت  ها بیجا شده بودند، توزی    ع نمود.  418

کیلو غذای   7کیلو نمک،   2کیلو دال نخود،  25کیلو روغن،   18کیلو آرد،  184 به هر خانواده پس از رسوی

با حضور نماینده های این اداره وموسسه یاد شده در مرکز  WFP  ز جانب موسسهمقوی برای خانم ها ا

 توزی    ع شد. 

 

شود از شدت رسما یخ زده، از یک ساحل نزدیک که گفته یم  های یونان جسد یک مهاجر را مقام
مهاجر دیگر را نجات دادند. بخش عمده این مهاجران سومالیای   ۲۷جزیره لیسبوس پیدا کردند و 

 .هستند

، محافظان ساحیل، روز سه شنبه به گفته مقام مهاجر را منطقه جنویر جزیره  ۱جنوری جسد  ۱۹های یونای 
ا پیدا کردند. همزمان  وهای امدادی از این منطقه دشوارگذر  ۲۷لیسبوس در سواحل جت  مهاجر دیگر توسط نت 

 .ل گردیدندنجات داده شدند و با کشتر به میتلی   و بعدتر به شفاخانه این شهر منتق

 شان سومالیای  بودند، با کشتر از ترکیه حرکت کرده و شب دوشنبه خود را بنابر گزارش
ها، مهاجران که بیشتر

ا رسانده بودند  .به ساحل جت 

 
 زعکس آرشیف: یک قایق مهاجران در دریای اژه در نزدیکی جزیره لیسبوس. عکس از رویتر
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شود مهاجری که جسدش یافت شده از شدت در روزهای اخت  رسمای شدیدی یونان را فرا گرفته و گفته یم
 .رسما یخ زده است

مرد را نجات دادند. اندگ بعد، آنان  ۸زن، یک کودک و  ۱۵تن، از جمله  ۲۴در جستجوهای اولیه، امدادگران 
 .سه مهاجر دیگر را که به گفته دیگران ناپدید شده بودند، در یک ساحل همجوار پیدا کردند

 .روندهای عمده مهاجران به سوی اروپا به شمار یمجزایر یونان در دریای اژه از گذرگاه

، یک زن مهاجر سومالیای  که با دهها مهاجر دیگر در یک کشتر بادی سفر یمدر  کرد در نزدییک ماه دسمتر
 .لیسبوس در آب افتاد و غرق شد

 

 

کننده عودت   40جدی( برای  29ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان والیت ننگرهار به روز دوشنبه )

 . نمود  توزی    ع نقدی کمک  والیت آن در  جنگ از  ناش   شده بیجا  خانواده 95 و   کشور های ایران و ترکیه

خانواده دیگر بسته های  95و به  IOM افغای  از جانب موسسه 200هزار و  15به هر عودت کننده مبلغ 

 یادشده توز یع شد. با حضور نماینده اداره مهاجرین و نهاد های  SCI غت  غذای  از سوی موسسه

 

میلیون یورو را برای کمک به مهاجران در اختیار قرار داده است. با  ۹۰اتحادیه اروپا  ۲۰۱۷از سال 
 درنظرداشت وضعیت فاجعه بار این مهاجران در مرز کرواسیا، عضو اتحادیه اروپا، باید پرسید که

 این پول کجاست؟
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به این طرف هرچه بیشتر به خاک جمهوری بوسنیا و  ۲۰۱۵مست  بالقان از زمان بحران مهاجرت در سال 
هرزگوینا منتقل گردیده است. از آنجای  که در مناطق هموار، مرز های ضبستان با کشور های عضو اتحادیه 

ان یم خواهند خود را به غرب و شمال اتحادیه اروپا اروپا، مجارستان و کرواسیا، به روی پناهجویای  که از یون
برسانند، مسدود است، شمار فزاینده پناهجویان تالش یم کنند از مست  کوهستای  در مرز بوسنیا و کرواسیا 

 .شانس خود را بیآزمایند

ت  جنگ شمار دقیق این پناهجویان از کشور های افغانستان، مراکش، پاکستان، سوریه و سایر کشور های درگ
هزار نفر تخمی    ۸و بحران، که هم اکنون در بوسنیا بش یم برند، معلوم نیست. اتحادیه اروپا این رقم را حدود 

 یم
ً
یه از تقریبا  .گویندهزار نفر سخن یم ۱۲زند، اما سازمان های خت 

 یم
ً
دارد، حتر برای گویند که ظرفیت ها در کشوری که سه و نیم میلیون نفر جمعیت همه مددرسانان متفقا

 نیست
 
 اسکان، مواد غذای  و خدمات صچ و بهداشتر کاف

 .آغاز تأمی  

مهاجر  ۱۳۰۰در پایان ماه دسمتر در کمپ "لیپا" در غرب بوسنیا آتش سوزی رخ داد و از آن زمان به بعد حدود 
دوی بوسنیا در پایان خیمه ای که ار  ۲۰برند. یا در ساختمان های خایل و رسد و یا حتر در هوای آزاد بش یم

هفته گذشته در اختیار قرار داده است و قابل گرم شدن اند، به هیچ صورت برای اسکان آنهمه مهاجر کفایت 
 .نیم کنند. عالوه بر آن، بر اساس یک گزارش کمیسیون اتحادیه اروپا، این خیمه ها دارای عیب و نقص اند

خیمه در کمپ سوخته لیپا، که اردوی بوسنیا در اختیار مهاجران قرار داده است ۲۰یکی از  . 

میلیون یوروی که اتحادیه اروپا از سال  ۹۰گردد که با توجه به وضعیت رقتبار در آنجا این پرسش مطرح یم
 برای حمایت از مهاجران در بوسنیا پرداخته است، چه شده است؟ ۲۰۱۷
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مسئولیت توزی    ع کمک مایل اتحادیه اروپا برای بوسنیا را به عهده دارد.  (IOM) سازمان بی   الملیل مهاجرت
  ۲۰۱۷به اساس معلومات دفاتر "آی.او.ام" در رساییوو پایتخت بوسنیا، از سال 

ً
 ۷۶به این طرف جمعا

 ۵۱مبلغ  ۲۰۲۰یورو از بروکسل واریز شده است. از این جمع تا پایان سال  ۲۱۷هزار د  ۸۵۱میلیون و 
 .یورو به مرصف رسیده است ۳۲۷هزار و  ۵۶۰میلیون و 

 الملیل بی    دگانکنن  کمک  برای شفاف سیستم یک
این بودجه ها از سوی یک »ادیتا سلیم بیگووی    چ، سخنگوی "آی.او.ام" در رساییوو به دویچه وله گفت: 

اعضای این کمیته عبارت اند از نمایندگان « کمیته، که به طور منظم جلسه تشکیل یم دهد، نظارت یم شود. 
،  هیئت اتحادیه اروپا در بوسنیا، وزارت امور امنیت بوسنیا، پولیس مرزی، اداره های امور اتبار خارجر

یه شورای پناهجویان دنمارک ، که از دیر زمای  در بوسنیا فعالیت دارد، و "آی.او.ام". (DRC) ""سازمان خت 
این کمیته همچنان یک مقام با صالحیت است که در آن، در صورت تغیت  نیازمندی »سلیم بیگووی    چ افزود: 

ات در بو   «.دجه اولیه مورد بحث قرار گرفته و در مورد آن تصمیم اتخاذ یم گرددها در محل، تغیت 

در نزدیکی کمپ سوخته لیپا در غرب بوسنیا ۲۰۲۰دسمبر  ۳۰یک کارمند "آی.او.ام" و مهاجران به تاریخ  . 

ه را دارد و همچنان شفافیت در پرداخت برای اینکه اطمینان حاصل گردد که چه کش مسئولیت کدام بودج
پول اتحادیه اروپا تضمی   گردد، سازمان بی   الملیل مهاجرت )آی.او.ام( هر سه ماه گزارش مفصیل در مورد 
 
ً
استفاده از کمک های مایل را به وزارت امنیت بوسنا و هیئت اتحادیه اروپا ارائه یم کند. این گزارش بعدا

الیه بوسنیا فرستاده یم شود. در صوریر که این اظهار نظر مثبت باشد، آنگاه برای اظهار نظر به وزارت م
گزارش نهای  به حکومت بوسنیا ارائه یم گردد. "آی.او ام"، به قول سخنگوی این سازمان، افزون بر آن یک 

 .گزارش مفصل ساالنه مایل خود را ارائه یم کند

 دهد نیم پاسخ   هیچ امنیت وزارت
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اما نهاد ها و سازمان های محیل چه؟ دویچه وله از وزارت امنیت بوسنیا خواستار توضیحات در این مورد 
شد که کدام بودجه اتحادیه اروپا به منظور استیال بر بحران مهاجرت، در اختیار ساختار های مددرسای  

 ۶ه روز پس از این تقاضای مؤرخ بوسنیا قرار داده شده و کدام پروژه ها تصویب گردیده اند. اما حتر دوازد
 .، هیچ پاسچ  از سوی وزارت امنیت بوسنیا داده نشد۲۰۲۱جنوری 

 به کانتون "اونا سانا" در بوسنیا، در مرز کرواسیا، 
ً
یک چت   ثابت است که بخش اعظم کمک مایل مستقیما

مهاجران بش یم برند. درصد  ۸۰کشور عضو اتحادیه اروپا، واریز شده است. در این کانتون بوسنیا حدود 
به قول "آی.او.ام" بخش  از پول اتحادیه اروپا به منظور اسکان مهاجران، طور مثال در هوتل "سدرا" در 

ا" به مرصف رسیده است ال" و یا "بت   .میان شهر های بیهاچ و ولیکا کالدوشا، و یا در کمپ های "مت 

 گان  بازگشته به کمک  و  غذای   مواد  دادن، اسکان
 هفت مرکز پذیرش در بوسنیا، که یم توانند در مجموعبه اس

ً
تا  ۵۰۰۰ اس معلومات "آی.او.ام" برای جمعا

درصد  ۱۴هزار یورو هزینه شده است. این مبلغ  ۱۴۰میلیون و  ۷پناهجو را اسکان بدهند، تا کنون  ۶۰۰۰
، درصد( برای  ۷۷میلیون یوروی دیگر ) ۳۹پویل است که تا حال به مرصف رسیده است.  ادویه، مواد غذای 

، خیمه ها و مخارج کارمندان و اقامتگاه های پناهندگان به مرصف رسیده است  .مواد بهداشتر

 .کنند که از مسیر کوهستانی به کرواسیا که عضو اتحادیه اروپا است بروندمهاجران در غرب بوسنیا تالش می

یه شورای پناهجویان دنمارک ، رئیس "سازمان خت  وله نوشته  در بوسنیا به دویچه (DRC) "بروندنیکوال یر
یک بخش کمک مایل همچنان در چارچوب کمک به پناهجویان بازگشته از کرواسیا به بوسنیا، »است: 

 «.هزینه شده است

ات پولیس، برای ها  موزه  امبوالنس موتر  و  محافظت   تجهی  
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به اساس گزارش "آی.او.ام" حدود سه و نیم میلیون یورو به طور مستقیم به نهاد ها و سازمان های 
این پول برای »سنیای  پرداخت شده است. این سازمان در یک پاسخ تحریری به دویچه وله گفته است: بو 

خرید موتر ها برای پولیس مرزی، اداره های امور اتباع خارجر و پولیس کانتون "اونا سانا" استفاده شده 
یده اند، از همی   پول است. افزون بر آن معاش مأمورای  که برای مقابله با بحران مهاجرت توظیف گرد

 «.پرداخت گردیده است

ایر  ۵۰به گفته سازمان مذکور، پولیس این کانتون با پول کمیک اتحادیه اروپا  جوره موزه، کاله ها و سایر تجهت  
ند، خریده است. اداره امور صچ این کانتون، که به   در برابر تظاهرات مورد استفاده قرار یم گت 

ً
که معموال

 یم کند، با این پول یک موتر امبوالنس خریداری کرده است. در پاسخ به این سوال مهاجران نت   
ی

رسیدگ
دویچه وله که این موتر امبوالنس چند قیمت داشت و بقیه پول کمیک اتحادیه اروپا به کدام مقاصد به خرج 

 .هیچ پاسچ  نداده است( ۲۰۲۱جنوری  ۱۸رسیده است، اداره کانتون "اونا سانا" تا هنوز )

 همه نهاد ها و سازمان های که در بوسنیا و 
ً
یه و ناظران متیقن اند که تقریبا کارمندان سازمان های خت 

هرزگوینا در عرصه مهاجرت و با مهاجران رس و کار دارند، با ارائه پروژه ها، کمک های مایل اتحادیه اروپا را 
 .تقاضا کرده اند

ش های دویچه وله در این زمینه، حتر بعد از روز ها و هفته یک نکته عیان و قابل توجه اینست که به پرس
با وجود همه انتقاد »ها نت   هیچ کش آماده نیست پاسخ بدهد. شهرت فضلیچ، شهردار بیهاچ، یم گوید: 

ها از "آی.او.ام" و اتحادیه اروپا، بدون آنها شهر بیهاچ و کانتون "اونا سانا" مدت ها پیش دستخوش فاجعه 
 «.را در نهایت بدون آنها هیچ کس دیگری برای غلبه بر بحران مهاجرت کاری را انجام نیم دادیم شدند زی

میلیون کودک در افغانستان  ۱۰گوید که نزدیک به اش یمدر گزارش تازهالملیل حمایت از کودکان نهاد بی   

 دوستانه نیاز دارند. های فوری انساندر سال جاری میالدی به کمک

دهند، در میلیون آن را کودکان تشکیل یم ۹.۷میلیون تن در افغانستان که  ۱۸در این گزارش آمده است که 

 روبهبه نیازهای زنده رشمیالدی با خطر عدم دست ۲۰۲۱سال 
 
 از جمله غذای کاف

ی
 رواند. گ

 شده است.  ۲۰۲۱دوستانه به مردم افغانستان در سال میلیارد دالر کمک انسان ۳این نهاد خواهان 

، سخنگوی نهاد بی    الملیل حمایت از کودکان در افغانستان با تأکید بر نیاز این کشور به ویژه مریم عطای 

د، خانوادهگوید، اگر این کمکدوستانه یمری انسانهای فو کودکان به کمک های نیازمند با ها صورت نگت 

 وضعیت دشوارتری روبه رو خواهند شد. 

ات کووید گای  که از جنگ و فقر رنج یمدیدهگوید، اگر به آسیباو یم د، تأثت  برند توجه جدی صورت نگت 

 در کشور خواهد شد. فقر و گرسنه ها و جاشدن خانوادهو تشدید جنگ سبب افزایش یر  ۱۹ –
ی

 گ
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 وعودت کنندگانوزارت امور مهاجرین 

الملیل حمایت از کودکان در افغانستان در این گزارش ترصی    ح کرده است کریس نیاماندی، رئیس نهاد بی   

 که بودجۀ وعده داده شده از سوی کشورهای ثروتمند به افغانستان در کنفرانس ژنیو بسنده نیست. 

دوستانه کننده کاهش یافته در زمای  که نیازهای انساننگرانها به افغانستان به گونۀ کمک»او گفته است: 

تر از نیازهای مردم برای ها کمکه کمک  ی  در حال افزایش است، ما در وضعیت ناپایدار قرار داریم به گونه

ورت  «.شان استهایتأمی   ض 

 

تن  ۶۰۰۰ملل نزدیک به  بر اساس آمار سازمان الملیل حمایت از کودکان آمده است که در گزارش نهاد بی   

اند. به نقل از گزارش، اند سال گذشته در افغانستان کشته و زخیم شدهها کودکان بودهآن ۲۰۰۰که حدود 

ی رش به خدمات کند و این کار دستشان یمهایها ساالنه هزاران تن را مجبور به ترک خانهادامۀ درگت 

وری و نیازهای انسان  سازد. دوستانه را محدود یمض 

ت احمدزی، سخنگوی وزارت کار و امور اجتمایع رسیده  به تمام نیازهای کودکان را دشوار عبدالفتاح عش 
ی

گ

 های جهای  است. داشته و کمکهای حکومت افغانستان محدود به امکانات دستگوید، کمکداند و یمیم

دوستانۀ سازمان ملل اعالم کرده   امور بش 
ی

بود، شمار افرادی که در سال جاری پیش از این، دفتر هماهنیک

در افغانستان به کمک نیاز دارند در مقایسه با چهار سال پیش شش برابر شده است. استیفان دوجاریک، 

کل سازمان ملل این وضعیت را به ویژه برای کودکان نگران  کننده خوانده است. سخنگوی دبت 



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

14 

 

 ناحیه کابل افغانستان ۷پته: د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، 
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یک ماه پس از صدور حکم محکمه عایل اروپا بر ضد اخراج عمویم پناهجویان از مجارستان، این کشور 

اهجو از مجارستان به دهد. تنها در یک ماه گذشته بیش از سه هزار پنهنوز هم به این کار ادامه یم

 .ضبستان بازگردانده شده اند

 

 مجارستان-تصویر از آرشیف: گذرگاه مرزی ضبستان

دولتر  َرر، از بخش مجاری سازمان غت 
َ
روز یکشنبه در بوداپست گفت از زمای  « کمیته هلسینیک»اندراش لید

ش از دسمتر سال گذشته صادر شد، پولیس مرزی مجارستان بی ۱۷که حکم محکمه عایل اروپا به تاری    خ 

 اجازه 
ً
سه هزار مهاجر و پناهجو را مجبور کرده که از طریق مرز به ضبستان بازگردند. برای این افراد اصال

 ارائه کنند
ی

 .داده نشده است که درخواست پناهندگ

این که پولیس مرزی مجارستان یک ماه پس از صدور حکم محکمه عایل اروپا هنوز هم به »لیدرر گفت: 

 «.دهد، به وضوح قانون شکت  استادامه یماخراج پناهجویان 

  «.شود، بسیار ناراحت کننده استاین که پس از صدور حکم به اخراج ادامه داده یم»او افزود: 

 کنندمهاجران از بدرفتاری شدید پولیس مجارستان شکایت یم

https://www.dw.com/fa-af/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%87-%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%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%AF/a-56275953?maca=dar-rss-dar-all-1481-rdf
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 اروپا تخیط  ۲۰۲۰دسمتر سال  ۱۷محکمه عایل اروپا به تاری    خ 
ی

اعالم کرد که مجارستان از قانون پناهندگ

 شان در تضاد با قانون یم
ی

قانوی  را بدون بررش درخواست پناهندگ کند. قاضیان اخراج مهاجران غت 

 .دانستند

به این سو، روند اخراج پناهجویان و مهاجران را آغاز کرده است. در آن  ۲۰۱۵ن از خزان سال مجارستا

زمان، ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان دستور داد که یک حصار فلزی در مرز این کشور با ضبستان 

 .ساخته شود

کنند و یم گویند ماموران مرزی یم ادارات دولتر در مجارستان از اخراج مهاجران به عنوان رد کردن آن ها یاد 

قانوی  را» تا آن ها مجارستان را به « کنندهمرایه یم»به سوی دروازه های حصار مرزی « مهاجران غت 

 .قصد ضبستان ترک کنند

 

 

گوید، ممکن سازمان جهای  بهداشت از احتمال افزایش مرگ و مت  ناش  از ویروس کرونا هشدار داده یم

 .هزار نفر در جهان یط هر هفته از اثر ابتال به این ویروس، جان شان را از دست بدهند ۱۰۰است بیش از 
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 وعودت کنندگانوزارت امور مهاجرین 

 گذشته گفته یم
ٔ
ر در اثر ابتال به ویروس کرونا در رسارس جهان جان خود را از هزار نف ۹۳شود که هفته

 .انددست داده

درصد از کل مرگ و مت  ناش  از ویروس کرونا در  ۳۷مایک رایان مسئول سازمان جهای  بهداشت گفته که 

 به سطح باالی  بو 
 .استدهامریکا به ثبت رسیده و همچنان تعداد مرگ و مت  ناش  از این ویروس در اروپا نت  

درصد از  ۱۶سال و  ۶۵درصد از مبتالیان ناش  از ویروس کرونا را افرادی باالی  ۷۵افزاید که آقای رایان یم

 .دهدسال، تشکیل یم ۶۴تا  ۲۵مرگ و مت  ناش  از این ویروس را افرادی میان 

میلیون تن گزارش  ۹۲هم سازمان جهای  بهداشت شمار مبتالیان ویروس کرونا را در رسارس جهان از سوی  

 .اندکه از میان آن دو میلیون تن در اثر ابتال به این ویروس در رسارس جهان جان باخته  داده

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 


