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 صفحه                                                                                                   عناوین                                                               

 4 ------------------- (یآزاد و یممنوع کرده است) راد رستانیرا به وز  آمد مهاجران افغانو پاکستان رفت

 5 --------------- (وزین ورو ینجات دادند)  شد که غرق یم  یحیتفر  قیمهاجران را از قا ونانی گارد ساحیل

 6 -------------------------------------------------- (رنایا یقانون کار قطر به نفع کارگران) خیر گزار  یی  تغ

 8 ------------------(وزین ورو یکرد)   دو شبکه قاچاق مهاجر به فرانسه را کشف و متالش   ا یاسپان سیپل

 10 (وزی) مهاجر ندرخشدکه دور از کشور زادگاهش، در فرانسه یم  یاستاره م،یند هیفوتبال زنان: ناد

 12 -------------------------- (وزیدوباره باال گرفته است) مهاجر ن ا یتالیشمار مهاجرت در ا یتنش باال

ش دهد) مهاجر ن هیخود با ترک ن  یزم یمرز  وار ید خواهد یم ونانی  14 ---------------------- (وزیرا گسیر
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انو گوید، رفتپاکستان یم وبر و اطراف این شهر شاه مرکز وزیرستان جنآمد مهاجران افغان را به می 
 .ممنوع کرده اند

، این تصمیم بهبه گفتۀ مقام  .گذاشته شده استخاطر مراسم عاشورا به اجرا  های پاکستانی

ای بوده، تدابیر امنیتی را در های فرقهساله در جریان مراسم دهم محرم شاهد خشونتپاکستان که همه
 .دهدآستانۀ این روز افزایش یم

ان  آمد کنندو شاه رفتبا تصمیم فعیل، مهاجران افغان برای دو روز اجازه نخواهند شد به میر
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ی دیگر  ۹۶گارد ساحیل یونان پس از نجات  نفر مهاجر در حال غرق شدن، جستجو و تحقیقات برای یافتی
 .رسنشینان این قایق تفرییح را ادامه یم دهد

وهای گارد ساحیل یونان این  ت رودز پیدا کرده و نجا نفر را در غرب جزیره کوچک هالیک، در نزدییک ۹۶نیر
دادند. هنوز معلوم نیست تعداد کامل مهاجران در این قایق چند نفر بوده است. مقامات یونان یم گویند  

 .که در میان نجات یافتگان سه قاچاقیحی مظنون را شناسانی و دستگیر کرده اند

 .اند بسیاری از کسانی که نجات یافته اند، از جمله کودکان، جلیقه نجات نداشته

ین و موفق»گارد ساحیل یونان این تالش را  ترین عملیات جستجو و نجات انجام شده در ییک از بزرگیی
 .توصیف کرد« دریای اژه

هشدار اولیه نسبت به موقعیت این قایق تفرییح را مسافری در هواپیما روز سه شنبه به مقامات یونانی 
 .اعالم کرده بود

نفر  ۱۹نفر به جزیره رودس، پنج نفر به جزیره کارپاتوس منتقل شدند.  ۷۲از میان مهاجران نجات یافته، 
 .از مهاجران هم توسط یک کشتی باری گارد ساحیل ترکیه جمع آوری شدند

به عمل آمد. گارد ساحیل یونان یم گوید حداقل در  ۱۹-های کوویدبه محض ورود مهاجران از آنها تست
های قاچاق مهاجران در این بخش دریا وجود داشته است. ی قایقمورد سانحه برا ۲۵این سه ماه گذشته 

 .باندهای قاچاق مهاجران سیع یم کنند در این مسیر آنی مهاجران را از یونان به ایتالیا منتقل کنند
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درصد آنها را ۹۰که کارگران    قطر با انجام اصالحانی در قانون کار این کشور، حداقل دستمزد  -ایرنا-تهران
  .کنددهند، افزایش و امکان تغییر محل کار را تسهیل یمها تشکیل یمخارجی 

گزاری فرانسه، مسؤوالن قطر رشد  و معتقدند که این اصالح موجب جذب رسمایه گذاری به گزارش خیی
 .شوداقتصادی یم

بان حقوق بشر در  مان دیدهشود که ساز یم اصالح در قانون کار این کشور یک هفته پس از آن اعالم
ایط مناسب برای بسیاری از کارگران خارجی در   .ین کشور سخن گفته بودا گزارشر از نبود رسر

 .دهندیم درصد از کل جمعیت این کشور را تشکیل ۹۰حدود  کارگران خارجی 

https://www.irna.ir/news/84021215/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://img9.irna.ir/d/r2/2020/08/31/4/157591658.jpg
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 ۱۷نون شماره که قا  ای اعالم کرد وزارت توسعه اداری، کار و امور اجتمایع قطر روز یکشنبه در اطالعیه
ی حداقل حقوق کارگران و خدمتکاران در منازل یکهزار ریال قطری ) ۲۰۲۰سال  دالر(  ۲۷۵در باره تعیتر

ی شد  .تعیتر

براساس قانون جدید، اگر کارفرما مسکن یا غذای مناسب برای کارگر فراهم نکند، حداقل کمک هزینه 
 .ریال قطری خواهد بود ۳۰۰و  ۵۰۰ مسکن و غذای آن به ترتیب

ی دستورالعمیل  .نتقال کارگران میان کارفرمایان تسهیل شودا ر اساس آن امکانب ادر شده تاص همچنتر

ی  الملل اعالم کرد که دریافت رضایت کارفرمایان پیش از تغییر شغل، کارگران مهاجر را در  سازمان عفو بتر
ل کارفرمایان بد رفتار قرار یم  .دهدکنیی

ن" مسؤول عدالت اق" بان حقوق بشر در این باره گفت: از تصادی و اجتمایع سازمان دیدهاستیو کوکیی
ی ]برای حمایت کارگران[ استقبال یم خواهیم  های قطری یمکنیم و از مقامتصویب این گونه قوانتر

ی باشند ی    ع و صحیحرس ضامن اجرای  که  .این قوانتر

ن خارجی در قطر همچنان از گرااز کار  که بخش زیادی  بان حقوق بشر هفته پیش اعالم کرد سازمان دیده
ند، دستمزد برجی از آنان با تأخیر پرداخت یمکشر قرار یمسوی کارفرمایان مورد بهره از آنان  شود،برجی گیر

ی حقوقتهدید به اخراج یم ز آنان ا ایطوری که عدهب دهندکارگران را کاهش یم شوند و برجی کارفرمایان نیر
 .توانانی خرید غذا ندارند

کردند، این سازمان به طور عمد در گزارش خود اقدام به های قطری با رد این اتهامات اعالم قاماما م
 .کندانحراف افکار عمویم یم

درصد آن را کارگران ارزان قیمت کشورهای  ۹۰هزار نفر جمعیت دارد که بیش از  ۷۶۰میلیون و  ۲قطر 
ق آسیا نظیر هند، پاکستان، بنگالدش، ف ی تشکیل یمجنوب و جنوب رسر  .دهندیلیپتر
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دادند که کارشان انتقال  منابع پلیس در اسپانیا روز جمعه از کشف و برچیدن دو شبکه قاچاق انسان خیی
قانونی از این کشور به فرانسه بوده است  .صدها مهاجر غیر

، دو شهر واقع در شمال غرب ناحیه «ویتوریا»و « بیلبائو»فعال در زمینه قاچاق انسان در  این دو شبکه
 .کردنددیه یمهای خود را سازمانخودمختار باسک فعال بوده و از این ناحیه برنامه

ی فعالیت این شبکه موفق شد پانزده نفر را در این ارتباط دستگیر و  پلیس پس از شناسانی و رهگیر
ی در این  ت کند. سه نفر از افراد مرتبط با این شبکه در مادرید،بازداش پایتخت اسپانیا دستگیر و یک نفر نیر

ق منطقه کاتالونیا دستگیر شدند«لریدا»میان در   .، شهری واقع در شمال رسر

قانونی و طعمهپلیس اسپانیا با انتشار بیانیه اچاق شبکه ق های اصیل این دو ای اعالم کرد که مهاجران غیر
دولتی ها و نهاد هانی از نقاط مختلف به سواحل اسپانیا آمده و در آنجا به سازمانانسان با قایق های غیر

 .ارجاع داده یم شوند

ی جا و یا قبل از عزیمت آنها به اسپانیا از مراکش است که افراد یاد شده »است:  در این بیانیه آمده همتر
ه وعده انتقال به یورو ب ۲۰۰وند تا با پرداخت دست کم شهای قاچاق انسان شکار یمتوسط شبکه

 «.کنندفرانسه اعتماد یم

وهای امنیتی پلیس اسپانیا پیش ک با نیر ی اعالم کرده بود که در جریان یک عملیات مشیی تر در ماه ژوئن نیر
پل، یک شبکه بزرگ قاچاق انسان را متالشر کرده است  .دیگر کشورهای اروپانی و اینیی
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وزارت امور مهاجرین 
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واقع در  این دو شبکه مهاجران را در خودرو مخفی کرده و آنها را پس از عبور از مرز به شهر بایون،ییک از 
 .کردجنوب غرب فرانسه منتقل یم

داد و تنها با تهیه بلیط اتوبوس برای مهاجران نفری دویست یورو از دیگری اما زیاد به خود زحمت نیم
 .های زمانی مشخیص سفر کنندتنها در دورهکرد که گرفت و به آنها توصیه یمآنها یم

دولتی یا یک مرکز پذیرش مشخص  در هر دو مورد، مهاجران پس از عبور از مرز به یک سازمان محیل غیر
 یم

ی
های الزم را برای ادامه مسیر و رسیدن به شدند تا به محض ورود به شهر مبدا، دستورالعملمعرف

 .های اروپانی دریافت کنندشهر مقصد نهانی در فرانسه یا دیگر 

ی یم ی به این دو شبکه از مرز این  پلیس اسپانیا تخمتر قانونی تاکنون با توسل جستی زند که صدها مهاجر غیر
ی به این واسطه منافع مادی کشور با فرانسه عبور کرده و سازمان دهندگان این اقدام خالف قانون نیر

 .زیادی عایدشان شده است

ی فردی در تحقیقات پلیس پس ا تر ، استانی در مجاورت ناحیه باسک آغاز شد که پیش«ناوار»ز دستگیر
ی در انتقال مهاجران به فرانسه بازداشت شده بود ی بارها به دلیل دست داشتی  .نیر

ی در باره دو شبکه قاچاق انسان که بعضا با همدیگر همکاری نزدیک  ی اطالعات بیشیی پس از این دستگیر
 .د و در نهایت منجر به شناسانی و بازداشت افراد مرتبط با این دو شبکه شدداشتند، به دست آم

له هزار یورو وجه نقد، یک وسی ۳ها پلیس اسپانیا در جریان عملیات شناسانی افراد مرتبط با این شبکه
ات رایانه ۲۴ نقلیه، ی  .ای را کشف کرده بودعدد تلفن همراه و تعدادی تجهیر
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وزارت امور مهاجرین 

 کنندگانوعودت 

 

اگست در دور نیمه نهانی لیگ قهرمانان زن با تیم زنان  ۲۶تیم فوتبال زنان پاریس سن ژرمن چهارشنبه 
المپیک لیون بازی خواهد کرد. نادیه ندیم، فوتبالیست افغان تبار و دنماریک پاریس سن ژرمن، در این 

های اصیل تیمش در خط حمله خواهد بود. نادیه ندیم بعد از این که با خانواده اش از بازی ییک از مهره
ی زن مهاجر و خارجی بود که عضویت تیم میل فوتبال دنمارک را  ۲۰۰۹افغانستان فرار کرد، در سال  اولتر

 .به دست آورد

ی سال  ر ماه رمن در فرانسه استخدام شد. او داز سوی تیم زنان پاریس سن ژ  ۲۰۱۹نادیه ندیم در پائیر
ی سال در گفتگونی با تلویزیون فرانسه نو  ی خاطراتش از فوتبال، به سال گفت  ۲۴میی همتر هانی بر که اولتر

 یمیم
ی

ل شان در کابل زندیک ی در آغاز پدرم ما را با فوتبال آشنا کرد. او » کردند: گردد که با خواهرانش در میی
 «کردیم. حوییل خانه ما بازی یمیک توپ فوتبال به ما تحفه داد که دور از چشم مردم، با آن در 

االن ارتش افغانستان، نتواند شاهد  ی رقم خورد که پدرش، یک تن از جیی رسنوشت نادیه ندیم اما چنتر
ش باشد:  ی دلیل  ۱۹۹۶در سال » افتخارات دخیی وقتی طالبان قدرت را گرفتند، پدرم را کشتند. به همتر

، کشور   «را ترک کردیم.  من، مادر و چهارخواهرم برای یک آینده بهیی

ابتدا به پاکستان و از آنجا به ایتالیا رفتند. آنها سپس به دنمارک رسیدند و در یک نادیه و خانواده اش 
 کمپ مهاجران جابجا شدند. 

https://www.france24.com/fr/video/20190211-lincroyable-histoire-nadia-nadim-refugiee-afghane-devenue-footballeuse-professionnelle
https://www.france24.com/fr/video/20190211-lincroyable-histoire-nadia-nadim-refugiee-afghane-devenue-footballeuse-professionnelle
https://www.france24.com/fr/video/20190211-lincroyable-histoire-nadia-nadim-refugiee-afghane-devenue-footballeuse-professionnelle
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وزارت امور مهاجرین 

 کنندگانوعودت 

بان، این زمینه را در آن زمان نادیه ده ساله بود و همچنان عشق به فوتبال را در رس یم ی پروراند که کشور میر
نادیه در  های فوتبال در شهر  البورگ در شمال دنمارک شد. و او عضو ییک از تیمبرایش مساعد کرد 

ی به »ورود او به دنیای فوتبال  گوید که با یم و گو با مهاجر نیوزگفت ناگهان جنگ ناپدید شد، همه چیر
ان شور وشادی را هدیه یم خواستم کرد و من یمحال عادی برگشت. من احساس کردم که فوتبال به دخیی

 «ها بازی کنم. با آن

 ۲۰۰۹ای گردد و در سال به زودی، مهارت و قاطعیت نادیه در فوتبال سبب شد که او وارد دنیای حرفه
ی زن مهاجر وارد تیم میل فوتبال زنان دنمارک شود. او بعد از اینکه مدت چهارسال را در   به عنوان اولتر

تیم  ۲۰۱۹به اروپا برگشت و وارد تیم زنان مانچسیی سیتی شد. در سال  ۲۰۱۷امریکا بازی کرد در سال 
 زنان پاریس سن ژرمن او را استخدام کرد. 

 بازیکن فوتبال و دانشجوی طب

ای خود، علیه نژادپرستی و در دفاع از حقوق زنان مبارزه کرده های حرفهنادیه ندیم در طول فعالیت
ش، خود را  به دلیل نقش  ۲۰۱۹ر سال کند دتوصیف یم« شهروند جهان» است. او که در حساب توییی

ی در اقدامات آموزشر یونسکو به نفع ورزش و برابر  در تروی    ج »برجسته اش  ی جنسیتی و سهمگیر
ان وزنان»عنوان « جوانان های گذشته از فعالیت را کسب کرد. « قهرمان یونسکو برای آموزش دخیی

، نادیه، که  شورای پناهندگان دنمارک را به عهده دارد  ورزشر
ی

ی در رشته نمایندیک ، تحصیالت خود را نیر
 کند تا روزی به عنوان داکیی جراح کار کند. طب دنبال یم

ان و زنان را د ۲۰۱۸نادیه در سال  ر کتانی به رسگذشت خود به عنوان مهاجر و تعهدات خود در قبال دخیی
 من»نام 

ی
ی منتشر خواهد شد. در این کتاب او « زندیک بازگو کرد. این کتاب سال آینده به زبان فرانسوی نیر
ایط دشواری موفق شد با روحیه توضیح یم ای قوی، در میان سایر بازیکنان تیمش دهد که چگونه در رسر

، برای خود جانی ویژه باز کند.   ، نادیه خواسته استمرنی تیم پاریس سن ژرمن به گفته اولیویه اشوفانی
یک کند و به آن ان جوان رسر دهند فوق العاده ها بفهماند آنچه که انجام یمرسگذشت خود را با دخیی

 «است. 

 @MarieKatoto nglish@PSG_E @PSG_Feminines PSG_inside@💙❤️ Preparat
pic.twitter.com/OnLENABCWy 

 ust 24, 2020AugNadia Nadim (@nadia_nadim)  — 

اگست، نادیه ندیم به  ۲۶باید گفت که در مسابقه نیمه نهانی لیگ قهرمانان زنان، در روز چهارشنبه 
ی کننده ای خواهد داشت. او امیدوار است که در پایان فصل کنونی عنوان یک بازیکن با تجربه نقش تعیتر

 خشانش ثبت کند. های در ای را در فهرست کارنامهلیگ قهرمانان زن، افتخار تازه

https://www.infomigrants.net/en/post/21836/nadia-nadim-from-afghan-refugee-to-football-star
https://www.infomigrants.net/en/post/21836/nadia-nadim-from-afghan-refugee-to-football-star
https://www.infomigrants.net/en/post/21836/nadia-nadim-from-afghan-refugee-to-football-star
https://www.infomigrants.net/en/post/21836/nadia-nadim-from-afghan-refugee-to-football-star
https://www.infomigrants.net/en/post/21836/nadia-nadim-from-afghan-refugee-to-football-star
https://fr.unesco.org/news/nadia-nadim-nommee-championne-lunesco-leducation-filles-femmes
https://fr.unesco.org/news/nadia-nadim-nommee-championne-lunesco-leducation-filles-femmes
https://fr.unesco.org/news/nadia-nadim-nommee-championne-lunesco-leducation-filles-femmes
https://drc.ngo/news/nadia-nadim-to-be-new-ambassador-for-drc
https://drc.ngo/news/nadia-nadim-to-be-new-ambassador-for-drc
https://www.france24.com/fr/video/20190211-lincroyable-histoire-nadia-nadim-refugiee-afghane-devenue-footballeuse-professionnelle
https://twitter.com/MarieKatoto?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/PSG_English?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/PSG_Feminines?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/PSG_inside?ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/OnLENABCWy
https://twitter.com/nadia_nadim/status/1297785822633177089?ref_src=twsrc%5Etfw
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  .مقام های ایتالیا قبال از فرار شماری از مهاجران مبتال به ویروس کرونا از کمپ ها خیی داده بودند

قانونی   .باال گرفته است بار دیگر تنش ها میان دولت سیسیل و حکومت در روم باالی شمار مهاجران غیر
قانونی که وارد ایتال یا این بار ممکن است پرونده به محکمه عایل این کشور راجع گردد. شمار مهاجران غیر

 .یم شود، بار دیگر افزایش یافته است

مراکز پذیرش  یم باشد. وی گفتهنلو موسومش، رئیس منطقه ای در سیسیل  دلیل این جنجال دستور

شتی کباید برچیده شوند؛ مهاجران به مکان های دیگر ایتالیا فرستاده شده و قایق ها و  اولیه در این جزیره 

قانونی دیگر به این منطقه منتقل نگردند.   های حامل مهاجران غیر

ی تصامییم در حیطه صالحیت دولت منطقه ای سیسیل نیم باشد. این  اما حکومت در روم یم گوید چنتر

ش سیاستمدار محافظه کار استدالل ک ی از گسیی رده که به خاطر حفظ سالمت مردم منطقه و جلوگیر

ی تصمییم اتخاذ کرده است.   ویروس کرونا چنتر
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ی وی گفته که با وجه به ازدحام در اردوگاه های مهاجران، این منطقه در برابر ویروس کرونا امن نیست. و 

سیسیل وظیفه ام یم  به عنوان رئیس منطقه ای، محافظت از »روز چهارشنبه در فیس بوکش نوشت: 

 «.باشد

جوزپه پرووانزانو، نخست وزیر منطقه جنوب ایتالیا در سیسیل اعالم كرد كه حکومت به احتمال زیاد به 

« سپس دستگاه قضانی است که تصمیم خواهد گرفت. »محکمه تجدیدنظر شکایت خواهد كرد: 

ی در مصاحبه تلویزیونی درباره اقدامات قانونی بعدی  صحبت کرد.  موسومیحی همچنتر

 

اف کرده که اوضاع در کانون های پرازدحام شکننده است. به گزارش   حکومت در روم پایتخت ایتالیا اعیی

گزاری ایتالیا "آنا"، یک کشتی قرنطینه به نام "آورلیا" از قبل در سیسیل لنگ ی الملیل در خیی ر گروه بتر

ی به ی به نام "ازورا" نیر  المپدوسا فرستاده شود.  انداخته و قرار است کشتی دیگری نیر

ک در این زمینه شده است. مخالفان راستگرای  ا همکاری و اقدامات مشیی همزمان دولت ایتالیا خواسیی

، دستور نلو موسومش، رئیس منطقه ای در سیسیل را ستوده و از آن  افرایط از حزب لیگ ماتیو سالویتی

 طرفداری کرده اند. 
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به ایتالیا آمدند. در سال گذشته  ۲۰۲۰مهاجر در سال  ۱۷۵۰۰بیش از  براساس آمار وزارت داخله ایتالیا، 

قانونی که  ۴۸۶۲فقط  ز انفر در مدت زمان مشابه به ایتالیا وارد شده بودند. تعداد قایق های مهاجران غیر

 تونس به ایتالیا حرکت یم کنند، به ویژه در تابستان افزایش یافته است

 

ش حصار مرزی زمیتی خود با ترکیه را روی دست گرفته است. آتن یم خواهد از ورود یونان طرح گسیی
ی کند قانونی مهاجران از ترکیه به این کشور جلوگیر  .غیر

شحکومت یونان روز دوشنبه این هفته اعالم کرد که تصمیم دارد دیوار مرزی زمیتی   خود با ترکیه را گسیی

وری   دهد. به گفته ستلیوس پستاس، سخنگوی حکومت، این تصمیم بعد از آن گرفته شد که در ماه فیی

ک هردو کشور وارد یونان شوند. در آن زمان  گذشته، هزاران مهاجر تالش کردند از طریق مرزهای مشیی

ی هزاران مهاجر ساکن این کشور به  سوی اروپا نخواهد شد.  ترکیه گفته بود که مانع رفتی

ایجاد شد  ۲۰۱۲حصار مرزی کنونی میان ترکیه و یونان که از سمنت و سیم خاردار ساخته شده، در سال 

 کیلومیی طول دارد.   ۱۲،۵و 
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ش این دیوار به طول دولت یونان یم ، از تالش  ۴۰خواهد با گسیی های مهاجران برای ورود به این کیلومیی

ی کند. به گف ش دیوار مرزی در مناطق مورد نظر پولیس و ارتش یونان کشور جلوگیر ته مسئوالن، گسیی

 انجام خواهد شد. 

کت ساختمان بخش جدید دیوارمرزی را با هزینه  ند.  ۶۳قرار است چهار رسر میلیون یورو به عهده بگیر

 مهلت ساخت این دیوار هشت ماه پیش بیتی شده است. 

ی از ورود مهاجران از مرزهای دریانی اش با  آتن در ماه جنوری امسال اعالم کرده بود که برای جلوگیر

 در ایجاد خواهد کرد. به گفته مسئوالن از این سیستم شناور « محافظتی شناور سیستم»یکترکیه، 

 استفاده خواهد شد. « اضطراری مواقع»

های ورودی به اروپا بدل به ییک از عمده ترین گذرگاه یونان ۲۰۱۵بعد از بحران بزرگ مهاجرت در سال 

ق میانه از جمله افغان ها از طریق ترکیه وارد ها و پاکستانی شده است. بیشیی مهاجران آسیای جنونی و رسر

 شوند. یونان یم

 به تنشهای اخیر تالشدر هفته
ی

ف انه رسر های های ترکیه برای جستجوی مواد سوختی نفت و گاز در مدییی

ی میان هردو کشور انجامیده است.   بیشیی

 

 

 

 

 


