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

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 صفحه                                                                                                   عناوین                                                               

 4 ---------------------------------- وله( چهی) دو سازدیم انیپناهجو  یبرا یدیجد یهااردوگاه ۲۰۲۱تا تابستان سال  ونانی

 6 ------ شد ی  " دستگ"دولت اسالیم ست  یدر گروه ترور  تی" به ظن عضو وناسی"ال انیدر اردوگاه پناهجو  ی  ایسور  کیآتن: 

 6 ---------------------------------------------- (وزیحکومت آلمان) مهاجر ن ورو ی ونیلیم ۵۰۰مهاجران؛ تعهد  نهیهز  ی   تام

 8 ----------- وله( چهیافتاده است) دو  انیبه جر  سبوسیل رهیدر جز  د یاروپا: روند احداث کمپ جد هیاتحاد ونیسیکم  سیرئ

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 

ان انسان بونانیمهاجرت  ر یوز   9 ------------------------- وله( چهیرا از دست داده اند) دو  ورو ی ونیلیم ۱۰۰از شی: قاچاقیر

 10 ------------------------------------ (وزیکه از خشونت ها فرار کرده اند، است؟) مهاجر ن  کودکای    یاروپا قاره امن برا ا یآ
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

د. یر ایجاد یم کنیونان روز چهارشنبه این هفته تعهد کرد که مراکز پذیرش جدیدی را برای مهاجران در جزا
حکومت یونان مصمم است که از اقامت طوالی  مدت پناهجویان در کمپ های مزدحم در جزایر این  

 .کشور، جلوگی  کند

 

 اردوگاه کاراتپه که بعد از سوخی   اردوگاه موریا ایجاد شد

 ه اروپا یمبار اصیل مسئولیت شمار قابل توجیه از مهاجران را که ب ۲۰۱۶و  ۲۰۱۵یونان در سال های 
های اژه که به ترکیه نزدیک است، وارد یونان یم آب آمدند، به دوش کشید. بسیاری از آن ها از طریق

 .شدند که عضو اتحادیه اروپا است

قابل توجیه کاهش یافته است. با این حال  از آن زمان به بعد آمدن مهاجران از ترکیه به یونان به صورت
 یم کنند.  ۱۹ان مانده اند و حدود هزار مهاجر در یون ۹۰بیش از 

ی
هزار پناهجو در کمپ های موقت زندگ

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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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

برند. سازمان های امدادگر مدت ها ها به رس یمبرخ  از این پناهجویان ماه ها و یا سال ها در این کمپ
 مهاجران در این کمپ ها انتقاد یم کنند

ی
ایط زندگ  .است که از رسر

مقام های مسئول احداث این کمپ ها را که از  گفته است که  نوتیس میتاراکیس، وزیر مهاجرت یونان
ی برخوردار هستند تا خزان سال  به پایان خواهند رساند. این مراکز در جزایر  ۲۰۲۱امکانات بهی 

وس و کاس ایجاد یم شوند. از آن به بعد اقامت پناهجویان در جزایر دیگر لیسبوس، ساموس، خیوس، لی 
 .نخواهد انجامیدبیشی  از شش ماه به طول 

ی گفت:  ماه دیگر باید هیچ اثری از سیستم کنوی  پذیرش مهاجران  ۱۲تا »میتاراکیس در یک نشست خیر
اتژی مهاجرت یونان برای دو سال آینده برگزار شده « به جای نماند.   اسی 

 
این نشست به مناسبت معرف

 .بود

 به م او گفت که
ی

 هستند. هدف سئوالن در حال تجدید ساختار سیستم رسیدگ
ی

درخواست های پناهندگ
 که برریس آن ها به  ۸۷آن ها ایجاد یک سیستم دیجیتایل است تا به حدود 

ی
هزار درخواست پناهندگ

 شود
ی

  .تعویق افتاده است، رسیدگ

در جزیره لیسبوس که در اوائل ماه سپتمیر رخ داد، به ویرای  کامل آن منجر  آتش سوزی در کمپ موریا
 مهاجرای  که در موریا ساکن بودند، به یک کمپ موقت انتقال داده شده اند که از خیمه شد. حاال بیشی  

 .تشکیل شده است

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

 وعودت کنندگان

ی یک مرد سوریای  که احتمال یم رود عضو گروه تروریست  "دولت اسالیم  "پولیس یونان از دستگی 
 یم کرد که در آتن پایتخت یونان قرار دارد 

ی
ن . ایباشد، خیر داده است. این مرد در اردوگاه "الیوناس" زندگ

 .به عنوان پناهجو وارد یونان شده است ۲۰۱۸شخص در سال 

( یک جوان سوریای   ۱۸واحدهای ضد ترور یونان چهارشنبه شب ) ساله را که احتماال از جمله  ۲۷نوامیر
جهادیست ها است دستگی  کرده است. براساس اطالعات پولیس یونان، علیه این مرد به اتهام عضویت 

 .داعش( در محکمه شکایت گردیده است) "اسالیم در گروه تروریست  "دولت

 یم کرد که در آتن پایتخت یونان قرار دارد. هم
ی

چنی    او با همرس و پنج فرزندش در اردوگاه )الیوناس( زندگ
ی او در این اردوگاه مواد و اسناد دیجیتایل به دست آمده است که این  گفته شده است که هنگام دستگی 

 .اتهام را تقویت یم کند

 روز پنجشنبه ویدیوی  را منترسر کردند که تروریست های احتمایل را در حال سوء رفتار 
با  رسانه های یونای 
 .نشان یم دهد ۲۰۱۳شیعیان در سال 

وارد یونان شده و برای  ۲۰۱۸طبق گفته های پولیس یونان، این مرد و خانواده اش در ماه مارچ سال 
 کرده بود. در حال حاض  مشخص نشده است که مهاجرت به یک کشور اروپای  دیگر تقا

ی
ضای پناهندگ

 .او باالخره در کدام کشور قبال بوده است
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

حکومت آلمان فدرال در سال های آینده نی   برای ایاالت این کشور کمک هایش را به منظور تامی   هزینه 
های مهاجران ادامه یم دهد. ایاالت کوچکی  آلمان که از نظر مایل ضعیف تر هستند، در اولویت قرار یم  

ند   .گی 

ی از مالیات بر ارزشپارلمان آلمان فدرال    )بوندستاگ( پنجشنبه شام اعالم کرد که از طریق بخش بزرگی 
  ،۲۰۲۱افزوده در سال 

 
 .صاص داده یم شودایالت آلمان اخت ۱۶میلیون یورو به  ۵۰۰مبلغ اضاف

ه میلیون درحال حاض  ب ۵۲۸افزون براین ایاالت آلمان کمک مایل ساالنه نی   دریافت یم کنند که از حدود 
 .میلیون یورو یط سال های آینده افزایش یم یابد ۶۳۱دود ح

 .به خصوص ایاالت کوچکی  آلمان که از نظر مایل ضعیف هستند، قرار است از این کمک بهره مند شوند

با نخست وزیران ایاالت در مورد کمک های مایل  ۲۰۱۹انگال مرکل، صدراعظم آلمان در ماه جون سال 
 .اساسا به توافق رسیده بود

 به درخواست 
ی

او در آن وعده داده بود که حکومت آلمان فدرال در طول مدت زمای  که روند رسیدگ
 ادامه دارد، به پرداخت ماهانه مبلغ 

ی
 .یورو به هر پناهجو ادامه یم دهد ۶۷۰پناهندگ

ی را دریافت یم کنند  د که بای  براساس همی   قانون، ایاالت و نواخ نی   به خاطر بحران کرونا، مبلغ بیشی 
 .به خدمات عمویم صیح اختصاص داده شود

میلیارد یورو که مرکل راجع به آن با نخست وزیران ایاالت به توافق رسیده بود، بخش  ۳،۱از مجموعا 
 .میلیون یورو یم شود، در میان ایاالت آلمان تقسیم یم شود ۲۰۰نخست آن که شامل 

 به امور صیحقرار است که با استفاده از این مبلغ شمار پرسو 
ی

 نل در ادارات رسیدگ
(Gesundheitsamt) افزایش یابد. 

 به امور صیح در زمینه تعقیب ارتباطات بیماران مبتال به کرونا 
ی

 در حال حاض  بسیاری از ادارات رسیدگ
 .نیازمند هستند (Bundeswehr)حت  به کمک اردوی آلمان فدرال 

 



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

8 

 

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

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

براساس اطالعات اورزوال فون دیرالین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، مقدمات احداث مرکز مهاجران در 
ک اداره شود، انجام شده  جزیره لیسبوس که قرار است توسط اتحادیه اروپا و یونان به صورت مشی 

 . است

تمدار که عضو حزب دموکرات مسییح آلمان )یس دی یو( است، گفت، ما در آینده این خانم سیاس
نزدیک توافقنامه ای را با حکومت یونان راجع به احداث یک کمپ پذیرش مهاجران در جزیره لیسبوس به 

 .امضا خواهیم رساند و فاصله زیادی با این قدم نداریم

ده تقریبا به صورت  در ماه سپتمیر کمپ مشهور موریا در جزیره لیسبو  سیونان پس از یک آتش سوزی گسی 
 یم کردند تا این که بیشی  آن ها 

ی
 از مهاجران در یی این آتش سوزی در رسک زندگ

کامل ویران شد. بخشر
در کمپ موقت کاراتیپه اسکان داده شدند که در فاصله زمای  نسبتا کوتاه ایجاد شد. اما سازمان های 

 .اتیپه بدتر از کمپ موریا استامدادگر یم گویند که کار 

 
ی

 از خیمه های  که مردم در آن زندگ
 اعالم کرد، بخشر

ی
  یمسازمان بی   الملیل امدادرسای  اکسفام به تازگ

زون می  فاصله دارد و این خیمه ها در برابر باد شدید و باران هیچ حفایط  ندارند. اف ۲۰کنند تا بحر فقط 
 نیست و کیفیتش براین فقط یک یا دو بار در روز غذ

 
ا در میان مهاجران توزی    ع یم شود، مقدار آن کاف

 .پایی   است

تشناب و حمام با آب روان تقریبا اصال وجود ندارد و بسیاری از باشندگان کمپ مجبور هستند در بحر 
 نیست. در حال 

 
یس به امکانات طتر کاف شست و شوی کنند. سیستم فاضالب نی   وجود ندارد و دسی 

 یم کنند ۷۳۰۰حاض  
ی

 .پناهجو در کمپ کاراتیپه زندگ



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

9 

 

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

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ک آن را  پس از آتش سوزی در کمپ موریا، برخ  ایده ایجاد یک کمپ جدید را در لیسبوس و اداره مشی 
 .توسط مقام های یونای  و آژانس های اتحادیه اروپا مطرح کردند

ان توجه جدی به زیرساخت آن شد و گفت، حداقل فون دیر الین در مورد احداث این کمپ جدید خواه
 در آن جا باید رعایت شود. مسئوالن اتحادیه اروپا یم خواهند نشان دهند که امکان 

ی
استندردهای زندگ

 مهاجران وجود دارد
ی

 .برریس رسی    ع و عادالنه به درخواست های پناهندگ

 که دو ماه پیش ارائه شد، داین مسائل در پیشنهاد کمیسیون اتحادیه اروپا برای اصالح سیس
ی

ر تم پناهندگ
 .نظر گرفته شده است

اگر ساخت این کمپ با موفقیت به پایان برسد، یم توانیم ثابت کنیم که امکان »فون دیر الین گفت: 
 «.موفق شدن ما در مسایل وجود دارد

ان   ان بد شده است." به قول او باندهای قاچاقیر وزیر مهاجرت یونان گفته است که "اوضاع برای قاچاقیر
اند،  که در سال های گذشته صدها هزار مهاجر را از ترکیه به یونان و به این ترتیب به اتحادیه اروپا آورده

ر کرده اند  .امسال به شدت ض 

 

ان در ماه های گذشته بیش  مهاجرت یونان به این باوراست نوتیس میتاراکیس، وزیر  که باندهای قاچاقیر
 مرزهای آیر با ترک ۱۰۰از 

وهای امنیت  یه را میلیون یورو از دست داده اند. به گفته وزیر مهاجرت یونان نی 
ان فقط شمار اندگ از مهاجران را یم توانند به این   ل کشور انتقابا دقت بسیار تحت نظر دارند و قاچاقیر

 .دهند

https://www.dw.com/fa-af/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF/a-55659356
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

قانوی  مهاجران به  سازمان های حایم حقوق برسر و شماری از رسانه ها، آتن را پیوسته به عقب راندن غی 
کنند. به گفته وزیر مهاجرت یونان، آتن حاض  است که این گزارش ها را برریس کند، اما ترکیه متهم یم

 .ظر خواهد داشتدقت تحت ن مرزهایش را کماکان با

او در ادامه گفت، « اروپا مرزهای  دارد که یونان به محافظت از آن ها موظف است. »اکیس گفت: میتار 
ی برخوردار هستند و آتن از این حقوق با  نه فقط پناهجویان بلکه مردم محیل یونان نی   از حقوق برسر

 .رعایت قوانی   بی   الملیل محافظت خواهد کرد

ه اژه دیگر نیم توانند بار هزاران مهمنظور وزیر مهاجرت یونان این بود که سا  ق بحی  اجر کنان جزایر در رسر
 .را در کمپ های مزدحم تحمل کنند

تا  آمار کمیساریای عایل سازمان ملل برای پناهندگان )یو ان اچ یس ار( نشان یم دهد که از آغاز سال روان
ه اژه رسی ۹۳۴۲نوامیر فقط  ۱۵ ق بحی  ده اند. در حایل که در سال تن از ترکیه به جزایر یونان در رسر

 .پناهجو از این مسی  به یونان رسیدند که عضو اتحادیه اروپا است ۷۲۶هزار و  ۵۹، ۲۰۱۹

کودکان که از جمله آسیب پذیرترین قرسر در جهان به شمار یم روند، همواره مورد خشونت های گوناگون 
 هدر کشور های مبدا، هم در مسی  مهاجرت و هم در کشورهای که به آنها پناه آورده اند، قرار دارند. گفت

رفته  یم شود که در سال های اخی  رقم کودکان که به تنهای  پا به فرار یم گذارند به طور یر سابقه ای باال 
 .است

 ۲۰به مناسبت روز جهای  حقوق کودکان به روز جمعه )« نجات کودکان»سیف د چیلدرن، سازمان 
( گزاریسر را زیر عنوان  یه در گزارش به نرسر رسانده است. ای« جنگ علیه کودکان»نوامیر ن سازمان خی 

میلیون در  ۴۱۵خود گفته است که رقم کودکای  که از خشونت ها در محالت زیست شان رنج یم برند، از 
 .میلیون در سال گذشته میالدی افزایش یافته است ۴۲۶به حدود  ۲۰۱۸سال 
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 ناحیه کابل افغانستان ۷پته: د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، 
 

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 کودکان افغان مرصوف کار روی مزرعه

ستان، جمهوری دموکراتیک کانگو، عراق، یمن، نایجریا، در گزارش سازمان نجات کودکان کشورهای افغان
، سوریه و جمهوری افریقای مرکزی، خطرناک ترین کشورها برای کودکان  سومالیا، سودان، سودان جنویر

میلیون کودک در  ۱۶۰درجه بندی شده اند. در این گزارش همچنان آمده است که حدود  ۲۰۱۹در سال 
 .ی مسلحانه بزرگ یم شوندمناطق  با بلند ترین شدت درگی  
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 کودکان افغان که در جنگ تولد شده و در همی   فضا بزرگ یم شوند

هزار کودک در جهان کشته و  ۹۳به این طرف حدود  ۲۰۱۰سیف د چیلدرن یادآور شده است که از سال 
 کودک در جهان قربای    ۲۵یا دچار نقص عضو شده اند. این رقم نشان یم دهد که طور اوسط روزانه 

تن بوده است، که  ۳۰۰هزار و  ۱۰همچو خشونت ها یم شوند. در سال گذشته میالدی رقم این کودکان 
بیشی  از یک سوم آنها قربای  سالح های انفجاری مانند ماین، راکت، نارنجک و بمب های خوشه ی  شده 

 .اند

 

باری است که باید انجام  در افغانستان برای شمار زیادی از کودکان آب آوردن از جمله کار های مشقت

 بدهند

است. سازمان ملل متحد سابقه رسیدهکنند به عددی یر از طرف دیگر تعداد کودکای  که تنها مهاجرت یم
کند. براساس یک کار گوید خطر قاچاقچیان انسان و باندهای تبهکار، بسیاری از این کودکان را تهدید یمیم

 و اق
ی

، شانس دریافت پناهندگ   امت در اتحادیه اروپا برای کودکان مهاجر و بدون همراه به وضوحتحقیقای 
 یم کنند

ی
ایط فاجعه باری زندگ  .کاهش یافته است و بسیاری از آن ها در رسر



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

13 

 

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

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

 (2020کودکان مهاجر افغان در اردوگاه الیوناس در شهر آتن آلمان )اکتوبر 

ان در ترس دائیم از بازداشت یا کودکان و نوجوان»سازمان سیف د چیلدرن، چندی قبل گفته است که 
 یم کنند. 

ی
مرزهای شان را  ۲۰۱۵افزون براین، بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا از سال « اخراج زندگ

ی یم کنند.  انیتا یر بونده گارد،  بسته و در مورد الحاق اعضای خانواده های پناهجویان به آن ها سختگی 
رفتار اروپا با این کودکان که شدیدا نیازمند به کمک هستند، مدیر این سازمان در اروپا گفته است که 

قابل قبول است  .غی 
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 ناحیه کابل افغانستان ۷پته: د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، 
 

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

 یک خانواده مهاجر در جزیره لیسبوس یونان

ان کشورهای اروپای  نخستی   افرادی بودند که شع»یر بونده گارد، اعالم کرد:   ار در آن زمان رسان و رهیر
پا یت  را به تصویب رساندند که براساس آن مهاجرت به ارو دیگر هیچوقت را رس دادند. اما آن ها بعدا قوان

کودک یط   ۷۰۰او در ادامه گفت، یط پنج سال گذشته دست کم « دشوارتر و خطرناک تر از قبل شد. 
انه و ورود به اروپا جان باخته اند ه مدیی     .تالش برای عبور از بحی 
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 ناحیه کابل افغانستان ۷پته: د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، 
 

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 پ موریا ایجاد شده استکمپ کاراتیپه در جزیره لیسبوس که بعد از آتش گرفی   کم

هزار کودک به جزایر یونان رسیده و مجبور به  ۱۰حدود  ۲۰۱۹براساس این گزارش، از ماه اگست سال 
ایط فاجعه باری بودند. براین اساس سن   در رسر

ی
سال بوده است.  ۱۲درصد از آن ها کمی  از  ۶۰زندگ

بدون همراه در اتحادیه اروپا  هزار کودک مهاجر و  ۲۱۰افزون براین، یط پنج سال گذشته حدود 
 ارائه کرده اند. اما شمار واقیع کودکان و نوجوانان بدون همراه که در کشورهای عضو 

ی
 درخواست پناهندگ

 یم کنند،
ی

 یم کنند و ب  احتماال بسیار بیشی  از این است.  زندگ
ی

قانوی  زندگ سیاری از آن ها به صورت غی 
براساس  هره کشر و سواستفاده جنش آن ها را تهدید یم کند. خطر رفتار خشونت آمی   توسط پولیس، ب

 .کودک در بازداشت به رس یم بردند  ۳۳۱این گزارش در ماه مارچ سال روان، فقط در یونان 
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 ناحیه کابل افغانستان ۷پته: د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، 
 

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

 .کودکان مهاجر در کشورهای اروپای  

یه اروپا از اصالحای  که به نفع کودکان مهاجر انجام شده، از جمله یم توان از اعالمیه کمیسیون اتحاد
برای محافظت از کودکان مهاجر نام برد. اما گفته یم شود که این اصالحات تحت الشعاع سیاست های 
د که هدف شان دور نگه داشی   این کودکان از ار  انه اتحادیه اروپا در قبال مهاجران قرار یم گی  وپا سختگی 

د واروپا باید ا»ر گزارش اش گفته است: د ازمان سیف د چیلدرنس است.  سیاست  ز گذشته درس بگی 
 کودکان تمام شود

ی
  «.جدید مهاجرت نباید به هزینه زندگ
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 ناحیه کابل افغانستان ۷پته: د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، 
 

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 کودکان مهاجر از افغانستان در یونان

حکومت آلمان بعد از آتش سوزی ویرانگر در کمپ پناهجویان موریا واقع در جزیره لیسبوس یونان 
ونان مستحق حفاظت شناخته شده اند، تن از خانواده های پناهجوی  را که در ی ۱۵۵۳تصمیم گرفت که 

پناهجوی زیر سن بدون همراه نی   سهیم شده است که بعد از  ۴۰۰بپذیرد. عالوه بر آن آلمان در پذیرش 
 .آتش سوزی در موریا توسط حکومت یونان به مناطق خشکه و غی  جزیره ی  این کشور منتقل شده اند

 .داده استپناهجو را وعده  ۱۵۰آلمان از این میان پذیرش 

بعد از موافقت حکومت فدرال  افزون بر این هورست زی  هوفر، وزیر داخله آلمان پیش از این در ماه مارچ
کودک بیمار را همراه با اعضای نزدیک خانواده  ۲۴۳تصمیم گرفت که در چارچوب یک اقدام امدادی 

مه در مجموع یازده کشور عضو هایشان از یونان پذیرش کند. بنا بر معلومات وزارت مربوطه در این برنا
 .اتحادیه اروپا و همچنان ناروی و ضبستان سهم گرفته اند

 مهاجران زیرسن بدون همراه و بیمار در حال انتقال از یونان به آلمان

ک حکومت فدرال و ایالت های آلمان به ایالت ها تقسیمات یم  این پناهجویان براساس یک طرح مشی 
 و به ویژه نیازمندی های صیح افراد تازه وارد نی   در نظر گرفته گردند. در این تقسیمات 

ی
روابط خانوادگ

پناهجو از یونان با  ۹۰۵یم شود. به گفته وزارت داخله آلمان، از ابتدای سال جاری تاکنون در مجموع 
های هواپیما به آلمان آورده شده اند. آنها به گروه های مختلق  تعلق دارند که براساس توافق نامه 

کودک بیمار   ۲۴۳مختلف به آلمان انتقال پیدا کرده اند. در بهار سال روان میالدی تصمیم گرفته شد تا 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

همراه با خانواده هایشان از یونان به آلمان انتقال داده شوند. عالوه بر این، حکومت آلمان اعالم کرد که 
توسط حکومت یونان به مناطق خردسال بدون همراه که پس از آتش سوزی در موریا  ۴۰۰در پذیریش 

کت خواهد کرد. آلمان حداکیر  تن از این کودکان را یم پذیرد. به این  ۱۵۰غی  جزیره ی  منتقل شده اند، رسر
تن یم  ۱۱۹۲ترتیب شمار پناهجویای  که از ماه اپریل تا کنون به آلمان انتقال داده شده اند، در مجموع به 

  .رسد

  


