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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 صفحه                                                                                                                              عناوین                   

 4 ---------------------------------------------- (وزیاند)مهاجر نشده ی  دستگ هیمهاجر در ترک ۱۱۳۰۰۰از  شیدر سال روان ب

گذرا(تونس یهامهاجران در آب قیکشته در غرق شدن قا ۲۰  5 ------------------------------------------------ فارس( یخیر

انهیمهاجران رسگردان در مد یرضاکار جستجو  لوتانیپ  6 ---------------------------------------(وزیرا از رس گرفتند)مهاجر ن یر

 8 --------------------------------------------------------------- رسد یها مهیخ ر یدور از خانواده و ز  ان؛یپناهجو  یلدایجشن 

 11 ----------------------------------------------------- ) هشت صبح(قانون  ی  غ انیپناهجو  بیارتش مجارستان در تعق قیقا

قر  11کشف اجساد   12 ------------------------------------------------------------------------ ونزوئال پناهجو در سواحل رسر

 13 --------------------------------------------------------------- (رنایتونس)ا یبار در آبها نیا ان؛یپناهجو  مرگ یتکرار تراژد

 14 ------------------------------------------------------------------- (رنای)اسیانگل پناهجو در مراکز مهاجرنر  ۲۹مرگ مرموز 

انهیمد یمهاجر در آبها ۲۰کم دست  16 -------------------------------------------- (وزیورنیدر سواحل تونس غرق شدند) یر

 17 ------------------------------------ (یآزاد و ی)رادی   سنگ یهایهرات پس از برفبار -ها مسافر در شاهراه غورده ماندنی  گ
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 اخبار میر  کامل

 

 

 تصویر آرشیف: گرویه از مهاجران در ترکیه. عکس از پیکچر الیانس

قانون  را در این کشور  ۵۰۰بیش از  ۲۰۲۰ال بودند که در سهای ترکیه پیش بین  کردهمقام هزار مهاجر غی 

گوید که به دلیل شیوع ویروس کرونا این رقم کاهش دستگی  خواهند کرد اما حال وزارت داخله ترکیه یم

 دستگی  شده ۱۱۳یافته و حدود 
قانون   .اندهزار مهاجر غی 

برگزار شد گفت که وزیر داخله ترکیه، سلیمان سویلو، در نشست روز جهان  مهاجران که هفته گذشته 

قانون  در ترکیه چندین برابر کاهش یافته است ی مهاجران غی   .دستگی 

گزاری رسیم اناتویل، وزیر داخله ترکیه گفت:  مهاجر  ۴۵۴۶۶۲( ۲۰۱۹در سال گذشته )» به گزارش خیر

وهای امنینر دستگی  شده بودند. ما انتظار داشتیم که این رقم امسال به  برسد اما هزار نفر  ۵۰۰توسط نی 

 دستگی  شده ۱۱۳۸۶۵به دلیل ویروس کرونا تا کنون 
قانون   «.اندمهاجر غی 

وزیر داخله ترکیه از سیاست مهاجرنر اروپا انتقاد کرد و گفت که مهاجرت یک واقعیت تاریخ  است اما در 

 .شوداین واقعیت در اروپا یک مشکل اجتمایع تلقر یم ۲۱قرن 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

فت  .بعد از جنگ دوم جهان  را مرهون کارگران مهاجر دانست های اروپا او در ادامه پیشر

 یم ۴حدود 
ی

ین رقم مهاجران میلیون مهاجر سوری در ترکیه زندگ بان بزرگیر کنند و به این ترتیب این کشور می  

 .روددر جهان به شمار یم

زیت به مقصد بخش زیادی از مهاجران آسیانی از جمله مهاجران افغان از ترکیه به عنوان یک کشور تران

 .کننداروپا استفاده یم

های تونس حی   تالش برای رسیدن به ایتالیا غرق شد و حداقل یک قایق حامل مهاجران آفریقانی در آب

 .بیست نفر جان باختند

 

گزاری فارس، به گزارش گروه بی    ها امروز پنجشبه به نقل از مقام تونیس از بروز سانحه رسانهالملل خیر

 .مرگبار برای یک قایق حامل مهاجران خیر دادند

گزاری ز  به گزارش خیر ، یک مقام امنینر در تونس از غرق شدن قایق حامل مهاجران از آفریقا و فوت روییر

 .حداقل بیست نفر از آنها خیر داد

انه  ۴۵به گفته این مقام تونیس، یک قایق حامل حدود  مهاجر در حایل که تالش کرد خود را از دریای مدییر

 .سانحه و غرق شدی ایتالیا برساند، دچار «المپدوسا»های جزیره به آب

https://english.alarabiya.net/en/News/north-africa/2020/12/24/At-least-20-dead-as-migrant-boat-sinks-off-Tunisia-Official
https://english.alarabiya.net/en/News/north-africa/2020/12/24/At-least-20-dead-as-migrant-boat-sinks-off-Tunisia-Official
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وهای گارد ساحیل تونس توانستند پنج نفر از رسنشینان این قایق را نجات دهند و جستجوی برای یافیر   نی 

 .حدود بیست نفر دیگر ادامه دارد

های مهاجران کشورهای آفریقانی و برخ  کشورهای منطقه غرب آسیا حی   تالش برای غرق شدن قایق

 .ی بر جا گذاشته استهای اخی  تلفات بسیار پانی در سالرساندن خودشان به کشورهای ارو 

مهاجران و پناهجویان آفریقانی که در کشورهای خود با مشکالت امنینر و اقتصادی روبرو هستند، به امید 

اییط بهیر سوار بر قایق کنند از مسی  ناامن شوند و تالش یمهای انسان یمهای قاچاقخ  دستیانر به رسر

انه خود را به قاره اروپا برساننداقیانوس اطلس ی   .ا دریای مدییر

  

 

یپی انه در هواپیمای کولییر
 عکس از گایل هنکنس/ پیلوتان رضاکار. ۲لوتان رضاکار هنگام جستجوهای هوانی بر فراز مدییر

انه را از رس گرفته ۱۲از  اند تا به دسمیر به این سو، پیلوتان رضاکار پروازهای تجسیس خود در آسمان مدییر

 در دریا رسگردان هستند. سازمان پیلوتان رضاکار از آغاز فعالیت
ً
های کمک مهاجران  بشتابند که احتماال

 .ستهزار مهاجر سهم گرفته ا ۶۰۰۰تا کنون در نجات نزدیک به  ۲۰۱۸خود در 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

انه را در پایان سال  انجام  ۲۰۱۹پیلوتان رضاکار آخرین ماموریت خود برای جستجوی مهاجران در مدییر

ی   .کننددوباره جستجوها را آغاز یم ۲داده بودند و یک سال بعد با یک هواپیمای جدید کولییر

یت باید خییل پیش از این مامور » ژوزه بوناوانت، از بنیانگذاران سازمان پیلوتان رضاکار به مهاجر نیوز گفت: 

 «.عویق افتادهای متعدد بارها به تکردیم اما کار روی هواپیمای جدید به دلیل قرنطی   خود را آغاز یم

 

های لیبیا، دسمیر به این سو در آب ۱۲ژوزه بوناوانت در ادامه گفت که یط پنج ماموریت انجام شده از 

این به معن  آن نیست که یط این مدت » اند اما بر نخوردهپیلوتان رضاکار با یک کشنر مهاجران هم 

انه سفر نکرده های مهاجران بعد از حرکت، از سوی محافظان اند. احتمال دارد کشنر مهاجران از طریق مدییر

 «.ساحیل متوقف شده باشند

 .لس غرق شدهای طرابارند و چند روز پیش، یک کشنر مهاجران در آبها همچنان ادامه داو گفت که تنش

ی  انه، هر بار چهار تن در هواپیمای کولییر
حضور دارند: یک  ۲برای انجام ماموریت جستجو بر فراز مدییر

ها با یک فرد رابط در زمی   تماس دارد و این آخری وظیفه دارد در صورت پیلوت و سه ناظر که ییک از آن

 با ایتالیا، مالتا و یا لیبیا 
ی

ول و هماهنیک  .یان قرار دهدجر  را در نیاز مرکز کنیر

 

انه در نجات نزدیک به   ۷۸پرواز انجام داده و با تشخیص  ۹۵سازمان پیلوتان رضاکار تا کنون   هزار  ۶۰۰۰کشنر رسگردان در مدییر

 مهاجر سهم گرفته است. عکس از گایل هنکنس/ پیلوتان رضاکار
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

انه یک کشنر در حال غرق شدن را  ها از دهند تا رسیدن کمکتشخیص یم پیلوتان رضاکار وقنر در مدییر

ند اما اگر خطر خایص متوجه کشنر نباشد آنطریق هوا، کشنر را زیر نظر یم های مسئول یا  ها تنها مقامگی 

انه را ادامه یمهای دیگر در منطقه را از حضور کشنر آگاه یمکشنر   .دهندسازند و پرواز خود در آسمان مدییر

 را در جانی تشخیص یم »گوید: ژوزه بوناوانت یم
دهیم احتمال زیادی وجود دارد که  وقنر یک کشنر

 «.های دیگری را نی   در منطقه پیدا کنیمکشنر 

  ۷۸شخیص پرواز انجام داده و با ت ۹۵تا کنون  ۲۰۱۸های خود در سازمان پیلوتان رضاکار از آغاز فعالیت

انه   .هاجر سهم گرفته استهزار م ۶۰۰۰ه بدر نجات نزدیک  کشنر رسگردان در مدییر

 

 
 سفره یلدای یک زوج مهاجر افغان زیر یک خیمه در جزیره لسبوس یونان/ عکس از جمشید امیری

اییط ناگوار زیر خیمه های  اردوگایه در همزمان با جشن کریسمس در اتحادیه اروپا، برخ  پناهجویان در رسر
جزیره لسبوس یونان شب چله یا یلدا را تجلیل کردند. آنها در این شب آرزو کردند "کابوس مهاجرت" برای 

 .شان پایان یابد

ی و همشش یلدا را کنار ساحل دریای اژه تجلیل کردند؛ اما نه مثل گردشگران  که به این جزیره  جمشید امی 
رسد و نمناک که از سقفش آب یم چکد و روی تکه فرشر که درشنر تفریخ یم آیند، بلکه زیر خیمه ای 

 .سنگ ریزه ها را یم توان از زیرش حس کرد
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

آنها سه سال است که کشورشان افغانستان را به خاطر جنگ و ناامن  ترک کرده و به سوی اروپا حرکت  
سیده شما چرا آمده هنوز هیچ کیس از ما »ماه است که در جزیره لسبوس یونان هستند:  ۱۷کردند و  نی 

 .«اید و مشکل تان چیست

هزار مهاجر دیگر به اردوگاه چادری کاراتپه منتقل  ۱۲پس از آتش سوزی در موریا این زوج جوان نی   مثل 
شدند. کمن  که ظرف چند روز در محوطه ای نظایم ساخته شد؛ جانی که زمان  محل انداخت های ارتش 

 .نشده پیدا یم شود بود و هنوز از آنجا مهمات منفجر 

زیر چادرهانی که در ساحل دریای اژه برپا شده اند، رطوبت داردو مخصوصا در زمستان بسیار رسد است. 
امیدوارم ما هم روزی بتوانیم مثل دیگر مردم در اتحادیه اروپا جشن های »جمشید به مهاجرنیوز گفت: 

 .«نیممان را در کنار خانواده مان و در آرامش و رفاه برگزار ک

این اولی   جشن  نیست که جمشید و خانمش در دنیای مسافرت و دور از خانواده های شان برگزار یم کنند. 
ساله بودم که  ۱۵من »پریسا وییس، خانم جمشید چندین سال است که پدر و مادرش را ندیده است: 

 یم کنند. دلم برا
ی

ی شان بسیار تنگ شده و یم ازدواج کردم. پدر و مادرم شش سال است که در آلمان زندگ
 .«خواهم هرچه زودتر نزد آنها رسیده و جشن های بعدی را با آنها تجلیل کنم

 

ی و پریسا وییس زوج مهاجر افغان در کمپ کاراتپه در جزیره لسبوس یونان. عکس )عکس  جمشید امی 
ی و پریسا وییس(  از جمشید امی 

 سلق 
س نیست. پریسا به خاطر وضع روخ آشفته اش تحت درم ان قرار دارد؛ هرچند خدمات درمان  کاق  در دسیر

همه پناهجویان به شدت دچار بیماری »جمشید تالش یم کند خانمش از نظر روخ از این بدتر نشود: 
س  های روخ و روان  هستند. با تجلیل از شب یلدا و دیگر مناسبت ها، با همان اندک امکانانر که در دسیر

های دیگری کنیم تا وضع روخ مان از این بدتر نشود داریم، تالش یم کنیم  .«ذهن خودمان را درگی  چی  
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ی سه ساله به مهاجرنیوز قصه کرد که چند روز پیش در این اردوگاه گویا مورد تجاوز قرار   پریسا از دخیر
 یم کردند. با ما آشنا بودند. حاال ک»گرفت: 

ی
ه گفته یم خانواده این دخیر دو خیمه از ما آنطرف تر زندگ
شان تجاوز شده، آنها را به کمن  بهیر برده اند

 .«شود به دخیر

ی و زد و خورد، رسقت و حنر آزار و اذیت و تجاوز به امری پذیرفته شده در این اردوگ اه رویدادهانی مثل درگی 
ان اینجا اصال امنیت جان  و روان  ندارند. من به »تبدیل شده اند. پریسا افزود:  آرزوی امنیت زنان و دخیر

ان به اروپا آمدم، اما نیم دانستم که در اتحادیه اروپا نی   به عنوان یک زن در امان نیستم. همه زنان و دخیر 
در این کمپ تحت تهدید هستند و همی   که هوا کیم تاریک یم شود، اصال نیم توانند تنها حنر برای رفع 

 .«حاجت دستشونی بروند

ابوس مهاجرت" یاد یم کند و یم خواهد مقام های اروپانی در جریان جشن  جمشید از این وضع به عنوان "ک
امیدوارم زمان  که در خانه های گرم شان کنار خانواده و دوستان شان »کریسمس به مهاجران نی   فکر کنند: 

جشن سال نو و کریسمس را تجلیل یم کنند به این هم فکر کنند که انسان هانی مثل من و خانمم و حنر  
 یم کنند و امیدوار تصمییم انسان  از سوی آنها یم باشندکود 

ی
 .«کان شان زیر خیمه هانی رسد و نمناک زندگ

ی مهاجر افغان و خانمش پریسا یلدا را زیر خیمه اردوگاه مهاجران در لسبوس جشن گرفتند.  جمشید امی 
 )عکس از پریسا وییس(

 
 

ان در آلمان در گزارشر تازه از وضع مهاجران در جزیره گونیر بورکهارت، رئیس "پروازیل" سازمان حایم مهاجر 
وضع انسان های آواره در اردوگاه های جزیره های یونان  »های یونان به شدت انتقاد کرده و گفته است: 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

بسیار وخیم است. کشورهای عضو اتحادیه اروپا به شمول آلمان باید هرچه زودتر اقدامات عمیل نموده و 
ی را   «.بپذیرندمهاجران بیشیر

چند روز پیش اکیر نمایندگان پارلمان آلمان به جز حزب راستگرای "بدیل برای آلمان" خواهان تصمییم 
عاجل از سوی مقام های دولت فدرال آلمان برای بهبود وضع مهاجران به عنوان "اقدایم به مناسبت جشن  

 .کریسمس" شدند

آمدن سال نو میالدی در ییک از کشورهای عضو اتحادیه هزاران پناهجو مثل جمشید و پریسا آروز دارند با 
اروپا قبول شوند و بتوانند طوالن  ترین شب زمستان، جشن "چله" و یا همان "یلدا" را در زمستان بعدی، 

 .در کنار خانواده و دوستان شان برگزار کنند

 

قانون  پناهجویان از مرز، به یاری پولیس این کشور آمد. ارتش مجارستان، برای م یک قایق  حدود کردن عبور غی 

مجارستان و رصبستان س هر روز در مرز آنر رونر است، از این پبه گزارش یورونیوز، قایق باژا که ویژه ماین

قانون  مهاجران و پناهجویان شود. زند تا مانع از ورود غروی رودخانه تسا گشت یم  ی 

گویند روزی آن یم دید در شب، حسگرهای حرارنر و رادار مجهز است و مأموران گشت باژا به دوربی   

 نیست که در حاشیه رودخانه پناهجو پیدا نکنند. 

ها و َبر های حفاظنر و سیم خاردار کار گذاشته است و حاال قاچاقد دیوارهمجارستان در مرز زمین  خو 

 سوی مرز برسانند. پناهجویان تالش دارند با عبور از رودخانه خود را به آن
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ون نیاید و مقامات فقط چند دقیقه غوطه  است تا فرد هرگز زنده از آب بی 
 
خوردن در آب رسد رودخانه کاق

 حضور قایق ارتش تأثی  بازدارنده روی مهاجران داشته باشد.  مجارستان امیدوار اند 

قانون  به گزارش رسانه ، به وسیله قایق و در مرز های داخیل مجارستان، شمار بسیاری از این ترددهای غی 

 شامل حاشیه جنونر رود و دریاچه تیسا یمآنر این کشور روی یم
ً
شود. به همی   دلیل پولیس دهد که عمدتا

وهای مسلح شد.  مجارستان  مدنر پیش برای پاِیش این مناطق خواستار کمک نی 

مشاور رییس جمهور این کشور در روزهای گذشته اعالم کرده بود که تنها ظرف دو هفته نخست ماه جنوری 

قانون  از مرز این کشور عبور کنند. اند به پناهجو و مهاجر تالش کرده ۱۶۳۰امسال   شکل غی 

قانون  به خاک خود را ثبت کردند. برآورد  ۲۰۰هزار و  ۱۷ارستان سال گذشته مقامات مج مورد ورود غی 

ی نشان یمسازمان  جر هم اکنون در راه رسیدن به اروپا هستند. هزار مها ۱۰۰دهد که حدود های حقوق بشر

 ونزوئال خیر داده است 11کشف اجساد   گارد ساحیل ترینیداد و توباگو از 
قر  .پناهجو در سواحل رسر

 

گزاری فارس، گارد ساحیل ترینیداد و توباگو در آمریکا جنونر از کشف جسد   الملل خیر
پناهجوی ونزوئالنی در  11به گزارش گروه بی  

  .آبهای این کشور خیر داد

ز مدیع است که این افراد با قایق قصد داش گزاری روییر   .دتند از ونزوئال به کشور ترینیداد و توباگو برونخیر

هزار ونزوئالنی که اکیر آنها به دلیل بحران اقتصادی، بیکاری و.. در  40براساس این گزارش، در حال حارص  

 یم
ی

  .کنندونزوئال از این کشور خارج شده در ترینیداد و توباگو زندگ
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

شوند سفر کوچک که بیشیر از ظرفیت در آن سوار یم  این گزارش افزود: بیشیر پناهجویان با قایقهای

 .کنندیم

یا»نفر روز شنبه در نزدییک شهر ساحیل  11اجساد این  شود در ونزوئال پیدا شده است و گفته یم« گوئی 

ی از آنها در  6مسافر در روز  20مربوط به قایقر بوده که با  دسامیر از همی   شهر حرکت کرده و دیگر خیر

  .استدست نبوده 

آمریکا و کشورهای هم پیمان این کشور که در تالش برای برکناری نیکالس مادورو رئیس جمهوری قانون  

 .اندمحارصه دریانی این کشور را در دستور کار قرار داده 2018ونزوئال هستند از سال 

 عکس آرشیوی است

 که به خاطر بحران اقتصادی و در ن  یافیر  شغل، هر از چند گایه در پتراژدی مرگ  -ایرنا  -تهران 
ناهجویان 

 .نفر دیگر را رقم زد ۲۰آبهای تونس مرگ شود، این بار در نقاط مختلف جهان تکرار یم

مهاجر از مردم ساکنان منطقه جنوب  ۲۰فرانسه، اجساد « آر.ت.ال»به گزارش روز جمعه شبکه رادیونی 

وی دریانی تونس در خارج از بندر صفاقس صحرا در قاره آفریقا قر  روز پنجشنبه توسط نی  در ساحل رسر

ون کشیده شد  .این کشور از آب بی 

https://www.irna.ir/news/84160863/%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%98%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://img9.irna.ir/d/r2/2020/09/29/4/157647352.jpg
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 ۴۰به نقل از وزارت دفاع تونس، در ن  غرق شدن یک قایق در آبهای ساحیل این کشور که پیش از حادثه ، 

ها برای نفر دیگر نجات یافتند. تالش ۵نفر از پناهجویان جان خود را از دست داده و ۲۰مسافر داشته، 

 .باختگان همچنان ادامه داردپیدا کردن دیگر مسافران و اجساد جان

ود، قرار بود به طور غی  بعازم شده  « Sidi Mansour - سیدی منصور»ناهجویان که از شهر قایق پ

 .برساند قانون  خود را به سواحل ایتالیا 

 .استمنتقل شده  نباختگان برای کشف علت مرگ به بیمارستااجساد جان

 ،  و در اواسط ماه دسامیر
وی  له سههای مختلف آفریقانی از جممهاجر از ملیت ۹۳پیشیر تونیس توسط نی 

 .س نجات داده شدندهای این کشور در خارج از شهر صفاقدریانی تونس در آب

، اجساد   «Kerkennah – جزایر ِقرِقنه»ماجر پس از غرق شدن یک قایق در سواحل  ۳۴در ماه ژوئن نی  

 .یافت شد

نفر هنگام تالش برای  ۸۵۸۱، تا اواسط سپتامیر  ۲۰۲۰طبق آمار وزارت کشور تونس، از آغاز سال میالدی 

 .اندرساندن خود به اروپا از طریق سواحل تونس ، متوقف شده

ها برای رساندن خود به اتحادیه مهزار نفر از این  ۱۲۳ براساس آمار سازمان ملل، سال گذشته حدود سی 

 .هزار مورد بوده است ۲۲اروپا استفاده کردند و این رقم در سال جاری 

انه، بحران کرونا پذیرش مهاجران نجات براساس اعالم بر  خ  کشورهای اتحادیه اروپا در حاشیه دریای مدییر

 .کندیافته از دریا را دشوارتر یم

ز پناهجو در مراک ۲۹شنبه در گزارشر تکان دهنده از مرگ مرموز وزنامه گاردین روز سهر  –یرنا ا –لندن 

ان پنج برابر شمار مهاجران  است که در همی    مهاجرنر انگلیس یط یک سال گذشته خیر داد که این می  

 .اندو جان خود را از دست داده مدت در کانال مانش غرق شده

شیر به گزارش ایرنا به نقل از گاردین، هویت و علت مرگ پنهاجویان فاش نشده است. این در حالیست که بی

 .نداسال سن داشته و زمان  که به انگلیس مهاجرت کردند به لحاظ جسمان  سالم بوده  ۴۰تا  ۲۰ها بی   آن

 ۱۹ساله از کشور ساحل عاج است که نهم نوامیر ) ۲۷« محمد کامرا»ییک از قربانیان فردی به نام 

برد. ش از مرگ از درد کمر رنج یمسد او در اتاقش یافت شد. او که از مسی  لینر وارد انگلیس شد، پیج آبان(

ق انگلیس شد  .محمد کامرا بوسیله قایق بادی از مسی  پر خطر کانال مانش وارد سواحل جنوب رسر

https://www.irna.ir/news/84148596/%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%85%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B2-%DB%B2%DB%B9-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ییک از دوستانش که او را همرایه کرده بود گفت: محمد فردی اجتمایع بود و زمان  که وارد خاک انگلیس 

 جدیدی را شدیم یم
ی

 .خواهد داشت خندید چون معتقد بود که زندگ

 .یک سخنگوی وزارت کشور انگلیس این حادثه را تائید اما علت فوت او را اعالم نکرد

 ۱۶اوت ) ۶ساله نی   که از یمن به انگلیس مهاجرت کرده بود جسدش  ۴۱عبدهللا احمد عبدهللا الحبیب 

ته به همراه سایر مرداد( در ییک از مراکز مهاجرنر وزارت کشور در منچسیر پیدا شد. او تابستان گذش

 که از یمن و سوریه مهاجرت کرده بودند از مسی  کانال مانش به انگلیس سفر کرد. ماموران مرزی 
پناهندگان 

 .رکز مهاجرنر بدفوردشایر حبس و سپس به منچسیر منتقل کردندها را سه روز در مانگلیس آن

ای که بر اثر پناهجوی نیجریه« ووریمر اوکاسکا»ای در انگلیس مرگ آذر( هیئت منصفه ۱۰) نوامیر  ۳۰

 .خونریزی مغزی جان داد غی  طبییع تلقر کردند

شورای پنهاجویان اسکاتلند خواستار تحقیقات کامل و مستقل درباره مرگ این افراد شده است. هم زمان  

نطقه گرویه از نمایندگان مجلس از شهرستان گالسکو نی   خواستار بررش علت مرگ سه پناهجو در این م

 .اندشده

 

از کشور اوگاندا ییک از این افراد است که جسدش در کنار تخت فرزندش یافت شده است. « مرش باگوما»

ب گلوله پلیس از پا درآمدند  .عدنان اولبه و بدرالدین عبدهللا ادم از سوریه نی   به رص 

https://img9.irna.ir/d/r2/2020/12/15/4/157769579.jpg
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

یه « کلر موسیل» مگدر این باره یم « کاله۴کر»موسس و بنیان گذار موسسه خی  آور است که وید: رسر

ی در مراکز مهاجرنر وزارت کشور انگلیس نسبت به بندر کاله و یا آن کنند هانی که تالش یمپناهجویان بیشیر

ها مسی  پر مشقنر دهند. پناهجویان افراد مقاوم و رسسخنر هستند. آناز کانال مانش مهاجرت کنند جان یم

ی یمگذارند و سخنر را از جهنم لینر پشت رس یم  را سی 
کنند تا خود را به اینجا برسانند. اما های باورنکردن 

 .ها در این کشور داریم ظالمانه استرفتاری که با آن

 نیم
 
 مانند غذا و البسه کاق

ی
های نظایم و ها را در پادگاندهد. آنوی افزود: دولت ما نیازهای اولیه زندگ

 کند، دائما را تتر به پرونده آنی    عرس اینکه کند و به جای های نمور قفل و زندان  یمهتل
ی

هدید به ها رسیدگ

 .کنداخراج یم

ی    ح کرد که ایط ایرانیان مهاجران  تشر  ییک از هم وطنان خی  مقیم انگلیس نی   وضعیت اسفنایک را از رسر
 پیشیر

ذکر نشود ست نامش برند. او که خواتا روشن شدن تکلیف اقامتشان در مراکز مهاجرنر انگلیس به رس یم

نگار ایرنا افزود:   واقع در جنوب لندن شناسانی   در گفت وگو با خیر
مهاجران  که او در یک مرکز مهاجرنر

ی بر تن دارند رس یمهاست با همان البسهکرده، هفته کنند. در میان این افراد  هانی که در زمان دستگی 

 یم
ی

 .کنندیه دریافت یموی دولت تغذکنند که تنها یک وعده در روز از سکودکان و زنان  زندگ

د که دادگاه عایل انگلیس دیروز با صدور حکیم اعالم کرد که وزارت کشور این تحوالت در حایل صورت یم گی 

 .از پس مسئولینر که در راستای حفاظت از حقوق بشر دارد بر نیامده است

 

Sergi Camara   -   کن  رایت  AP Photo 

شنبه در ن  غرق شدن قایق قاچاقچیان در سواحل مهاجر از کشورهای جنوب آفریقا روز پنج ۲۰حدود 

انه خود به اروپا برساند  .تونس جان خود را از دست دادند؛ این مهاجران سیع داشتند از مسی  دریای مدییر

https://per.euronews.com/2020/12/24/mediterranean-sea-20-african-migrants-dead-smuggling-boat-sank-tunisia
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

وهای ا ۵۰بنا بر اعالم سخنگوی وزارت دفاع تونس، این قایق حدود  مداد توانستند رسنشی   داشت که نی 

مهاجر دیگر که در امواج آب ناپدید شدند،  ۲۰نفر را نجات دهند. از رسنوشت حدود  ۵از این تعداد جان 

 .اطالیع در دست نیست

ی و توقیف قایقمقامات تونس یم دهند اما شمار های قاچاقچیان ادامه یمگویند اگرچه همچنان به رهگی 

 .ن مسی  به خاک ایتالیا برسانند بطور قابل توجیه افزایش یافته استافرادی که درصدد هستند خود را از ای

زدۀ جنوب آفریقا، شهروندان تونس نی   امسال بخش قابل توجیه از عالوه بر مهاجران کشورهای بحران

 .ددادند که خود را به ایتالیا رسانده بودنمهاجران  را تشکیل یم

ها جریان است که رم بارها با مقامات تونس بر رس توقیف قایق روند فزون  مهاجرت از این کشور در حایل در 

سال تا کنون خود را به ایتالیا هزار مهاجری که ام ۳۴های رسیم ایتالیا از مجموع مذاکره کرده؛ بنا بر گزارش

 .انددرصد( تونیس بوده ۳۸نفر ) ۸۴۷هزار و  ۱۲اند، رسانده

؛ اتحادیه اروپا هشدار دادنر « هزاران مهاجر»  پناه در زمستان بوسن 

قانون  به ترکیه  پرداخت کرد  اتحادیه اروپا شش میلیارد یورو برای مبارزه با مهاجرت غی 

ین گروه  پس از تونس، اتباع بنگالدش و سپس شهروندان ساحل عاج، الجزایر، پاکستان و مرص بزرگیر

انه تشکیل یم  .دهندمهاجران به ایتالیا را از مسی  مدییر

گوید شمار مهاجران  که در سال جاری میالدی در تالش برای رسیدن به اروپا الملیل مهاجرت یمسازمان بی   

انه جان باخته  .نفر رسیده است ۱۱۰۰اند به بیش از در دریای مدییر

ماندهها و طوفانرات پس از برفباریه –در مسی  شاهراه غور ها مسافر ده  اندهای شدید گی 

ا هنوز در منطقه بند پایان در برف  تجدی(  ۴ها از شب گذشته )گویند که آنشماری از مسافران یم

مانده  .اندگی 

ف حق شناس، معاون سخنگوی وزارت فواید عامه افغانستان یم شان را برای هایگروهها  گوید که آنارسر

 .بازگشانی شاهراه به محل فرستاده اند

ی وزارت فواید عامه به تمایم اداره های دویم هدایت داده تا در قسمت های والینر و ریاستوی گفت: "رهیر

ها و رفت و آمد هموطنان ما هر اقدام را برای سهولت انجام دهند. به ریاست صحت باز نگهداشیر  شاهراه

 ".ها و مسی  شاهراه بند پایان اقدام عاجل کندنی   هدایت داده شده تا در قسمت پاکسازی شاهراه عامه غور 

https://per.euronews.com/2020/12/24/eu-commission-alarming-migration-bosnia-herzegovina-reopen-bira-ciljuge-shelter
https://per.euronews.com/2020/12/17/eu-gives-6-billions-euro-to-turkey-for-blocking-migrant-on-his-soils


http://www.morr.gov.af 
 د اطالعاتو او عامه اړیکو ریاست
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مانده یمحفیظ ها زنان و کودکان نی   شامل هستند و اگر کمیک به گوید که در میان آنهللا ییک از مسافران گی 

 جان یمآن
ی

 دهندها نرسد در نتیجۀ رسدی هوا و گرسنیک

 

 .های دولنر خواسته اند تا به زودی برای گشایش شاهراه اقدام کننداممسافران از مق

 

 

 

 

 

 


