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 صفحه                                                                                                                              عناوین                   

 4 ---------------------------------------------- وله( چهی) دو ونانی سبوسیدر ل انیپناهجو  یبرا یدیساخت کمپ جد عی    تس 

 6 ----------------------- (وزیدر بندر کالوادوس نجات داده شدند)مهاجر ن قیمهاجر پس از واژگون شدن قا١٢کانال مانش: 

 8 ------------------------------------------------- در تهران) هشت صبح( افغانستان  « مهاجر زن»به  رانیا سیزدن پول یلیس

   روسی: اثرات و ٢٠٢٠سال 
 

 9 ---------------------------------------------- (وزی) مهاجر نیاجبار  کرونا در مهاجرت و آواره گ

 12 -------------------------------------------------------- (یآزاد و یکردند) راد  افتیدر  مهیخ رسپناه در بوسن   ن   انیپناهجو 

 15 --------------------------------- (وزیهمچنان پابرجاست) مهاجر ن پا یدرباره رسنوشت مهاجران در اردوگاه ل نانیعدم اطم

نه؟) مهاجر  ا یخواهد آمد  انیمهاجران به م یبرا ان  یی  تغ ا یآ یاروپا: رس از ماه جنور  هیاز اتحاد سیخروج انگل ا ی تیبرگز 

 17 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ (وزین

 19 --------------------- کا(یآمر  ی) صدامیکنیم یی  گزن مهاجر افغان را ن   بر صورت ران  یمامور ا یلیسفارت افغانستان: س

 20 ------------------- (وزین ورو ی)  بازگردانده شدند به اردوگاه سوخته بوسن   ادهیپ یبا پا انیلغو سفر به ناکجاآباد؛ پناهجو 
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 اخبار مت   کامل

مقامات یونان یم خواهند که بعد از تخریب کمپ موریا، ساخت یک اردوگاه جدید برای پناهجویان در 

جزیره لیسبوس را تسی    ع بخشند. نخست وزیر یونان روز پنجشنبه از یک کمپ پناهجویان در لیسبوس 

 .دیدار کرد

 

یاکوس میتسوتاکیس، نخست وزیر یونان روز پنجشنبه در دیدار از جزیره لیسبوس گفته است که  کی 

مقامات محیل در این میان مجوز ساخت این کمپ را صادر کرده اند. او حاال به یک مناقصه رسی    ع برای 

 «.که یک راه حل دائیم است»ساخت یک اردوگاه جدید برای پناهجویان امیدوار است 

باشنده   ۷۰۰۰  میتسوتاکیس روز پنجشنبه برای اولت   بار ازخیمه های یک کمپ موقن  دیدار کرد که حدود

در جزیره لیسبوس که در اوایل  کمپ ویران شده موریا به آن منتقل شده اند. آتش سوزی در کمپ موریا

پ موریا ساکن بودند، به یک کمماه سپتمی  رخ داد، به ویران  کامل آن منجر شد. حاال بیشی  مهاجران  که در 

 .موقت انتقال داده شده اند که از خیمه تشکیل شده است

https://www.dw.com/fa-af/%D8%AA%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DA%A9%D9%85%D9%BE-%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-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B3-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86/a-56110035
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

حکومت یونان یم خواهد در جزیره لیسبوس بار دیگر یک کمپ دائیم و ثابت برای پناهجویان ایجاد نماید 

 .تا جایگزین اردوگاه سوخته موریا شود

 

 روایت تصویررسپناه موریا به بار پناهجویان ن  وضعیت مصیبت

 رسپنایهن  

بردند. بعد از سوخت   این کمپ، اکیر این پناهجویان هزار پناهجو در اردوگاه موریا به رس یم ۱۲بیش از 

ها با بر پا  ها در نزدییک یک کمپ دیگر در کاراتپه نداشتند. برخ  از آنای جز خوابیدن در روی رسکچاره

 دست به کار کردن خیمه برای خود رسپناه موقن  ساختند. مقام
ً
دند و یک کمپ موقن  ش های یونان فورا

 .ای در کاراتپه ایجاد کردندخیمه
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ساخت این اردوگاه جدید که به دلیل مخالفت مردم و مقامات محیل با تاخی  مواجه شد، به کمک مایل 

نفر در کمپ های پناهجویان در جزایر یونان  ۱۷۰۰۰اتحادیه اروپا ساخته خواهد شد. در مجموع بیش از 

 .به رس یم برند

توجیه از مهاجران را که به اروپا یم بار اصیل مسئولیت شمار قابل  ۲۰۱۶و  ۲۰۱۵یونان در سال های 

های اژه که به ترکیه نزدیک است، وارد یونان یم شدند  آب آمدند، به دوش کشید. بسیاری از آن ها از طریق

 .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. برخ  از  ۹۰از  بیش
 

هزار مهاجر در یونان مانده اند و هزاران پناهجو در کمپ های موقت زندگ

برند. سازمان های امدادگر مدت ها است که از ها به رس یماین پناهجویان ماه ها و یا سال ها در این کمپ

 مهاجران در این کمپ ها انتقاد یم کنند
 

ایط زندگ  .رسر

 

 

ندر آب گرفت. دسامبر قایق مهاجران در این ب ٣٠بندر "پورت آن بسان اوپین" در کالوادوس منطقه ای در نورماندی فرانسه. چهارشنبه 

 Wikimedia Commons :عکس

وهای دریانی مهاجرعراق  پس از واژگون شدن قایق  ١٢ آنها در بندر کالوادوس شب چهارشنبه توسط نی 

نجات داده شدند. در میان آنها یک نوزاد دو ماهه نی   حضور داشت که پس ازعملیات نجات به شفاخانه 

 .بایو منتقل شد
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 که یم خواستند خود را به انگلستان برسانند تت ١٢پرفکتور کالوادوس در بیانیه اعالم کرد که 
 
وسط بعه عراق

وهای دریانی فرانسه شب چهارشنبه  " نجات داده شده و به  ٣٠نی  دسامی  در بندر "پورت آن بسان اوپت  

 .پلیس تحویل گردیدند

قایق آنها قبل از عملیات نجات آب گرفته و سپس واژگون شد. بر اساس بیانیه پرفکتور کالوادوس این بندر 

 .انگلستان استیک مکان غی  معمول برای غبور و رسیدن به 

همه رسنشینان قایق توانستند بدون آسیب به ساحل امن برگردند. به گفته پرفکتور کالوادوس این مهاجران 

نه مرد و سه زن از جمله دو خردسال هستند. آنها پس از یک معاینه صیح به پلیس تحویل داده شدند. در 

 .تقل گردیدمیان آنها یک نوزاد دو ماهه با مادرش به شفاخانه بایو من

مهاجران نجات داده شده، به جز کودک نوزاد و مادرش در یک مرکز پذیرانی انتقال داده شدند. به گفته 

 .پرفکتور مسئوالن در حال برریس فردی از وضعیت اداری این مهاجران هستند

 «بندر پورت آن بسان اوپت   ییک از دورترین بندر ها برای رسیدن به انگلیس»

هاجران در آن سوار بودند کوچک بود. بنابر گفته پرفکتور این قایق در ساعت دو شب در قایق  که این م

 .بندر پورت آن بسان اوپت   واژگون شد

و های دریانی این منطقه به روزنامه لو این نخستت   بار است که »گفت:  پاریست    استیفن جرارد رئیس نی 

تا  ٥مهاجران تالش یم کنند تا از بندر پورت آن بسان اوپت   به انگلستان بروند. دمای دریا در آن شب بت   

 «.درجه سانن  گراد بود ٦٦

ان  برای مهاجران به میان خواهد آمد  برگزیت یا خروج انگلیس از اتحادیه اروپا: رس از ماه جنوری آیا تغیی 

 یا نه؟

گوید که وی به نوبه خود تعجب کرده شهردار کالوادوس کریستف وان روی به نقل از روزنامه لو پاریست   یم  

 بندر پورت آن بسان اوپت   »است که این مهاجران تصمیم گرفتند تا این راه به انگلستان بروند. او یم گوید: 

 «.ییک از دورترین بندر ها برای رسیدن به انگلیس است

د خطر های راه دریانی با وجو  ٢٠٢٠تالش های زیادی برای عبور از کانال مانش با قایق های کوچک در سال 

کانال مانش غرق شد. این حادثه چهار کشته و سه مفقود    یک قایق در پایان ماه اکتی   صورت گرفت. در

 .برجای گذاشت که قربانیان آن یک خانواده کرد ایران  بودند

 

 

 

https://www.leparisien.fr/faits-divers/un-canot-de-migrants-irakiens-chavire-a-port-en-bessin-une-premiere-30-12-2020-8416709.php#xtor=AD-1481423553
https://www.infomigrants.net/prs/post/29384/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%AF-%DB%8C%D8%A7-%D9%86%D9%87
https://www.infomigrants.net/prs/post/29384/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%AF-%DB%8C%D8%A7-%D9%86%D9%87
https://www.infomigrants.net/prs/post/28198/%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.infomigrants.net/prs/post/28198/%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%AF
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

را برریس « شهروند افغانستانه سییل زدن پولیس ایران ب»گوید صبح، کابل: سفارت افغانستان در تهران یم۸

های ای گفته است که پس از تماس با مقامشنبه، یازدهم جدی، با نسر اطالعیهکند. این نهاد، روز پنجیم

ده ، آنان وعده سی 
 .گذارندستان در میان یماش را با سفارت افغاناند که قضیه را برریس و نتیجهایران 

 ویدیونی که در آن پولیس ایران بر 
دهسییل یم« مهاجر زن افغانستان  »صورت یک  نسر ای زند، بازتاب گسی 

های اجتمایع، پس این زن از سوی پولیس های اجتمایع داشته است. به روایت کاربران شبکهدر شبکه

تهران « عسکرآباد»بازداشت و قرار بود به افغانستان رد مرز شود، اما او برای نجات فرزندش به اردوگاه 

 .رفته بود

گان مهاجران افغانستان در ایران و سفارت افغانستان در تهران افزوده است، پس از شکایت برخ  نماینده

پولیس ایران « آمی   نادرست و توهت   »گر برخورد های اجتمایع، که نشاندر شبکه« یک ویدیو کوتاه»نسر 

 .گذاشته است  های ایران  در میانبا یک مهاجر افغانستان  بود، این قضیه را با مقام

، برخوردهای توهت    وهای امنین  ایران، آمی   و لتپیش از این نی   وکوب مهاجران افغانستان از سوی نی 

اض نهادهای حایم حقوق بسر را به دنبال داشته است، اما با عامالن مواردی از این دست کم تر از سوی اعی 

 .حکومت ایران برخورد شده است
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

 

ی از سفر های مهاجرن  نیم شود. عکس: صفحه رسیم سازمان  New Humanitirian ویروس کرونا باعث جلوگی 

ی ویروس کرونا نه تنها مانع رفت و آمد و فعالیت  "New Humanitarian"بر اساس گزارش سازمان بسر

 مردم 
 

ه مهاجرت را نی   افزایش داده و خطرات زیادی را ایجاد کرده های روزمره زندگ شده است، بلکه انگی  

 .است

ی اعالم کرد که اپیدیم کرونا تاکنون یک در گزارش اخی  خود  "نیو هیومانیتارین" آژانس سازمان حقوق بسر

فت جهان شده است اما مانع سفر های مهاجرن  نیم   تحول اسایس را در جهان ایجاد کرده و مانع پیسر

 بهی  و به دنبال امنیت مجبور اند تا کشور خود را ترک کنند
 

 .شود. به گفته این سازمان مهاجران برای زندگ

دوستانه در گزاریسر  " در وب سایت ٢٠٢٠ با عنوان "مهاجران و آوارگان اجباری در سال این سازمان بسر

ی، جنگ و نقض حقوق بسر تعداد آواره گان اجباری در »رسیم خود نوشته است:  در اثر خشونت، درگی 

میلیون مهاجر در رسارس جهان یم رسد. اما برعالوه شیوع ویروس کرونا و درخواست آتش بس  ۷۹،۵حدود 

 . میلیون نفر رسیده ۸۰ی سازمان ملل، تعداد آواره گان اجباری در ماه جوالی به بت   الملیل از سو 

سازمان نیو هیومانیتارین که مستقر در شهر ژنو سوئیس است یم گوید ویروس کرونا باعث تشدید عوامل 

 افراد را در اردوگاه ها و مراکز پذیر 
 

ی کرونا زندگ انی مهاجران مهاجرت افراد شده است. از سوی دیگر همه گی 

به خطر انداخته است. این سازمان یم افزاید که ویروس کرونا باعث مشکالت بیشی  در تحرک و فعالیت 

https://www.thenewhumanitarian.org/feature/2020/12/22/Migration-forced-displacement
https://www.thenewhumanitarian.org/feature/2020/12/22/Migration-forced-displacement
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 وعودت کنندگان

های افراد شده است. به گفته این سازمان شیوع ویروس کرونا یک بهانه ای خون  است برای دولت ها تا 

 .مانع اجرای سیاست های مهاجرن  شوند

 را نی   
ن  ذکر یم کند و یم گوید که برخ  از دولت ها خدمات بهداشن  و اقتصادی را بدو این آژانس استثنائان 

 .تمایز و مطابق با وضعیت قانون  مردم به مهاجران ارائه داده اند

ی کرونا در سال های اخی  منجر به »در گزارش این سازمان همچنان آمده است:  به طور کیل همه گی 

 «.ناهندگان و پناهجویان و عدم توجه به حقوق آنها شده استمحدودیت سیاست های دولت در مورد پ

 افغانستان

ریم این سازمان در گزاریسر از مهاجران و آواره گان افغانستان یم گوید که در ایران بحران اقتصادی نایسر از تح

وری ایر  ان های ایاالت متحده منجر به بازگشت تعدادی از افغان ها به کشور شان شده است. در ماه فی 

و تعداد زیادی از افغان ها مجبور به بازگشت  ش داد. از ایی  نخستت   کشوری بود که ویروس کرونا را گسی 

 .به افغانستان شدند

 ت اختیاری یا اخراج اجباری؟مهاجرت در دوران کرونا؛ بازگش

 .پس از آمدن افغان ها از ایران اولت   نشانه مبتالیان به ویروس کرونا در افغانستان ثبت شد

وری  ۲۴مهاجران بازگشت کننده از ایران در جریان معاینه صیح در اردوگاه انصار در والیت هرات.  ی زاده. ۲۰۲۰فی 
 تصویر: پدرام قاض 

 

https://www.infomigrants.net/prs/post/27627/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C?preview=1609257409094
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پناهجوی بدون مدرک از ماه جنوری تا دسامی  سال  ۸۱۷۰۰۰بر اساس گزارش سازمان بت   الملیل مهاجرت 

جاری از ایران بازگشتند. این در حایل است که افغانستان هنوز در معرض تهدید طالبان قرار دارد. همزمان 

 از کشورهای اروپانی نی   روند اخراج پناهجویان افغان را از رس گرفت
 .ه اندبرخ 

ین شمار مهاجران افغان به کشورشان برگشته اند ۲۰۲۰در همت   مورد: در سال   بیشی 

 اروپا

 و ویروس کورنا مرزهای خود را به روی مهاجران بسته کشور های ایتالیا و مالتا در ماه اپریل به بهانه شیوع 

انه را محدود   مسافرت ها را محدود کردند. این دو کشور استفاده از کشن  ها و هواپیماهای نجات در مدیی 

کردند اما با این همه آمار رسیدن مهاجران در اروپا از طریق دریا افزایش یافته است. تعدادی زیادی از 

 خو 
 

انه از دست دادندمهاجران زندگ  .د را در مدیی 

انه  ۹۰در گزارش سازمان نیو هیومانیتارین آمده است که در سال جاری  هزار مهاجر تنها از راه دریای مدیی 

تن  ۹۵۰مهاجر وارد اروپا شدند. در این مسی  دریانی ۱۲۳به اروپا رسیده اند در حایل که در سال گذشته 

 خود را از دست دادند
 

 .زندگ

ریانی داز سوی دیگر سازمان ها از اتحادیه اروپا انتقاد کرده اند که این اتحادیه پشتیبان  خود را از نگهبانان 

و های دریانی لیبیا  اشتگاه هزار مهاجر را در سال جاری بازداشت کرده و به بازد ۱۰لیبیا ادامه داده است. نی 

 .های این کشور فرستاده اند

وری میان مر  ز یونان و ترکیه، گروه های مدافع حقوق بسر از وقوع خشونت های متعدد مقامات در اواخر فی 

 در برابر مهاجران خی  دادند. رها کردن مهاجران در دریا و اخراج آنها به ترکیه از جمله این موار 
د یونان 

 .هستند

ونان به مشکالت در اوایل ماه سپتامی  اردوگاه موریا در لسبوس یونان آتش گرفت. ن  توجیه مقامات ی

اردوگاه به عنوان نمونه ای از نقض سیاست مهاجرت اروپا ذکر شده است. بنا بر گزارش ها این آتش سوزی 

ی  دوستانه به مهاجران و مراقبت های بهداشن  در دوره همه گی  نشان داد که اروپا در ارائه خدمات بسر

کرده است که پس از آتش سوزی اردوگاه به ویروس کرونا موفق نبوده است. اگرچه اتحادیه اروپا اعالم  

 .پناهجویان موریا کمک یم کند اما تا هنوز تصمیم نهانی در این زمینه برای مهاجران عمیل نشده است

 

 

 

 

https://www.infomigrants.net/prs/post/29290/%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF
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 توزیع خیمه برای پناهجویان از سوی حکومت بوسنی هرزگوین

ی پناهجویان، برای خانواده  .ها خیمه توزی    ع کرده استحکومت بوسن  و هرزگوین بخاطر حل بحران بسر

کمپ این پناهجویان هفته گذشته در آتشسوزی سوخت و آنها در رسمای شدید، دو شب را بدون رسپناه 

ی کردند  .سی 

س صدها پناهجو   که شهروندان افغانستان هم اردوی بوسنیا روز جمعه )اول جنوری( خیمه ها را در دسی 

 .در میان شان استند، قرار داد

در نزدییک مرز کروشیا آتش گرفت. پس از آن حکومت بوسن   "Lipa اضافه از یک هفته شد که کمپ "لیپا

 .به خاطری مورد انتقاد شدید قرار گرفت که نتوانسته برای حدود یک هزار پناهجو، رسپناه فراهم کند

تن از رسبازان این کشور در عملیات برپا کردن خیمه ها  ۱۵۰ه گفت که حدود اردوی بوسن  روز جمع

اک کردند  .اشی 
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 شماری از عساکر بوسن  و هرزگوین در حال نصب کردن خیمه ها برای پناهجویان

 .بردالملیل مهاجرت پیش یمتمایم امور این کمپ تازه را سازمان بت   

اک کردند تا جهانیان را از وضعیت رقت باری که روز گذشته پناهجویان در راهپیمانی اعی   اض آمی   هم اشی 

 .در بوسن  با آن روبرو اند، آگاه سازند

اض از خوردن غذا خودداری کردند و در شعارهای نهادهای مدد رسان  یم گویند که صد ها تن در جریان اعی 

 .شان خواهان کمک جامعه جهان  به وضعیت شان شدند

کشور، به یک پایگاه ه گذشته اعالم کردند که پناهجویان را از کمپ لیپا در مرکز اینهای بوسن  هفتمقام

اض کردندرنامه عمیل نشد زیرا باشندهبدهند. اما این پیشت   نظایم انتقال یم  .های محل اعی 
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ض در بوسن  و هرزگوین  پناهجویان معی 

 ساعت در قطار موترها منتظر ماندند اما پس از آنکه برنامه اعزام آنها به پایگاه نظایم ۲۴پناهجویان برای 

رد شد، دوباره به کمپ لیپا که در آتشسوزی سوخته بود، باز گردانده شدند. آنها در دو شب گذشته برای  

 .گرم شدن، آتش افروختند اما هوا خییل رسد بود

ی قرار گرفته که هزاران ، از کشورهای جنگ بوسن  در مسی  قانون  ق میانه، افریقا و پناهجوی غی  زده در رسر

 .خواهند خود و خانواده شانرا به اروپا برسانندکنند و یمآسیا فرار یم

خواهند از شمالغرب بوسن  از مرز عبور کنند و وارد کروشیا، عضو اتحادیه اروپا شوند. سپس قصد آنها یم

 .ند اروپای غرن  استآنها رفت   به سوی کشورهای ثروتم

شمار زیادی از پناهجویان که زنان و کودکان هم در میان شان شامل اند، با خشونت از جانب پولیس مرزی 

 .شودبوسن  و مردم و باشنده های محل روبرو یم
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ساعت حبس در اتوبوس ها عرص چهارشنبه مجبور شدند به اردوگاه لیپا در شمال بوسن  و هرزگوین  ٢۴مهاجران پس از گذراندن 

ز  برگردند. عکس: دادو رویک/ رویی 

ارشنبه مجبور شدند ساعت حبس در اتوبوس ها عرص چه ٢۴مهاجر پس از گذراندن  ۹۰۰حدود 
لیل به اردوگاه لیپا در شمال بوسن  و هرزگوین برگردند. برنامه تخلیه این اردوگاه در روز سه شنبه به د

دسامی   ۲۳عدم توافق رسان سیایس این کشور عمیل نشد. اردوگاه لیپا در اثر آتش سوزی به تاری    خ 
 .تخریب گردید

مشکالت رسپناه مهاجران در بوسن  و هرزگوین همچنان پابرجاست. به دلیل عدم توافق سیایس رسان این  
تبعیدی که در آتش سوزی اردوگاه لیپا بیجا شده بودند، نتوانستند که از طریق اتوبوس ها  ۹۰۰کشور، حدود 

ان و قرار بود اتوبوس ها آنها را به مکبه محل دیگری منتقل شوند. تخلیه این اردوگاه قبال برنامه ریزی شده بود 
 .های امن بفرستند

ساعت را در اتوبوس ها در نزدیک اردوگاه لیپا گذراندند و پس از آن مجبور شدند تا دوباره رایه  ٢۴مهاجران 
این اردوگاه مخروبه شوند. بر اساس برخ  از گزارش ها این یک محارصه سیایس بود که مانع توافق مقامات در 

یس به محل اسکان جدید برای مهاجران گردید مورد   .دسی 

ایط وحشتنایک در آنجا اقامت داشتند  .مهاجران  که قبل از آتش سوزی در اردوگاه لیپا به رس یم بردند در رسر
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 وان در اورارت نماینده سازمان بت   الملیل مهاجرت در بوسنیا در مورد عدم توافق مقامات بوسنیا برای 
پیی 

ش نوشت: اسکان مهاجرا مذاکرات سیایس در آخرین لحظه به نتیجه ای »ن ابراز تأسف کرده و در صفحه تویی 
 «.مناسب منجر نشد

در واکنش به این گونه اقدام دولت بوسنیا، سازمان بت   الملیل مهاجرت، شورای پناهندگان دانمارک، سازمان 
ان بدون مرز، کمیساریای عایل پناهندگان سازمان ملل و موس گ را صادر  داکی  سه سف ده چلدرین بیانیه مشی 

وگاه کردند. این سازمان ها در این بیانیه از مقامات بوسنیانی خواسته اند تا "راه حل فوری" را برای تبعیدیان ارد
 .لیپا پیدا کنند

دوستانه از دولت، نهادها و مقامات محیل بوسن  و هرزگوین یم خواهند که به اصول مندرج  سازمان های بسر
 میل و بت   اللملیل 

، کنوانسیون های مصوب و همچنت   چارچوب های قانون  در قوانت   بت   الملیل حقوق بسر
ام بگذارند. آنها از مقامات این کشور همچنان خواسته اند تا ساحه امن را برای مهاجران تأمت   کنند و برا

ی احی 
 .کنند  محافظت این مهاجران که در معرض خطر هستند هر چه زودتر اقدام

 .این سازمان ها به پایان دادن بن بست فعیل از وضعیت مهاجران تأکید یم کنند

 انسان   فاجعه
دسامی  به دلیل آتش سوزی تخریب شد. تبعیدی ها یک هفته در ویرانه های این اردوگاه  ۲۳اردوگاه لیپا در 

 یم کردند و از رسمای شدید زمستان رنج یم بردند. آنها امیدوار بودند که روز سه شنبه گذشته به جای 
 

زندگ
 .دیگری اسکان داده شوند. اما در نهایت دوباره به ویرانه اردوگاه لیپا رفتند

شته بعض  ها آتش کوچیک روشن کردند تا سیع کنند خود را گرم نمایند. در حال حارص  همه آنها از شب گذ
 رنج یم برند. تا هنوز معلوم نیست که باالخره رسنوشت شان آنها را به مجا یم کشاند

 
 .رسما و گرسنیک

دیده یم شوند که برای نسر شده است، مهاجران   N1در ویدئونی که صبح روز پنجشنبه توسط کانال تلویزیون
 .دریافت یک وعده غذانی توزی    ع شده توسط صلیب رسخ عجله یم کنند و در صف منتظر هستند

نگار این رسانه یم گوید:  در اینجا آب وجود ندارد، غذانی برای آنها نیست. این یک فاجعه انسان  در قرن »خی 
نگار تلویزیون را توصیف یم کنند در این ویدیو مهاجران در صف ایستاده« حارص  ما در اروپاست.   .اند و خی 

مهاجر در تالش برای رسیدن به اروپا در  ۰۰۰۸ بر اساس گزارش سازمان بت   الملیل مهاجرت هم اکنون حدود
ی شهر بیهاک در بهار    ۲۵بوسنیا و هرزگوین در اردوگاه های نا مناسب به رس یم برند. اردوگاه لیپا در کیلومی 

 .ود و قرار بود که این اردوگاه یک راه حل اسکان موقت برای دوره تابستان باشدگذشته افتتاح شده ب
ا در شهر بیهاک اسکان داده شوند اما این اردوگاه در ماه  حکومت بوسنیا یم خواست تا مهاجران در اردوگاه بی 

ان نیا نی   باید از مهاجر اکتی  بسته شد. ساکنان محیل این درخواست را رد کرده بودند و گفتند که سایر مناطق بوس
 .استقبال کنند

میلیون یورو را برای مدیریت بحران مهاجرت در بوسنیا و هرزگوین حمایت   ۶۰اتحادیه اروپا که پیش از این 
ا میلیون دالر دیگر را نی   به این کشور وعده داده است. اتحادیه اروپا بارها از مقامات بوسنی۲۵کرده بود، کمک 

د خواسته است تا راه  .حل برای مسکن مهاجران اردوگاه لیپا در نظر گی 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 
 picture-alliance/dpa/D. Kalker :شهر لندن. عکس

 اجرانی یم شود. ب ۳۱توافق نامه برگزیت یا جدانی انگلیس از اروپا رس از روز پنجشنبه 
ً
ر دسامی  رسما

ات در  اساس این توافق نامه کشور انگلستان از اتحادیه اروپا جدا یم شود. مهاجرنیوز درباره تغیی 
 .زمینه مهاجرت و سفر مهاجران به انگلستان نظر به قوانت   برگزیت معلومات یم دهد

، این توافقنامه تارییح  بت   انگلستان و ا ی است. پس از یک سال تأخی  تحادیه اروپا اکنون در حال شکل گی 
 قوانت   اتحادیه اروپا دیگر در امتداد کانال مانش که یک مسی  دریانی برای مهاجران به انگلستان است اجرا نیم

 .شود

ک تجاری دست یافتند  ۲۴در آستانه اجرای توافق نامه برگزیت به تاری    خ  دسامی  لندن و بروکسل به توافق مشی 
 ن توافق نامه در مورد حقوق پناهندگان و پناهجویان  که یم خواهند به انگلستان بروند معلومات زیادیاما در ای

 .بیان نشده است

 .مهاجرنیوز جزئیات توافقنامه برگزیت در مورد مهاجرت را توضیح یم دهد

 انگلستان در  رانمهاج برای دوبلت    ونقان یافت    پایان
" به اصطالح تعیت    د. این قانون "دوبلت    را بگی 

 
یم کند که کدام کشور اروپانی مسئولیت درخواست پناهندگ

قانون در رسارس کشور انگلستان پایان یم باید. نظر به این قانون امکان انتقال پناهجویان به سایر کشورهای 
بان در ییک از عضو اتحادیه ا  مهاجران در اولت   ورود به کشور می  

روپا درخواست اروپانی فراهم یم شود و بیشی 
 یم دهد. اما پس از جدانی انگلیس از اتحادیه اروپا دیگر قانون دوبلت   مورد اعتبار نیست

 
 .پناهنده گ
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

هنوز قانون جدیدی برای جایگزین  دوبلت   در نظر گرفته نشده است. در حال حارص  وضعیت نامشخص است 
 .و این یم تواند برای چندین ماه ادامه داشته باشد

ک بت   انگلستان و تمام  دولت انگلی
س به رصاحت اعالم کرده است که در صورت عدم توافق نامه مشی 

 .کشورهای عضو اتحادیه اروپا، لندن توافق نامه های دوجانبه منفرد را با هر کشور عضو مذاکره خواهد کرد

   پیچیده
 

 ها خانواده روابط گ
ی  پیچیده خواهد شد زیرا پیوست   افراد به خانواده با تطبیق توافقنامه برگزیت، مسئله پیوست   به خانواده بیش

هایشان بدون توافق نامه دوبلت   و طبق قوانت   انگلیس صورت خواهد گرفت. بنا قوانت   دولت انگلیس در 
ه اولویت قرار خواهد داشت. قبال توافق نامه دوبلت   به مهاجران یا افرادی که سایر اشکال اقامت را داشتند اجاز 

 .ه همس و فرزندان خود در انگلستان بپیوندندیم داد تا ب

توافق نامه دوبلت   همچنان به مهاجران زیر سن قانون  این امکان را یم دهد تا در صورت ارائه مدارک، درخواست 
 .رادران، خواهران، پدربزرگ ها، خاله ها و کاکاهای خود بدهندبالحاق مجدد با والدین، 

 شودقانون برگزیت برنامه های حمایت از مهاجران زیر سن قانون  متوقف یم در همت   مورد: بنابر 
اما بدون دوبلت   همه چی   تغیی  یم کند. طبق قوانت   انگلیس، پیوست   به خانواده فقط برای مهاجران  که مدارک 

 جانن  دارند امکان پذیر است. همچنان تنها ییک از والدین یم تواند به  
 کودک خود که مهاجر مهاجرت یا پشتیبان 

 .زیر سن قانون  است ملحق شود

که دفاتر آن مستقر در یونان،  Safe Passage International ماری شارلوت فیبه رئیس سازمان غی  دولن  
درصد مهاجران در سال های اخی   ۹۵بدون توافق نامه دوبلت   بیش از »فرانسه و انگلستان است، یم گوید: 

 «.واده های خود در انگلیس نبوده اندقادر به پیوست   به خان

 و امن از کشورهای اروپانی به انگلیس است. »وی گفت: 
 قانون 

 
توافق نامه برگزیت به معنای پایان پناهندگ

های خطرناک به انگلستان وجود ندارد  «.هیچ جایگزین  برای این سند در مبارزه با قاچاق از طریق مسی 

 پای  رو ا غی   مهاجران به مربوط عواقب
برگزیت تأثی  مستقییم بر »الکساندر بیتس استاد موضوع مهاجرت در دانشگاه آکسفورد به مهاجرنیوز گفت: 

 «.مهاجران غی  اروپانی نخواهد داشت

به گفته او کشور انگلستان در واقع از سایر کشور های اروپانی انعطاف پذیرتر بود و برای مشارکت یا عدم 
ن  اتحادیه اروپا مجبور نبود. به عنوان مثال انگلیس بخشر از منطقه شینگن مشارکت در سیاست های مهاجر

ی  نیست بنابراین تعداد افرادی که به این کشور یم روند نسبت به سایر کشورهای اروپانی کمی  است. بنا تغیی 
 .زیادی در این مورد نیست

ور های اروپانی هستند، به ویژه کسان  که مهاجران  که بیشی  تحت تأثی  قانون برگزیت قرار دارند مهاجران کش
 .در انگلستان کار یم کنند. پس از این توافقنامه شانس بودن مهاجران کم مهارت به انگلیس نی   کاهش یم یابد

  اعطای رایب انگلستان کشور   ملیلال بت    تعهد 
 

 پناهندگ

https://www.infomigrants.net/prs/post/22019/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ی در این موضوع  ۱۹۵۱انگلستان عضو کنوانسیون مهاجرت ژنو در سال  است و جدانی آن از اتحادیه اروپا تاثی 
ندارد. براساس کنوانسیون ژنو، کشورهای متعهد به این سند موظف هستند تا پناهجویان  را که به دلیل جنگ 

 دهند
 

 .یا خشونت مجبور به ترک کشور خود شده اند، پناهندگ

 دبرون انگلستان به خواهند  یم که  کاله  ر د مهاجران وضعیت
برای مهاجران منتظر در بندر کاله که یم خواهند به انگلستان بروند. اجرای قانون برگزیت تفاون  قابل توجیه 
 آنها ایجاد نخواهد کرد. در واقع مرزهای دو کشور با توافق هم دیگر اداره یم شوند. همچنان توافق 

 
در زندگ

 یزا" به قلمرو انگلیس در خارج از منطقه شینگن منعقد نامه برای منع عبور شهروندان غی  اتحادیه اروپا "بدون و 
 .شده است

 کاله: خشونت ها در شاهراه نزدیک یورو تونل افزایش یافته است
گزیت، تعداد کامیون هانی که به انگلستان یم روند در از سوی دیگر با نزدیک شدن به قانون بر 

 .نطقه شده استمامنیت در   ر موجب تشدیدافزایش یافته است و همت   ام ۲۰۲۰ سال
 

 

شود در آن یک مامور پولیس ایران در مورد ویدیونی که ادعا یم سفارت افغانستان در تهران گفته است که

های ایران  تماس گرفته شده و موضوع به گونۀ جدی زند، با مقامبر صورت یک زن مهاجر افغان سییل یم

 شود. و قانون  برریس یم

 در شبکه
 

وی ده دیده یمهای اجتمایع نسر شدر ویدیونی که به تازگ ر بانتظایم ایران شود که یک مامور نی 

 زند. صورت یک زن سییل یم

https://www.infomigrants.net/prs/post/29268/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

های اجتمایع گفته اند که این رویداد در "اردوگاه عسکرآباد" در تهران به وقوع پیوسته و زن   کاربران شبکه

ی کارهای که هدف حملۀ فزییک این مامور پولیس ایران قرار یم د، مهاجر افغان است که به خاطر " پیگی  گی 

 وگاه مراجعه کرده است. فرزندش" به این ارد

های اجتمایع رس و صداهای زیادی را ایجاد کرده و شمار زیاد کاربران اعم از مردم نسر این ویدیو در شبکه

 ایران این رفتار مامور ایران  را به شدت نکوهش کرده و با زن مهاجر افغان ابراز همدردی کرده اند. 

سبوک نگاشتهاست که در اثر "شکایت بعض  از نمایندگان" سفارت افغانستان در تهران با نسر پیایم در فی

های ایران  در میان گذاشته شده است. در این پیام آمده مهاجرین افغان مقیم ایران این موضوع با مقام

ده شد که، موضوع را به طور جدی وقانون  برریس و نتایج آنرا با این  است: "از جانب ایشان وعده سی 

یک خواهند   ساخت."سفارت رسر

" در اردوگاه پولیس تهران نی   با نسر اعالمیه ای گفته است که در بارۀ "برخورد با یک مادر افغانستان 

 ویژه صادر شده است. 
 

 عسکرآباد دستور رسیدگ

ق تهران تهران نگاشته است که  گزاری ایرنا به نقل از بیانیۀ معاونت اجتمایع فرماندیه انتظایم رسر خی 

 ریس دقیق و رسی    ع" این رویداد صادر شده است. "دستور ویژه، بر بر 

دهد حق  از کش ضایع شود و به محض ایرنا به نقل از مت   این اعالمیه نوشته است: "پلیس اجازه نیم

 شود."تکمیل تحقیقات، جزییات این اتفاق اطالع رسان  یم

وهای انتظایم و مسووالن ایران  با مهاجرین افغان، هر ازگایه خ ساز شده و واکنشبرخورد نی  هانی را در ی 

د. ایران و افغان بر یم  انگی  

قانون   ، گلوله باری پولیس ایران بر موتر حامل مهاجرین غی  غرق شدن مهاجرین افغان توسط مرزبانان ایران 

 ردیافغان و بدرفتاری چند مامور پولیس ایران با جمیع از مهاجران افغان در ییک از نواخ مرزی ایران، از موا

 های جدی را ن  داشته است. است که در چند سال اخی  واکنش

حدود هزار پناهجوی مستقر در اردوگاه سوخته لیپا با ممانعت پلیس بوسن  و هرزگوین از ادامه مسی  کاروان 

 .گاه باز گشتندود های حامل آنها بار دیگر با پای پیاده به این ار اتوبوس

های دولت جمهوری بوسن  و هرزگوین، پلیس از انتقال پناهجویان به یک با تشدید اختالف میان مقام

ی کرد و پناهجویان  که برخ  از آنها   ۳۲۰پادگان نظایم واقع شده در  ی لیپا جلوگی 
ساعت در  ۳۶کیلومی 

سوزی چهارشنبه گایه شدند که در ن  وقوع آتشاتوبوس معطل و بالتکلیف مانده بودند، با اجبار رایه اردو 

قابل سکونت شده است  .گذشته کامال غی 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

افزون بر اختالف موجود میان وزارت امنیت و دارانی بوسن  برای انتقال پناهجویان به پادگان نظایم واقع 

اض  تعدادیدر شهر برادنیا، برخ  رسانه از ساکنان این  های محیل بوسن  روز چهارشنبه از وقوع تجمع اعی 

 .شهر علیه ورود پناهجویان به پادگان برادنیا خی  داده بودند

 AP Photoبازگشت پناهجویان آواره در بوسن  به اردوگاه سوخته لیپا

ده چهارشنبه هفته پیش در کمپ لیپا واقع در حاشیه شهر بیهاچ بوسن  حدود هزار وقوع آتش سوزی گسی 

 مواجه کرد. در حایل که و دویست پناهجوی ساکن این 
 

یس به امکانات اولیه زندگ اردوگاه را با معضل دسی 

 نی   پناهجویان ساکن در اردوگاه از وضع بد امکانات آن برای سکونت زمستان  گالیه یم
کردند، پلیس پیشی 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

سوزی احتماال توسط و مقامات سازمان ملل پس از برریس شواهد موجود اعالم کردند که این آتش

 .هجویان ناراض  انجام شده استپنا

اردوگاه لیپا بهار گذشته به عنوان اردوگاه موقت تابستان  افتتاح شده بود و قرار بود برای فصل زمستان 

ا واقع در نزدییک این شهر  بازسازی شود. اما مخالفت مقامات محیل بیهاک با انتقال پناهجویان به اردوگاه بی 

 ن  ساکنان لیپا را وارد دوره بالت
 .پایان کرده استکلیق 

 در کشورهای ثروتمندتر  ۱۰نزدیک به 
 

هزار پناهجو از کشورهای آفریقانی و خاورمیانه که به امید پناهندگ

هاست در اند، ماهاروپای غرن  و شمایل، مسی  بوسن  و هرزگوین و کروایس را برای مهاجرت انتخاب کرده

 .انداین کشور گرفتار شده

ا افزون بر اتحادیه اروپا  میلیون یورونی که پیشی  برای مدیریت بحران پناهجویان به بوسن  و  ۶۰اخی 

میلیون یورونی دیگر نی   در نظر گرفته ویل بروکرایس طوالن  در این کشور  ۲۵هرزگوین اختصاص داده بود، 

قانون  شده استمانع از بهسازی فوری اردوگاه  .های مهاجران غی 

 

 

 

 

 


