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 صفحه                                                                                                   عناوین                                                               

  یزایصدور و  تیدولت فرانسه محدود یشورا
 

 4-------------------- (وزیمهاجران را لغو کرد) مهاجر ن یبرا الحاق خانوادگ

 5----------------------------------------------------------- (وزی) مهاجر نیالر  کیافغان در  یآلمان: کشف شش پناهجو 

 6------------------------------------------ وزارت( تیسا بیخانواده در قندهار پول نقد بدست آوردند) و   به صد کینزد

 7----- (وزیسال زندان محکوم شدند) مهاجر ن ۲۷تا  ۲۰به  تنایمیدر انگلستان: چهار متهم مرگ مهاجران و  خچایلی ونیکام

 9--------------------------------------------------------------- وزارت( تیسا بیشد) و  خانواده در غور کمک رسان   91به

  دیجد یخواهد تعداد درخواست ها حکومت دنمارک یم
 

 10 ----------------------(وزیرا به صفر برساند)مهاجر ن پناهندگ

 11 ------------------------- کرد  افتیدر  یلیسیمهاجر نجات داده شده را به س ۳۷۰اجازه انتقال حدود  «نگیکیوا ی   اوش»
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 اخبار می   کامل

 

 
ا، محدودیت ویزاند به دلیل های خارجیان غیر اروپایی نتوانسته، اعضای خانواده۲۰۲۰از آغاز بحران کرونا در ماه مارچ 

 .وارد فرانسه شوند

اروپانی را لغو کرد.   برای پناهندگان و خارجیان غی 
 

شورای دولت فرانسه تعلیق صدور ویزای الحاق خانوادگ
 را به  ۲۰۲۰فرانسه در ماه مارچ سال 

 
به دلیل شیوع ویروس کرونا صدور ویزا در چارچوب الحاق خانوادگ

 .تعلیق درآورده بود

 ، گرویه از سازمان۲۰۲۰در ماه دسمیر 
 

یه و سندیکاها خواهان رفع تعلیق ویزای الحاق خانوادگ های خی 
اروپانی از سوی شورای دولت )دادگاه عایل فرانسه( شدند  .برای خارجیان غی 

ها پاسخ مثبت داد و تعلیق صدور جنوری، شورای دولت با صدور حکیم به درخواست آن ۲۱روز پنجشنبه 
 را لغو کرد. شورای دولت در حکم خودویزای الحاق خانو 

 
به حقوق و »لغو صدور ویزا  تاکید کرد که ادگ
 عادی خانواده

 
زیان جدی رسانده است. در این حکم همچنی   آمده « ها و منافع ارزشمند کودکانزندگ

 .به تعلیق در آوردن ویزاها شک جدی وجود دارد« در مورد قانون  بودن»است که 

 

، درچارچوب مبارزه علیه شیوع ویروس کرونا تصمیم گرفت رفت و آمد ۲۰۲۰اه مارچ دولت فرانسه در م
، اعضای خانواده های خارجیان غی  به داخل خاک فرانسه را محدود کند. از آن زمان، به جز موارد استثنانی

 .اند به دلیل محدودیت ویزا، وارد فرانسه شونداروپانی نتوانسته
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 در فرانسه به ش به گفته
 

رسد نفر در روز یم ۶۰ورای دولت، در حالت عادی شمار ویزای الحاق خانوادگ
 «.تواند خطر شیوع ویروس را به صورت جدی افزایش دهداند که این رقم یمهای اداری ثابت نکردهمقام»و

ر الجزایر بتواند در مصطف  بالحاج، یک مهاجر الجزایری در فرانسه گفت که امیدوار است همرسش د
 ویزای فرانسه را به دست بیاورد

 
 .چارچوب برنامه الحاق خانوادگ

یه سیماد، ییک از سازمان ض، از تصمیم شورای دولت استقبال کرد و گفت این حکم سازمان خی  های معی 
 «.کندحقوق درخواست کنندگان را رعایت یم»

های فرانسه چگونه در این مورد حال باید دید قونسلگریژرار سادک، از سازمان سیماد با این حال گفت که 
کنند یا این که با  ها رابرریس و ویزاها را صادر یمها فورا ً دوسیهآیا قونسولگری» دهند: واکنش نشان یم

  «کندی اقدام خواهند کرد؟

آلمان در یک الری کشف شدند. راننده این پناهجویان را در " ۶شش پناهجوی افغان در شاهراه بزرگ "
 .الری باربری اش کشف کرده و به پولیس اطالع داده است

 
 همواره پناهجویان با استفاده از الری های باربری تالش می کنند خود را به کشور های غرب اروپا برسانند

احت « باد رابنهاو»گفته شده است که راننده الری روز شنبه در حایل که در منطقه  ون اسی  در شهر هایلیر
قانون  در آن جا یم کرد، متوجه رسوصدا در وسیله نقلیه اش شده و پس از این که از  حضور مهاجران غی 

 .آگاه شد، به پولیس اطالع داد

 .از افغانستان هستند ۲۱تا  ۱۵پولیس گفته است که این شش مرد بی   سنی   
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براساس اطالعات به دست آمده از این پناهجویان، آنها سه روز قبل در رومانیا وارد این الری شده بودند. 
ون این پناهجویان براساس گزارش پولی و های اطفائیه شهر هایلیر س بسیار خسته، گرسنه و تشنه بودند. نی 

، خدمات اولیه را به مردان ارائه داده و آنها را از نظر طبر معاینه کرده است  .نوشیدن 

 .لمان و دو نفر به اداره جوانان انتقال یافته اندآ هر کارلرسوههش چهار پناهجو به مرکز پذیرش ایالب  

رش هانی نرسر شده که گویا پناهجویان در میان بار یخچال های الری ها جان باخته اند. سال قبل از این گزا
جنازه های گرویه از پناهجویان افغان در یخچال یک موتر باربری کشف شدند؛ موضویع که توجه  ۲۰۱۵

ت رویداد بازداش بی   الملیل را به خود جلب کرد. چندین قاچاقیر انسان به شمول یک افغان که در پیوند با آن
 .شدند، محاکمه و زندان  شدند

 

 

خانواده بیجا  190دلو( برای  5روز یک شنبه)   ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان والیت قندهار به

 شده نایسر از جنگ در آن والیت پول نقد توزی    ع نمود. 

یجا و افراد یاد شده از والیات ارزگان،هلمند و ولسوایل های ژیری، میوند، پنجوانی والیت قندهار به مرکز ب

 قبال تثبیت شده بود

ا حضور نماینده این ادراه و ب DRC افغان  پول نقد از جانب موسسه 400هزار و 24به هر خانواده مبلغ 

 مهاد یادشده توزی    ع شد. 
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های مختلف زندان محکوم کرد. اجساد دادگاه انگلستان چهار متهم مرگ کارگران مهاجر ویتنایم را به دوره
در یک کامیون یخچایل در نزدییک لندن پیدا شد. دو تن از متهمان که به  ۲۰۱۹مهاجر ویتنایم در سال  ۳۹

 .سال زندان محکوم شدند ۲۷و  ۲۰سازماندیه قاچاق این مهاجران متهم بودند به 

 
 در یک کامیون یخچالی در نزدیکی لندن کشف شد. عکس از رویترز ۲۰۱۹مهاجر ویتنامی در ماه اکتوبر  ۳۹اجساد 

ی، دادگایه در لندن چهار متهم اصیل مرگ مهاجران ویتنایم در یک کامیون یخچایل را جنور  ۲۲روز جمعه 
 .های مختلف زندان محکوم کردبه مدت

دسمیر در لندن برگزار شد، اویل جرم خود را پذیرفت و دویم هم از سوی دادگاه  ۲۱در دادگایه که روز 
 .مجرم اعالم شد

ساله و تبعه رومانیا،  ۴۳ و تبعه ایرلند شمایل، و جورج نیکا، ساله، راننده حمل و نقل ۴۲رونان هاگس، 
سال زندان محکوم شدند. دادگاه این دو تن را به سازماندیه قاچاق کارگران  ۲۷و  ۲۰هرکدام به ترتیب به 

عمدی متهم کرده بود  .ویتنایم و قتل غی 
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 کامیون را به  ۲۴موریس روبنسون، 
 

عهده داشت و جرمش را پذیرفته ساله که هنگام کشف اجساد، رانندگ
 .ماه زندان محکوم شد ۴سال و  ۱۳بود، از سوی دادگاه به 

وگ در ساله را نی   که م ۲۴دادگاه فرد چهارم، ایمون هریسون  به همی   ترتیب، حموله کامیون را تا بندر زییر
رد. او در دادگاه گفت که از وجود مهاجران ویتنایم در  سال زندان محکوم ک ۱۸بود، به  بلژیک انتقال داده

 .کامیون نر خیر بوده است

 مهاجران قاچاق «سودآور» و  «پیچیده» شبکه
، قاض  دادگاه گفت که متهمان یک شبکه پیچیده و سودآور را سازماندیه کرده بودند که از  نایجل سویب 

 .کردمدتها به این سو، فعالیت یم

با تیلفون با دنیای »او همچنی   یادآوری کرد که مهاجران ویتنایم، چندین بار ناامیدانه تالش کرده بودند 
ند  و رسمای شدید « سقف کامیون را بشکافند. »و یا برای نجات از مرگ « خارج تماس بگی 

 
آنان در اثر خفیک

 .جان خود را از دست دادند

اش فرستاده و  انیان، چندین پیامک تیلفون  وحشتناک به خانوادهساله و یک تن از قرب ۲۵فام ای ترا یم، 
 «.توانم دیگر، نفس بکشمپدر، مادر، شما را خییل دوست دارم. من در حال مردن هستم و نیم»گفته بود: 

تم. من من توآن هس» گفت: اش یمساله به خانواده ۲۵در یک پیام که در دادگاه شنیده شد، یک مرد 
ام برگردم. خواهم دوباره نزد خانوادهاز شما رسپرسب  کنم....دیگر نمیتوانم نفس بکشم. یم نخواهم توانست

 خونر داشته باشید
 

 «.آرزو دارم زندگ

بیشی  قربانیان این قضیه کارگران مهاجر ویتنایم از مناطق فقی  مرکز ویتنام بودند که برای کمک به 
ان پرداخته  ۱۴۰۰۰ها هرکدام تا بودند. آن های شان راه مهاجرت را در پیش گرفتهخانواده یورو به قاچاقیر
 .بودند

 شدند محکمه ویتنام ر د متهمان از  تن ۷
قبل از دادگاه لندن، هفت تن از متهمان به دلیل نقش خود در این قضیه در ویتنام محکمه شدند. دادگاه 

، چهار ویتنایم  د. و نیم سال محکوم کر  ۷و نیم سال تا ۲ ساله را به دوره های زندان از  ۳۶تا  ۲۶ایالت هاتی  
اند. در سازماندیه قاچاق مخفیانه مهاجران دست داشتهاین چهارتن متهم شدند که به درجات مختلف، 

 .های های تعلیف  محکوم کرددادگاه سه تن دیگر را نی   به زندان

ور متهم شدند. این افراد تن در این دو کش ۲۶اش به فرانسه و بلژیک کشید، در ادامه تحقیقات که دامنه
ک بی   الملیل، به رسپرسب  سازمان همکاری قضانی   .، دستگی  شدند(Eurojust) در جریان یک عملیات مشی 
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مساعدت خورایک را برای  دلو( 5ه روز یک شنبه) ب آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان والیت غور

 یجاشده نایسر از جنگ و نا امب  در آن والیت توزی    ع نمود. ب  انوادهخ  91

افراد یادشده از ولسوایل های دولینه،ساغر،،چهارسده، دولت یار و محالت مرکز بوده که قبال شناسانی 

 شده بود. 

دو کیلو نمک از جانب  و  بسکویت کیلو   2ل ،کیلو دا  25کیلو روغن ، 12 بوجر آرد ، ۴ برای هر فامیل

 با حضور داشت نماینده مهاجرین این والیت توزی    ع گردید .  WFP دفی  
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 در این کشور را به صفر برساند. 
 

ان در خواست های ساالنه پناهندگ حکومت دنمارک یم خواهد می  
 .رو به کاهش است ۲۰۱۵میلیون تن جمعیت دارد، از سال  ۵،۸مهاجرت خالص به دنمارک که 

مته فردریکسن نخست وزیر سوسیال دموکرات دنمارک در این باره گفته است: "ما باید از کاهش تعداد 
  ."پناهجویان اطمینان حاصل کنیم، در غی  این صورت انسجام اجتمایع ما نیم تواند برقرار بماند

شده، تعداد پناهجویان در سال گذشته شدیدا کاهش یافته است. قبال در  در دنمارک، براساس گزارش های نرسر
ان پناهجویان را در این کشور درج کرده بود. در مجموع در سال گذشته  ۱۹۹۸سال  ین می    ۱۵۴۷دنمارک کمی 

 ارائه کرده بودند
 

 . نفر درخواست پناهندگ

 
 مهاجران در دنمارک

وزارت مهاجرت دنمارک سال قبل اعالم کرده بود، شمار مهاجران  که این کشور را ترک کرده اند، بیشی  از آن 
 وارد آن شدند. وزیر امور ادغام و شهروندان خارجر در دنمارک از این ارقام رسیم استقبهانی بوده  

 
ال  که به تازگ

 .خواند« فوق العاده»کرد و آن را 

این که مهاجران در صورت امکان »ماتیاس تسفای، وزیر امور ادغام و شهروندان خارجر در مورد این آمار گفت: 
ییع است. من خوشحالم که یم بینم، ما یم توانیم به افرادی که نیاز به به وطن شان بازگردند، یک امر طب

  .«محافظت دارند، پناه بدهیم. اما هربار که یک مهاجر بتواند به وطنش بازگردد، من بیشی  خوش یم شوم

 گروه هانی که در سال گذشته دنمارک را ترک کردند، از  
براساس آماری که وزارت مهاجرت نرسر کرده، بیشی 

کشورهای سومالیا، سوریه، عراق و بوسنیا بودند و بیشی  پناهجویان  که در سال گذشته وارد این کشور شدند، 
یا، ایران و افغانستان بودند  .از اریی 
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 وعودت کنندگان

ی از ورود پناهجویان را روی دست گرفته   انه مهاجرت با هدف جلوگی  حکومت دنمارک یک سیاست سختگی 
انه اش در قبال مهاجرت، این کشور توجه جامعه جهان  را به خود جلب کرد.  است. به دلیل موقف سختگی 

حکومت کنون  دنمارک که سوسیال دموکرات است، در مقایسه با حکومت پیشی   که راست میانه بود، موقف 
برخوردار « حزب مردم دنمارک» نرم تری در قبال مهاجران دارد. حکومت پیشی   از حمایت حزب ضد مهاجرت 

  .پارلمان حضور داشتبود که در 

 

مهاجر را که در برابر ساحل لیبیا نجات داده شده  ۳۷۰یم تواند حدود « اوشی   وایکینگ»کشب  نجات 
اند به جزیره سیسییل انتقال دهد. این کشب  حدود پنج و نیم ماه اجازه فعالیت نداشت. گارد ساحیل 

 .اعالم کرده بود« نقص های امنیب  »ایتالیا دلیل آن را 

دولب   انه»سازمان غی  ( با شنیدن این خیر »)تویی  اعالم کرد: روز یکشنبه در شبکه اجتمایع « اس او اس مدیی 
 .«امشب باری از دوش ما برداشته شد

 
ب وعکس از /ANSA/ برای رفتن به بحر و از سرگیری عملیات جستجو و نجات آماده است« اوشین وایکینگ»، کشتی ۲۰۲۰دسمبر سال  ۲۱

 https://media.sosmediterranee.org :سایت
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مقام های دولب  شهر اگوستا در جزیره سیسییل را به عنوان یک بندر امن برای این سازمان در ادامه گفت که 
دوشنبه صبح به آن جا خواهد رسید. گارد ساحیل « اوشی   وایکینگ»مهاجران در این کشب  تعیی   کرده اند. 

 .ایتالیا این خیر را تا به حال تایید نکرده است

پناهجو را که از کشورهای جنوب صحرا هستند، با  ۳۷۴از روز پنجشنبه به این طرف « اوشی   وایکینگ»
 .تن از آن ها مهاجران زیر سن هستند ۱۶۵خود دارد که 

دولب  نخست از گارد ساحیل لیبیا خواست که مهاجران را به مکان امب  انتقال دهد. پس از آن  این سازمان غی 
انه»که لیبیا واکنش نشان نداد، سازمان  کشور مالتا و ایتالیا که نزدیک ترین کشورها از دو  « اس او اس مدیی 
 .در آن منطقه هستند، کمک خواست

این کشب  از  جنوری پس از پنج و نیم ماه وقفه دوباره فعالیتش را آغاز کرد.  ۱۱به تاری    خ « اوشی   وایکینگ»
انه به راه افتاد ه مدیی   .ماریس به سوی بخش مرکزی بحی 

ی  انهاس او اس مد»در ادامه پیام تویی  نظایم دیگری در بخش « یی  آمده است، در حال حاض  هیچ کشب  غی 
انه برای کمک به مهاجران  که در خطر هستند، وجود ندارد و  ه مدیی  به همی   خاطر این که ما »مرکزی بحی 

 .«فعالیت مان را از رس گرفته ایم، بسیار اهمیت دارد

را در بندر پورتو امپیدوکله که در سیسییل قرار « نگاوشی   وایکی»در ماه جوالی گارد ساحیل ایتالیا کشب  
انه»اما  «.دارد، توقیف کرد و دلیل آن را نقص های امنیب  اعالم کرد از این اقدام به عنوان « اس او اس مدیی 

یاد کرد. سپس مقام های مسئول در ماه دسمیر به این کشب  اجازه دادند که « آزار و اذیت مسئوالن»
دفعالیتش را از رس   . بگی 

دولب   انه»طبق اطالعات سازمان غی  در قایق « پرهزینه»به این منظور رسمایه گذاری های « اس او اس مدیی 
 .ها و واسکت های نجات الزم بوده است

انه و رسیدن به  ۱۲۰۰بیش از  ۲۰۲۰طبق اطالعات رسیم در سال  ه مدیی  تن یط تالش برای عبور از بحی 
 .شناسان ارقام واقیع را بسیار باالتر حدس یم زننداروپا جان باختند. اما کار 

 


