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می کامل اخبار
افریقاب از جانب شهرداری را لغو کرد.
دادگاه شهر کاله در شمال فرانسه ،دستور تخلیه یک کمپ مهاجران
ی
به گفته دادگاه دستور صادر شده از سوی شهرداری ،دالیل قانع کننده برای فوری بودن تخلیه و تهدید
علیه نظافت و امنیت عامه از سوی مهاجران را ارائه نکرده است .این اولی بار است که چنی حکیم در
کاله صادر یمشود.

عکس آرشیف :تصویری از عملیات تخلیه کمپ  BMXدر ماه جوالی  .۲۰۱۹عکس از مهدی شبیل /مهاجر نیوز

سازمان کی ژوریدیک ) (Cabane Juridiqueکه از مهاجران حمایت یمکند ،با انتشار خینامه ای نوشته
است که دادگاه شهر کاله دستور شهرداری برای تخلیه یک کمپ مهاجران و حدود  ۲۰۰تن از ساکنان
ارییهای آن را لغو کرده است.
شهرداری کاله در ماه مارچ  ۲۰۲۱خواهان تخلیه کمپ  BMXشده و از دادگاه خواسته بود به نیوهای
امنیت اجازه دهد مهاجران را با زور از کمپ بیون کنند.
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به گفته شهرداری مهاجران «در ررسایط بسیار بد و خطرنایک» به رس یمبرند و با توجه به نزدییک محل به
یک جاده عمویم رسارسی ،خظر حادثات ترافییک کمپ را تهدید یمکند.
دادگاه هفته گذشته درخواست شهرداری را رد کرده و گفته است که مقامهای مسئول دالیل قانع کنندهای
برای «فوری بودن» و «تهدید علیه نظافت و امنیت عمویم» را ارائه نکردهاند.
دو سازمان خییه کی ژوردیک و یوتوپیا  ۵۶به درخواست چهارتن از ساکنان کمپ ،اقداماب را برای حمایت
افریقاب ساکن در کمپ به راه انداختند .در نتیجه تالش این دو سازمان ،دادگاه توضیح داده
از مهاجران
ی
است که «خیمههای مهاجران در وضعیت مناسب و در فاصلههای معی و منظم از همدیگر قرار دارند و
غذاب زیر یک ترپال به گونه منظم چیده و ذخیه شدهاست».
مقدار کم مواد ی
قاض زن دادگاه در حکم خود تاکید کرده است که مقامها در پارکینگ همجوار کمپ ،تجهیات بهداشت
غذاب توزی ع یمکند .گذشته از آن،
ایجاد کردهاند و سازمان له وی اکتیو ،از سوی دولت ،به مهاجران مواد ی
ورزیس همجوار کمپ نی با توجه به وضعیت ر
ر
نایس از ویروس کرونا ،بسته است و
به گفته دادگاه ،میدان
شواهدی وجود ندارد که مهاجران به آن آسیب رسانده باشند.
ی
قاض جدید وضعیت را همه جانبه برریس کرده است
مارگو سیفر ،کارشناس مسایل حقوق در سازمان کی ژوردیک از تصمیم دادگاه استقبال کرد و به مهاجر
نیوز گفت که این اولی بار است که چنی حکیم در شهر کاله صادر یمشود.
او گفت شهرداری در مورد یک کمپ دیگر نی حداقل پنج بار تالش کرده است تا کمپ مهاجران را تخلیه
کند .به گفته این مدافع حقوق مهاجران ،قاض جدید دادگاه ،برخالف همتای قبیلاش دوسیه را دقیق
برریس کرده و از شهرداری خواستار اسناد قانع کننده شده است.
مقامهای شهر کاله برای جلوگیی از تمرکز مهاجران در یک نقطه ،هر  ۴۸ساعت یک بار ،کمپهای
مهاجران را تخلیه یمکنند .با حکم جدید دادگاه ،انتظار یمرود این اقدامات متوقف گردد یا حداقل برای
انجام آن شهرداری ،اسناد و دالیل قانع کنندهای ارائه کند.
به گفته مارگو سیفر ،این موضوع البته در مورد کمپهای بزرگ صدق یمکند اما کمپهای کوچک ،که
تحت نظارت دادستاب قرار دارند و نه شهرداری ،همچنان در معرض تهدید تخلیه باق یممانند.
ً
سازمان دیدبانان حقوق ر
بش در کاله یمگوید که به روزهای  ۲۱و  ۲۴مارچ ،جمعا  ۱۶عملیات تخلیه کمپها
در کاله انجام شده است.
به گفته این سازمان،ادعای «مبارزه علیه تجمع مهاجران در نقاط ثابت ،یک خشونت اداری» و «تهدیدی
جدی علیه تمامیت جسیم و فکری» مهاجران شمرده یم شود.
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به گفته این سازمان در سال  ۲۰۲۰حدود یک هزار عملیات تخلیه کمپهای مهاجران در کاله انجام شده
است .

با پیش بیت رسمای شدید در شمال فرانسه ،مقامات روز یکشنبه از اسکان اضطراری مهاجران در شهر کاله
و گراند سینت خی دادند .در همی حال سازمان ها از وضعیت ب رسپنایه مهاجران در هوای رسد و توجه
نا کاق از سوی دولت ابراز نگراب یم کنند.
در حالیکه این روز ها شب و روز در شهر کاله و گراند سینت ،در شمال فرانسه برف یم بارد ،مقامات روز
یکشنبه  ٧فیوری اعالم کردند که مکان های اضطراری را برای مهاجران ب رسپناه ها افتتاح یم کنند.

ی
در کاله که نزدیک به  ١٠٠٠مهاجر در مناطق اطراف آن زندگ یم کنند ،هم اکنون برف یم بارد .جنوری  ٢٠٢١عکس :
Care4Calais

در شهر گراند سینت ١٧٠اسکان اضطراری برای ب رسپناهان در نظر گرفته شده است .با توجه به تعداد
مهاجراب که هنوز هم در ساحل دانکرک به رس یم برند ،پرفکتور شمال فرانسه تصمیم گرفت تا مراکز
اضطراری اسکان را در اختیار مهاجران قرار دهد .پرفکتور شمال در بیانیه ای گفت ١٧٠« :مکان اضطراری
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برای مهاجران پیشنهاد شده است ».به گفته پرفکتور تا هنوز ٨٧نفر پیشنهاد این پناهگاه را پذیرفته اند.
پرفکتور شمال همچنی بر این واقعیت ارصار دارد که تصمیمات اضطراری یک راه حل پایدار نیست و
ی
مهاجران باید درفرانسه خواست پناهندگ بدهند.
مهاجران نیم خواهند از ساحل دور باشند
در همی حال سازمان ها از وضعیت اضطراری مهاجران ب رسپناه نگران هستند و از دولت انتقاد یم کنند.
در این مورد لور هماهنگ کننده سازمان اتوپیدیا  ٥٦در شهر گراند سینت به مهاجر نیوز گفت« :این ١٧٠
مکان کجاست؟ ما نیم توانیم اطالعات بیشیی را بدست آوریم ».او یم افزاید« :باز شدن مکان های
اضطراری یک کار خوب است اما به ررسیط که نزدیک ساحل باشند».
وی در ادامه یم گوید :این مسئله همیشه یک مسئله پیچیده است .تبعیدیان نیم خواهند از شهر گراند
سینت و ساحل دانکرک دور شوند ،زیرا آنها یم خواهند به انگلستان بروند .بنابراین بسیاری از آنها از رفی
به مکان های که در مناطق دوردست هستند خودداری یم کنند .تماس گرفی به شماره  ١١٥نی راه حل
ً
نیست .در شهر دانکرک فقط  ٢٠پناهگاه وجود دارد بنابراین جا دادن همه مهاجران در آنجا تقریبا غیممکن
است .این سازمان یم گوید که در شهر دانکرک بیش از ٥٠٠ب رسپناه در خیابان یم خوابند.
کلر میلو از سازمان سالم که برای این مهاجران عذا توزی ع یم کند یم گوید« :اوضاع وحشتناک است» او از
این وضعیت ابراز تأسف یم کند.
امیدواریم تا حادثه دلخراش رخ ندهد
در شهر كاله نی اقداماب برای مقابله با رسما در نظر گرفته شده است .دو مرکز برای مهاجران ب رسپناه
افتتاح گردیده که ییک از این مراکز برای افراد زیر سن قانوب و دیگری برای بزرگساالن در نظر گرفته شده
است .سیلوه هماهنگ کننده سازمان اتوپیدیا  ٥٦در شهر کاله یم گوید« :باز کردن این مراکز اقدام خوب
هستند اما رسیدن مهاجران به این مراکز پیچیده است .شما باید با اتوبوس به این مراکز بروید و اتوبوس ها
فقط ازساعت  ۴:۳۰تا  ۳۰:٦پس از ظهر مهاجران را انتقال یم دهند .هیچ گونه حمل و نقل در هنگام صبح
و پس از چاشت وجود ندارد».
ً
او یم افزاید« :راه حل کاق نیست .شبکه اسکان برای ب رسپناهان در کاله کامال ضعیف است .ما هر شب
با  ١١٥تماس یم گییم».
در هیمن حال سازمان اتوپیدیا  ٥٦برای کاهش موارد اضطراری اقداماب را در نظر گرفته است .این سازمان
ی
برای مهاجران ب رسپناه چوب ،بخاری و کمپل های گرم را توزی ع یم کند .سیلو به نمایندگ از این سازمان
یم گوید « :احتمال دارد دمای هوا تا  ۷ - ٦درجه کاهش یابد .امیدواریم تا حادثه دلخراش رخ دهد».
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نورالرحمن اخالق وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان در دیدار با رئیس دفی بخش مبارزه علیه فساد
اداری سفارت آمریکا در کابل(دفی امانت) از برنامه جدی وزارت در امر مبارزه با فساد اداری و تامی شفافیت
سخن گفت.

وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان در این نشست ضمن ارائه معلومات در رابطه به فرمان  108ریاست
جمهوری در مورد توزی ع زمی به برگشت کنندگان ،تطبیق کامل میکانیمهای پیش بیت شده در فرمان را
یک امر مهم در جهت مبارزه با فساد اداری خوانده بیان کرد که " ما به پایی آوردن سطح فساد اداری و
تامی شفافیت در وزارت متمرکز هستیم ،با استفاده از تمام ابزار در جهت این امر تالش خواهیم کرد و
هدف همکاری ما با اداره امانت نی روی همی محور یم چرخد".
وی یادآور شد که اداره اش تا دو ماه دیگر به یک مرحله محسوس در تطبیق فرمان  108ریاست جمهوری
روشناب فرمان مذکور طرح مشخیص را جهت تامی
دست خواهد یافت و از دفی امانت خواست تا در
ی
شفافیت در تطبیق فرمان با وزارت امور مهاجرین ررسیک سازند و با کمیسیون سمع شکايات که در فرمان
پیش بیت شده در جهت تحقق اهداف دوجانبه همکاری الزم داشته باشند.
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وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان به منظور تامی شفافیت بیشی و مبارزه علیه فساد اداری با اداره
امانت تفاهمنامه همکاری امضا نموده است و قرار است به اساس آن پروسههای کاری باز بیت شوند و
همچنان پروسه سمع شکایات موثریت بیشیی پیدا کند.

وزارت مهاجرت یونان دخالت گارد ساحیل کشورش را در "به عقب راندن غیقانوب مهاجران" رد کرد و
گزارش های ر
نش شده در این باره را( » «fake newsاخبار جعیل) خواند .آیا شما از سوی گارد ساحیل
یونان به عقب رانده شده اید یا در این مورد از دوستان خود شنیده اید؟ شما یمتوانید تجارب خود را با ما
ررسیک نمایید.

ی
 ۸دسمی سال  ،۲۰۲۰نوتیس میتاراکیس ،وزیر مهاجرت و پناهندگ یونان/منبع YouTube screenshot:

نوتیس میتاراکیس ،وزیر امور مهاجرت یونان در جریان یک کنفرانس مطبوعاب مشیک با یلوا یوهانسون،
اروپاب پایبند است .این کنفرانس روز
کمیسار امور داخیل اتحادیه اروپا گفت ،یونان به قوانی بی الملیل و
ی
دوشنبه در جزیره لیسبوس برگزار شد.
وزیر مهاج رت یونان در این نشست به گزارش شورای اداری آژانس محافظت از مرزهای اتحادیه اروپا
(فرانتکس) اشاره کرد که گویا بر اساس آن ،حقوق بنیادی در هیچکدام از موارد برریس شده ،نقض نگردیده
است.
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به گفته میتاراکیس ،افزون بر این در تحقیقات مستقل سارنوایل یونان ،هیچ موردی از نقض قوانی در بحر
شناساب نشده است.
ی
میتاراکیس اتهامات در برابر گارد ساحیل یونان را( » «fake newsاخبار جعیل) خواند و گفت ،ماموران این
گارد یط سال های متمادی جان شمار بسیاری را نجات داده اند.
اما یوهانسون خواهان روشنگری بیشی در این زمینه شد و افزود که به خاطر گزارش های کمیساریای عایل
سازمان ملل برای پناهندگان (یو ان اچ یس ار) در مورد به عقب راندن احتمایل مهاجران «بسیار نگران»
شده است.
کمیسار امور داخیل اتحادیه اروپا در ادامه ترصی ح کرد« :مقام های یوناب یمتوانند برای تحقیق در مورد به
عقب راندن مهاجران بیشی تالش کنند و مشخص کنند که این وقایع دقیقا چگونه رخ داده اند».
او گفت ،محافظت از مرزهای بیوب اتحادیه اروپا و محافظت از حقوق بنیادین دو اصل جداگانه به شمار
نیم آیند و ما باید به هردوی آن پایبند باشیم.
یوهانسون پیشنهاد کرد که همه کشورهای اتحادیه اروپا مکانیم مستقل نظارت را ایجاد کنند تا موارد
احتمایل به عقب راندن مهاجران مورد برریس قرار گید.
در ماه های گذشته رسانه های مختلف و طرفداران حقوق ر
بش ،اتهامات شدیدی را علیه یونان و فرانتکس
مطرح کرده بودند .
بر این اساس ،مهاجران و پناهجویاب که از طریق ترکیه به یونان رسیده بودند ،به عقب رانده شده ،با اجبار
به مسی ترکیه برگردانده شده و در قایق های نامناسب به حال خود واگذاشته شده اند.
در ب ر
نش این گزارش ها ،گارد ساحیل یونان در معرض انتقاد قرار گرفت و فرانتکس نی به همدست و یا
ی
عدم کمک رساب متهم شد.

پرسنل کشت «اوپن آرمز» در یک روز ده ها مهاجر را که سوار بر قایق آسیب پذیر بودند ،از بحیه مدییانه
نجات داد .در حال حارص سازمان های مختلف ،کشت های شان را برای کمک به مهاجران به بخش مرکزی
بحیه مدییانه یمفرستند .
سازمان مددرسان "اوپن آرمز" روز دوشنبه در شبکه اجتمایع تویی مربوط به این نهاد اعالم کرد ،در مجموع
حدود  ۲۲۰تن به کشت «اوپن آرمز» انتقال داده شدند .در میان آن ها بیش از  ۵۰فرد خوردسال و دو زن
باردار نی حضور دارند.

پته :د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت  ،د جنګلک فابریکی شاته  ۷ ،ناحیه کابل افغانستان
وزارت امور مهاجرین
وعودت کنندگان
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(عکس :ارشیف) ۱۲ ،فیوری سال  ،۲۰۲۱ ،مهاجران د ر یک قایق الستییک پرازدحام در بحیه مدییانه انتظار کشت «اپن ارمز» را یم
کشند تا نجات داده شوند. /عکسpicture alliance/dpa/AP | Bruno Thevenin:

اسپانیاب ،حدود  ۴۰مهاجر را در بخش مرکزی بحیه مدییانه روز شنبه گذشته
امدادگران این سازمان
ی
نجات دادند و سوار کشت نمودند.
دو روز قبل از آن ،کشت «اوپن آرمز» برای انجام هشتاد و دومی ماموریتش از بندر سیاکوزا در جزیره
سیسییل حرکت کرده بود.
در حال حارص چندین سازمان مختلف کشت های شان را برای کمک به مهاجران به بخش مرکزی بحیه
مدییانه یمفرستند .تالش های این سازمان های امدادگر برای نجات مهاجران از نظر سیایس بحث برانگی
شده است.
هاب که عمدتا بسیار کوچک هستند ،سفرشان را از ساحل لیبیا آغاز یمکنند و سیع
مهاجران در قایق ی
یمنمایند که از طریق بحیه مدییانه خود را به اروپا برسانند .شمار قابل توجیه از آن ها جانهای شان را
در این راه از دست یم دهند یا ناپدید یمشوند.
طبق اطالعات وزارت داخله ایتالیا ،در این سال بیش از  ۶۴۰۰تن با قایق به این کشور آمدند .در سال
گذشته شمار آن ها در همی دوره زماب به حدود  ۲۸۰۰تن یمرسید .
پته :د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت  ،د جنګلک فابریکی شاته  ۷ ،ناحیه کابل افغانستان
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ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان والیت کی با همکاری موسسه  SCIبهروز دوشنبه ،نهم حمل،
مساعدت غیخورایک را برای  48خانواده بیجاشده ر
نایس از جنگ در این والیت توزی ع نمود.

غذاب
پس از رسوی بههر خانواده یک بسته فامییل توزی ع شد و قرار است در روز های نزدیک مساعدت ی
نی برای این خانوادهها توزی ع گردد.

طارق أوس ،پناهنده سوری ،که برای ورود به پارلمان آلمان نامزد شده بود ،نامزدی خود را پس گرفت .او
یمگوید که به دنبال اعالم کاندیداتوری ،با موج از تهدیدهای نژادپرستانه روبرو شده است.
طارق أوس ،پناهنده سوری مقیم آلمان ،در اطالعیهای رسانهای گفته است« :تهدیدها یب که علیه من و
به ویژه نزدیکانم متوجه شده ،علت اصیل عقبنشیت از نامزدی در انتخابات پارلماب است».

پته :د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت  ،د جنګلک فابریکی شاته  ۷ ،ناحیه کابل افغانستان
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او سهشنبه ( ۳۰مارس) از گفتوگو با رسانههای جمیع خودداری ورزید و گفت ترجیح یمدهد که برای
مدب از سپهر عمویم جامعه به کیل کنار باشد.
هنوز روشن نیست کدام افراد یا محافل او را تهدید کردهاند.
طارق أوس ،پناهنده  ۳۱ساله مقیم آلمان ،چند هفته پیش اعالم کرد که قصد دارد به عنوان اولی
پناهنده سوری وارد پارلمان (بوندستاگ) شود .اعالم نامزدی او در رسانههای جمیع بازتاب گسیده
داشت.
حزب سیها ،که طارق أوس قصد داشت از سوی آن وارد پارلمان شود ،وضعیت امنیت او را نامناسب
دانسته و توضیح بیشیی هم نداده است.
در اطالعیهای که از سوی سیها ر
منتش شده ،طارق أوس گفته است که جامعه و سیاست آلمان به
تغییات ساختاری فوری نیاز دارد تا بر نژادپرست ساختاری نقطه پایان گذاشته شود.
او در انتقاد از وضعیت سیایس یمگوید« :توجه و حساسیت فراگی نسبت به نامزدی من ،نشان داد که
ی
پناهجویان در وضعیت خطیی زندگ یمکنند .متأسفانه تبعیض و نابرابری به تمام عرصههای جامعه
رخنه کرده است .همه ما وظیفه داریم که به این مشکل یبیدازیم و وضعیت را تغیی دهیم».
فلیکس باناژاک ،رئیس حزب سیها در ایالت نوردراین وستفالن ،از تصمیم پناهنده  ۳۱ساله ابراز تأسف
کرده ،اما گفته است که "به خاطر صیانت از امنیت" او به آن احیام یمگذارد.
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او گفته است« :همه شهروندان وظیفه دارند بیش از پیش با خصومتها و تهدیدهای نژادپرستانهای که
چندصداب ما را به خطر
از راست افرایط بریمخید ،مقابله کنند ،زیرا نه تنها قربانیان ،بلکه کل دموکرایس
ی
یماندازد».
طارق أوس از حوزه انتخاب اوبرهاوزن و دییالکن در ایالت نوردراین وستفالن برای ورود به پارلمان فدرال
نامزد شده بود.
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