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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 اخبار کامل  مت   

تن جان باختند. چنانچه مدیر منطقه ای  ۳۴جیبون  با واژگون شدن یک قایق پناهجویان در سواحل 
ق افریقا روز دوشنبه اعالم کرد، رسنشینان این قایق از یمن  (IOM) سازمان بت   الملیل مهاجرت برای رسر

 .آمده بودند. شمار زیادی از کودکان نی   در این فاجعه جان های شان را از دست دادند

 الملیل مهاجرت، طبق معلومات کسان  که از این رویداد جان براساس گزارش منابع نزدیک به سازمان بت   
 رسنشت   داشته است. مراقبت از نجات یافتگان این رویداد را سازمان بت    ۶۰سالم به در برده اند، این قایق 

 .الملیل مهاجرت و مقامات جمهوری جیبون  به عهده گرفته اند

 
 شدن است )عکس آرشیف( یک قایق پناهجویان که در آب ها در حال واژگون

گفته شده است که این کشت  واژگون شده را یک کشت  گارد ساحیل دنبال یم کرد، هوا بد بود و امواج نی   
بسیار شدید بودند. قایق سپس صبح روز دوشنبه در شمال شهر ساحیل "اوبوک" واژگون شد. کودکان 

ه ای سازمان بت   الملیل مهاجرت در زیادی در میان کشته شدگان هستند. محمد عبدیکر، مدیر منطق
نوشته است:  ان  که از "آسیب پذیری مهاجران" سو استفاده یم  »تویی   قاچاقیر

ی و پیگرد قانون  دستگی 
د." از « نر دلیل»انشان را ج او در ادامه یم گوید که شمار زیادی از انسان ها کنند باید "در اولویت قرار گی 

 .دست یم دهند
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

نفردر تنگه باب  ۲۰در سواحل جیبون  از ابتدای ماه مارچ عنوان شده است. در آن زمان این دومت   فاجعه 
ان مهاجران را در یک قایق مزدحم با  ، در بحر رها کرده بودند ۲۰۰المندب غرق شدند. قاچاقیر  .رسنشت  

ق افریقا در گذرگاه جنونر دریای رسخ واقع شده است و در سال های اخی  
به کشوری جیبون  در سواحل رسر

ترانزیت  برای مهاجران  تبدیل شده است که یم خواهند از طریق تنگه باب المندب به شبه جزیره عربستان 
بروند و در آنجا کار پیدا کنند. همزمان، افراد زیادی از یمن، کشوری که در آن جنگ داخیل حاکم است، در 

 .حال فرار اند

 را بپذیرد. مقامات یم گویند مهاجران  که به دنمارک حکومت دنمارک نیم
 

خواهد هیچ متقاض  پناهندگ
 
 

 مهاجرین سوریانی نی   باید   آمده اند، باید تا حد ممکن این کشور را ترک کنند. به تازگ
گفته شده که حت 

 .برگردند

 

 .ند که شاگردش آیه ابو ظاهر در دنمارک بماندکوسترگارد استوکهلم، مدیر مکتب تالش می

 دوره مکتب را به پایان رسانده است، یم
 

ه آیه ابو ظاهر که با تازگ خواست بعد از سه ماه در پایان دو شی  
د ان دیگر همصنف  اش در محل نایوبورگ دنمارک، این موفقیت را جشن بگی   .جون، با دخی 

ای با او از ادارت دریافت کرد، همه چی   را تغیی  داد. در این ایمیل جمله اما در آخر هفته اپریل، ایمییل را که
من » ساله گفت:  ۲۰این دخی  « اجازه اقامت تان دیگر تمدید نخواهد شد. »این مفهوم نوشته شده بود: 

 شدم و خودم را نر اندازه غریب احساس کردم که گویا همه چی   از من در دنمارک گرفته 
نر اندازه غمگت  

https://www.dw.com/fa-af/%D8%AF%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%AF/a-57185123
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

و فقط گریه کردم. نیمه شب، یک دوستم مرا به خانه نزد والدینم آورد،  ای نشستشده است. من گوشه
 .«توانستم بخوابمزیرا نیم

والدین او نی   از ادارات خیر مشابه را مانند بسیاری از مهاجرین دیگر سوریه دریافت کردند که از حوایل 
 .دمشق پایتخت این کشور آمده اند

 «دمشق به معنای امن بودن آن نیست نبود جنگ در »

بندی  در تابستان سال گذشته، مقامات دنمارک، دمشق پایتخت سوریه را دو باره به عنوان شهر امن درجه 
 
 

 در دمشق و حوایل آن زندگ
ً
کردند، از آن زمان به بعد اجازه اقامت از چندین صد مهاجر سوریانی که قبال

 (DRC) ید نشد. شارولوته سلنته، دبی  کل شورای پناهندگان دنمارکیم کردند، پس گرفته شد و دیگر تمد
کنند که باوجود آنکه جنگ نه پایان یافته و نه فراموش شده است، ادارات دنمارک فکر یم»توضیح داد: 

ایط در دمشق چنان خوب است که یم  «.ناهجویان سوریه را دوباره به آنجا بفرستندپتوانند حاال رسر

ه، دبی  کل شورای پناهندگان دنمارک سیاست حکومت در قبال مهاجرین سوریه را شارولوته سلنت
مسوالنه خواند  غی 

کرده است. او این   افزود که دنمارک در سطح اروپا، یگانه کشور است که چنت   سیاست  را اتخاذ  سلنته
مسئوالنه یم داند. از دید او سوریانی هانی که بعد از فرار شان، د ت وباره به زادگاه شان برگشتصمیم را غی 

 .مواجه یم شوند« تجاوز و آزار ها  با خطر»داده یم شوند، 

د، این شهر را به یک مکان امن برای »او تأکید کرد:  اینکه در دمشق برخوردهای مسلحانه صورت نیم گی 
 «.مهاجریت  که برگشت داده یم شوند، تبدیل نیم کند

شورای پناهندگان »انتقادهای سازمان های حقوق بشر مانند  این سیاست مهاجرت دنمارک نه تنها با 
اض کرده اند؛ « دنمارک و عفو بت   الملل مواجه شده است، بلکه احزاب چپ در پارلمان نی   علیه آن اعی 

ها احزانر که حکومت اقلیت سوسیال دموکرات نخست وزیر مته فردریکسن، با آنها در بسیاری از بخش
 .همکاری یم کند

ال دنمارک این تصمیم را کریست سنگدالنه و نر »یان هگارد، سخنگوی امور سیاست داخیل حزب چپ لییر
 .خواند که براساس آن شاگردان  مانند آیه ابو ظاهر برگشت داده یم شوند« معنا

 مته فردریکسن نخست وزیر یم خواهد مهاجران از دمشق را برگشت دهد

د؟ ک یمچگونه دنمار »او در صفحه فیسبوکش پرسید:  تواند سوریه را به عنوان یک کشور امن در نظر بگی 
 «.دنمارک که خود سفارتش را در آنجا به دلیل ناامن بودن وضعیت بسته است

 خواست شاگردان مکتب از حکومت برای ماندن همصنفی های سوریایی شان
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ه رسگشاده عنوان  همصنفان آیه ابو ظاهر از مکتب لیسه شان در محل نایوبورگ دنمارک، در یک نام
متیاس تسفایه، وزیر امور ادغام کشور، از او خواسته اند که این دخی  را که به زبان روان دنمارگ حرف 

ها خواهد در جامعه دنمارگ خدمت  انجام دهد، به سوریه برگشت ندهد. اما این خواست آنزند و یمیم
 .تاهنوز از جانب وزیر امور ادغام نر تأثی  مانده است

ی در قانون مهاجرت از  ، برای اخراج رسی    ع پناهجویان، تغیی  مبنای خط مش عمویم در سیاست خاریحر
، برنامه حکومت  ۲۰۱۹سال   با عوام گرایان دست راست 

ً
کا یم باشد. در آن زمان سوسیال دموکرات ها مشی 

، به صورت محدودتر قبیل را مورد تائید قرار دادند که براساس آن اجازه اقامت باید بازهم از نظر ز  مان 
 .صادر شود

در این قانون ترصی    ح شده است، به مجردی که وضعیت در کشورهای مبدای مهاجرین مساعد شود، باید 
 .ها پس گرفته شود و یا دیگر تمدید نگردداجازه اقامت آن

ان( متهم هستند که مهاجران را با قایق های نامناسبپولیس اسپانیا روز دوشنبه اعال   م کرد، آن ها )قاچاقیر
ان مسئول سانحه کشت   و فرسوده از سئوتا در سواحل افریقای شمایل به اسپانیا یم آورده اند. این قاچاقیر

وری هستند که به مرگ چهار مهاجر انجامید   .در ماه فیر

 Picture-alliance/dpa/L.Carnero :عکس /یا می رسند، رو به افزایش است شمار مهاجرانی که از الجزایر به اسپان
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ان این پناهجویان خوردسال را   مهاجران خوردسال مراکشر هستند. گفته یم شود که قاچاقیر
ً
قربانیان عمدتا

ند و سپس آنها را با قایق هانی که در هر کدام   ای غی  پناهجو یم باشد، به شهر ه ۱۰تا  ۷از"سئوتا " یم گی 
 ۱۵۰یورو است. در این ماموریت ۲۵۰۰جزیره نی اروپا انتقال یم دهند. هزینه حمل و نقل به طور متوسط 

کت داشتند. پولیس اسپانیا سه قایق را با اسلحه گرم، مهمات و  افش پولیس به همراه افشان یوروپول رسر
 .پول نقد توقیف کرد

بحر به اسپانیا آمده اند. بیش از نییم از آنها به سمت مهاجر از طریق  ۴۳۷۷در سه ماه نخست امسال 
تعداد پناهجویان تازه وارد به طور مداوم در حال  ۲۰۱۹جزایر قناری حرکت کردند. در این جا از پایان سال 

افزایش است. سفر از این گذرگاه اغلب منجر به مرگ یم شود. طبق آمار سازمان بت   الملیل مهاجرت 
(IOM) انه غرق شدند ۳۳۰، سال گذشته  .نفر در غرب مدیی 

یک گروه دوازده نفری که متهم به طرایح حمله باالی مسلمانان و پناهجویان در آلمان اند، به محکمه  

 .آلمان هستندکشانده یم شوند. این گروه همه شهروندان 

 

دوازده عضو یک سازمان که موسوم به "گروپ اس" اند، در پیوند به سازماندیه حمله باالی پناهجویان، 

ند  .سیاستمداران و مسلمانان در آلمان روز سه شنبه در محرص  قضات در یک دادگاه این کشور قرار یم گی 

وری سال گذشته بازداشت ش دند متهم به نقض قانون حمله اسلحه نی   یازده تن از این گروه که در ماه فیر

 .اند. یک تن دیگر این گروه متهم شده است که از یک گروه تروریست  حمایت یم کرده است

https://www.dw.com/fa-af/%D9%85%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%D9%87-%DB%B1%DB%B2-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86/a-57186002
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

دادستان های فدرال آلمان گفته اند، اعضای این گروه قصد داشتند که "یک وضعیت را مانند جنگ داخیل 

باالی مسلمانان، سیاسیون و پناهجویان، ایجاد  ای که هنوز تعریف نشده است، با راه اندازی حمالت 

 ".کنند

گفته یم شود که این افراد، گردهم آنی های منظم را برای راه اندازی حمالت شان تشکیل یم دادند. دو 

مظنون اصیل به نام های ویرنر اس. و تون  ای، جلسات این گروه را سازماندیه یم کردند. این افراد همه 

 .ند و از طریق نرم افزارهای پیام رسان موبایل با هم در تماس بودندشهروندان آلمان هست

اییط برگزار یم شود که نگران  نسبت به افزایش خشونت  محاکمه این افراد در شهر اشتوتگارت در رسر

راستگراهای افرایط در آلمان اوج گرفته است. آمار جراییم که به راستگراهای افرایط پیوند داده یم شود 

 .سال گذشته به باالترین سطح خود رسیده است در چهار 

 فرد مظنون به طرایح حمله باالی پناهجویان در آلمان

برای آلمان که ییک از  "هورست زی  هوفر، وزیر داخله فدرال آلمان، راستگراهای افرایط را "بزرگ ترین تهدید

 .مهم ترین اقتصاد اروپا دانسته یم شود، عنوان کرده است

امسال یک مرد به نام اشتیفن ایرنست در پیوند به قتل والی  لویبک، به حبس ابد محکوم  در ماه جنوری

 .شد. والی  لویبک، ییک از سیاستمداران حایم مهاجران در شمال آلمان بود

وری سال گذشته، یک راستگرای افرایط با حمله در مرکز شهر هاناو در آلمان ده نفر را به قتل  در ماه فیر

 .رساند و پنج نفر دیگر را زخیم نمود

، دو نفر پس از تالش یک عضو "نیو نازی" برای ورود به یک کنیسه یهودیان در شهر هاله ۲۰۱۹در سال 

 .به قتل رسید

ی تدابی  شدید  با این همه، قرار است جریان محاکمه این گروه در زندان "اشتامهایم" با روی دست گی 

 .رگزار شودامنیت  در شهر اشتوتگارت ب

 شان در محاکم شکایت کرده 
 

تقریبا یک سوم از همه پناهجویان که علیه پاسخ رد به درخواست پناهندگ

ان موفقیت پناهجویان اند، بعدا پاسخ مثبت به درخواست  های شان به دست آورده اند. به  خصوص می  

  .افغان در این زمینه بسیار باال است



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

10 

 

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

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

محکمه ها ارائه شده، موفقیت آمی    درصد از همه شکایان  که به ۳۱تقریبا  ۲۰۲۰به این ترتیب در سال 

 دریافت کرده اند. در حایل که اداره فدرال مهاجرت 
 

بوده است. براین اساس پناهجویان شایک مدرک پناهندگ

 آلمان 
 

 .بامف( از دادن این مدرک به آن ها به ناحق خودداری کرده بود)و پناهندگ

سوال جناح حزب چپ در پارلمان این کشور است. این ارقام بخشر از پاسخ وزارت داخله آلمان فدرال به 

 .)شماره روز سه شنبه( دریافت کرده است« نویه اوسنابروکر سایتونگ»نسخه ای از این پاسخ را روزنامه 

قانون   ۲۲۴هزار و  ۲۱پاسخ بازبیت  شده توسط بامف،  ۶۸۰۶۱محکمه ها در سال گذشته از  مورد را غی 

 .خواندند

 
-Marijan Mura/picture :عکس / یک پناهجو از کامرون در برابر محکمه اداری اشتوتگارت، مرکز ایالت بادن وورتمبرگ ایستاده است

alliance/dpa 

ان پاس خ های منف  بامف که پس از برریس قضانی لغو شدند، دوباره افزایش یافته است. در براین اساس می  

درصد یم رسید   ۴۰،۸این رقم به  ۲۰۱۷حایل که این ارقام در سال های گذشته روند نزویل داشتند. در سال 

 .درصد رسید ۲۶،۴به  ۲۰۱۹درصد کاهش یافت و در سال  ۳۱،۴به  ۲۰۱۸که بعد در سال 

درصد( از همه پاسخ های منف   ۷۳وزارت داخله آلمان فدرال بر علیه تقریبا سه چهارم ) براساس پاسخ

ان موفقیت پناهجویان افغان   شکایت یم شود. به خصوص می  
 

اداره فدرال آلمان برای مهاجرت و پناهندگ

 .در برابر محاکم بسیار باال است
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ان اشتباهات بامف را   اوال یلپکه، از جناح حزب چپ آلمان که در این زمینه سوال بسیار »کرده بود، می  

قابل قبول است و به وضوح نشان یم دهد که بامف باید »خوانده و گفت: « زیاد این )وضعیت( غی 

ول کیفیت تغیی  دهد ی و کنی   «.عملکردش را در زمینه تصمیم گی 

از کشورهای مبدا مهاجران   این نماینده پارلمان در ادامه خواهان این شد که بامف باید در زمینه آن دسته

ان صدور پاسخ های اشتباه در مورد آن ها بیشی  از حد متوسط است، امکان برریس مجدد این پاسخ  که می  

ان کار محکمه  را فراهم کند و در صورت لزوم این پاسخ ها را مورد تجدید نظر قرار دهد.  ها به این ترتیب می  

 .ها نی   کاهش داده یم شود

 به آن هاگفته یم شود ک
 

در محکمه ها کماکان  ه به خاطر تعداد زیاد شکایات، مدت زمان متوسط رسیدگ

 .در حال افزایش است

 به شکایات در محکمه ها به طور متوسط به  ۲۰۲۰در سال 
 

ماه یم رسید که در  ۲۴،۳مدت زمان رسیدگ

 ۱۷،۶اید به طور متوسط پناهجویان ب ۲۰۱۹مقایسه با سال گذشته به وضوح افزایش یافته است. در سال 

ان دوسیه های شکایات پناهجویان که هنوز به  ۱۲،۵، ۲۰۱۸ماه و در سال  ماه انتظار یم کشیدند. اما می  

 نشده، در حال کاهش است. در اواخر سال 
 

  ۱۱۰هزار و  ۱۹۱به  ۲۰۲۰آن ها رسیدگ
 

شکایت باید رسیدگ

 .یم شد

 

 شان
 

شکایت کرده  در محاکم تقریبا یک سوم از همه پناهجویان که علیه پاسخ رد به درخواست پناهندگ

ان ده موفقیت پناهجویان افغان در این زمینه بسیار باال بو  اند، توانسته اند که پاسخ مثبت دریافت کنند. می  

 .است

موفقیت آمی   بوده اند. بر این  درصد از همه شکایان  که به محکمه ها ارائه شده، ۳۱تقریبا  ۲۰۲۰در سال 

 دریا
 

آلمان ه اداره فدرال مهاجرت و پناهندگیکرده اند. در حایل ک  فتأساس، پناهجویان شایک مدرک پناهندگ

 .این مدرک به آن ها به ناحق خودداری کرده بود )بامف( از دادن

 .وزارت داخله آلمان فدرال به سوال جناح حزب چپ در پارلمان این کشور است این ارقام بخشر از پاسخ

 .شنبه( دریافت کرده است )شماره روز سه« کر سایتونگنویه اوسنابرو »نسخه ای از این پاسخ را روزنامه 

قانون   ۲۲۴هزار و  ۲۱پاسخ بازبیت  شده توسط بامف،  ۶۸۰۶۱محکمه ها در سال گذشته از  مورد را غی 

 .خواندند

ان پاسخ های منف  بامف که پس از برریس قضانی لغو شدند، دوباره افزایش یافته است.  بر این اساس، می  

درصد یم  ۴۰،۸این رقم به  ۲۰۱۷نزویل داشتند. در سال  ن ارقام در سال های گذشته روند در حایل که ای

 .درصد رسید ۲۶،۴به  ۲۰۱۹درصد کاهش یافت و در سال  ۳۱،۴به  ۲۰۱۸ رسید که بعد در سال
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

پاسخ های منف   درصد( از همه ۷۳پاسخ وزارت داخله آلمان فدرال بر علیه تقریبا سه چهارم ) بر اساس

 شکایت یم شود. بهادار 
 

ان موفقیت پناهجویان افغان  ه فدرال آلمان برای مهاجرت و پناهندگ خصوص می  

 .در برابر محاکم بسیار باال است

ان بسیار »اشتباهات بامف را  اوال یلپکه، از جناح حزب چپ آلمان که در این زمینه سوال کرده بود، می  

قابل قبول»خوانده و گفت: « زیاد است و به وضوح نشان یم دهد که بامف باید  این )وضعیت( غی 

ی و  ول کیفیت تغیی  دهد  عملکردش را در زمینه تصمیم گی   .«کنی 

 

که بامف باید در زمینه آن دسته از کشورهای مبدا مهاجران    اینده پارلمان در ادامه خواهان این شد این نم

ان صدور پاسخ پاسخ  های اشتباه در مورد آن ها بیشی  از حد متوسط است، امکان برریس مجدد این که می  

ان کار محکب دهد.  ا فراهم کند و در صورت لزوم این پاسخ ها را مورد تجدید نظر قرار ر  ها مه ه این ترتیب می  

 .ها نی   کاهش داده یم شود

 به آن ها
 

در محکمه ها کماکان  گفته یم شود که به خاطر تعداد زیاد شکایات، مدت زمان متوسط رسیدگ

 .در حال افزایش است

 به شکایات در محکمه ها به طور متوسط به  ۲۰۲۰در سال 
 

ماه یم رسید که در  ۲۴،۳مدت زمان رسیدگ

 ۱۷،۶پناهجویان باید به طور متوسط  ۲۰۱۹ یسه با سال گذشته به وضوح افزایش یافته است. در سالمقا

ان دوسیه های شکایات پناهجویان که هنوز به  ماه انتظار  ۱۲،۵، ۲۰۱۸ماه و در سال  یم کشیدند. اما می  
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 
 

  ایت باید شک ۱۱۰هزار و  ۱۹۱به  ۲۰۲۰نشده، در حال کاهش است. در اواخر سال  آن ها رسیدگ
 

رسیدگ

 . یم شد 

به گفته مقامات کروایس مرزبانان این کشور گرویه متشکل از چهار پناهجوی افغان را در منطقه گالینا پیدا  
ه است. این مهاجران کردند که گفته یم شود پول و تلفن های همراه آنها در مسی  رفت   به کروایس رسقت شد

 زاگرب منتقل شدند
 

 .توسط پلیس به مرکز پناهندگ

مهاجر زیر سن افغان که  ۴زن و  ۵مرد،  ۶اتبع خاریحر شامل  ۱۵پلیس کروایس گفت که تحقیقات درباره 
 .پس از عبور از مرز بوسنیا وارد کروایس شدند، به پایان رسیده است

 
 نیوز ا که چهار تا پنج کیلومتر در مرز با کرواسی فاصله دارد. عکس از مهاجرآرشیف: نمایی از کمپ کالدوشا در بوسنی

این مهاجران به پلیس گفتند که در راه رفت   به کروایس در جنگل توسط یک تعداد اشخاص که تبعه پاکستان 
 .ل دهندبودند، مورد حمله قرار گرفتند زیرا نیم خواستند که پول و تلفن های همراه خود را به آنها تحوی

 .به گفته مهاجران پس از مقابله، این افراد به آنها حمله کرده، پول و تلفن های آنها را با خود بردند

 .این چهار مهاجر افغان افزودند که آنها یم خواهند در کشور کروایس به عنوان پناهنده قبول شوند
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ایط رسگر  دان  به رس یم برند. آنها از مرز این  بوسنیا ییک از کشورهانی است که هزاران مهاجر در آن در رسر
کشور وارد کروایس شده و خود را به کشور های دیگر اروپانی یم رسانند. اما اغلب این سفرها پر از تهدید 
 از 

ً
ند. سازمان های زیادی قبال ا گرفتار پلیس یم شوند و مورد خشونت قرار یم گی  است. مهاجران اکیر

 .جران شکایت کرده اندخشونت پلیس کروایس در برابر مها

چند روز پیش، شورای پناهندگان دانمارك گفت رسبازان كروات در مرز بوسنیا و كروایس یك پناهجوی 
ه تمام كافغان را مورد آزار و اذیت قرار داده و او را با چاقو تهدید كرده اند. آنها این مهاجر را مجبور كردند  

 .لباس هایش را از تن خارج كند

قانون   ۲۴۰۰۰به اینسو حدود  ۲۰۱۹دگان دانمارک افزود که از ماه یم سال شورای پناهن مهاجر به گونه غی 
وری سال روان   ۵۴۷از کروایس به بوسنیا اخراج شده اند. براساس بیانیه این شورا، تنها بت   جنوری و فیر

 .مهاجر به بوسنیا اخراج شدند

ی عایل ملل متحد در امور  ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان والیت هلمند با حمایت مایل کمیشی 
ه خانواده عودت کننده،نر بضاعت و بیجاشد 75حمل برای  23روز دو شنبه، به UNHCR پناهدگان یا 

 ها در این والیت مساعدت نقدی نمود. نایسر از جنگ و نا امت  

 

هزار( افغان  پول نقد با  23 هزار و  9مبلغ )  ها، کمک مذکور در دو مقدار متفاوتپس از رسوی خانواده
 حضور نماینده های هر دو اداره توزی    ع شد. 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 برای پناهجویان در  رای اولت   بار عضو یک گروه از راهبانب
 

در ایالت بایرن آلمان به دلیل دادن پناهندگ
د. در سال  مورد تحقیق قضانی علیه کارکنان   ۲۷در ایالت بایرن مجموعا  ۲۰۲۰برابر محکمه قرار یم گی 
 ک
 

 .لیسانی به جریان افتاده استکلیسا به خاطر اعطای پناهندگ

 picture alliance/A. Heimken :، گروهی از پناهجویان در کلیسای سنت پائولی که در هامبورگ قرار دارد، پناه جسته اند / عکس۲۰۱۳آلمان، سال 

شوارتساخ    "یک مرد راهب از نظام کلیسانی سنت بندیکت در صومعه "مونسی 
 

باید به خاطر دادن پناهندگ
  .ایالت بایرن آلمان پاسخگو باشد "انی به زودی در برابر محکمه شهر "کیتسینگنکلیس

و سنت بندیکت( متهم است که  در زمینه »یک خانم سخنگوی صومعه روز جمعه اعالم کرد، او )راهب پی 
مجاز بدون مدرک اقامت الزم، همدست بوده است این خانم افزود، صومعه امیدوار است  «. اقامت غی 

 در کلیسا داشته باشدکه جلس
 

  .ه محکمه سهیم در روشن شدن وضعیت حقوق  پناهندگ

اپریل برگزار  ۲۶به گفته فرانتس بت هویزر، وکیل این مرد راهب، قرار است که جلسه محکمه به تاری    خ 
شود. این نخستت   باری خواهد بود که عضو یک گروه راهبان در بایرن محاکمه یم شود. در حال حاض  

و سنت بندیکت از هنوز مع . گروه راهبان پی  لوم نیست که این جلسه محکمه واقعا برگزار یم شود یا خی 
 .روز شنبه عید پاک به این سو به خاطر چندین مورد ابتال به کرونا در قرنطت   قرار گرفته است

علیه  مورد تحقیق قضانی  ۲۷در این ایالت مجموعا  ۲۰۲۰طبق اطالعات وزارت عدلیه بایرن، در سال 
 کلیسانی به جریان افتاده است

 
 .کارکنان کلیسا به خاطر اعطای پناهندگ

 »انجمن 
 

با همه اشخاض که تحقیقات قضانی برعلیه آن ها به جریان افتاده، « ماتئو، کلیسا و پناهندگ
گ نشر شده، آمده است:   کرد. در بیانیه ای که در نورنیر

 
رم ما هرگونه تالیسر را برای مج»اعالم همبستیک

 «.شناخت   مسیحیان مومت  که فقط مهربان و دلسوزی شان را نشان داده اند، رد یم کنیم
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 به امور پناهجویان است. از سال 
 

به  ۲۰۱۴ابراهام در بخش اداری صومعه کار یم کند و مسئول رسیدگ
تن  ۳۶ مهاجران در محوطه صومعه مونسی  شوارتساخر پناه داده یم شود. شمار آن ها در حال حاض  به
 کلیسانی دریافت کند، یک مورد استثنانی است

 
  .یم رسد. اما این که یک پناهجو در این جا پناهندگ

سه سال پیش این صومعه به خاطر کار با پناهجویان و کمک به آن ها جایزه ادغام ناحیه کیتسینگن را 
 .دریافت کرد

ش شلتت   که ا، اخبار مربوط به مشتهیلد، رئیس صومعه کی  در فرانکن سفیل قرار دارد، رسوصدای  اخی 
زیادی به پا کرد. تحقیقات قضانی در چند مورد علیه این خانم راهبه به خاطر همدست  در زمینه اقامت 
 کلیسانی 

 
مجاز به جریان افتاده است. او به زنان  که در وضعیت بسیار دشواری قرار داشتند، پناهندگ غی 

  .داده بود

در محکمه منطقه  ۲۰۲۰یلد به خاطر ییک از این موارد در اواخر ماه جوالی سال قرار بود که مادر مشته
گ محاکمه شود. پس از این که دو مورد دیگر تحقیق قضانی علیه این خانم راهبه جریان افتاد، جلسه  بامیر

ری برگزار شود، لغو شد. هنوز موعد جدیدی برای برگزا ۲۰۲۰ای که قرار بود در اواخر ماه جوالی سال 
 .جلسه محکمه تعیت   نشده است

وان سنت بندیکت اعالم کردند. کاردینال راینهار  ا اسقف های بایرن حمایتشان را از این راهبه گروه پی  د اخی 
و این خانم « اسقف ها هیچ دلییل برای محکومیت او نیم بینند»مارکس در ماه اکتیر در مونشن گفت: 

 کلیسانی رعایت کرده  راهبه همه توافق های به دست آمده میان
 

حکومت و کلیسا را در زمینه پناهندگ
  .است

ان( متهم هستند که مهاجران را با قایق های نامناسب  پولیس اسپانیا روز دوشنبه اعالم کرد، آن ها )قاچاقیر
ان مسئول سانحه کشت   و فرسوده از سئوتا در سواحل افریقای شمایل به اسپانیا یم آورده اند. این قاچاقیر

وری هستند که به مرگ چهار مهاجر انجامید   .در ماه فیر

 مهاجران خوردسال مراکشر هستند 
ً
ان این پناهجویان خوردسال را قربانیان عمدتا . گفته یم شود که قاچاقیر

ند و سپس آنها را با قایق هانی که در هر کدام   پناهجو یم باشد، به شهر های غی   ۱۰تا  ۷از"سئوتا " یم گی 
 ۱۵۰یورو است. در این ماموریت ۲۵۰۰جزیره نی اروپا انتقال یم دهند. هزینه حمل و نقل به طور متوسط 

کت داشتند. پولیس اسپانیا سه قایق را با اسلحه گرم، مهمات و افش پولی س به همراه افشان یوروپول رسر
 .پول نقد توقیف کرد
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 Picture-alliance/dpa/L.Carnero :عکس /شمار مهاجرانی که از الجزایر به اسپانیا می رسند، رو به افزایش است 

مهاجر از طریق بحر به اسپانیا آمده اند. بیش از نییم از آنها به سمت  ۴۳۷۷در سه ماه نخست امسال 
ناهجویان تازه وارد به طور مداوم در حال تعداد پ ۲۰۱۹جزایر قناری حرکت کردند. در این جا از پایان سال 

افزایش است. سفر از این گذرگاه اغلب منجر به مرگ یم شود. طبق آمار سازمان بت   الملیل مهاجرت 
(IOM) انه غرق شدند ۳۳۰، سال گذشته  .نفر در غرب مدیی 

 

 

 

 


