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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 صفحه                                                                                                                                     عنوان

 4 ----------------------- « وز یمهاجر ن»  اژه نجات دادند  یایرا از در  ونانیمهاجر رانده شده از  ۷۳: محافظان ساحیلهیترک

 5 --------------------- « رکا یافغان ا» معتبر  شیکارت آما  یپناهندگان دارا تمایم یسالمت برا مهیآغاز مرحله هفتم طرح ب

 6 --------------------------------- « وز یمهاجر ن» مهاجر  ۵۶۰۰ عی    به خاطر اخراج س  ا یاسپان ر یاز نخست وز  د یانتقاد شد

 9 ---------------------------------------------- «خامه پرس » و پاکستان به کشور  رانیهزار مهاجر افغان از ا۴۲۴برگشت 

 10 --------------------------------------------------------------- « وز یمهاجر ن»  میمهاجر در برابر سواحل بلج ۴۹نجات 

 11 ------------------------------- « چ وله فاریسی    دو »  "ختیپناهجو "طرح حمله ر  کیکه در نقش   آلمان   محاکمه نظایم

 13 ------------------------------------- « وز یمهاجر ن» است   دهیرس یلیسیس رهیبه بندر پوزالو در جز « ۴ یآ یس» کشت  

 14 ---------- « وز یمهاجر ن»  ړیخپل ژوند له السه ورک ن   د اروپا پر پولو  چ    «ادونهی»نندارتون: د هغو مهاجرو  ک    ا یکروش

س  یب  دستگ  16 ----------------------------------------------------------------------- « وز یمهاجر ن» ده ها پناهجو در قبر

 17 ------------------------------------------------- « فاریس TRT» را از خطر غرق شدن نجات داد  گر یمهاجر د 40 هیترک
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 اخبار کامل  مت   

اند. این مهاجران قصد داشتند از طریق مهاجر را از دریای اژه نجات داده ۷۳گویند که های ترکیه یممقام
 .راندند وارد جزایر یونان شوند اما محافظان ساحیل یونان آنان را به سوی ترکیه عقب دریا 

 .ریای اژه نجات دادندمهاجر را از د ۷۳های ترکیه یط سه عملیات مختلف یم، مقام ۲۰روز پنجشنبه 

 
 عکس آرشیف: یک کشتی مهاجران در دریای اژه. عکس از پیکچر الیانس

گزاری اناتویل، در جریان این عملیات   داتچا تن در نزدییک ۲۵یل، چناق سواحل مهاجر در ۴۰به گزارش خبر
 .شدند های ازمب  نجات دادهتن دیگر هم در آب ۸

وهای دریان   اند که این مهاجران قصد داشتند با کشت  خود را بههای ترکیه گفتهمقلم یونان برسانند اما نب 
 .یونان آنان را به سوی ترکیه عقب راندند

 .از دریای اژه خبر داده بودندمهاجر  ۴۰ش از های ترکیه روز دوشنبه این هفته نب   از نجات بیمقام

یونان را به اقدامات ضد مهاجران و عقب راندن آنان به سوی ترکیه  از چندین ماه به این سو، ترکیه همواره
 .کندمتهم یم
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

گزاری اناتویل، در آخرین مورد، معاون وزیر امور خارجه ترکیه  ۵۴بازگرداندن اجباری و راندن  به گزارش خبر
وه  .آبهای ترکیه را محکوم کرد ای دریان  یونان به سویپناهجو توسط نب 

یه و رسانهشماری از سازمان نقض جدی حقوق مهاجران از  های غرنر نب   سال گذشته ترکیه را بههای خب 
  .کرده بودند  ها از مرزهای این کشور متهمجمله عقب راندن آن

 

دخله/کشور ايران، سازمان  برابر توافقات صورت گرفته میان اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارچر وزارت

امور پناهندگان، مرحله هفتم طرح بیمه سالمت برای  یمه سالمت و کمیساریای عایل سازمان ملل متحد در ب

و  پذیر کارت آمایش معتبر آغاز شده است و پناهندگان دارای بیمار خاص و یا آسیب  تمایم پناهندگان دارای

آسیب ییک از دفاتر پیشخوان طرف  به پذیر دارنده کارت آمایش معتبر یم توانند با مراجعهپناهندگان غب 

موردنیاز تا مدت یکسال از خدمات بیمه سالمت استفاده  قرارداد با اداره کل بیمه سالمت و ارائه مدارک

 .نمایند

 
چه بیمه سالمت برای گرویه از اقشار آسیب پذیر و بیماران خاص بصورت صدور  رایگان و سایر اتباع  دفب 

 .مدت یک سال قابل استفاده خواهد بود ده، از تاری    خ صدور بهخارچر با پرداخت حق بیمه مقرر ش
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

چه بیمه سالمت یم توانند به  کلیه پناهندگان آسیب پذیر و  بیماران خاص جهت ثبت نام و دریافت دفب 

 .ولت دارای باجه بیمه سالمت در محل سکونت خویش مراجعه نمایندپیشخوان د  دفب  

 

 :نکات مهم

تا  ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ دت قرارداد برای پناهندگان آسیب پذیر و بیماران خاص؛ یکسال شمیس از تاری    خم -۱

نظر گرفت   تاری    خ انقضای قرارداد ،  یم باشد. لذا در راستای رعایت اصول بیمه ای و در  ۱۴۰۰/۱۲/۰۶

چه بیمه درمان کلیه یم باشد و  ۱۴۰۰/۱۲/۰۶اقشار آسیب پذیر و بیماران خاص تا پایان پایان اعتبار دفب 

استفاده  پناهندگان با پرداخت حق بیمه مقرر شده، از تاری    خ صدور به مدت یک سال قابل برای سایر 

 .خواهد بود

چه  حق سانه اقشار آسیب پذیر و بیماران خاص به -۲ صورت رایگان و رصفا جهت هزینه های صدور دفب 

 .ریال اخذ یم گردد ۳۶/۰۰۰پیشخوان به مبلغ  کارمزد مصوب صدور برای دفب    ریال و  ۳۰/۰۰۰به مبلغ 

  .کلیه پناهندگان ملزم به ارایه کارت آمایش معتبر یا برگ تردد معتبر یم باشند -۳

اداره کل اتباع و مهاجرین  الزم است در صورت ازدواج، تولد، فوت، انتقایل، خروج از کشور و ..... به -۴

 .دخارچر مراجعه تا در این خصوص اقدام گرد

ملیلیه  وزیر اسپانیا دستور اخراج دسته جمیع مهاجران  را که به شهرهای سئوتا و  ین که نخستپس از ا
  .مخالفان سیایس او ادامه دارد آمده بودند، صادر کرد، انتقادها از سوی سازمان های حایم حقوق بشر و 

ردد. این شهر که در بریم گ ساعت هرج و مرج و ورود هزاران مهاجر، به تدری    ج به سئوتا آرامش ۳۶پس از 
 .شمال افریقا قرار دارد، متعلق به اسپانیا است

سیاستمداران اپوزیسیون از  اما تشنج در صحنه سیایس مادرید در حال افزایش است. حامیان حقوق بشر و 
 .پدرو سانچز، نخست وزیر اسپانیا انتقاد یم کنند

ساعت، سانچز یک  ۳۶فقط  مهاجر در طولهزار  ۸پس از بروز بحران مهاجرت در سئوتا و ورود بیش از 
به این شهر فرستاد. بعد خود نب   به آن جا پرواز   لحظه هم درنگ نکرد. او روز سه شنبه اردوی اسپانیا را 

 .دسته جمیع را صادر کرد کرد و دستور اخراج های

اکش فرستاده دوباره به مر  تن از طریق یک دروازه کوچک در حصار مرزی ۵۶۰۰تا چهارشنبه بعد از ظهر 
ه ببودند و گریه یم کردند، در برابر کمره های فلم برداری  شدند. مهاجران  که پاهای سبازان را محکم گرفته

ون  .انتقال داده یم شدند زور به بب 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ال  سانچز در زمینه دفاع از » :روز چهارشنبه با تحست   از این سیاست گفت« ال وانگاردیا»روزنامه لیبر
حکومت آلمان فدرال از "اقدامان  که « کرده است.   انیا مصمم بوده و با جدیت عملتمامیت ارض  اسپ

 .دشوار انجام داده" استقبال کرد حکومت اسپانیا، در این وضعیت

گروه های حایم حقوق بشر  .اما انتقادها از حکومت اسپانیا بسیار بیشب  از اظهارات تحست   آمب   است
قانون   خوانده و محکوم کردند. احزاب اپوزیسیون، حزب  اخراج های بسیار سی    ع پناهجویان را غب 

 .کرد« ضعف»اسپانیا متهم به  سوسیالیست بر سقدرت را در 

 
 می وارد سئوتا اسپانیا شده اند / عکس از: رویترز ۱۸گروه از مهاجرانی که به تاریخ 

کاری نکرده  «حمله به اسپانیا و اشغال آن»گفت، سانچز در برابر  «Vox» حزب راستگرا و پوپولیست
 .است

تظاهرکننده به شدت به او توهت   کرده و با  ۵۰سه شنبه شام که نخست وزیر اسپانیا به سئوتا رسید، 
 .مشت و لگد به موترش حمله کردند

هرج و مرج در »بحران در نتیجه  پابلو کاسادو، رهبر اپوزیسیون روز چهارشنبه در پارلمان مادرید گفت، این
 .وزیری نیم خورد ت و سانچز به درد نخستایجاد شده اس« حکومت

اض  دفاع کرد و گفت، روز سه   خوآن ویواس، شهردار سئوتا و دوست حزنر کاسادو، از این حرکت اعب 
خانه حبس کردند و بیشب  کودکان نتوانستند  در « از شدت ترس»شنبه بسیاری از ساکنان این شهر خود را 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

مهاجرت نیست، بلکه اشغال است. سک های ما را اشغال گران بحران  این»به مکتب بروند. ویواس گفت: 
 «.بودند ترصف کرده

دادن حکومت او استفاده یم   سانچز روز چهارشنبه اپوزیسیون را متهم کرد که از این بحران برای سقوط
ممکن است کند. نخست وزیر اسپانیا گفت، راض  نگاه داشت     .همگان غب 

 .از سانچز و اخراج دسته جمیع مهاجران در سئوتا انتقاد کرده بودندسازمان های حایم مهاجران قبال 

 افراد برریس شود، قانون  است؟ قوانت   در 
ی

آیا اخراج های دسته جمیع بدون این که نخست حق پناهندک
 .این زمینه مشخص نیستند

قانون  اص براساس یک معاهده دوجانبه با مراکش، اخراج سی    ع مهاجران ۱۹۹۲از سال  وال امکان پذیر غب 
رده شود و نه وقت  که مهاجران مدن  را در خاک اسپانیا به س ب است. اما این اقدام اصوال باید در مرز انجام

 .اند

در مادرید و حکم محکمه عایل  در این زمینه قوانت   دیگری نب   وجود دارد. یک تصمیم محکمه قانون اسایس
وری سا شکایت دو مهاجر را علیه اسپانیا رد کرد. این دو که در  ۲۰۲۰ل اروپا برای حقوق بشر که در ماه فبر

 اخراج شده بودند، علیه اسپانیا شکایت کردند. حکومت این کشور در مادرید در  به سعت ۲۰۱۴سال 
 .زمینه اخراج های سی    ع به این حکم محکمه عایل اروپا اشاره یم کند

است. بسیاری پس از  ری برای مادرید آغاز شدهاما فقط در صحنه سیاست داخیل نیست که دوران دشوا
 .اتفاق ممکن است در آینده نزدیک دوباره رخ بدهد هجوم نر سابقه مهاجران از خود یم پرسند که آیا این

 بهب   ناظران در اسپانیا مطمت   هستند که دلیل این بحران تالش های مهاجران برای
ی

دستیانر به یک زندک
 ۱۹۷۵را به این جار سانده است. صحرای غرنر تا سال  منطقه صحرای غرنر کار نبوده، بلکه اختالف برس 

 .مستعمره اسپانیا بود

 از منطقه کم جمعیت صحرای غرنر در سواحل شمایل اقیانوس 
ی

مراکش ادعای مالکیت بخش های بزرک
 .اطلس را دارد

پولیساریو در ییک از شفاخانه  گفته یم شود، مراکش به این خاطر که براهیم غایل، رئیس جبهه آزادی بخش
است و به این خاطر از ورود هزاران مهاجر به شهر اسپانیان   های اسپانیا مورد معالجه قرار دارد، خشمگت   

ی  .نکرده است سئوتا جلوگب 

دی استفاده از امکانات مختلف فشار زیا مراکش در مناقشه های دیگر نب   از جمله با اتحادیه اروپا و آلمان با 
ک با   د کرده بود. این احتمال وجود دارد ایجا ول در مرزهای مشب  که حکومت مراکش در آینده نب   از کنب 

 .اسپانیان  سئوتا یا ملیلیه برای اهداف سیایس استفاده کند شهرهای
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

هزار مهاجر ۴۲۴کم ال جاری دستس گوید که از آغاز ماه جنورییم (IOM) الملیل مهاجرتازمان بت   س

 .اندکشورشان برگشته  فاقد اسناد افغان از ایران و پاکستان به

نامه ۳۰الملیل مهاجرت امروز )پنجشنبه، سازمان بت    است که از آغاز سال جاری گفته  ایثور( در یک خبر

مهاجر دیگر از پاکستان به کشور  ۸۲۲ایران و چهارهزار و  مهاجر افغان از  ۹۶۲هزار و ۴۱۸میالدی تاکنون 

 .اندشان برگشته

نامه، برای   .استهای نقدی و خدمات صیح عرضه شدهکنندگان کمکبرگشتبه نقل از این خبر

 

 کنندگان و مهاجران افغان فاقد اسناد به کشور، نظر به تخمت   به اساس معلومات این سازمان، رقم برگشت

 .استاین سازمان افزایش یافته

ی نیاز کنندگان به کمکاست که این برگشتدر این اعالمیه آمده الملیل مهاجرت ان بت   دارند و سازم های بشر

 .میلیون دالر نیاز دارد ۲۹.۷کنندگان به برگشت رسان  به اینبرای تداوم کمک

 .خگوی نیازهای آنان نیستوار کمک به بازگشت کنندگان پاسفتههگوید که بودجه این سازمان یم

 الزم برای برگشت
ٔ
 این سازمان، اگر بودجه

ٔ
یاد روند کمک به آنان ز  احتمال کنندگان فراهم نشود بهبه گفته

 .شودتا اول ماه جوالی به تعلیق درآورده یم
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

میلیون افغان  ۶.۵در حدود  گوید که در حال حارص  کنندگان افغانستان یموزارت امور مهاجرین و عودت

 .برندس یم در کشورهای مختلف به ویژه در ایران و پاکستان به

در آب ها دچار مشکل شده و با خطر روبرو شده بود، براساس یک  مهاجر ویتنایم که ۴۹حامل  یک قایق
است که  بلجیم، توسط گارد ساحیل در برابر سواحل این کشور نجات داده شد. گفته شده مقام رسیم

 .وضعیت صیح این پناهجویان خوب است

 
 پولیس بلجیم با یک گروه از پناهجویان در زیبروک بلجیم)عکس آرشیف(

گزاری بلگا گفت، فرانسه به سوی بریتانیا حرکت  این قایق از  مارک فان دن بوش، شهردار کوکسید، به خبر
او گفت،   کرده و پناهجویان را با خطر روبرو ساخته بود.   یم کرد، اما در جریان سفر، آب به داخل آن رخنه

  گارد ساحیل مهاجران
ی

شده  را به ساحل رساند. گفته شده است که برچ  از این پناهجویان دچار سمازدک
 .خونر برخوردار اند اند اما بقیه از وضعیت صیح

ان  که مسئول این واقعه هستند»پولیس بلجیم برای  تحقیقات را آغاز کرده است. دفب   «پیدا کردن قاچاقبر
براساس یافته های اولیه، تصور یم شود که این قایق از » :سارنوایل شهر بروخه در بلجیم گفته است

ی انجام شودکرده، اما برای تایید این یافته ه  سواحل فرانسه حرکت  «.ا باید تحقیقات بیشب 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

در میان مهاجران  هستند   در شهر گراند سنت که در سواحل شمایل فرانسه قرار دارد، شهروندان ویتنایم
 یم کنند و سیع دارند رایه

ی
د برای سفر به بریتانیا پیدا کنند. به گزارش شهرداری گران که در خیمه ها زندک

 .ماه یم به کمپ های مختلف انتقال داده شدند ۶ه تاری    خ مهاجر ویتنایم ب ۱۰۰سنت، حدود 

ان، مهاجران ویتنایم را به مسکو پرواز یم دهد آن ها را از آن جا از طریق کشورهای  بعد  و  شبکه ای از قاچاقبر
 .اروپان  مختلف به کانال مانش یم رساند

در یک الری در منطقه ای واقع مهاجر ویتنایم که خفه شده بودند،  ۳۹اجساد  ۲۰۱۹در ماه اکتوبر سال 
ق لندن کشف شد  .در سر

وگه در بلجیم انتقال  که در آن زمان انجام شد، این مهاجران از شمال فرانسه به بندر زیبر
 براساس تحقیقان 
 .داده شده بودند

 به جریان انداخته شد. در  برای پیدا کردن عامالن این واقعه، تحقیقات در فرانسه، بلجیم و بریتانیای
برگزار شد که به محکومیت دو تن از عامالن اصیل قاچاق  محکمه ای به این خاطر  ۲۰۲۰بریتانیای در سال 

 .انجامید این مهاجران ویتنایم

ای اردیبهشت( وارد دادگاه منطقه ۳۰مه ) ۲۰ساله آلمان  وقت  روز پنجشنبه  ۳۲فرانکو. آ"، شهروند "
نگاران خ فرانکفورت شد نه تنها تالش نکرد از دست ها اطالعات الص شود بلکه خود داوطلبانه به آنخبر

 .داد

نگاران گفت:  او به ر کیس طرچ نریختم. »خبر در دادگاه نکان  را  فرانکو تأکید کرد که« من هیچ وقت به رص 
 .نیست گرای افرایطروشن خواهد کرد و خواهد گفت که یک راست

هیم متهماما دادستان  آلمان نظری دیگر دارد. دادستان  فرانکو را  گرایانه خود را هان  راستکند که با انگب  
زده و با طراچ حمالن  علیه سیاستمداران قصد ارتکاب جریم سنگت   را  به عنوان یک پناهجوی سوری جا 

 .است داشته

ریزی خواهد بود که به دلیل برنامه اگر رأی دادگاه عوض نشود "فرانکو . آ" نخستت   نظایم ارتش آلمان
شود. با این همه این تازه آغاز راه است و معلوم نیست، یم روریست  علیه کشور خودش محکومعملیان  ت

 .خواهد بود نتیجه نهان  چه

در فرودگاه وین با یک  ۲۰۱۷فوریه سال  باخ ایالت هسن آلمان است، در سومفرانکو متولد شهر اوفن
ازداشت به دستشون  رفته بود تا سالچ را بازداشت شد. او پیش از ب سالح پر گب  افتاده و به طور موقت

کرده و به پلیس تحویل   چ  پیش از او سالح را پیدا جا پنهان کرده بردارد، غافل از آن که نظافتآن که در 
 .آیدخطر به صدا دریم زمان زنگکند و همداده بود. فرانکو سالح را پیدا نیم
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

شود که یک کند و با تعجب متوجه یمفرانکو را برریس یمانگشت  در آلمان اداره جنان  فدرال این کشور اثر 
 .به نام داود بنیامت   همت   اثر انگشت را دارد پناهجوی سوری

 دوگانهروشن یم و اینجاست که ماجرا 
ی

در یک   آلمانفش ارتش ای دارد، از یک سو یک اشود: این مرد زندک
 .است و برخوردار از مزایای دولت   گردان آلمان    فرانسوی در الزاس است و از سون  دیگر پناهجون  سوری

 فرانکورت؛ آغاز محاکمه فرانکو. آ

 داد   (BAMF) مهاجرت و پناهندگان فدرال آلمان وقت  در اداره ۲۰۱۶فرانکو در سال 
ی

تقاضای پناهندک
 او  گونه است کهرد است. اینسوری است و نایم یهودی دارد و به همت   خاطر تحت پیگ گفت، مسییح و 

" یم  .کندیمنداستان شک  شود و هیچ کیس هم به ایناز "فرانکو. آ" تبدیل به "داود بنیامت  

 ادامه جزئيات

مشهور فرانسوی  در آکادیم ۲۰۱۴کند که او در سال حقیقات روشن یمشود. تبه اینجا ختم نیم داستان
" فوق لیسانس گرفته و رساله ک ملت" نوشته ینژادها" و "انحالل  اش را راجع به "اختالط"سنت   سب 

 .است

 برای تغیب  وضعیت فعیل در رساله  در ادامه یک کارشناس آلمان  
مسب   او را "افرایط و نژادپرستانه" و دعون 
د. با "خلوص نژادی" تشخیص داده و به همت   دلیل او در ارتش اخطار یم تواند در ارتش این همه او یم گب 

 .دهد بماند و به کارش به عنوان یک نظایم ادامه

https://www.dw.com/fa-ir/%D9%85%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%B4-%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA/a-57608200


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

13 

 

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

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

با هزار فشنگ از ذخایر ارتش را  گویند، فرانکو دو قبضه تفنگ و یک قبضه سالح کمریها یمدادستان
"  خودروهای پارکینگ زیرزمیت  متعلق به بنیاد "آنتونیو   آمادوی بر آن او در برلت   از برداشته است. عالوه 

 .کند تصویربرداری کرده استنژادپرست  فعالیت یم که علیه

آن نوشته شده  اند که نام آنتا کاهانا، رئیس این بنیاد در وسایل فرانکو فهرست  پیدا کرده بازرسان در تفتیش
هایاست. در این فهرست ا آلمان و هایکو ماس، وزیر خارجه   سایم کالودیا روت، سیاستمدار حزب سبر 

 آلمان نب   به چشم یم
 .خوردکنون 

ه نام این کار را ب خواستهآلمان معتقد است که فرانکو قصد قتل این سیاستمداران را داشته و یم دادستان  
، پناهجوی سوری انجام دهد تا "جامعه را علیه است پناهجوپذیری دولت آلمان تحریک  سی داود بنیامت  

 ."کند

 کندمتهم انکار یم

گ" و ایتونتسوریشر س های "نویهوگو با روزنامهکند. او در گفتها را رد یمآ" همه این اتهام . فرانکو "
لب  جها را به ضعف این سیستم جهاست تا تو  گوید، وانمود کرده که یک پناهجوی سورینیویورک تایمز یم

 .کند

تا در پرواز  زاری پیدا و سپس پنهانش کردهن را در بوتهشده در دستشون  فرودگاه وینپنها  افزاید، سالحاو یم
 .بازگشت به آلمان برایش مشکل پیدا نشود

وزیر دفاع  مراه داشته است. اورزوال فون در الین،ههای زیادی به آ" در آلمان واکنش . نکو پرونده "فرا
شدت انتقاد  ختلف" بهسطوح م های موجود در ارتش و "ضعف مدیریت در پیشت   این کشور از نقصان

 .کرده است

کودک   ۱۵۰مهاجر به بندر پوزالو در جزیره سیسییل رسیده است.  ۴۰۰ با بیش از « ۴یس آی »کشت  آلمان  
   .نب   شامل این مهاجران هستند و نوجوان

آن جا نخست به یک کشت   رسانه های ایتالیان  صبح روز جمعه گزارش دادند که قرار است مهاجران در  
انه نجات داده  این مهاجران را « ۴یس آی »قرنطت   انتقال یابند. کشت   ه مدیب  از قایق های کوچک در بحب 

 .است

شود و پس از آزمایش ویروس کرونا، آن ها به مدت براین اساس، نخست مشخصات این مهاجران ثبت یم
 .شونددو هفته قرنطت   یم
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

کند، روز یماداره  که در شهر رگنسبورگ آلمان مستقر است و این کشت  را « یس آی»سازمان خصوض 
 کشت  اختصاص داده اند، انتقاد کرده و از آن به  پنجشنبه از این که نهادهای مسئول بندر پوزالو را به این

 .کرد  یاد « آزار و اذیت»عنوان 

 
 J_Pahlke@ :انجام داد./عکس از ۲۰۲۱نخستین ماموریتش را در اواخر ماه اپریل سال « ۴سی آی »نجات  کشتی

ده در نزدییک پالرمو، مرکز سیسییل بود و پرسنل آن میل داشتند آن جا لنگر بیندازند  .کشت  نامبر

کودک و نوجوان  ۱۵۰ پناهجوی نجات داده شده، حدود  ۴۱۵میان حدود در « یس آی»به گفته سازمان 
انه توسط گروه های ه مدیب  دولت  از نظر سیایس مجادله برانگب   است.  هستند. نجات مهاجران در بحب  غب 

خصوض را پس از لنگرانداخت   در بندرهای این کشور توقیف یم کند و  ایتالیا در اغلب موارد کشت  های
 .کندا نقص های امنیت  در این کشت  ها عنوان یمر  دلیل آن

 شوی نندارتون د هغو مهاجرو او پناه غوښتونکو یادونه کوي چ   اروپان    د کروشیا پالزمېنه زاګرب ک  جوړ 
 .هیوادونو ته د رسېدو په هیله بالکان مسب  ک  مړه شوي دي

دی. د دې نندارتون جوړوونیک   د کروشیا پالزمېنه زاګرب ک  د انځورونو نندارتون مهاجرو ته ځانګړی شوی
اروپان   هیوادونو ته د سختو سفرونو پر مهال ن   خپل  وان   دوی غوښتل چ   د هغو کسانو یادونه وکړي چ   

 .ژوند له السه ورکړی دی
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ي د  «الر» دغه نندارتون چ      سه په همغږۍ د زاګرب په لیوینګ اتلت   ديیک  ک  جوړ  وېمن تو وېمن نومب  ږ
ټولت 

 .شوی دی

ونکو، ۳۶نندارتون ک  ټولټال  ړ ژباړونکو، د وېمن تو وېمن  انځورونه نندارې ته وړاندې شوي دي چ   د څب 
ساک او    او په ځانګړې توګه د ماریانا هامب 

 .سلما بانېچ د ګډ کار ثمره ده ټولت 

 یو مهاجرو په یاد نندارتون. انځور: نینا دوردېوېچ،د کروشیا پالزمېنه زاګرب کې د مړ شو

 «یادونه»د قربانیانو 

ي برخه ن   په
  بانېچ چ   د انځورونو د جوړولو هب 

منه سلمان  ۍ هب  غاړه درلوده کډوال نیوز سه په  کروشیان 
 : و ک  وان    انسانانو یادونه وکړو چ   د یوه ښه ژوند په موخه ن   خپل هیوادونو  هدف یم  دا و چ   له هغو »خبر

بوسنیا پر پوله مړه  خو اروپا ته د رسېدو په مقصد بالکان مسب  او په ځانګړې توګه د کروشیا او  پرېښودیل  
 «.شوي دي

ییک  نیو سه غمشر نښه بویل  او زیاتوي غوښتل ن   چ   د قربانیانو له کور « ټولب   ماتم»نوموړې دا نندارتون د یو 
 .وکړي

  سیاستونه»ښاغیل  بانېچ زیاتوي: 
محکوم کړو. موخه مو دا وه چ    موږ دغه راز غوښتل چ   د اروپا مهاجرن 

   وښیو چ   دغه سیاست په اصل ک  هغه کسان قربانوي
 «.چ   له مجبورۍ اروپا ته راچ 

https://selmabanich.org/index#/the-passage/
https://selmabanich.org/index#/the-passage/
https://ziviatelje.dk/projects-education/no-borders-program/women-to-women/
https://ziviatelje.dk/projects-education/no-borders-program/women-to-women/
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

  په نامه د یوې 
  ماشویم  عکس لیدل ک  ۶انځورونو ک  د مدیت 

  افغان 
يکلت    وروسته   ۲۰۱۷چ   په  ب  ږ

ک  له هیع 
یل  وه د اورګاډي په یوه پېښه ک  ووژل شوه چ   پولیسو  ړ ۍ له کروشیا څخه رصبیا ته سر

 .ن   کورن 

ي چ   د    مهاجر رشید او عبدهللا لیدل کب  ږ
په جون میاشت ک  د کروشیا په یو  ۲۰۲۰یو بل انځور ک  مراکیسر
ستان ک  ښخ شول  .قبر

ي سیاستونه»
 
 «مرګون

  په توګه  ون ک  د دایس  مهاجرو انځورونه هم نندارې ته وړاندې شوي چ   نوم ن   نندارت
نه دی معلوم. د بېلګ 

ې هوا له کبله سلوانیا ک  خپل ژوند له السه ورکړ. او  ک  ن   د   ۲۰۱۹کلن سوریان  کډوال چ   په   ۲۰هغه  سړ
 .شو  د غومبیس  په نېښ مړ افغان مهاجر انځور چ   تب  کال د کروشیا په اتوک ښار ک   کلن  ۲۸یا د هغه 

ه ډله ک  ګډون درلود او د کروشیا 
نب   ړ ستانو څخه لېدنه وکړه. په خ سلما بانېچ وان   لږ مخیک  ن   یوه څب  ه قبر بر

ونو ک  ګمنامه کسان خښ  .شوي وو او د مرګ دلیل ن   هم نه و معلوم ن   په زیاتو قبر

خص کانټکسټ ک  مړه شوي چ   د اروپان   هغه زیاتوي چ   دغو کسانو د هویت خاوندان وو او په یو مش
  
  سیاستونه»ټولت 

  مهاجرن 
 .دي« مرګون 

س حدود   رایه اروپا بودند، در برابر سواحل این کشور دستگب  کرده پناهجو سوریان  که ۱۰۰پولیس قبر
 .است. گفته شده است که وضعیت صیح شماری از این پناهجویان خوب نیست
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 ناحیه کابل افغانستان ۷پته: د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، 
 

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 اندنفر در قبرس تقاصای پناهندگی کرده ۷۶۰یالدی هفت هزار و در سال گذشته م

س پناهجوی که  ۱۰۰داد که جمع  روز پنجشنبه با استناد به مقامات پولیس گزارش (RIK) رسانه دولت  قبر
نامناسب به شفاخانه انتقال داده شدند. قرار است  دستگب  شده اند، برچ  از آنها به دلیل وضعیت صیح

 .دیابن آزمایش کرونا به اردوگاه های ثبت نام در این کشور عضو اتحادیه اروپا انتقال بقیه پناهجویان بعد از 

 شان مورد ارزیانر  
ی

گفته شده است که پس از انتقال پناهجویان به این اردوگاه ها، درخواست های پناهندک
دقرار یم گ  .ب 

س یم رسانند که عضو اتحادیه اروپا است   هر روز مهاجران از خاورمیانه خود را با قایق به قبر
ً
 .تقریبا

وهای گارد ساحیل ترکیه در استان چاناک ن نجات تبعه خارچر را از خطر غرق شد پناهجوی 40قلعه نب 

 .دادند

وهای گارد ساحیل ترکیه یط عملیان  در سواحل  40قلعه شهرستان آیواجیک از توابع استان چاناک نب 

وهای ساحیل پلیس یونان به آبهای ترکیه رانده شده بودند، از خطر گارد ن  پناهجو را که توسط عنارص  ب 

 .شدن نجات دادند غرق

 

قانون  پس از انجام مراحل اداری به اداره امور مهاجرت آیواجیک منتقل شدند  .مهاجران غب 


