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 صفحه                                                                                                                                     عنوان

 4 --------------- « وزیمهاجر ن» کند  قیدر فرانسه تحق رسنی: ملل متحد درباره نقض حقوق مهاجران زهیریخ یهاسازمان

 6 ------------- «وز یمهاجر ن»  دليېته رس اینور برتان ونهګمهاجر ژغورل شوي، سل ۴۵ ېک وځدوو ور روېمانش کانال: ت

 8 ------------------------ «ک یاسپوتن یخبر گزار » اند ان را ترک کردهشیهاجنگ خانه لینفر به دل ونیلیم 4در افغانستان 

 10 -------------------------------------------------------- « وز یمهاجر ن» مهاجر را نجات داد  ۱۷۰حدود  ونانی گارد ساحیل

 11 ----------------------------------- « وله فاریس چی    دو » اروپا  هیاتحاد یکشورها  گر یآلمان از پناهندگان د حقوق   تیحما

 12 -------------------------------------------------------- « وز یمهاجر ن» غرق شدند  ا یبیتن در برابر سواحل ل ۱۱دست کم 

 13 ---------------------------------- « ما یصدا و س» درباره نقض حقوق کودکان مهاجر در فرانسه  قیتحق یدرخواست برا

 14 -------------------------------------- « وز یمهاجر ن» آلمان  نیهولشتا گیسو یشل التیا یاز کمپ ها یکیدر  یآتش سوز 
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وزارت امور مهاجرین 
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 اخبار کامل  مت   

های دفاع از حقوق کودکان در فرانسه به کمیته حقوق کودکان سازمان ملل مراجعه  گرویه از سازمان

اند تا درباره نقض پیهم و سیستماتیک حقوق مهاجران زیرسن و بدون همراه در فرانسه تحقیق کند. کرده

اصل زیرسن بودن را نادیده زمینه برا اصالح چارچوب قضایی کنوی  که  ها امیدوارند از این طریقاین سازمان

د، هموار گرددیم  .گبر

 
 عکس از مهاجر نیوز.۲۰۱۹یس در ماه مارچ عکس آرشیف: گروهی از مهاجران زیرسن در پار

ها جمنبا حمایت ان و سازمان کید امپاورمنت، (COFRADE) ها برای حقوق کودکان فرانسهشورای انجمن

های شهروندی از کمیته حقوق کودکان سازمان ملل درخواست کردند تا در زمینه نقض حقوق و سازمان

ها، فرانسه کنوانسیون بتر  الملیل حقیق کند. به گفته این سازمانترانسه در ف مهاجران زیرسن و بدون همراه

حقوق کودکان را امضا کرده اما حقوق شامل این کنوانسیون درباره پذیرایی و رسپرست  از مهاجران زیرسن و 

 .کندبدون همراه را زیرپا یم

ان ملل خواستند توصیه و ، از کمیته حقوق کودکان سازم۵۶های امضا کننده از جمله یوتوپیا سازمان

د کندهای الزم برای رعایت حقوق کودکان را رهنمود   .به فرانسه گورس  
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وزارت امور مهاجرین 
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نامه، سازمان کیف  ، آمار و ارقام کیم و  ایصفحه ۸۰یک سند  های مدافع حقوق کودکان دربر بنیاد خبر

ها از نقض حقوق مهاجران زیرسن و به ویژه حق بدون قید و متعددی را که نشاندهنده تجارب میدای  آن

ط محافظت از آن  .اندهاست، به کمیته سازمان ملل ارائه کردهرس 

دفرانسه زیرسن بودن نوجوانان را نادیده یم  گبر

یس مهاجران زیرسن به خ ، رسپناه و حق آموزش در این سند مسایل مربوط به حق دسب  دمات بهداشت 

های مورد توجه قرار گرفته و ترصی    ح شده است که فرانسه حقوق مهاجران زیرسن را که از حفاظت خانواده

 .کنداند، رعایت نیمشان محروم شده

ها علیه به گفته کامیل اوبرکامپف و دلفتر  ماهه، وکیالن حقوق بش  در پاریس که شکایت نامه سازمان

ها اند، دو اصل نادیده گرفت   زیرسن بودن مهاجران نوجوان و رفتار متفاوت در برابر آنه را تدوین کردهفرانس

 .در مناطق مختلف فرانسه، به نقض حقوق مهاجران زیر سن منجر شده است

ها برای حقوق کودکان فرانسه در نماس یا مهاجر در همتر  مورد آرمل لوبیگو ماکو، رئیس شورای انجمن

ا رفتارهای بسیار متفاوی  روبرو هستند و ب های مختلف فرانسهدر دپارتمان مهاجران زیرسن» ز گفت: نیو 

قابل تحمل است  «.این واقعا غبر

اند، افراد نامطلویر بار بیایند و مهاجران زیرسن که به حال خود رها شده»ها نگرانند که او گفت که سازمان

  «.موجب ناراحت  در جامعه گردند

ها )که مسئولیت سوی دیگر، تخصیص ناکاق  وجوه مایل و امکانات انسای  از سوی دولت در پارتماناز 

 رسارسی به 
ی

ول و هماهنیک رسپرست  از مهاجران زیرسن را به عهده دارند( و نبود یک مرجع با صالحیت کنب 

 .ها برای دفاع از حقوق کودکان صدمه زده استتالش

 حق حفاظت از کودکان بر مالحظات دیگر اولویت دارد

ی، دخالت کمیته دفاع از حقوق کودکان سازمان ملل باید زمینه را برای به گفته سازمان های حقوق بش 

های مکرر شورای قانون اسایس در فرانسه فراهم کند. با وجود توصیه« تقدم زیرسن بودن» شناسایی اصل 

ا کنون این اصل را به رسمیت فرانسه، دادگاه حقوق بش  اروپا و کمیته حقوق کودکان سازمان مللل، فرانسه ت

 .شناسدنیم

ی، با رعایت این اصل، حق حفاظت از کودکان مهاجر نسبت به تمایم به گفته سازمان های حقوق بش 

، اولویت خواهد یافتع مالحظات دیگر از جمله مبارزه قانوی   .لیه مهاجرت غبر

https://www.cofrade.org/wp-content/uploads/2021/05/saisine-cofrade-x-kids-empowerment-comite-des-droits-de-lenfant.pdf
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، هزاران مهاج ایط کنوی  های ها و انجمنهای سازمانو بدون همراه در فرانسه نیازمند کمک ر زیرسندر رس 

شهروندی هستند در حایل که مسسولیت اصیل رسپرست  و حفاظت از این مهاجران باید به دوش دولت 

 .باشد

وری  ۲۰۲۰در ماه نومبر  ها از کمیته حقوق کودکان سازمان مللدرخواست سازمان  از  ۲۰۲۱ارائه و در فبر

کمیته دولت فرانسه را در جریان قرار داده اما به گفته آرمل  سوی این کمیته مورد توجه قرار گرفته است. 

 .ا کنون هیچگونه تحقیق رسیم در این مورد آغاز نشده استت لوبیگو ماکو،

ر مانش کانال کر  و دوو ورځو کر یی ی په تبر تل مهاجر ژغوریلی دي. دغو کسانو غوښ ۴۵فرانسوي چارواکی وایی

ی  ر وایی
ر برتانیا ته واوړي. په ورته مهال برتانوي رسچیت  ان مهاجرو د مانش کانال له الرې برتانیا ته ځ ۲۷۷چ 

 .رسویل دی

 
 له ارشیف څخه. انځور: د مانش او شمالي سمندر قومنداني

ر 
، پرون یکشنبه د یم میاشت  ی ی وایی

ر او ۲د فرانسر د مانش او شمایلی سمندر قومندای 
ر د ژغوری 

مه، د ګری ی 

ی مرکز د پا دو کایلر په ساحیلی اوبو کر د یو لړ عملیاتو په ترڅ کر نږدې شل مهاجر 
نظارت سیمه ایز عملیای 

 .ژغوریلی دي



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

7 

 

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

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ر مرکز 
ۍ د ګري ی  ړ ۍ په  په لومړي رس د سمندري ژاندارم یوې ببر ته د کایلر ساحیلی اوبو کر د یوې دایسر کښت 

ر سمندر کر له ستونزو رسه مخ شوې  .هو  اړه اطالع ورکړه چ 

ۍ کر 
ی ژغورونکو او رسحدي  ۱۵دغه کښت  مهاجر سپاره ول. دوی کایلر بندر ته تر انتقالېدو وروسته روغتیایی

 .پولیسو ته وسپارل شول

ر 
ۍ ګري ی  ړ ر هغه هم سمندر  لږ وروسته د ساحیلی ګزمه کوونکو ببر ۍ په اړه اطالع ورکړه چ  ته د یوې بیلر کښت 

ۍ کر سپاره دوه کسان وژغورل او د کایلر 
ر ژغورونکو دغه کښت 

کر له ستونزو رسه مخ شوې وه. د ګري ی 

ر وسپارل  .رسحدي ځواکونو ته یی

ر خبر  ی وضعیت ښه بلیل او مهاجرو ته یی ۍ د ژغورل شویو روغتیایی
داری د مانش او شمایلی سمندر قومندای 

ی سفرونه له ګواښونو ډک دي
قانوی  ر د مانش کانال له الرې غبر   .ورکړی چ 

ۍ لومړۍ نېټه مانش کانال کر  ه شنبه د یم میاشت  ر مرکز تبر
ر د ګري ی 

کسان ژغوریلی   ۲۸د یو بل خبر له مخ 

 .دي

ر ژغورونکو لومړی بولوی  سور 
ر د ګري ی  پاڼه کر لییکی چ  ۍ په یوه خبر

 ۳مبر کر  د فرانسر سمندري قومندای 

ۍ کر سپاره ول ړ ر په یوه ببر  .مهاجر ژغوریلی چ 

ه ډله وژغورله. ژغورل شوي کسان سور مبر   ۲۵دوی ورپسر د امبلتوز په ساحیلی اوبو کر د مهاجرو یوه  کسبر 

 .بندر ته تر انتقالېدو وروسته رسحدي پولیسو ته سپارل شوي دي

 برتانیا ته نږدې درې سل مهاجر رسېدیلی 

 .انوي رسنیو د مانش کانال له الرې برتانیا ته د سلګونو مهاجرو د رسېدو خبر ورکويپه ورته مهال برت

یال سیمون جونز په حواله پرون یکشنبه په څلورو کښتیو کر سپاره  ی یسی خبر ی یر مهاجرو برتانیا ته  ۹۲د یر

ه شنبه برتانیا ته د رسېدونکو مه ر تبر ړ پاڼه لیکیلی چ 
  ۱۸۵اجرو شمبر ځان رسویل دی. نوموړي په خپله ټویب 

ي  .کسانو ته رسبر ږ

ر 
ه چهارشنبه د اپریل میاشت  ر تبر د  مهاجرو ۲۰۹کوچنیو بېړیو کې سپاره  ۹په  مه۲۸دا په دایسر حال کر ده چ 

ېدو رسه برتان  .وي سواحلو ته ځان رسویل ومانش کاناله په تبر

ر په ناقانونه طریقه کوچنیو کښتیو کر د مانش   و څو کلونو راهیسر زیات شمبر مهاجر هڅه کوي چ  له تبر

کانال له الرې د فرانسر له رسحدي ښارونو څخه برتانیا ته واوړي، خو د اوبو د څپو د لوړوایلی او د لویو  

ر له امله له زیاتو ستونزو 
ر ګوی    

ي. ځینو له همدې امله د سمندري سفر پر مهال خپل کښتیو د ګت  رسه مخبر ږ

 . ژوند له السه ورکړی دی

https://www.infomigrants.net/ps/post/31854/%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%88%D8%B1%DA%81-%DA%A9%DB%90-%D8%AA%D8%B1-%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%DA%89%DB%90%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D9%87-%D8%B1%D8%B3%DB%90%D8%AF%D9%84%D9%8A
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

دهد  الملیل مهاجرت در افغانستان نشان یمهای سازمان بتر  به گزارش اسپوتنیک به نقل از رسانه ها، یافته

های بار دیگر سبر صعودی گرفته است. به گفته این نهاد، از سال گان داخیل در کشور جاشدهکه آمار یر 

 اند. جا شدهمیالدی ساالنه یک میلیون نفر در افغانستان یر  ۲۰۱۸تا  ۲۰۱۶

درصد  ۱۶حدود  ۲۰۲۰درصد کاهش یافته بود؛ اما بار دیگر در  ۲۶میالدی  ۲۰۱۹هرچند این آمار در 

جاشده داخیل در افغانستان وجود افزایش یافته است. براساس آمارهای این نهاد، نزدیک به پنج میلیون یر 

 یر  ۷۸دارند که 
ار هز  ۳۰۰گان، حدود جاشدهیر اند. از میان این جاشدهدرصدشان به دلیل جنگ و ناامت 

 یمهای باز زندهها و مکاننفرشان در خیمه
ی

گوید که شمار گان اما یمکننده  کنند. وزارت مهاجرین و عودتک

ها در جریان های گذشته کاهش یافته است. این در حایل است که خشونتگان در مقایسه با سالجاشدهیر 

گان افزوده شود. پیش از این، جاشدهرود که به آمار یر حتمال یمسال روان میالدی شدت گرفته است و ا

انستان به دلیل بحران  جاشده در افغکم چهار میلیون یر الملل هشدار داده بود که دستسازمان عفو بتر  

 کرونا به کمک فوری نیاز دارند. 

دور  ازدهم ثور نتیجهشنبه، دو روز یک (IOM-Afghanistanالملیل مهاجرت در افغانستان )سازمان بتر  

 ۲۰۲۰گان کشور را نش  کرد. این برریس در جریان ماه جون سال جاشدههایش در مورد شمار یر یازدهم یافته

 با اداره احصاییه و معلومات و وزارت مهاجرین و عودت کننده
ی

گان انجام تا پایان همان سال در هماهنیک

 ۳۴ولسوایل و  ۴۰۱قریه از  ۵۹۶هزار و  ۱۲تن در  ۲۹۰ هزار و  ۷۲ها با شده است. در جریان این برریس

ی چهار میلیون میالد ۲۰۲۰تا آخر  ۲۰۱۲های این نهاد، از سال والیت مصاحبه شده است. براساس یافته

گان جاشدهتن از یر  ۹۴۱هزار و  ۷۶۶چنان پنج میلیون و اند. همتن به کشور بازگشته ۸۷۸هزار و  ۱۹۶و 

نفر در  ۸۸۹هزار و  ۲۲اند. در کنار این، سه میلیون و شان برگشتهدوباره به محل اصیلنبر  در همتر  جریان 

شوند نفر یم ۹۵۴هزار و  ۳۹۹درصدشان که  ۱۳اند و ها به خارج از کشور مهاجرت کردهجریان همتر  سال

 اند. به کشورهای اروپایی رفته

ات آنجاشدهبا این حال، در آمار یر  هایی که از طریق هبراساس یافت چنای  نیامده است. گان داخیل تغیبر

تن  ۲۷۷هزار و  ۹۳۷ثبت شده است، در حال حاض  چهار میلیون و  (DTMگان )جاشدهسیستم ردیایر یر 

درصد مجموع آمار  ۷۸تن که  ۷۵۲هزار و  ۸۵۸ون و جاشده در کشور حضور دارند. از این میان سه میلییر 

که   ن دیگر نبر  ت ۵۲۵هزار و  ۷۸اند. افزون بر این، یک میلیون و جاشدهدهند، به دلیل جنگ یر را تشکیل یم

اند. از میان شان را ترک کردهاند، به دلیل حوادث طبییع محل اصیل سکونتمانده را شاملدرصد باق   ۲۲

ات گان است، در هر جاشدهدرصد مجموع آمار یر  ۱۹شان که حدود تن ۸۷۸هزار و  ۹۵۴این آمار، 

رسیمتن از بیجاشده ۲۸هزار و  ۲۸۳اند. گزین شدهمسکن  و در فضای باز زنده گان نبر  در ساحات غبر
ی

ک

 اند. شان پناه گرفتهگان در والیت اصیلجاشدهیر  های این نهاد، دو سومکنند. براساس یافتهیم

گان داخیل به دلیل جنگ و حوادث طبییع جاشدهالملل مهاجرت در افغانستان، شمار یر به گفته سازمان بتر  

 ۲۰۱۸ی یک میلیون نفر بود؛ اما این آمار در سال میالد ۲۰۱۸تا  ۲۰۱۶های در این کشور در جریان سال
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

درصد کاهش یافته است. با این حال، آمار ساالنه  ۲۶حدود  ۲۰۱۹اندک افزایش و سپس در سال 

رود که با توجه به درصد افزایش یافته است و احتمال یم ۱۶میالدی بار دیگر  ۲۰۲۰گان در جاشدهیر 

میالدی  ۲۰۲۰تر شود. گفتت  است که در سال گان بیشاشدهج، شمار یر ۲۰۲۱ها در افزایش خشونت

الملیل مهاجرت در افغانستان ترصی    ح کرده است که تا پایان اند. سازمان بتر  جاشدهتن یر  ۱۵۰هزار و  ۸۶۴

 اند. گان را داشتهجاشدهترین یر ، هرات، هلمند، بلخ، کابل، ننگرهار و قندهار بیش۲۰۲۰

 

گان داخیل در جاشدهگویند که شمار یر گان یموزارت مهاجرین و عودت کنندهدر همتر  حال مسووالن در 

های گذشته کاهش یافته است. سید عبدالباسط انصاری، مشاور مطبوعای  این وزارت، روز مقایسه با سال

دود پنج گان داخیل در گذشته به حجاشدهصبح گفت که شمار یر ۸شنبه، دوازدهم ثور به روزنامه یک

اند و در حال حاض  با توجه به کاهش گزین شدهگان دوباره مسکنجاشدهرسید؛ اما این یر ن نفر یممیلیو 

رسد. او افزود که آمار کنوی  نسبت به پنج گان به سه تا چهار میلیون نفر یمجاشدهآمار ساالنه، شمار یر 

 تر شده است. کممیالدی   ۲۰۲۱دهد و این آمار در رب  ع اول سال سال پیش کاهش را نشان یم

جاشده در کشور به دلیل کم چهار میلیون یر الملل هشدار داده بود که دستپیش از این سازمان عفو بتر  

شیوع ویروس کرونا به کمک فوری حکومت و جامعه جهای  نیاز دارند. گفتت  است که در حال حاض  

ی وز اول سال روان میالدی، ر  ۱۰۰جریان  والیت رسیده است. تنها در  ۳۳ها شدت یافته و دامنه آن به درگبر

نظایم در جنگ افغانستان کشته شده یبیش از هفت هزار نظایم و غبر تر در حوزه ها بیشاند. این درگبر

  های قندهار و هلمند رخ داده است. ویژه در والیت جنوب، به
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ونز از یک قایق که موتور آن آسیب دیده مهاجر را در برابر شبه جزیره پلوپ ۱۷۰گارد ساحیل یونان حدود 

 به دلیل خرایر موتوراش در آب های گبر مانده 
بود، نجات داد. گفته شده است که این قایق ساعات طوالی 

 .بود

 
 picture-alliance/Zumapress :قایق گارد ساحلی یونان/عکس

پناهجو را از غرق شدن نجات داده است. براساس اطالعات گارد ساحیل یونان این  ۱۷۰گارد ساحیل یونان 

شت  باربری که از آن جا عبور یم کرده است، کشف شده و به کشت  باربری پناهجویان توسط پرسونل یک ک

اده دشان آنها را انتقال داده بودند. براین اساس قرار است که آن ها به بندر کاالماتا در جنوب یونان انتقال 

کنند. گفته   شوند. این کشت  باربری با مهاجران را کشت  های گارد ساحیل یونان تا رسیدن به بندرهمرایه یم

یم شود که این قایق مهاجران ساعت های طوالی  به خاطر این که موتورش صدمه دیده بوده، با حدود 

 .مایل دریایی فاصله از جنوب جزیره پلوپونز در آب ها رسگردان بوده است ۵۰

 شوند. ماه ها است که مهاجران در فواصل منظم در برابر جزیره کریتا یا شبه جزیره پلوپونز متوقف یم

ان ه مدیب  ق بحبر ه اژه یا از کشورهای دیگر در رس  ان سیع یم کنند آن ها را از سواحل ترکیه در بحبر ه قاچاقبر

 .از طریق این مسبر بسیار خطرناک به ایتالیا برسانند

طبق اطالعات گارد ساحیل یونان، در اغلب موارد به خاطر مسبر طوالی  سفر، موتورهای این قایق ها که 

 .کهنه و فرسوده اند، آسیب یم بینند  بسیار 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

  اعالم کرد، از  برمن-ایالت  نیدرزاکسن دادگاه
ی

شان توسط کشور دیگری حقوق پناهندگای  که قبال پناهندک

آمبر  قرار گرفته در اتحادیه اروپا پذیرفته  یا تحقبر
انسای  اند، حمایت شده، اما در آنجا در معرض برخورد غبر

 .کندیم

 

 كامل را به زی  كه از نیجریه فرار  
ی

در حکیم که روز دوشنبه سوم ماه مه صادر شد، دادگاه مزایای پناهندک

بود، اعطا كرد، زیرا این زن مجبور به روسپیگری یا گدایی برای امرار  كرده و ابتدا در ایتالیا پناهنده شده

  .معاش در ایتالیا شده بود

 این زن که تنها رسپرست فرزندش است، پیش 
ی

 شد. پناهندک
ی

پرونده این زن در دادگاه شهر گوتینگن رسیدک

 به امور مهاجران گوتینگن با د از ورود به آلمان
ی

این ر ایتالیا به رسمیت شناخته شده بود. اداره رسیدک

و استدالل که او فقط برای دریافت مزایای مایل وارد آلمان شده، این مزایا را کاهش داده بود. اتهام دیگر ا

د  از طریق کلیسا، سیع کرده بود جلوی اخراج خود را بگبر
ی

 .این بود که با تالش برای گرفت   پناهندک

 د استدالل زن هم این بوده است که وی بدون رسپنایه
ی

 در آن کشور بش برده، در هراس از ائم برای زندک

 .جان خود بوده و امید داشته که در آلمان به او کمک شود
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

د این دادگاه به این نتیجه رسید که حت  اگر علت ورود این زن به آلمان استفاده از مزایای مایل بوده، اما نبای

ایمزایا از او دری    غ یا کاهش داده یم انسای   ضطراریاط شد. از نظر دادگاه این زن در رس  و در معرض برخورد غبر

آمبر  قرار داشته است  .یا تحقبر

ای در ییک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا مجبور شود برای مدت اگر پناهنده حکم دادگاه این است که

 
ی

قانوی  به آلمان، باید مصالح پناهندک  کند، حت  در صورت ورود غبر
ی

او در اولویت  طوالی  در خیابان زندک

های اجتمایع وارد که او تنها به خاطر دریافت کمک قرار داده شوند و معیار رفتار با چنتر  فردی این نباشد

  .آلمان شده است

 دادگاه
ً
ا  و لونبورگ نبر  در مورد پناهندگای  های عایل اداری در شهر اخبر

 های مونسب 
ی

 که قبال در یونان زندک

 یم
ی

ایط  شان به رسمیت شناخته شده بود، رای به عدم اخراج آنان دادند و دلیل آنراکردند و پناهندک رس 

رد  این خطر جدی برای آنها وجود دا»وخیم پناهندگان در یونان اعالم کردند. دادگاه چنتر  استدالل کرد که 

 «.که نتوانند ابتدایی ترین نیازهای خود، مانند "تخت، نان، صابون" را در آنجا برآورده کنند

 

انه دست کم  ه مدیب  کشته بر جای مانده   ۱۱در نتیجه غرق شدن یک قایق مهاجران در بخش جنویر بحبر

است. سازمان بتر  الملیل مهاجرت با نش  این خبر خواهان این شد که سیاست مهاجرت اتحادیه اروپا باید 

انه تغیبر کند
ه مدیب   .با توجه به وضعیت در لیبیا و بحبر

 
 Sergi Camara/AP Photo/picture-alliance :مهاجر بود، روز چهارشنبه در برابر سواحل لیبیا واژگون شد / عکس ۱۰۰عکس: ارشیف( یک قایق که حامل بیش از )
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

هاجرت )آی او ام( یکشنبه شام در شبکه اجتمایع تویب  اعالم کرد، این مهاجران که بر سازمان بتر  الملیل م

 ۱۲یک قایق بادی سوار بودند، در برابر شهر بندری زواره که در شمال غرب لیبیا قرار دارد، غرق شدند. 

ی یل سازمان بتر  المل تن از بازماندگان این سانحه را گارد ساحیل لیبیا نجات داده است. در ادامه پیام تویب 

در  موارد مکرر مرگ مهاجران نشان یم دهد که عملکرد )اتحادیه اروپا(»مهاجرت )آی او ام( آمده است: 

 تغیبر داده شود
انه باید با رسعت هرچه بیشب  ه مدیب   «.زمینه لیبیا و بحبر

شان بودند، به این کشور مهاجر که زنان و کودکان نبر  در میان  ۱۷۲یک روز قبل از آن، گارد ساحیل لیبیا 

 .پس فرستاد

مهاجر در آن جا کمک های  ۶۰۰ساعت به حدود  ۴۸سازمان بتر  الملیل مهاجرت گفت که در عرض 

 .اضطراری رسانده است

این  »این سازمان وابسته به ملل متحد با اشاره به شکنجه و بدرفتاری با مهاجران در کمپ های لیبیا گفت: 

 «.اجران( نیستامت  )برای مه کشور محیل

دولت  روز دوشنبه از کمیته حقوق کودکان سازمان ملل متحد خواستند درباره  چندین انجمن و سازمان غبر

ده حقوق کودکان مهاجر که ب  .برند، تحقیق کنده تنهایی در فرانسه به رس یمنقض گسب 

 

گزاری صداوسیما  به گزارش رسویس بتر  الملل گزاری فرانسه گزارش داد، این درخواست به ابتکار خبر ؛ خبر

 ۵۶های متعدد دیگری مثل اوتوپیا های حقوق کودک در فرانسه مطرح شده و انجمنشورای انجمن

(Utopia) کنند. از آن حمایت یم 

https://www.iribnews.ir/fa/international
https://www.iribnews.ir/fa/international
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

های امضا کننده کنوانسیون بتر  الملیل حقوق کودک است، تاکید بر این که فرانسه از کشور ها با این انجمن

ده حقوق کودکان مهاجر  از کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد خواسته اند درباره نقض فاحش و گسب 

 یر رسپرست در فرانسه تحقیق کند. 

گویند حقوق بسیاری از کودکان و نوجوانان خارچر که هر ساله به فرانسه ها یمها و سازماناین انجمن

ها و معاینات یششود. غالبا در آزماها برخورد یمشود و مثل افراد بزرگسال با آنآیند نادیده گرفته یمیم

ها را به عنوان شود، آنان گرفته یموانهای استخوای  که از این کودکان و نوجپزشیک بحث برانگبر  مثل تست

 یم
 
 مانند. یب یمهای مخصوص کودکان یر نصکنند و به همتر  علت از حقوق و حمایتفرد بزرگسال معرق

لیسویگ هولشتاین آلمان پس از آتش سوزی در یک کمپ پناهجویان که در شهر گودوو واقع در ایالت ش

در   سال دارد، به صورت موقت دستگبر کرد.  ۳۲رخ داده، پولیس شنبه شام ییک از ساکنان این کمپ را که 

 .این آتش سوزی فقط یک تن به صورت سطخ زخیم شده است

 
 آتش سوزی در یکی از اردوگاه های پناهجویان در آلمان )عکس آرشیف(

ک اعالم کردند، براساس اطالعای  که تا  لوی سارنوایل و پولیس شهر لوبک روز یکشنبه به صورت مشب 

کنون به دست آمده است، وضعیت روچ مردی که به ظن آتش افروزی دستگبر شده است، در زمان 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 براساس  شب آغاز شده است.  ۲۱:۳۰شنبه حدود ساعت  وقوع جرم بحرای  بوده است. این آتش سوزی

 .اطالعات ماموران پولیس، یک مامور اطفائیه در این آتش سوزی زخم های سطخ برداشته است

مهاجر در این کمپ به رس یم بردند. در نتیجه این آتش  ۲۱به گزارش سارنوایل در زمان وقوع آتش سوزی 

 .شدند سوزی به مهاجران صدمه ای نرسیده است. این پناهجویان به یک اردوگاه دیگر انتقال داده

این کمپ به خاطر آتش سوزی به شدت تخریب شده و در حال حاض  امکان سکونت در آن جا وجود 

ان خسارت مایل وارد آمده  .هزار یورو یم رسد ۳۵۰به  ندارد. مبر 

ول  ده تحت کنب  ماموران پولیس جنایی در حال جستجو و ثبت آثار جرم هستند. در حال حاض  کمپ نامبر

وهای پولیس است  .نبر

سال دارد، به ظن تالش به قتل و آتش افروزی دستور تعقیب قضایی  ۳۲علیه ییک از ساکنان این کمپ که 

 .فرد مظنون قرار است به تقاضای لوی سارنوایل روز یکشنبه در برابر محکمه حاض  شود صادر شده است. 

وزی به راه انداخته گفته یم شود، او از طریق پیامک )اس ام اس( به ریاست کمپ خبر داده که آتش س

ه سیایس  ون و با انگبر  است. افزون براین تا به حال هیچ مدرک پیدا نشده که ثابت کند آتش سوزی از ببر

 .انجام شده است

 


