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مت کامل اخبار
گرویه از سازمان های دفاع از حقوق کودکان در فرانسه به کمیته حقوق کودکان سازمان ملل مراجعه
کردهاند تا درباره نقض پیهم و سیستماتیک حقوق مهاجران زیرسن و بدون همراه در فرانسه تحقیق کند.
قضای کنوی که اصل زیرسن بودن را نادیده
این سازمانها امیدوارند از این طریق زمینه برا اصالح چارچوب
ی
گبد ،هموار گردد.
یم ر

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

شورای انجمنها برای حقوق کودکان فرانسه ) (COFRADEو سازمان کید امپاورمنت ،با حمایت انجمنها
و سازمان های شهروندی از کمیته حقوق کودکان سازمان ملل درخواست کردند تا در زمینه نقض حقوق
مهاجران زیرسن و بدون همراه در فرانسه تحقیق کند .به گفته این سازمانها ،فرانسه کنوانسیون ربت الملیل
حقوق کودکان را امضا کرده اما حقوق شامل این کنوانسیون درباره پذیر یای و رسپرست از مهاجران زیرسن و
بدون همراه را زیرپا یمکند.
سازمانهای امضا کننده از جمله یوتوپیا  ،۵۶از کمیته حقوق کودکان سازمان ملل خواستند توصیه و
رهنمودهای الزم برای رعایت حقوق کودکان را به فرانسه گورسد کند.
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خبنامه ،سازمانهای مدافع حقوق کودکان در یک سند  ۸۰صفحهای ،آمار و ارقام کیم و کیف
بر بنیاد ر
متعددی را که نشاندهنده تجارب میدای آن ها از نقض حقوق مهاجران زیرسن و به ویژه حق بدون قید و
رسط محافظت از آنهاست ،به کمیته سازمان ملل ارائه کردهاند.
گبد
فرانسه زیرسن بودن نوجوانان را نادیده یم ر
در این سند مسایل مربوط به حق دسبیس مهاجران زیرسن به خدمات بهداشت ،رسپناه و حق آموزش
مورد توجه قرار گرفته و ترصی ح شده است که فرانسه حقوق مهاجران زیرسن را که از حفاظت خانوادههای
شان محروم شدهاند ،رعایت نیمکند.
دلفت ماهه ،وکیالن حقوق بش در پاریس که شکایت نامه سازمانها علیه
به گفته کامیل اوبرکامپف و ر
فرانسه را تدوین کردهاند ،دو اصل نادیده گرفت زیرسن بودن مهاجران نوجوان و رفتار متفاوت در برابر آنها
در مناطق مختلف فرانسه ،به نقض حقوق مهاجران زیر سن منجر شده است.
همت مورد آرمل لوبیگو ماکو ،رئیس شورای انجمن ها برای حقوق کودکان فرانسه در نماس یا مهاجر
در ر
نیوز گفت « :مهاجران زیرسن در دپارتمانهای مختلف فرانسه با رفتارهای بسیار متفاوی روبرو هستند و
غبقابل تحمل است».
این واقعا ر
نامطلوی بار بیایند و
او گفت که سازمانها نگرانند که «مهاجران زیرسن که به حال خود رها شدهاند ،افراد
ر
موجب ناراحت در جامعه گردند ».
از سوی دیگر ،تخصیص ناکاق وجوه مایل و امکانات انسای از سوی دولت در پارتمانها (که مسئولیت
ی
رسپرست از مهاجران زیرسن را به عهده دارند) و نبود یک مرجع با صالحیت کنبول و هماهنیک رسارسی به
تالشها برای دفاع از حقوق کودکان صدمه زده است.
حق حفاظت از کودکان بر مالحظات دیگر اولویت دارد
به گفته سازمانهای حقوق بشی ،دخالت کمیته دفاع از حقوق کودکان سازمان ملل باید زمینه را برای
شناسای اصل « تقدم زیرسن بودن» در فرانسه فراهم کند .با وجود توصیههای مکرر شورای قانون اسایس
ی
فرانسه ،دادگاه حقوق بش اروپا و کمیته حقوق کودکان سازمان مللل ،فرانسه تا کنون این اصل را به رسمیت
نیمشناسد.
به گفته سازمانهای حقوق بشی ،با رعایت این اصل ،حق حفاظت از کودکان مهاجر نسبت به تمایم
غبقانوی ،اولویت خواهد یافت.
مالحظات دیگر از جمله مبارزه علیه مهاجرت ر
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در رسایط کنوی ،هزاران مهاجر زیرسن و بدون همراه در فرانسه نیازمند کمکهای سازمانها و انجمنهای
شهروندی هستند در حایل که مسسولیت اصیل رسپرست و حفاظت از این مهاجران باید به دوش دولت
باشد.
نومب  ۲۰۲۰ارائه و در رفبوری  ۲۰۲۱از
درخواست سازمانها از کمیته حقوق کودکان سازمان ملل در ماه ر
سوی این کمیته مورد توجه قرار گرفته است .کمیته دولت فرانسه را در جریان قرار داده اما به گفته آرمل
لوبیگو ماکو ،تا کنون هیچگونه تحقیق رسیم در این مورد آغاز نشده است.

ژغوریل دي .دغو کسانو غوښتل
وای په رتبو دوو ورځو رک ی ری مانش کانال رک  ۴۵مهاجر
فرانسوي
ی
چارواک ی ی
ی
وای  ۲۷۷مهاجرو د مانش کانال له الرې برتانیا ته ځان
چ برتانیا ته واوړي .په ورته مهال برتانوي
رسچیت ی ی
ر
ر
رسویل دی.

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

ژغوری او
میاشت ۲مه ،د ګری ری د
وای ،پرون یکشنبه د یم
شمایل سمندر
انس د مانش او
ر
قومندای ی ی
ی
ی
ر
د فر ر
ساحیل اوبو رک د یو لړ عملیاتو په ترڅ رک نږدې شل مهاجر
کایل په
نظارت سیمه ایز
عملیای مرکز د پا دو ر
ی
ی
ژغوریل دي.
ی
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کښت په
دایس
ساحیل اوبو رک د یوې
کایل
ۍ
په لومړي رس د سمندري ژاندارم یوې ر ړ
ببۍ د ګري ری مرکز ته د ر
ر
ی
چ سمندر رک له ستونزو رسه مخ شوې وه.
اړه اطالع ورکړه ر
روغتیای ژغورونکو او رسحدي
کایل بندر ته تر انتقالېدو وروسته
دغه
ۍ
یی
کښت رک  ۱۵مهاجر سپاره ول .دوی ر
پولیسو ته وسپارل شول.
چ هغه هم سمندر
بیل
لږ وروسته د
ۍ
ساحیل ګزمه کوونکو ر ړ
کښت په اړه اطالع ورکړه ر
ببۍ ګري ری ته د یوې ر
ی
کایل
رک له ستونزو رسه مخ شوې وه .د ګري ری ژغورونکو دغه
ۍ
کښت رک سپاره دوه کسان وژغورل او د ر
رسحدي ځواکونو ته ی ری وسپارل.
خبداری
قومندای د ژغورل شویو
شمایل سمندر
د مانش او
روغتیای وضعیت ښه بلیل او مهاجرو ته ی ری ر
ۍ
یی
ی
قانوی سفرونه له ګواښونو ډک دي .
غب
چ د مانش کانال له الرې ر
ی
ورکړی ر
ژغوریل
میاشت لومړۍ نېټه مانش کانال رک  ۲۸کسان
مخ د ګري ری مرکز رتبه شنبه د یم
د یو بل ر
ۍ
خب له ر
ی
دي.
مب رک ۳
انس سمندري
چ د ګري ری ژغورونکو لومړی بولوی سور ر
قومندای په یوه ر
ۍ
لییک ر
خبپاڼه رک ی
د فر ر
ببۍ رک سپاره ول.
مهاجر
چ په یوه ر ړ
ژغوریل ر
ی
مب
ورپس د امبلتوز په
دوی
کسبه ډله وژغورله .ژغورل شوي کسان سور ر
ساحیل اوبو رک د مهاجرو یوه  ۲۵ر
ی
ر
بندر ته تر انتقالېدو وروسته رسحدي پولیسو ته سپارل شوي دي.
رسېدیل
برتانیا ته نږدې درې سل مهاجر
ی
خب ورکوي.
په ورته مهال برتانوي رسنیو د مانش کانال له الرې برتانیا ته د سلګونو مهاجرو د رسېدو ر
خبیال سیمون جونز په حواله پرون یکشنبه په څلورو کښتیو رک سپاره  ۹۲مهاجرو برتانیا ته
یس ر
د ر یی ر یی ی
ځان رسویل دی .نوموړي په خپله ړ
شمب ۱۸۵
ټویب پاڼه
چ رتبه شنبه برتانیا ته د رسېدونکو مهاجرو ر
لیکیل ر
ی
رسبي.
کسانو ته ر ږ
میاشت ۲۸مه په  ۹کوچنیو بېړیو کې سپاره  ۲۰۹مهاجرو د
چ رتبه چهارشنبه د اپریل
دا په
دایس حال رک ده ر
ر
ر
مانش کاناله په رتبېدو رسه برتانوي سواحلو ته ځان رسویل و.
چ په ناقانونه طریقه کوچنیو کښتیو رک د مانش
له رتبو څو کلونو ر
اهیس زیات ر
شمب مهاجر هڅه کوي ر
ر
لوړوایل او د لویو
انس له رسحدي ښارونو څخه برتانیا ته واوړي ،خو د اوبو د څپو د
ی
کانال له الرې د فر ر
مخبي .ځینو له همدې امله د سمندري سفر پر مهال خپل
ګوی له امله له زیاتو ستونزو رسه ر ږ
ګت ر
کښتیو د ر
ژوند له السه ورکړی دی.
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به گزارش اسپوتنیک به نقل از رسانه ها ،یافتههای سازمان ربتالملیل مهاجرت در افغانستان نشان یمدهد
سب صعودی گرفته است .به گفته این نهاد ،از سالهای
که آمار ریجاشدهگان داخیل در کشور بار دیگر ر
 ۲۰۱۶تا  ۲۰۱۸میالدی ساالنه یک میلیون نفر در افغانستان ریجا شدهاند.
هرچند این آمار در  ۲۰۱۹میالدی  ۲۶درصد کاهش یافته بود؛ اما بار دیگر در  ۲۰۲۰حدود  ۱۶درصد
افزایش یافته است .براساس آمارهای این نهاد ،نزدیک به پنج میلیون ریجاشده داخیل در افغانستان وجود
دارند که  ۷۸درصدشان به دلیل جنگ و ناامت ریجاشدهاند .از میان این ریجاشدهگان ،حدود  ۳۰۰هزار
ی
نفرشان در خیمهها و مکانهای باز زندهک یمکنند .وزارت مهاجرین و عودت کنندهگان اما یمگوید که شمار
ریجاشدهگان در مقایسه با سالهای گذشته کاهش یافته است .این در حایل است که خشونتها در جریان
سال روان میالدی شدت گرفته است و احتمال یمرود که به آمار ریجاشدهگان افزوده شود .پیش از این،
سازمان عفو ربتالملل هشدار داده بود که دستکم چهار میلیون ریجاشده در افغانستان به دلیل بحران
کرونا به کمک فوری نیاز دارند.
سازمان ربتالملیل مهاجرت در افغانستان ( )IOM-Afghanistanروز یکشنبه ،دوازدهم ثور نتیجه دور
یازدهم یافتههایش در مورد شمار ریجاشدهگان کشور را نش کرد .این برریس در جریان ماه جون سال ۲۰۲۰
ی
تا پایان همان سال در هماهنیک با اداره احصاییه و معلومات و وزارت مهاجرین و عودت کنندهگان انجام
شده است .در جریان این برریسها با  ۷۲هزار و  ۲۹۰تن در  ۱۲هزار و  ۵۹۶قریه از  ۴۰۱ولسوایل و ۳۴
والیت مصاحبه شده است .براساس یافتههای این نهاد ،از سال  ۲۰۱۲تا آخر  ۲۰۲۰میالدی چهار میلیون
و  ۱۹۶هزار و  ۸۷۸تن به کشور بازگشتهاند .همچنان پنج میلیون و  ۷۶۶هزار و  ۹۴۱تن از ریجاشدهگان
همت جریان دوباره به محل اصیلشان برگشتهاند .در کنار این ،سه میلیون و  ۲۲هزار و  ۸۸۹نفر در
رنب در ر
همت سالها به خارج از کشور مهاجرت کردهاند و  ۱۳درصدشان که  ۳۹۹هزار و  ۹۵۴نفر یمشوند
جریان ر
اروپای رفتهاند.
به کشورهای
ی
های که از طریق
با این حال ،در آمار ریجاشدهگان داخیل ر
تغیبات آنچنای نیامده است .براساس یافته ی
ردیای ریجاشدهگان ( )DTMثبت شده است ،در حال حاض چهار میلیون و  ۹۳۷هزار و  ۲۷۷تن
سیستم ر
ریجاشده در کشور حضور دارند .از این میان سه میلیون و  ۸۵۸هزار و  ۷۵۲تن که  ۷۸درصد مجموع آمار
را تشکیل یمدهند ،به دلیل جنگ ریجاشدهاند .افزون بر این ،یک میلیون و  ۷۸هزار و  ۵۲۵تن دیگر رنب که
 ۲۲درصد باقمانده را شاملاند ،به دلیل حوادث طبییع محل اصیل سکونتشان را ترک کردهاند .از میان
این آمار ۹۵۴ ،هزار و  ۸۷۸تنشان که حدود  ۱۹درصد مجموع آمار ریجاشدهگان است ،در هرات
ی
غبرسیم و در فضای باز زنده ک
مسکنگزین شدهاند ۲۸۳ .هزار و  ۲۸تن از بیجاشدهگان رنب در ساحات ر
یمکنند .براساس یافتههای این نهاد ،دو سوم ریجاشدهگان در والیت اصیلشان پناه گرفتهاند.
به گفته سازمان ربتالملل مهاجرت در افغانستان ،شمار ریجاشده گان داخیل به دلیل جنگ و حوادث طبییع
در این کشور در جریان سالهای  ۲۰۱۶تا  ۲۰۱۸میالدی یک میلیون نفر بود؛ اما این آمار در سال ۲۰۱۸
پته :د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت  ،د جنګلک فابریکی شاته  ۷ ،ناحیه کابل افغانستان
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اندک افزایش و سپس در سال  ۲۰۱۹حدود  ۲۶درصد کاهش یافته است .با این حال ،آمار ساالنه
ریجاشدهگان در  ۲۰۲۰میالدی بار دیگر  ۱۶درصد افزایش یافته است و احتمال یمرود که با توجه به
افزایش خشونتها در  ،۲۰۲۱شمار ریجاشدهگان بیشتر شود .گفتت است که در سال  ۲۰۲۰میالدی
 ۸۶۴هزار و  ۱۵۰تن ریجاشدهاند .سازمان ربت الملیل مهاجرت در افغانستان ترصی ح کرده است که تا پایان
 ،۲۰۲۰هرات ،هلمند ،بلخ ،کابل ،ننگرهار و قندهار بیشترین ریجاشدهگان را داشتهاند.

همت حال مسووالن در وزارت مهاجرین و عودت کنندهگان یمگویند که شمار ریجاشدهگان داخیل در
در ر
مقایسه با سالهای گذشته کاهش یافته است .سید عبدالباسط انصاری ،مشاور مطبوعای این وزارت ،روز
یکشنبه ،دوازدهم ثور به روزنامه ۸صبح گفت که شمار ریجاشدهگان داخیل در گذشته به حدود پنج
میلیون نفر یمرسید؛ اما این ریجاشدهگان دوباره مسکنگزین شدهاند و در حال حاض با توجه به کاهش
آمار ساالنه ،شمار ریجاشدهگان به سه تا چهار میلیون نفر یمرسد .او افزود که آمار کنوی نسبت به پنج
سال پیش کاهش را نشان یمدهد و این آمار در رب ع اول سال  ۲۰۲۱میالدی کمتر شده است.
پیش از این سازمان عفو ربتالملل هشدار داده بود که دستکم چهار میلیون ریجاشده در کشور به دلیل
شیوع ویروس کرونا به کمک فوری حکومت و جامعه جهای نیاز دارند .گفتت است که در حال حاض
گبیها شدت یافته و دامنه آن به  ۳۳والیت رسیده است .تنها در جریان  ۱۰۰روز اول سال روان میالدی،
در ر
گبیها بیشتر در حوزه
غبنظایم در جنگ افغانستان کشته شدهاند .این در ر
بیش از هفت هزار نظایم و ر
جنوب ،به ویژه در والیتهای قندهار و هلمند رخ داده است.
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گارد ساحیل یونان حدود  ۱۷۰مهاجر را در برابر شبه جزیره پلوپ ونز از یک قایق که موتور آن آسیب دیده
گب مانده
بود ،نجات داد .گفته شده است که این قایق ساعات طوالی به دلیل خر رای موتوراش در آب های ر
بود.

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

گارد ساحیل یونان  ۱۷۰پناهجو را از غرق شدن نجات داده است .براساس اطالعات گارد ساحیل یونان این
پناهجویان توسط پرسونل یک کشت باربری که از آن جا عبور یم کرده است ،کشف شده و به کشت باربری
شان آنها را انتقال داده بودند .براین اساس قرار است که آن ها به بندر کاالماتا در جنوب یونان انتقال داده
شوند .این کشت باربری با مهاجران را کشت های گارد ساحیل یونان تا رسیدن به بندرهمرایه یم کنند .گفته
یم شود که این قایق مهاجران ساعت های طوالی به خاطر این که موتورش صدمه دیده بوده ،با حدود
دریای فاصله از جنوب جزیره پلوپونز در آب ها رسگردان بوده است.
 ۵۰مایل ی
ماه ها است که مهاجران در فواصل منظم در برابر جزیره کریتا یا شبه جزیره پلوپونز متوقف یم شوند.
بحبه مدیبانه
بحبه اژه یا از کشورهای دیگر در رسق ر
قاچاقبان سیع یم کنند آن ها را از سواحل ترکیه در ر
ر
مسب بسیار خطرناک به ایتالیا برسانند.
از طریق این ر
مسب طوالی سفر ،موتورهای این قایق ها که
طبق اطالعات گارد ساحیل یونان ،در اغلب موارد به خاطر ر
بسیار کهنه و فرسوده اند ،آسیب یم بینند.
پته :د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت  ،د جنګلک فابریکی شاته  ۷ ،ناحیه کابل افغانستان
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ی
دادگاه ایالت نیدرزاکسن-برمن اعالم کرد ،از حقوق پناهندگای که قبال پناهندکشان توسط کشور دیگری
آمب قرار گرفتهاند ،حمایت
غبانسای یا
تحقب ر
ر
در اتحادیه اروپا پذیرفته شده ،اما در آنجا در معرض برخورد ر
یمکند.

ی
در حکیم که روز دوشنبه سوم ماه مه صادر شد ،دادگاه مزایای پناهندک كامل را به زی كه از نیجریه فرار
گدای برای امرار
كرده و ابتدا در ایتالیا پناهنده شده بود ،اعطا كرد ،زیرا این زن مجبور به روسپیگری یا ی
معاش در ایتالیا شده بود .
ی
ی
پرونده این زن در دادگاه شهر گوتینگن رسیدک شد .پناهندک این زن که تنها رسپرست فرزندش است ،پیش
ی
از ورود به آلمان در ایتالیا به رسمیت شناخته شده بود .اداره رسیدک به امور مهاجران گوتینگن با این
استدالل که او فقط برای دریافت مزایای مایل وارد آلمان شده ،این مزایا را کاهش داده بود .اتهام دیگر او
ی
بگبد.
این بود که با تالش برای گرفت پناهندک از طریق کلیسا ،سیع کرده بود جلوی اخراج خود را ر
ی
استدالل زن هم این بوده است که وی بدون رسپنایه دائم برای زندک در آن کشور بش برده ،در هراس از
جان خود بوده و امید داشته که در آلمان به او کمک شود.
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دادگاه به این نتیجه رسید که حت اگر علت ورود این زن به آلمان استفاده از مزایای مایل بوده ،اما نباید این
غبانسای
مزایا از او دری غ یا کاهش داده یمشد .از نظر دادگاه این زن در رسایط اضطراری و در معرض برخورد ر
آمب قرار داشته است.
یا
تحقب ر
ر
حکم دادگاه این است که اگر پناهنده ای در ییک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا مجبور شود برای مدت
ی
ی
غبقانوی به آلمان ،باید مصالح پناهندک او در اولویت
طوالی در خیابان زندک کند ،حت در صورت ورود ر
چنت فردی این نباشد که او تنها به خاطر دریافت کمکهای اجتمایع وارد
قرار داده شوند و معیار رفتار با ر
آلمان شده است .
ی
ً
اخبا دادگاههای عایل اداری در شهرهای مونسب و لونبورگ رنب در مورد پناهندگای که قبال در یونان زندک
ر
ی
یمکردند و پناهندک شان به رسمیت شناخته شده بود ،رای به عدم اخراج آنان دادند و دلیل آنرا رسایط
چنت استدالل کرد که «این خطر جدی برای آنها وجود دارد
وخیم پناهندگان در یونان اعالم کردند .دادگاه ر
ابتدای ترین نیازهای خود ،مانند "تخت ،نان ،صابون" را در آنجا برآورده کنند».
که نتوانند
ی

بحبه مدیبانه دست کم  ۱۱کشته بر جای مانده
در نتیجه غرق شدن یک قایق مهاجران در بخش
جنوی ر
ر
خب خواهان این شد که سیاست مهاجرت اتحادیه اروپا باید
است .سازمان ربت الملیل مهاجرت با نش این ر
تغیب کند.
بحبه مدیبانه ر
با توجه به وضعیت در لیبیا و ر

(عکس :ارشیف) یک قایق که حامل بیش از  ۱۰۰مهاجر بود ،روز چهارشنبه در برابر سواحل لیبیا واژگون شد  /عکس: Sergi Camara/AP Photo/picture-alliance
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سازمان ربت الملیل مهاجرت (آی او ام) یکشنبه شام در شبکه اجتمایع تویب اعالم کرد ،این مهاجران که بر
یک قایق بادی سوار بودند ،در برابر شهر بندری زواره که در شمال غرب لیبیا قرار دارد ،غرق شدند۱۲ .
تن از بازماندگان این سانحه را گارد ساحیل لیبیا نجات داده است .در ادامه پیام تویبی سازمان ربت الملیل
مهاجرت (آی او ام) آمده است « :موارد مکرر مرگ مهاجران نشان یم دهد که عملکرد (اتحادیه اروپا) در
تغیب داده شود».
بحبه مدیبانه باید با رسعت هرچه بیشب ر
زمینه لیبیا و ر
یک روز قبل از آن ،گارد ساحیل لیبیا  ۱۷۲مهاجر که زنان و کودکان رنب در میان شان بودند ،به این کشور
پس فرستاد.
سازمان ربت الملیل مهاجرت گفت که در عرض  ۴۸ساعت به حدود  ۶۰۰مهاجر در آن جا کمک های
اضطراری رسانده است.
این سازمان وابسته به ملل متحد با اشاره به شکنجه و بدرفتاری با مهاجران در کمپ های لیبیا گفت« :این
کشور محیل امت (برای مهاجران) نیست».

غبدولت روز دوشنبه از کمیته حقوق کودکان سازمان ملل متحد خواستند درباره
چندین انجمن و سازمان ر
تنهای در فرانسه به رس یمبرند ،تحقیق کند.
نقض گسبده حقوق کودکان مهاجر که به
ی

خبگزاری فرانسه گزارش داد ،این درخواست به ابتکار
خبگزاری صداوسیما؛ ر
به گزارش رسویس ربت الملل ر
شورای انجمن های حقوق کودک در فرانسه مطرح شده و انجمنهای متعدد دیگری مثل اوتوپیا ۵۶
( )Utopiaاز آن حمایت یمکنند.
پته :د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت  ،د جنګلک فابریکی شاته  ۷ ،ناحیه کابل افغانستان
وزارت امور مهاجرین
وعودت کنندگان

http://www.morr.gov.af 14
د اطالعاتو او عامه اړیکو ریاست

این انجمنها با تاکید بر این که فرانسه ازکشورهای امضا کننده کنوانسیون ربت الملیل حقوق کودک است،
از کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد خواسته اند درباره نقض فاحش و گسبده حقوق کودکان مهاجر
ری رسپرست در فرانسه تحقیق کند.
ر
خارچ که هر ساله به فرانسه
این انجمنها و سازمانها یمگویند حقوق بسیاری از کودکان و نوجوانان
یمآیند نادیده گرفته یمشود و مثل افراد بزرگسال با آنها برخورد یمشود .غالبا در آزمایشها و معاینات
انگب مثل تستهای استخوای که از این کودکان و نوجوانان گرفته یمشود ،آنها را به عنوان
پزشیک بحث بر ر
همت علت از حقوق و حمایتهای مخصوص کودکان ری نصیب یممانند.
فرد بزرگسال معرق یمکنند و به ر

پس از آتش سوزی در یک کمپ پناهجویان که در شهر گودوو واقع در ایالت شلیسویگ هولشتاین آلمان
دستگب کرد .در
رخ داده ،پولیس شنبه شام ییک از ساکنان این کمپ را که  ۳۲سال دارد ،به صورت موقت
ر
این آتش سوزی فقط یک تن به صورت سطخ زخیم شده است.

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

لوی سارنوایل و پولیس شهر لوبک روز یکشنبه به صورت مشبک اعالم کردند ،براساس اطالعای که تا
دستگب شده است ،در زمان
کنون به دست آمده است ،وضعیت روچ مردی که به ظن آتش افروزی
ر
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وقوع جرم بحرای بوده است .این آتش سوزی شنبه حدود ساعت  ۲۱:۳۰شب آغاز شده است .براساس
اطالعات ماموران پولیس ،یک مامور اطفائیه در این آتش سوزی زخم های سطخ برداشته است.
به گزارش سارنوایل در زمان وقوع آتش سوزی  ۲۱مهاجر در این کمپ به رس یم بردند .در نتیجه این آتش
سوزی به مهاجران صدمه ای نرسیده است .این پناهجویان به یک اردوگاه دیگر انتقال داده شدند.
این کمپ به خاطر آتش سوزی به شدت تخریب شده و در حال حاض امکان سکونت در آن جا وجود
مبان خسارت مایل وارد آمده به  ۳۵۰هزار یورو یم رسد.
ندارد .ر
نامبده تحت کنبول
جنای در حال جستجو و ثبت آثار جرم هستند .در حال حاض کمپ ر
ماموران پولیس ی
رنبوهای پولیس است.
قضای
علیه ییک از ساکنان این کمپ که  ۳۲سال دارد ،به ظن تالش به قتل و آتش افروزی دستور تعقیب
ی
صادر شده است .فرد مظنون قرار است به تقاضای لوی سارنوایل روز یکشنبه در برابر محکمه حاض شود.
خب داده که آتش سوزی به راه انداخته
گفته یم شود ،او از طریق پیامک (اس ام اس) به ریاست کمپ ر
انگبه سیایس
است .افزون براین تا به حال هیچ مدرک پیدا نشده که ثابت کند آتش سوزی از رببون و با ر
انجام شده است.
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