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مت کامل اخبار

یک کشت نجات سازمان دیدهبان دریا« ،یس واچ  »۴با  ۴۵۵پناهجو اجازه یافت تا همه سنشینان اش را
ایتالیان ،بندر تراپان را برای این کشت نجات اختصاص داده اند.
در بندری در سیسییل پیاده کند .مقامات
ي
خدمه این کشت نجات آلمان از طریق تویی گفته است که "مهمانان ما (مهاجران) بسیار راحت و شادمان
هستند که به زودی یم توانند در مکان امن به ساحل بروند ".

در  ۴۸ساعت گذشته  ۴۵۵مهاجر از قایق های گیرماند در آب های مدیترانه توسط کشتی سی واچ نجات داده شدند  /عکس از ): Screenshot @seawatchcrew (Twitter

"یس واچ  "۴در روزهای اخی هفته گذشته  ۴۵۵پناهجو را در جریان شش مأموریت اش در مدییانه از قایق
های مزدحم که در بحر گیمانده بودند ،نجات داده است.
قبل از اینکه ایتالیا برای لنگر انداخت این کشت در ساحل سیسییل ،چراغ سی نشان بدهد ،سازمان "دیده
بان دریا )" (Sea-Watchیط یک درخواست فوری از کشور های عضو اتحادیه اروپا ،اجازه لنگر انداخت
و پیاده کردن پناهجویان نجات یافته را در ییک از بندر های امن تقاضا کرده بود.
سخنگوی خدمه این کشت گفته است« :در اینجا مهربان و یا لطف کردن مطرح نیست ،حقوق ر
بش یک
کار خییه نیست».
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اروپان (SOS
در روز های شنبه و یکشنبه گذشته کشت نجات "اوشن وایکنگ" که مربوط به سازمان
ي
)Méditerranéeاست ۲۳۶ ،پناهجو را در بندر آگوستا در سیسیل به ساحل آورد.
طبق آمار رسیم ،سال گذشته بیش از  ۱۲۰۰نفر در تالش برای عبور از بحیه مدییانه و رسیدن به اروپا
جان خود را از دست دادند .اما کارشناسان حدس یم زنند که تعداد موارد گزارش نشده بیشی از این آمار
است.

جو بایدن ،رئیسجمهور آمریکا سقف ساالنه پذیرش مهاجران در ایاالت متحده آمریکا را از  ۱۵هزار نفر به
 ۶۲هزار و  ۵۰۰نفر افزایش داد.
آمریکان از وی به علت پیوی از سیاستهای
این تصمیم آقای بایدن پس از باال گرفت انتقادهای شهروندان
ي
مهاجرن دونالد ترامپ ،رئیسجمهور پیشت ایاالت متحده اتخاذ شده است.

همچنان بر اساس این تصمیم رئیسجمهور آمریکا ،سقف پذیرش مهاجران در سال آینده به  ۱۲۵هزار نفر
افزایش خواهد یافت.
این در حال است که دونالد ترامپ ،رئیسجمهور پیشت آمریکا این سقف را در سال  ۲۰۲۰میالدی ۱۵
هزار نفر در سال تعیت کرده بود.
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آقای بایدن تاکید کرده است که سقف  ۱۵هزار نفر که دونالد ترامپ تعیت کرده بود ،بیانگر ارزشهای
آمریکان نیست.
انسان
ي
گفتت است که جو بایدن پس از بدست گرفت سکانداری کاخ سفید و هدایت دولت آمریکا ،شمار زیادی
از فرمانهای اجر يان دونالد ترامپ را لغو کرد.

بیۍ کاالماتا بندر ته انتقال
د یونان
وان پرون دوشنبه د یم میاشت ۳مه ين د مهاجرو یوه ړ
ساحیل ځواکونه ي ي
ي
وییل چ
کړې ده .دغه ړ
بیۍ ک  ۱۸۴کسان سپاره ول .د کډوالو په چارو ک د ملګرو ملتونو ي
عال کمیسارۍ ي
بیۍ د ایټالیا پر لور روانه وه.
دغه ړ

.انځور :رویټرز ،یوناني ځواکونو د ژغورنې عملیاتو په ترڅ کې

سوېیل کاالماتا بندر
بیۍ د دوشنت په ورځ د یم میاشت ۳مه د یونان
د یونان
ساحیل ځواکونو په حواله دا ړ
ي
ي
کښت چارواکو ته سېنګال ورکړی و.
ته رسېدل ده .په وینا ين دغ
ۍ
بیۍ سه مرسته کړې وه .په
چارواکو زیاته کړې چ تیه یکشنبه یوه مال وړونیک
ۍ
کښت سمندر ک له دغ ړ
کښت له خپل مسیه منحرفه شوې وه او د یونان مېتاپان دماغ په  ۵۰کیلومیۍ ک ين
خیه ين د مهاجرو
ۍ
موقعیت درلود.
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ساحیل ځواکونو له قوله کډوال نیوز ته
عال کمیساري د
په ورته مهال د کډوالو په چارو ک د ملګرو ملتونو ي
ي
بیۍ
بیۍ چ  ۲۰میه اوږدوال لري د ایټالیا پر لور راونه وه ».بل پلو رسنیو زیاته کړې چ یادې ړ
وان« :دغه ړ
يي
له ترکت څخه خپل سفر پیل کړی و او پیک سوریایان ،عراقیان ،پاکستانیان ،ایرانیان او افغانان سپاره ول.
بیۍ
لون او مجهزې ړ
ي
بییو کارول کومه نوې پدیده نه ده .تر دې دمخه
اروپا ته د راتلونکو مهاجرو د انتقالولو لپاره د لویو او مجهزو ړ
بییو ک مهاجر ایټالیا ته قاچاق کړي دي.
قاچاق وړونکو له مرص او ترکت څخه په لویو ړ
بیۍ د
وییل« :پخوا هم دایس ړ
یونان ک د کډوالو په چارو ک د ملګرو ملتونو سازمان ویاندې ستېال نانو ي
مهاجرو او پناه غوښتونکو د انتقالولو لپاره کارول شوې دي».
تیه نومی میاشت ایټالیا ک د بنګله ر
دېش مهاجرو د قاچاقولو یوه ډله له منځه یووړل شوه .دغو بهرنیو
ي
انسان
بیۍ ين جوړول .چارواکو د
کارګرو دې ته اړ کړل شوي وو چ په هغو ګودامونو ک کار کاوه چ
قیمت ړ
ي
ي
نیول او د  ۹۰۰زره یورو په ارزښت وسایل ين ضبط کړي وو.
قاچاق په تړاو  ۸کسان
ي

وزارت عدلیه کشور از بازداشت  ۷۰تن به اتهام قاچاق مهاجران خی یمدهد.
فضل احمد معنوی ،وزیر عدلیه این وزارت امروز (سهشنبه ۱۴،ثور) در یک نشست خیی گفتهاست که
در سال مال  ۱۳۹۹نهادهای امنیت عضو کمیسیون عال مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران ۷۰ ،تن
را به اتهام چاقاق مهاجران بازداشت کردهاند.
آقای معنوی گفت که نهادهای امنیت عضو کمیسیون عال مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران در
سال مال  ۱۳۹۹موفق به بازداشت  ۷۰تن به ظن و اتهام قاچاق انسان و قاچاق مهاجران شدهاند.
شناسان شده قاچاق انسان و قاچاق مهاجران تحت کار اوپراتیف نهادهای
او افزود  ۹شبکه از  ۳۴شبکه
ي
امنیت قرار دارد.
وی ترصی ح کرد که لوی سارنوال پروندههای  ۵۰تن که به ظن و اتهام قاچاق انسان و قاچاق مهاجران
بازداشت شدهاند را دریافت کرده و روی آن کار کردهاست.
به گفته او ،از این میان  ۵تن به قاچاق انسان و  ۴۵تن دیگر به قاچاق مهاجران متهم اند که  ۱۷پرونده به
سیه محکمه محول شده و بقیه قضایا تحت کار لوی سارنوال است.
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همچنت سیه محکمه  ۸تن را به اتهام قاچاق انسان و قاچاق مهاجران محاکمه کرده که چهار تن محکوم
به حبس متوسط شدهاند و چهار تن دیگر شامل یک زن و سه مرد برائت گرفته اند.
آقای معنوی ترصی ح کرد که هم اکنون  ۲۳۵قضی ه قاچاق انسان ،قاچاق مهاجران و بچهبازی در محاکم
ابتداییه ،استیناف و سیه محکمه زیر کار است که شامل  ۱۵۸قضیه قاچاق انسان ۵۶ ،قضیه قاچاق
مهاجران و  ۲۱قضیه بچهبازی یمباشد.

او اضافه کرد که در میان متهمان به قاچاق انسان و قاچاق مهاجران ،شماری از منسوبان دولت نی شامل
اند.
هان اند که
یک مقام ارشد وزارت امور داخله ،یک مقام سابق ریاست اجراییه حکومت وحدت میل از مقام ي
به اتهام قاچاق انسان و قاچاق مهاجران مورد تعقیب عدل قرار گرفتهاند.
ر
آموزیس و اجتماغ برای  ۶۰۰تن از قربانیان
فضل احمد معنوی ،فراهمسازی حمایتهای صیح ،روان،
قاچاق انسان و قاچاق مهاجران و مدغمسازی شماری از آنان با خانوادههای شان را از دیگر فعالیتهای
نهادهای عضو کمیسیون و موسسات همکار در سال  ۱۳۹۹خواند.
اروپان نی حمایت
به گفته او از  ۱۳هزار و  ۵۰۰برگشتکننده از کشورهای ایران ،پاکستان و کشورهای
ي
صورت گرفته است.
وی ترصی ح کرد « :آنچه برای همه تکان دهنده است ،آفات و آسیبهای ناگوار قاچاق انسان و
مهاجرتهای غی قانون است .در سال گذشته متاسفانه  ۷۵تن از هموطنان ما که به طور قاچاق وارد
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کشور ایران شده بودند ،فوت کرده و  ۶۴تن دیگر به دالیل مختلف زخیم شدهاند .زخمیان پس از مداوا به
افغانستان منتقل شده و به خانوادههای شان مدغم شدند».
وزیر عدلیه گفت که در این سال ۲۲۹ ،برنامه و جلسه آگایهدیه برای بیش از  ۸هزار تن از شهروندان،
کارکنان دولت و نیوهای دفاغ و امنیت در راستای مبارزه و جلوگیی از قاچاق انسان و قاچاق مهاجران
برگزار شدهاست.
به بیان او ،برای  ۱۲۷۸تن از طریق پیامرسانها و تماس تلفت آگایه داده شده و بیش از  ۲۰۰مطلب
آگایهدیه نی از طریق شبکههای اجتماغ به منظور آگاهسازی مردم از خطرات قاچاق مهاجران م ر
نتش
شده است.
فضل احمد معنوی در این نشست همچنت از تصویب پالن عمل میل مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق
ی
مهاجران به عنوان گام مهم در راستای مبارزه با این پدیده و هماهنیک ادارات در این خصوص یاد کرد و گفت
که این پالن مطابق مفاد قانون جدید مبارزه با قاچاق انسان و کود جزای کشور ،تهیه شده است.
او قاچاق انسان و قاچاق مهاجران را یک پدیده بت الملیل و تهدید جهان خواند و تاکید کرد که انتظار داریم
تا جامعه جهان در این زمینه با ما همکاری جدی نماید.

رئيس جمهوری آمریکا یمگوید بعد از موج انتقادات به دلیل پایت بودن سهمیه ساالنه پذیرش پناهندگان،
تصمیم گرفته به سیاست مهاجرن دونالد ترامپ پایان بخشد.
جو بایدن روز دوشنبه با اعالم این مطلب تاکید کرد که ظرفیت پذیرش پناهندگان در ایاالت متحده در سال
 ۲۰۲۱را به  ۶۲هزار و  ۵۰۰نفر افزایش یمدهد.
این در حالیست که پیشی آقای بایدن در نظر داشت سهمیه  ۱۵هزار نفری تعیت شده از سوی دونالد
ترامپ در دولت قبیل آمریکا را حفظ کند.
رئيس جمهوری آمریکا روز دوشنبه  ۳مه اظهار داشت که یمپذیرد سهم پذیرش  ۱۵هزار نفری ،منعکس
کننده ارزشهای آمریکا به عنوان سزمیت که همواره از پناهندگان حمایت و استقبال یمکند ،نبوده است.
بایدن البته تاکید کرد که بعید است تا پایان سال مال جاری یعت تا  ۳۰سپتامی ایاالت متحده بتواند از ۶۲
هزار  ۵۰۰نفر استقبال کند .او در بیانیه خود در این رابطه یمگوید« :واقعیت ناراحت کننده این است که
امسال به  ۶۲هزار و  ۵۰۰نفر پذیرش نیمرسیم .ما حال در تالش هستیم تا خسارات چهار سال گذشته را
جیان کنیم ،اما برای این کار مدن زمان نیاز خواهد بود».
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بایدن پیشی و در دوران انتخابات ،به شدت تصمیم ترامپ مبت بر تعیت سقف  ۱۵هزار نفری برای پذیرش
پناهدگان را به باد انتقاد گرفته بود .با این حال بعد از گذشت بیش از بیش از سه ماه اقدایم در راستای
تغیی این محدودیت اعمال نکرده بود.
حامیان رئيس جمهوری دموکرات آمریکا در هفتههای اخی انتقادات زیادی را در خصوص استمرار
سیاستهای محدود مهاجرن دونالد ترامپ طرح کرده بودند.

سقف پذیرش پناهندگان در آمریکا افزایش یافت

بایدن در ادامه اظهار داشت که اقدام جدید کاخ سفید برای از بت بردن هرگونه تردید و نگران در ذهن
ی
پناهندگان که بعد از تحمل مدتها درد و رنج یمخواهند زندک جدیدی را در آمریکا رسوع کنند ،صورت
گرفته است.
رئيس جمهوری آمریکا در این بیانیه تاکید کرد که تصمیم جدید ،پس از مشورت با وزارتخانههای دار يان،
امنیت داخیل ،امور خارجه ،بهداشت و خدمات انسان و همچنت کنگره ایاالت متحده اتخاذ شده است.
جو بایدن در ابتدای ورود به کاخ سفید طرچ را برای افزایش سقف پذیرش پناهجویان به  ۶۲هزار و ۵۰۰
نفر و لغو محدودیتهای اعمال شده از سوی دولت پیشت آمریکا به کنگره ارائه کرده بود .طبق قانون،
این مسئله نیازی به تصویب ندارد و بایدن یمتوانست پس از اطالع به کنگره این برنامه را عمیل کند .با این
حال او چنت نکرد و پس از گذشت سه ماه هیچ اقدام عمیل از سوی رئيس جمهوری ایاالت متحده در این
خصوص مشاهده نشد.
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او حت گفته بود که به دلیل تعداد زیاد پناهجویان که از مکزیک وارد آمریکا یمشوند ،سقف کنون  ۱۵هزار
نفری را حفظ خواهد کرد.
پس از آن بود که موج انتقادات به ویژه از سوی گروههای فعال در زمینه حقوق ر
بش و همچنت حامیان جو
بایدن علیه استمرار سیاست مهاجرن ترامپ باال گرفت.

د فرانش د ماشومانو د حقونو ټولت په ګډون زیاتو سازمانونو فرانسه ک د کم سنه مهاجرو د برخلیک نه
روښانېدو او ورسه د توپیي چلند له امله د ملګرو ملتونو د ماشومانو حقونو کمېت ته شکایت کړی دی.
دوی فرانسه په دې تورنوي چ د ماشومانو له حقونو څخه ين سغړونه کړې ده.
د فرانش د ماشومانو د حقونو ټولت په ګډون زیاتو سازمانونو فرانسه ک د کم سنه کسانو له حقونو څخه
د سغړون په تړاو ملګرو ملتونو ته شکایت کړی دی .دغه ټولت خیداری ورکوي« :دمګړۍ زرګونه ن
کیي ،په دایس
سپرسته او کم سنه کډوال یوازې د سازمانونو او متعهدو ښاریانو له مرست څخه برخمن ږ
دولت امکاناتو ته السیس ولري».
حال ک چ دوی باید د فرانش
ي

کم سنه مهاجر سرپناوو ته السرسی غواړي .انځور :مهاجر نیوز ،۲۰۲۰ ،نومبر میاشت

تر دې دمخه ګڼو سازمانونو فرانسه ک د ماشومانو له حقونو څخه د سغړون په اړه خیداری ورکړی دی،
خو دا لومړی ځل دی چ دوی یوې نړیوال ادارې ته مراجعه کوي.
پته :د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت  ،د جنګلک فابریکی شاته  ۷ ،ناحیه کابل افغانستان
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د فرانش د ماشونو د حقونو شورا ،کېدز امپاورمنټ او ځینو نورو سازمانونو پرون دوشنبه اعالن وکړ چ
رسیدک لپاره د ملګرو ملتونو د ماشومانو شورا ته شکایت ثبت کړی دی.
دوی دغ مسیل ته د
ۍ
وان هدف ين دا دی چ فرانسه ک د ماشومانو له حقونو څخه د «جدي او سیستماتیکو سغړونو»
دوی ي ي
ر
یس.
په اړه پلټت پیل ي
«پر کم سنه ماشومانو شک»
دغه سازمانونه وان چ فرانسه ک د دغو کسانو نابالغتوب په رسمیت نه ر
کیي – چ له امله ين دوی
پیندل ږ
يي
کیي – او د فرانش په دیپارتمنتونو ک ين دوست په
میل ساتت امکاناتو څخه ن برچ ږ
د ماشومانو د ي
کیي.
غیعادالنه او توپیي توګه ارزول ږ
عمویم شک شته .زیاته شوې« :د
اغیل دي چ فرانسه ک د کم سنه مهاجرو پر وړاندې
ي
شکایت لیک ک ر ي
رسیم پروټوکلونو له میح ځیت سندونه مخیک له مخیک د اعتبار وړ نه دي».
ي
د نوموړي شکایت لیک له میح ځیت وختونه د کم سنه مهاجرو د عمرونو د معلومولو لپاره د هډوکو ازمویت
کیي .حال دا چ د ملګرو ملتونو د ماشومانو کمیت یادې ازمویت غندل دي.
ترسه ږ
کیي چ کم سنه مهاجر له خپلو حقونو څخه ن برچ
په وینا ين ډېری وختونه دغه ازمویت د دې سبب ږ
ر
سکونو پر غاړه شپه سبا
کیي چ د ړ
یس :مانا ين دا چ دغه کسان د سپناه د نه لرلو له امله دې ته اړ ږ
پان ي
وکړي.
ر
یس»
«دا وېره شته چ کم سنه مهاجر پر مجرمانو بدل ي
ر
وان چ د
د فرانش د ماشومانو د حقونو شورا مشه ارمېل لو بیګو – مکو کډوال نیوز سه په خیو ک ي ي
کیي .نوموړی زیاتوي چ له
فرانش په بېالبېلو دیپارتمنتونو ک له کم سنه مهاجرو سه توپیي چلند ږ
ماشومانو سه توپیي چلند د «زغم» نه دی.
شکایت لیک ک راغیل چ په  ۲۰۱۹ک فرانسه ک یوازې  ۱۶،۶سلنه مهاجر د کم سنه کسانو په توګه ر
پیندل
ي
وییل وو چ مختلفو دیپاتمنتونو ک له کم سنه
شوي دي .په  ۲۰۱۸ک د فرانش د عدلت شورا په یو راپور ک ي
ر
یس.
کسانو سه توپیي چلند د هغوی پر ر
اتلونیک ناوړه اغی لرل ي
ي
سازمانونه وا ي ين چ د دې راپور له خیېدو درې کاله وروسته وضعیت ک ال هم بدلون نه دی رامنځ ته شوی.
ر
یس ».نوموړې هیله
د ارمېل لو بیګو – مکو په خیه« :موږ وېره لرو چ دغه کم سنه کسان پر مجرمانو بدل ي
ر
یس.
څرګندوي چ د دولت او د سازمانونو ترمنځ د کم سنه مهاجرو د برخلیک په اړه د بحث زمینه برابره ي
ر
یس».
جریم ډل دلته دي او
ږ
پوهیي چ له دغو کم سنه کسانو څخه ناوړه ګټه اخیستیل ي
په خیه ين « :ي

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 13
د اطالعاتو او عامه اړیکو ریاست

تورنیي .تیه فیوري
دا لومړی ځل نه دی چ فرانسه له کم سنه کسانو سه د توپیي او ناسم چلند له امله
ږ
ر
رسیدک له کبله پر دولت
میل کمېسیون د کم سنه کډوالو چارو ته د نه
ي
میاشت د فرانش د بشي حقونو ي
وییل وو« :کم سنه مهاجر تر هر څه مخیک ماشومان دي .دوی باید د ماشومانو
نیوک کړې وې .یاد کمېسیون ي
ر
ر
وییل وو چ
یس ».دغه کمېسیون په  ۲۰۱۸ک ي
یس او اړتیاوې ين دې پوره کړل ي
د ساتت له حق څخه برخمن ي
ر
یس.
کم سنه مهاجر باید په چټک ډول ومنل ي

سخنگوی وزارت داخله آلمان فدرال روز دوشنبه گفت که یک پرواز اخراچ پناهجویان افغان که برای روز
سه شنبه برنامهریزی شده بود ،به تأخی افتاده است.
او دلیل تاخی در اخراج این گروه از پناهجویان افغان را محدودیتهای تدارکان ادارات افغانستان عنوان
کرد .او افزود که تحویل دادن پناهجویان اخراج شده به مقامهای افغانستان از اول تا ششم ماه یم ممکن
نیست .او تاکید کرده است که در قاعده کیل وزارت داخله آلمان فدرال برای اخراج پناهجویان به افغانستان
تغییی وارد نیمشود.

یکی از پرواز های اخراجی از آلمان به کابل (آرشیف)

بعد از توقف چندین ماهه اخراجها به دلیل پاندیم کرونا ،پروازهای اخراچ به افغانستان در ماه دسمی
ً
سال  ۲۰۲۰از س گرفته شد .از آن زمان به بعد ،معموال هر ماه در یک پرواز اخراچ از آلمان به کابل
صورت یمگید.
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از آغاز چنت پروازها در ماه دسمی سال  ،۲۰۱۶آلمان  ۱۰۳۵پناهجوی مرد را به افغانستان برگشت داده
است .ناظران بهخصوص با توجه به خروج سبازان بت الملیل و پایان رسیم ماموریت ناتو ،از بدتر شدن
هرچه بیشی وضعیت امنیت در افغانستان هراس دارند و به این دلیل خواستار توقف اخراج پناهجویان اند.
سازمان حقوق ر
بشی و حایم پناهجویان «پرو ازول» در روز جمعه گذشته با توجه به خروج سبازان اردوی
آلمان فدرال از افغانستان ،خواستار توقف فوری اخراج پناهجویان افغان شد .این سازمان وضع افغانستان
را ناندازه ناامن خواند.
این سازمان در بیانیهای که در اختیار خیگزاری روییز قرار داده است ،نوشته که «بسیار مهم است که حاال
همه اخراجها به افغانستان متوقف شوند».

فردی که در بدل عبور مهاجران از مرز اسپانیا به فرانسه از آنها پول یمگرفت ،در شهر بایون فرانسه به
اسپانیان و گینهای دارد ،به کمک به ورود غیقانون مهاجران
دادگاه معرق شد .این فرد که تابعیت دوگانه
ي
به خاک فرانسه متهم شده است.
به گزارش سایت محیل سود وست فرانسه ،دادگاه متهم که حدود چه ل سال عمر دارد و در منطقه بایون
ی
زندک یمکند ،روز دوشنبه  ۳یم آغاز شد.
ی
مقامها این فرد را به کمک به ورود غیقانون به خاک فرانسه و به خطر انداخت زندک افراد ،متهم کرده
اند.
متهم از ماه جنوری  ۲۰۲۱تا کنون به حدود  ۲۰۰مهاجر کمک کرد ه است تا از مرزهای مشیک فرانسه-
اسپانیا وارد فرانسه شوند.
سایت سود وست نوشته است که او برای عبور از مرز ،از هر مهاجر بت  ۸۰تا  ۱۰۰یورو پول یمگرفته و
به این ترتیب نزدیک به  ۲۰هزار یورو درآمد داشته است.
متهم اتهامات یاد شده در دادگاه را رد کرده و گفت است که رصف دو یا سه بار به چنت کاری اقدام کرده
است.
ی
دادگاه اتهام به خطر انداخت زندک دیگران توسط متهم را برجسته کرده و گفته است که در رسایط بحران
کرونا ،تدابی بهداشت الزم برای مقابله با ویروس هنگام انتقال افراد به فرانسه رعایت نشده است.
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ی
دادگاه ایالت نیدرزاکسن-برمن اعالم کرد ،از حقوق پناهندگان که قبال پناهندکشان توسط کشور دیگری
در اتحادیه اروپا پذیرفته شده ،اما در آنجا در معرض برخورد غیانسان یا تحقیآمی قرار گرفتهاند ،حمایت
یمکند.

عکس از : Creative Commons

ی
در حکیم که روز دوشنبه سوم ماه مه صادر شد ،دادگاه مزایای پناهندک كامل را به زن كه از نیجریه فرار
گدان برای امرار
كرده و ابتدا در ایتالیا پناهنده شده بود ،اعطا كرد ،زیرا این زن مجبور به روسپیگری یا ي
معاش در ایتالیا شده بود.
ی
ی
پرونده این زن در دادگاه شهر گوتینگن رسیدک شد .پناهندک این زن که تنها سپرست 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 مال وارد آلمان شده ،این مزایا را کاهش داده بود .اتهام دیگر او
ی
این بود که با تالش برای گرفت پناهندک از طریق کلیسا ،سیع کرده بود جلوی اخراج خود را بگید.
ی
استدالل زن هم این بوده است که وی بدون سپنایه 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 مال بوده ،اما نباید این
مزایا از او دری غ یا کاهش داده یمشد .از نظر دادگاه این زن در رسایط اضطراری و در معرض برخورد غیانسان
یا تحقیآمی قرار داشته است.

حکم دادگاه این است که اگر پناهنده ای در ییک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا مجبور شود برای مدت
ی
ی
طوالن در خیابان زندک کند ،حت در صورت ورود غیقانون به آلمان ،باید مصالح پناهندک او در اولویت
قرار داده شوند و معیار رفتار با چنت فردی این نباشد که او تنها به خاطر دریافت کمکهای اجتماغ وارد
آلمان شده است .
ی
ً
اخیا دادگاههای عال اداری در شهرهای مونسی و لونبورگ نی در مورد پناهندگان که قبال در یونان زندک
ی
یمکردند و پناهندک شان به رسمیت شناخته شده بود ،رای به عدم اخراج آنان دادند و دلیل آنرا رسایط
وخیم پناهندگان در یونان اعالم کردند .دادگاه چنت استدالل کرد که «این خطر جدی برای آنها وجود دارد
ابتدان ترین نیازهای خود ،مانند "تخت ،نان ،صابون" را در آنجا برآورده کنند».
که نتوانند
ي
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