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صفحه                                                                                                                                     عنوان  

 4 --------------------------- « یوله در  چی    دو » دهد  ادامه ونانیاز  انیپناهجو  رشی: آلمان به پذیحقوق بش   یهاسازمان

  ید  ژغورل  چ    ی   مهاجر  ۱۳۱هغه  ی   ه وایترک
 5 -------- « وز یمهاجر ن» شوي وو  لپر لور ش    ی   له خوا د ترک واکونو ځ ونای 

 6 ----------------- «وزارت  تیبسایو » مهاجرت در انقره  الملیل ی   سازمان ب عمویم سییامور پناهندگان با ر  ی   مع یگفتگو 

 7 ------------------------------------------ « وز یمهاجرن»  ستین فشیدادگاه محاسبات اروپا: فرانتکس قادر به انجام وظا

 10 --------------------------------------------------------- « فاریس TRT» نجات داده شدند  ی  پناهجو در سواحل ازم 31

   و یشوو کورن هیاېځب ونو ګسل هارک  ر ګنن
 10 ------------------------------------ «وزارت  تیبسایو »  ېشو  شه نغدي مرسی 

   لړ ک  ېلر  د یپوستونه با او ړ د ناقانونه سفرونو په ت ېد مانش له الر  خهڅ و یرسن و ی   ولنټله  : ا یبرتان
 11 ---- « وز یمهاجر ن» یس 

 13 --------------------------------- «وزارت  تیبسایو » بدست آوردند  ی  از سه صد خانواده در بغالن مساعدت غذا شیب

ا دادگاه عال  14 ------------------------- « وز یمهاجر ن» خواند  «قانوی  ی  غ»را  ی  در کمپ نپ انیپناهجو  رشیپذ طیلندن ش 
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 اخبار کامل  می   

ومت فدرال آلمان خواسته اند که به پذیرش پناهجویان از سازمان و انجمن مدافع حقوق بش  از حک ۱۴
های بسته در خارج از قلمرو اتحادیه اروپا، مصیبت دهند که ایجاد اردوگاهیونان ادامه بدهد. آنان هشدار یم

 .کندپناهجویان را بیشی  یم

 

جون( در شهر برلی   با هم  ۸قرار است وزرای داخله و عدلیه کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز سه شنبه )
سازمان و انجمن مدافع حقوق بش  از حکومت فدرال آلمان  ۱۴گفتگو کنند. پیش از برگزاری این نشست، 

 .خواسته اند که روند پذیرش پناهجویان از یونان را ادامه بدهد

ی   در پذیرش ها گفته اند که برلی   باید تالش کند تا دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا ناین سازمان
ان بدون مرز و صندوق نجات  ند. "کاریتاس"، سازمان عفو بی   الملل، داکی  پناهجویان سهم فعال بگی 

 .های  اند که این درخواست را امضا کرده اندکودکان )سیف دی چلدرن( از جمله سازمان

و برنامه پذیرش پناهجویان اپریل صورت گرفت  ۲۲آخرین پرواز انتقال پناهجویان از یونان به آلمان به تاری    خ 
 .از یونان در آلمان به گونه رسیم پایان یافت
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 در سازمان عفو بی   الملل گفت: 
ی

نفر )که به آلمان  ۲۷۰۰برای حدود »فرانسی  کا فیلمار، آگاه امور پناهندک
یت انتقال یافته اند(، پذیرش در آلمان به معی  امنیت و چشم اندازی برای آینده است. ]اما[ در وضع

 و ی  ی  
ی ایجاد نشده استشنوشی   هزاران پناهجوی دیگر در یونان تغیی 

 
 «.حقوق

فیلمار تاکید کرد که وقی  وزرای داخله کشورهای عضو اتحادیه اروپا روی بسته مهاجری  این اتحادیه 
 ".کنند، نباید "وضعیت فاجعه بار چند ساله پناهجویان در جزایر یونان را فراموش کنندمشورت یم

 دهدتیمی ورزشی که به پناهجویان خسته در یونان "انرژی" می

های مدافع حقوق بش  هشدار دادند که برنامه کمیسیون اتحادیه اروپا و حکومت یونان برای این سازمان
تواند یک راه حل باشد، بلکه فالکت و مصیبت را های بسته در مرز خارچ  این اتحادیه نیمایجاد اردوگاه

 .کندبیشی  یم

 و حمایت موثر قانوی  ها، برریس عادالنه درخواستبه گفته آن
 
، فراهم ساخی   مشاوره حقوق

ی
های پناهندک

 در مرزهای نیم
ی

تواند به آسای  در جزایر یونان تضمی   شوند. به این دلیل نباید برریس پرونده پناهندک
 .خارچ  اتحادیه اروپا به روال معمول در آینده تبدیل شود

  ساحیل  ځواکونو له خوا د ترکی   پر لوړ  ۱۳۱ترکیه وای   اژه سمندر ک  ی   هغه 
مهاجر ژغورل  دي چ   د یونای 

ل شوي وو  .ش  

اوبو  د ترکی   سمندري چارواکو په حواله د دغه هیواد ساحیل  ځواکونو د ازمی  والیت د دیکییل  په ساحیل  
ۍ سپاره لږترلږه   .مهاجر ژغورل  دي ۱۲۰ک  پر یوې رابرۍ کښی 

پاڼه ک  زیا تنه نور د ازمی  د فوکا ولسوالۍ په ساحیل  اوبو ک  ژغورل شوي.  ۲۹ته شوې چ   د ساحیل  ګارد خی 
یو ک  سپاره ول  .دغه کسان پر دوو بی  

  ادارو ته سپارل  دي موندل شوي
 .مهاجر چارواکو د مهاجرت والیی 

ته د ترکی   ساحیل  اوبو پ ي.خو ترکی   په منظمه توګه یونان په دې تورنوي چ   پر اژه سمندر مهاجر بی  ر لور ش  
  چارواکو دغه ادعاوې ناسیم  بول  

 .یونای 

اژه سمندر ک  هغه څه موده مخک  ترک  چارواکو اعالن کړی و چ   د روان میالدي کال له پیل راهیس  ی   
ل شوي وو مهاجر ۳۷۶۳  .ژغورل  دي چ   د یونان د ساحیل  ځواکونو له خوا د ترکی   پر لور ش  

https://www.infomigrants.net/ps/post/32659/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%88%D8%A7%DB%8C%D9%8A-%D8%B3%DA%96-%DA%A9%D8%A7%D9%84-%DB%8C%DB%90-%D8%A7%DA%98%D9%87-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%DB%90-%D9%84%D9%87-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%DA%93%D9%84-%D8%B4%D9%88%D9%8A-%DB%B3%DB%B7%DB%B6%DB%B3-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%DA%98%D8%BA%D9%88%D8%B1%D9%84%D9%8A
https://www.infomigrants.net/ps/post/32659/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%88%D8%A7%DB%8C%D9%8A-%D8%B3%DA%96-%DA%A9%D8%A7%D9%84-%DB%8C%DB%90-%D8%A7%DA%98%D9%87-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%DB%90-%D9%84%D9%87-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%DA%93%D9%84-%D8%B4%D9%88%D9%8A-%DB%B3%DB%B7%DB%B6%DB%B3-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%DA%98%D8%BA%D9%88%D8%B1%D9%84%D9%8A
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  په اړه
ی    ځواکونو له خوا د مهاجرو د ش  

  مرکز اژې سمندر ک  د یونای 
 
ه اپریل میاشت د لېسبوس حقوق د  تی 

ي حقونو محکمه ک  شکایت ثبت
  د بش 

   ۲۰۲۰وکړ.دغه شکایت ک  راغیل  چ   د  اروپای   ټولی 
له مارچ میاشی 

نهراهیس  اژې سمند  .شوې ده« عادي» ر ک  د یونان ځواکونو له خوا د ترکی   پر لور د مهاجرو ش  

 
 رویټرز اژه سمندر کې د مهاجرو بېړۍ. انځور:

د یادولو ده چ   پرون دوشنبه د یونان د مهاجرو چارو وزارت وویل له دې وروسته ترکیه د افغانانو په ګډون 
. د پنځو هیوادونو اتباعو لپاره د یو   

ی    له ترکی    درېم خوندي هیواد په توګه پی  
مانا ی   دا چ   یونان کول یس 

ته ترکی   ته اخراج کړي  .څخه دغه هیواد ته رسېدل  مهاجر بی 

 هللا کاکر، معی   امور پناهندگان و 
 
زارت امور مهاجرین و عودت کنندگان که در رأس یک هیأت دولی  به وق

ی دیدارهایش با مقامات و سازمان های بی   الملیل در ترکیه، با رییس و شماری انقره سفر کرده بود، در ادامه
نی   دیدار و روی مسایل مرتبط به مهاجرت  IOM از مسوولی   بلند رتبه سازمان بی   الملیل مهاجرت یا

 .ها در این کشور بجث و تبادل نظر کردنافغا

ی، نظارت از پروسه برگشت و تقویت  امون اوضاع مهاجران، ارایه خدمات بش  دو طرف ضمن گفتگو پی 
 این سازمان و نی   دادخوایه آنان برای مهاجران به همکاری بیشی  دولت ها با نهادهای حایم 

نقش نظاری 
 .مهاجران تاکید کردند

https://www.infomigrants.net/ps/post/31763/%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%DB%90-%D9%BE%D8%B1-%D9%84%D9%88%D8%B1-%D8%AF-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%88-%D8%B4%DA%93%D9%86%D9%87-%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%8A-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%85%D9%87-%DA%A9%DB%90-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D9%88%DB%8C
https://www.infomigrants.net/ps/post/31763/%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%DB%90-%D9%BE%D8%B1-%D9%84%D9%88%D8%B1-%D8%AF-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%88-%D8%B4%DA%93%D9%86%D9%87-%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%8A-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%85%D9%87-%DA%A9%DB%90-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D9%88%DB%8C
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زمان بی   الملیل مهاجرت ترکیه، از سفر هیأت دولت افغانستان برای برریس وضعیت در نخست رئیس سا
 .مهاجرین قدردای  کرده در رابطه به فعالیت ها و برنامه های اداره برای مهاجران وضاحت داد

آقای کاکر از روی دست داشی   تفاهمنامه همکاری میان افغانستان و ترکیه در خصوص تنظیم و مدیریت 
اک دولت ها و نهادهای بی   الملیل صورت  مهاجرت خی  داده و بیان کرد؛ بحث مدیریت مهاجران با اشی 

د طوریکه نهادهای حایم در برابر دولت ها از حقوق مهاجران دفاع برای حقوق اسایس آنان دادخوایه  میگی 
یس  یم نماید. با توجه به این اصل خواست ما از سازمان بی   الملیل مهاجرت این است که در زمینه دسی 

 .مهاجران به حقوق اولیه شان توجه بیشی  داشته باشد

 

وی مبی  بر خواست دیاسپورای افغان مقیم ترکیه از سازمان مذکور خواست که برای انتقال اجساد و جان 
 .باختگان مهاجران از ترکیه به افغانستان با خانواده های مهاجران همکاری داشته باشد

گوید که برای آژانس حفاظت از مرزهای خارچ  اتحادیه اروپا وظایف دیگر مانند دیوان محاسبات اروپا یم
د وظایف  که ده شده است، در حال که این آژانس قادر به پیشی    در اخراج مهاجران سی 

 نقش مهم داشی 
ده شده بود، نیست   .پنج سال پیش برایش سی 
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

عضو اتحادیه اروپا  ۲۷، بیش از یک میلیون مهاجر و پناهجو وارد اروپا شدند، ۲۰۱۵پس از آن که در سال 
تصمیم گرفتند که آژانس محافظت از مرزهای خارچ  اتحادیه اروپا )فرانتکس( را تقویت کنند. در آن زمان 

 مسئولیت پذیری  همه مراکز پذیرش پناهجویان
ی

ده سیایس، روی چگونک مزدحم گردیدند و تنش گسی 
 .کشورها در این اتحادیه بروز کرد که تا هنوز هم ادامه دارد

ین بودجه را دریافت یم ین آژانس اتحادیه اروپا است و بیشی  کند. فرانتکس در حال تبدیل شدن به بزرگی 
ان بودجه ساالنه آن به حدود س کار یمهزار مامور برای این آژان ۱۰در حال حاض  حدود   ۹۰۰کنند و می  

 .رسیدنفر یم ۴۵شمار ماموران فرانتکس به  ۲۰۰۵رسد. در سال میلیون یورو یم

 یک گزارش راجع به کار این آژانس گفت: 
 
فرانتکس در حال »لئو برینکات، رئیس ماموران تحقیق با معرق

ی موظف شده  دهد حاض  وظایفش را به صورت موثر انجام نیم و با این وجود به انجام کارهای بیشی 
قانوی  و  است. از نظر ما این وضعیت نگران کننده است. این آژانس قادر به مبارزه در برابر مهاجرت غی 

 «.جرایم مرزی نیست

یک سال پس از این که صدها هزار تن از جنگ در سوریه فرار کردند و به اروپا آمدند، کشورهای اتحادیه و 
راجع به ماموریت جدید فرانتکس به توافق رسیدند. براین اساس، سازمان  ۲۰۱۶کمیسیون اروپا در سال 

ده به صورت رسیم به عنوان آژانس محافظت از مرزهای اروپا و گارد ساحیل تثبیت شد  .نامی 

وی  اتحادیه اروپا  مجاز مهاجران از طریق مرزهای بی  و کمک به وظایف اصیل آن مدیریت روند ورود غی 
کاهش جرائم فرامرزی بود. همزمان با این، فرانتکس موظف شد که حقوق بنیادی مردم را رعایت کند و 

 .برای رفت و آمد آزادانه مردم در حوزه شینگن مشکیل ایجاد نکند

، فرانتکس ماموران ثابی  را دریافت کرد که تعداد آن ها ۲۰۱۹براساس یک ماموریت به روز شده در سال 
عضو اتحادیه اروپا  ۱۰به  ۲۰۲۷است تا سال  قرار  هزار تن برسد. حاال این آژانس یم تواند در کشورهای غی 

 .گاردهای مرزی را به کار بگمارد و به بازگردان پناهجویان رد شده به کشورهای مبدا یا ترانزیت کمک کند

انتکس حی  قبل از این که به برینکات گفت، بازرسان محکمه محاسبات اروپا به این نتیجه رسیدند که فر 
 «.وظایف  را که به عهده داشت، بیش از حد توانش بود»انجام این کارها مامور شود، 

ات ساختاری زیادی را تجربه کردند و من فکر یم» او گفت:  کنم که آن ها در طول یک مدت کوتاه، تغیی 
 حاال بهایش را یم پردازند. مقام

ش های اتحادیه اروپا بدون این ک ات اقداماتش را تحلیل کنند، ماموریت آن را گسی  ه عملکرد فرانتکس یا تاثی 
 «.دادند

دگرگوی  عظییم را تجربه کرده که هر »کریس بوروفسک، سخنگوی فرانتکس اذعان کرد، این آژانس 
ی کروناسازمای  را به چالش یم  «.کشد، به خصوص در دوران همه گی 
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

ماند. بوروفسک افزود، فرانتکس متوجه فرانتکس با وجود دشواری ها به تعهداتش پایبند یماما او افزود که 
 نارسای  ها است و برای

این که این آژانس قوی تر و حی  موثرتر شود، بسیار تالش کرده است. او افزود که متاسفانه بسیاری از 
وی  ارتباط دارند که   ول آن از دست آژانس خارج استمسائل مطرح شده به عوامل بی   «.کنی 

 
 ANSA/Frontex via Twitter :ماموران فرانتکس/عکس

ک »بوروفسک عالوه کرد، اجرای توصیه های بازرسان محکمه محاسبات اروپا  نیازمند تالش های مشی 
 «.فرانتکس، کمیسیون اروپا و نهادهای میل است

 ده است که در به عقب راندن اجباری مهاجرانآژانس محافظت از مرزهای اتحادیه اروپا متهم ش
«Pushbacks»  

ی
ی از ورود آن ها به یک کشور برای استفاده از حق ارائه درخواست پناهندک یا جلوگی 

 .کنددخالت داشته است. آژانس فرانتکس این ادعاها را رد یم

بت کند. اما این تحقیقات براساس تحقیقات انجام شده، هیچ مدرک پیدا نشده است که این ادعاها را ثا
 در زمینه نظارت و» کوتایه ها

 .از سوی فرانتکس را افشا کرده است« گزارش دیه
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

وهای گارد ساحیل  یک گروه پناهجو در یک قایق بادی که از سوی یونان رانده شده بودند، از سوی نی 

 . شدند نجات داده 

پناهجوی نامنظم که از طرف یونان به سواحل شهرستان دیکییل استان ازمی  رانده شده بودند، نجات  31

 داده شدند. 

 

نی  فرماندیه گارد ساحیل، گفته شد که یک گروه پناهجو در یک  ه در سایت اینی  بر اساس اطالعیه منتش 

 وهای گارد ساحیل نجات داده شدند. قایق بادی که از سوی یونان رانده شده بودند، از سوی نی  

 پناهجو به اداره مهاجرت استان منتقل شدند.  31این 

 

  ٢٨٠وال سازمان له لورې د ننګرهار والیت دکډوالو چارو ریاست په همکارۍ دخوراک نړی
بېځایه شوو کورنیو شه نغدي مرسی 

 . وشوې
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

 

ګول  په  ادو ولسوالیوڅخه ددې والیت مرکز ته راکډه شوې وې دغی  ۍ چ   دجګړو له امله دحصارک اوشی  
مه ١٧یادې کوری 

ۍ ته 
ۍ نغدې ورکړل شوې٦٨٥٠هرې کوری 

 . افغای 

  دوو ولسوالیو دویل
 

  ترشه شوي دي٦٢و ده چ   له دې وړاندې هم ددغ
 بېځایه شوو کورنیو شه دخوراک  موادو مرسی 

و رسنیو څخه    پاتل له ټولنی  
  دي چ   د مانش کانال له الرې برتانیا د برتانیا د کورنیو چارو وزیرې پریی 

غوښی 
  لرې کړي

  .ته د تلونکو مهاجرو د سفر په تړاو پوستونه او ویدیوګای 

و رسنیو څخه د مانش کانال له الرې برتانیا ته د مهاجرو د    پاتل له ټولنی  
د بریتانیا د کورنیو چارو زارت پریی 

  سفر په تړاو د ویډیوګانو د لرې کولو 
قانوی  و رسنیو کمپنیو ته د یو لیک  غوښتنه کړې ده. غی  نوموړې د ټولنی  

  مهاجر ناقانونه سفرونو ته هڅوي او د منلو نه دي
 .په استولو وییل  چ   دغه ویډیوګای 

ه شوې یوه ویډیو ښی   د مهاجرو یوه ډله څنګه  ه کړې چ   پر ټیک ټاک خی    وروسته دغه خی 
نوموړې له هغ 

ېږي. تر    .ډېرو کسانو دا ویډیو کتیل  ده ۸۰۰۰۰۰له مانش کانال څخه تی 
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

 
 مانش کې مهاجر. انځور: د یورو مېد څار سازمان له ټویټر پاڼې څخه

  
قاچاق وړونک  د مهاجرو د هڅولو لپاره پر فېسبوک، انستاګرام او ټویی   د کورنیو چارو وزارت وییل انسای 

ه دغه پوستونه خلک  پوستونه کوي.    پاتل په خی 
 

دې ته هڅوي چ   د اروپا له یو امن هیواد څخه »د آغ
  او خپل او د خپلو کورنیو ژوند په خطر ک  واچوي. 

قاچاق وړونک  دغه پوستونه څخه  نوموړې وییل  « ووچ 
 .لپاره کاروي« مرګوی  تجارت»پل د خ

په وینا ی   دغه پوستونه دې ته اشاره نه کوي چ   خلک په مانش کانال ک  مړه شوي او یا په نامناسبو کښتیو 
 .ساعتونه یخو اوبو ک  تی  کړي دي ۱۳ک  ی   

وینا ی   که څه هم نوموړې وییل  چ   ځینو کمپنیو د پوستونو د لرې کولو په برخه ک  پرمختګ کړی، خو په 
 .د ښځو او ماشومانو له مرګ مخک  په چټکه توګه عمل وکړي دوی باید د نارینه و،

ې شوې ویډیو پر اساس له مانش کانال څخه د  د مهاجرو مدافع بنسټونه بیا وای   چ   هېڅوک د یوې خی 
 . ېدو په اړه تصمیم نه نیس  چپمن له د کنت ښار د مهاجرو مدافع سازمان د رسنیو مسوله بریجیت  تی 

  الرو د پرانیستلو غوښتنه کړې ده. 
و ک  د امنو او قانوی  په وینا ی   څوک پر ټیک ټاک د  اسکای نیوز شه خی 

ېږي ې شوې ویډیو له امله له مانشه نه تی   .خی 
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

 د مانش له الرې برتانیا ته د تلونکو مهاجرو د شمېر زیاتوایل

  
قانوی  ، هغه پوستونه یا اکونټونه چ   خلک دغه په ورته مهال د فېسبوک یو ویاند قاچاق غی   بول  او وای  

  کار ته هڅوي پر فېسبوک د فعالیت اجازه نه لري
قانوی   .غی 

قانوی  پوستونو د  ه ی   دوی د یوروپول او د جرمونو د میل  اژانس په ګډون له نړیوالو ادارو شه د غی  په خی 
 .لرې کولو په برخه ک  خپلو همکاریو ته ادامه ورکوي

و څو ورځو ک   برتانیا ته ځان رسول دی. پرون یکشنبه د جون  سلګونو مهاجرو د مانش کانال له الرېپه تی 
  
یو ک  سپاره  ۸۹نوي ځواکونو مانش کانال ک  مه برتا۶میاشی  ه جمعه په څلورو بی   مهاجر ونیول. دغه راز تی 
 .مهاجر مانش ک  نیول شوي ول ۸۳

  ش ږ کال تر دې دمه تر 
و له مخ  ېدو شه برتانیا ته  ۴۰۰۰د رسیم شمی  زیات مهاجر له مانش کاناله په تی 

نورو کسانو د رسېدو  ۴۰۰۰کړې چ   چارواکو دغه هیواد ته د   رسېدل  دي. د برتانیا د کورنیو چارو زارت زیاته
 .مخه نیول  ده

برای  غذای  را  جوزا مساعدت 17شنبه  2ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان والیت بغالن به روز 
 ها در این والیت توزی    ع نمود. خانواده بیجاشده جدید نایس  از جنگ و ناامی    332

 

 نهرین ها یم باشند.  دهنه غوری،  بغالن مرکزی، های یادشده از ولسوال های خانواده

https://www.infomigrants.net/ps/post/32673/%D8%AA%DB%90%D8%B1%D9%88-%DA%85%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%88-%D9%88%D8%B1%DA%81%D9%88-%DA%A9%DB%90-%D9%84%DA%96%D8%AA%D8%B1%D9%84%DA%96%D9%87-%DB%B7%DB%B0%DB%B0-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%84%D9%87-%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%90-%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

، یک کیلو نمک،   3کیلو روغن،   9کیلو حبوبات،   12کیلو آرد،   92ها شاملکمک کیلو آرد   15کیلو پلمی 
 شیال میباشند. سوپر 

های مرکز نظایم جابجای  پناهجویان در ساختماندادگاه عال لندن، تصمیم وزارت داخله انگلستان مبی  بر 
قانوی  خواند. مقام اند با وجود حکم دادگاه، مرکز همچنان فعال خواهد ماند و از ها گفتهسابق نپی  را غی 

 .پناهجویان پذیرای  خواهد کرد

ایط پذیرش پناهجویان در مرکز  ۳روز پنجشنبه  نپی  جون، دادگاه عال انگلستان اعالم کرد که ش 
قانوی  » است. این حکم بعد از آن صادر شد که شش پناهجو علیه تصمیم وزارت داخله برای جابجا « غی 

 .کردن پناهجویان در این مرکز شکایت کردند

 
 (Gareth Fuller/PA via AP)نند. عکس از های جدی و واضحی را در آن رونما کها باید بهبودیهای خود ادامه دهد اما مقامتواند به فعالیتبر بنیاد حکم دادگاه، مرکز می

 از شش 
ی

ایط پذیرای  در مرکز نپی  به شدت انتقاد کرده بودند. آنان به نمایندک
وکالی مدافع پناهجویان از ش 

ها نقض حقوق انسای  آن»اند، گفتند که توصیف شده« شکنجه و قاچاق انسان»مهاجر که بازماندگان 
 .ها، به یک بازداشت شباهت داشته استآنها با و رفتار مقام« شده
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

توماس لیندن، قاض  دادگاه، بعد از یک دادگاه دو روزه در ماه اپریل گفت که شکایت پناهجویان در مورد 
 تصمیم جابجای  پناهجویان در مرکز نپی  را مرکز را تائید یم

عقالی  »کند. دادگاه همچنی   خواند اما این « غی 
 .پناهجوی شاک معتی  دانست حکم را فقط در مورد شش

های جدی و ها باید بهبودیهای خود ادامه دهد اما مقامتواند به فعالیتمرکز یم بر بنیاد حکم دادگاه،
 .واضخ را در آن رونما کنند

است که مرکز نپی  همچنان « باورنکردی  »هول لینچ، یک نماینده حزب کارگر در پارلمان در تویی  گفت که 
ایط پذیرای  در آنجا نامساعد و »د در حال که فعال بمان

حکومت ناچار شد این موضوع را بپذیرد که ش 
قانوی  است.  م»زهرا سلطانه، یک وکیل دیگر پارلمان گفت که پریی  پاتل، وزیر داخله بریتانیا، باید « غی  « ش 

 .داشته باشد که از این که مرکز دفاع کند

 یمهمی   اکنون حدود پنجاه پناهجو در 
ی

وک مرکز نپی  در کنت زندک کنند. این مرکز که در اصل یک قشله می 
 .نفر پذیرای  کرده بود ۴۰۰نظایم است، در ماههای گذشته از حدود 

اما « حکم دادگاه را با دقت برریس خواهند کرد»ها یک سخنگوی وزارت داخله انگلستان گفت که مقام
سخنگو، مرکز در مهلی  بسیار کوتاه به فعالیت آغاز کرد تا  مرکز همچنان فعال خواهد ماند. به گفته این

، پناهجویان بدون راه حل رها نشوند ایط بحران بهداشی   .در ش 

 .نفر افزایش خواهد یافت ۳۳۷های آینده ظرفیت نپی  تا وزارت داخله بریتانیا اعالم کرده بود که در هفته

ات آن  ۲۰۲۰مرکز پناهجویان نپی  در ماه سپتمی   ایجاد شد اما از همان آغاز، به دلیل نامناسب بودن تجهی  
های محیل و هیئت مستقل برریس مسایل مرزی و برای پذیرای  درازمدت از پناهجویان، از سوی سازمان

 .مهاجرت با انتقاد روبرو گشت

بریتانیا نی   خواهان مسدود شدن مرکز شدند و مهاجران ساکن آن  به دنبال این انتقادها، نمایندگان پارلمان
چندین مورد اقدام به خودکس  در مرکز منتش  و بدتر از همه،  .اقدام به تظاهرات و اعتصاب غذا کردند

 .تن از پناهجویان مثبت اعالم شد ۲۰۰آزمایش کرونای حدود 

 


