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ر
می کامل اخبار
ر
بیشیی به سوی اتحادیه اروپا به راه افتاده اند .این احتمال نی
در مسی بالقان بار دیگر مهاجران هرچه
ر
مناطق بگذرند که در آنجا ماین های زمان جنگ یوگوسالویا تا هنوز در زیر خاک
افزایش یم یابد که آنها از
ر
باق مانده اند.

روی این لوحه در بوسنیا هرزه گوینا نوشته شده« :ماین! عبور از اینجا ممنوع است»!

در بهار سال  ۲۰۲۰ر
کنیول مرزی در کشور های حوزه بالقان ،به دلیل پاندیم کرونا ،تشدید گردید .اما پس
از آن که کشور های جنوب رشق اروپا در سال  ۲۰۲۱دوباره سهولت را ایجاد کردند ،شمار مهاجران در
«مسی بالقان» دوباره افزایش یافته است .برخالف سال  ۲۰۱۵حال مجارستان شامل آن کشور های نیست
که مهاجران از طریق آن برای رسیدن به اتحادیه اروپا تالش یم کردند .حال مهاجران به گونه فزاینده از
غرب برسانند .این مطلب را آژانس
طریق کرواسیا یم خواهند خود را به کشور های ثروتمند اروپای شمایل و ر
نظارت از مرز های بیوب اتحادیه اروپا (فرانتکس) در جولی  ۲۰۱۲در یک تحلیل سالنه خود در مورد
سال  ۲۰۲۰نوشته است.
ر
غرب» ،از کشور های سوریه،
به قول فرانتکس اکییت مهاجران در مسی موسوم به «مسی بالقان ر
افغانستان و عراق بوده اند .به قول این نهاد بسیاری از مهاجران حال راه کوتاه تری را در پیش یم گیند تا
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هرچه زودتر به هدف خود (غرب اروپا) برسند ،زیرا آنها هراس دارند که با افزایش میان ابتال به کرونا ،مبادا
مرز ها در خزان امسال دوباره مورد ر
کنیول شدید قرار بگیند.
شمار افرادی که از رصبستان به راه افتاده و یم خواهند با عبور از رودخانه مرزی درینا خود را به بوسنیا
هرزگوینا رسانده و از آنجا وارد کرواسیا ،اولی کشور عضو اتحادیه اروپا در منطقه گردند ،روشن نیست.
به اساس تخمی مقامات رصبستان در حال حارص حدود  ۵هزار مهاجر در این کشور برس یم برند .امر
مسلم این است که در مسی آنها به سوی مرز بیوب اتحادیه ،تا هنوز شمار زیادی از ماین های زمان جنگ
ر
یوگوسالوی سابق ( ۱۹۹۱تا  )۱۹۹۵به گونه خطرنایک در زیر خاک باق مانده اند.

شمار زیادی از مهاجران از ترس پولیس ،شبانه از طریق مناطق غیر مسکونی راه می پیمایند

ر
ر
صحبت با دویچه وله گفت:
مطبوعاب اداره امور ماین پایک بوسنیا هرزگوینا در
سویتالنا لولدزیا ،سخنگوی
«خدا را شکرکه تا کنون هیچ قرباب نداشته ایم ».به قول وی در جریان جنگ یوگوسالویا« ،منطقه اطراف
ر
شمالرسق بوسنیا به شدت درگی جنگ بود و از همی خاطر به ویژه در همان منطقه ماین
شهر توزل در
ر
آنجاب که مهاجران از ترس پولیس شبانگاه راه یم
های زیادی در زیر زمی باق مانده اند ».او یم افزاید از
ی
پیمایند و از همی مناطق غی مسکوب یم گذرند ،خطر انفجار ماین ها و آسیب دیدن انسان ها در این
مسی ر
بیشی است.
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حدود  ۱۸۰هزار ماین هنوز منفجر نشده اند
در بوسنیا به غی از چند ساحه ماین فرش شده ،بقیه همه ماین ها از زمان جنگ سال های  ۱۹۹۲تا ۱۹۹۵
اند .سویتالنا لولدزیا به دویچه وله گفت« :ما فکر یم کنیم که در بوسنیا تا هنوز حدود  ۱۸۰هزار ماین
ر
بیشی از  ۱۳۶هزار ماین یافت و ر
خنت گردیده اند.
منفجر ناشده موجود اند .از سال  ۱۹۹۶به این طرف
ر
این ماین ها در  ۱۱۸ناحیه از جمع  ۱۴۵ناحیه اداری بوسنیا باق مانده اند».
سویتالنا لولدزیا در ادامه صحبت اش با دویچه وله گفت که پس از پایان جنگ تا حال در بوسنیا  ۱۷۶۵تن
در نتیجه انفجار ماین زخیم شده که از این جمع  ۶۱۷تن آنها از اثر شدت جراحات شان جان باخته اند.
ر
مطبوعاب اداره امور ماین پایک بوسنیا هرزگوینا ،در نتیجه آگایه رساب مداوم و
به قول این سخنگوی
همچنان عالمت گذاری ها و نصب لوحه ها در ساحات ماین گذاری شده ،میان حوادث ناگوار بسیار
کاهش یافته است .او افزود« :در دو سال اخی هیچ کیس از اثر انفجار ماین کشته و یا زخیم نشده است».
ً
سویتالنا لولدزیا تأکید کرد که همه مناطق دارای ماین واضحا مشخص شده اند« :عالیم هشدار دهنده در
همه جا به گونه قابل مشاهده نصب شده اند .اما همانطور که گفتم ،مهاجران شب هنگام راه یم افتند،
ر
مناطق بگذرند که در آنجا ماین وجود دارد».
پس این احتمال وجود دارد که آنها از
سانیال لیپییکا هماهنگ کننده ساحوی سازمان صلیب شخ در ناحیه کلیوچ در غرب بوسنیا است .او در
ر
صحبت با دویچه گفت« :در اینجا مأموران پولیس پیوسته بس ها را متوقف یم کند و مهاجراب را که در
ر
غرب اند ،از این بس ها پیاده کرده و به تیم های ما تحویل یم دهند .ما از آنها
حال رفی به سوی اروپای ر
مراقبت یم کنیم ،به آنها غذا و نوشیدب یم دهیم ،آنها را از خطر ماین ها آگاه یم سازیم و پس از آن آنها به
سوی بیهاچ و ویلیکا کالدوسا در مرز با کرواسیا به ره خود ادامه یم دهند».
یک کشته در کرواسیا
سانیال لیپییکا افزود« :همچنان در اینجا در حومه شهر و در مسی راه به سوی مرزکرواسیا ماین های وجود
دارند ،زیرا در اینجا درگیی وجود داشت .پس این مسی یک خطر بزرگ برای مهاجران است .اگر آنها به ما
بگویند که یم خواهند از طریق جنگل بروند ،ما آنها را در مورد ماین ها هشدار یم دهیم .البته ما همواره در
ً
مورد رویداد های ناگوار یم شنویم .مثال در بهار امسال (مارچ ) ۲۰۲۱یک گروه مهاجران افغان وارد ساحه
مرزی ماین فرش شده در جانب کرواسیا شدند».
به گفته وزارت داخله کرواسیا از اثر انفجار یک ماین در آنجا یک نفر کشته و چهار نفر دیگر به شدت
زخیم شدند ۹ .تن دیگر پس از این به ساحه دیگری ماین فرش شده فرار کرده بودند ،بدون اینکه از خطر
ماین آگاه باشند .روز بعد یک تیم نجات از اداره امور پاکسازی ماین کرواسیا توانست آنها را از آنجا نجات
بدهد.
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رهیی وزارت امور مهاجرین برای برگشت کنندگان
مکتب متوسطه قریه برگیت که در ولسوایل نهرشایه به ر
و بیجاشده های داخیل اعمار گردیده روز شنبه  16اسد سال روان به بهرهبرداری رسید .

در محفل افتتاحیه این مکتب ،شی علم امله وال معی پالییس و تطبیق برنامه های وزارت ،هیئت همراه
وی ،مسئولن حکومت محیل ولیت بلخ و مسئولن اداره همکاری های بی الملیل آلمان حضور داشتند .
مکتب متوسطه قریه برگیت دارای  16اطاق دریس و دفاتر اداری بوده که با تجهیات مکمل از سوی اداره
همکاری های بی الملیل آلمان یا  GIZاعمار و تجهی شده و از جریان کار این پروژه ریاست امور مهاجرین
ولیت بلخ نظارت داشته است.
معی پالییس و تطبیق برنامه ها حی افتتاح این مکتب به فراهم سازی زمینه تعلیم و تربیت برای کودکان
بیجاشده ها و عودت کنندگان تاکید کرده بیان داشت که رشد و توسعه کشور ارتباط مستقیم با رشد و
مکاتب و پوهنتون ها دارد بنابراین از مردم محل یم خواهم که برای آبادی وطن و آینده درخشان ملت و
کشور فرزندان شان را به مکتب شامل بسازند .
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همچنان رئیس امور مهاجرین و عودت کنندگان بلخ در صحبت هایش از ر
دفی  GIZبابت اعمار مکتب
مذکور اظهار تشکری نموده از اهایل محل و مسئولی مکتب خواست تا در حفظ و نگهداری مکتب همکاری
همه جانبه نمایند.

خیگزاری مهر به نقل از دییل صباح« ،فیلیپو گراندی» ،کمیساریای عایل سازمان ملل در امور
به گزارش ر
پناهندگان در هفتادمی سالگرد تصویب کنوانسیون ژنو در مورد پناهندگان ،اروپا را متهم به عدم اجرای
تعهدات خود در ارتباط با پناهجویان کرد.

سازمان ملل در گزارشی اروپا را متهم به عدم اجرای تعهدات خود در ارتباط با پناهجویان کرد و از جامعه جهانی خواست به تعهدات در این کنوانسیون پایبند باقی بماند.

کمیساریای عایل سازمان ملل در امور پناهندگان همچنی از جامعه بیالملیل خواسته است تا به اصول این
ر
باق بمانند.
کنوانسیون پای بند
رئیس کمیساریای عایل سازمان ملل در امور پناهندگان گفت :نگران وضعیت کنوب است زیرا کشورهای
اروپاب و دیگر کشورها بهطور فزایندهای تالش یمکنند تا تعهدات مندرج در کنوانسیون ژنو را اجرا نکنند.
ی
ی
گراندی گفت :این کنوانسیون سنگ بنای نظام پناهندگ در جهان و تضمی کننده حمایت از افرادی است
که در کشور خود تحت آزار و شکنجه قرار دارند.
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 9
د اطالعاتو او عامه اړیکو ریاست

پیش از رئیس کمیساریای عایل سازمان ملل ،همچنی « ر
پییا بندل» ،رئیس شورای کارشناسان برای ادغام و
مهاجرت نی اتحادیه اروپا را به کوتایه در برابر پناهجویان متهم کرده و گفته بود که این اتحادیه در
هاب قوانی بیالملیل مربوط به پناهجویان را نقض کرده است.
بخش ی
بریتانیاب گاردین در گزارش تفصییل از رفتارهای غیقانوب کشورهای عضو اتحادیه
دو ماه پیش نی روزنامه
ی
:
اروپاب با پشتیباب آژانس مرزی اتحادیه اروپا
خی داده و نوشته بود کشورهای
اروپا با پناهجویان ر
ی
قانوب حمله وحشیانه در حی بازداشت یا انتقال پناهجویان ،از
(فرونتکس) و با توسل به روشهای غی
ِ
جمله کودکاب که از جنگ و درگییهای نظایم گریخته بودند ،به طور نظاممند مانع از ورود پناهجویان به
اروپا شدهاند.
طبق اعالم سازمان بیالملیل مهاجرت ،در سال  ۲۰۲۰حدود  ۱۰۰هزار پناهجو از طریق دریا و زمی وارد
اروپا شدهاند که این تعداد در سال  ۲۰۱۹حدود  ۱۳۰هزار و در سال  ۲۰۱۷حدود  ۱۹۰هزار نفر بوده
است.
کمیساریای عایل سازمان ملل در امور پناهندگان در گز ر
اریس اعالم کرده است که در حال حارص بیش از ۸۰
ً
میلیون آواره در جهان وجود دارد .این رقم از سال  ۲۰۱۰تا کنون تقریبا دو برابر شده است.

خیگزاري صداوسيما ؛ رسانههای پاکستاب اعالم کردند برخالف میل اسالم
به گزارش شويس بی الملل ر
آباد ،آمریکا از پاکستان خواسته تا مرزهای خود را به روی پناهجویان افغان باز کند.
روزنامه انگلییس زبان داون نیوز پاکستان روز پنجشنبه در گز ر
اریس به ادامه اختالف نظر اسالم آباد –
ر
واشنگی در بحران افغانستان پرداخته و نوشت :به رغم اذعان مقامات پاکستاب از ناتواب این کشور برای
ر
بیشی ،ایالت متحده خواستار باز ماندن مرزهای پاکستان به روی پناهجویان افغان
پذیر یاب از مهاجرین
است .داون نیوز با استناد به نظر کارشناسان امور سیایس پاکستان افزود :پس از مخالفت پاکستان با ارائه
پایگاه نظایم به آمریکا برای ر
کنیل عملیاتهای نظایم در خاک افغانستان ،ادامه این مخالفتها در جریان
ی
پذیرش مهاجرین افغان یمتواند زمینه تیگ بیش از پیش روابط دو کشور را فراهم کند.
ر
خیگزاری پاکستاب به نقل از یک مقام وزارت خارجه آمریکا نوشت:
واشنگی از پاکستان خواسته است
این ر
مرزهای خود را به روی مهاجرین افغاب باز کند.
در روزهای گذشته نی"معید یوسف"مشاور امنیت میل پاکستان با هدف ترمیم روابط شکننده با آمریکا
رایه این کشور شد ،اما به نظر یمرسد این سفر نی نتوانسته رب اعتمادی به وجود آمده میان دو کشور را
کاهش دهد ،چراکه مشاور امنیت میل پاکستان پس از بازگشت از سفر آمریکا در مصاحبهای بر خالف
آنچه تصور یمشد خط و نشانهای جدید برای آمریکا کشید.
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وی با انتقاد شدید از عدم تمایل بایدن به برقراری ر
حت یک تماس تلفت با نخست وزیر پاکستان و رب توجیه
آمریکابها به نقش موثر اسالم آباد در معامالت منطقهای از جمله پروسه صلح افغانستان گفت:
ی
آمریکابها بندانند در صورت ادامه این روند پاکستان گزینههای دیگری را روی می دارد.
ی

ر
امنیت آمریکا باشد برای پاکستان غی قابل قبول
معید یوسف تاکید کرد :روابیط که رصفا مبتت بر نیازهای
است و در این صورت اسالم آباد گزینههای دیگری را امتحان خواهد کرد .
ی
هم اکنون سه میلیون مهاجر افغان در پاکستان زندگ یمکنند که بیش از نییم از آنها به صورت غی قانوب
ی
در این کشور زندگ یمکنند ،مشکالت زیاد اقتصادی باعث شده تا همزمان با تشدید بحران افغانستان
ی
ر
بیشی را کامال شفاف
مقامات پاکستاب موضع خود مبت بر عدم آمادگ این کشور برای پذیرش پناهجویان
اعالم کنند.

دولت بریتانیا یمگوید تعداد ربسابقهای از پناهجویان یط یک روز از کانال مانش عبور کردهاند و از
فرانسه به سمت بریتانیا آمدهاند.
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وزارت کشور بریتانیا روز پنجشنبه با انتشار بیانیهای اعالم کرد دستکم  ۴۸۲نفر یط روز چهارشنبه از ییک
ر
هاب بادی که بیش از ظرفیتشان شنشی داشتند
از شلوغترین خطوط کشتراب جهان عبورکردند و با قایق ی
به شکل خطرنایک به سمت بریتانیا رفتند.

کشتیهای

پناهجویان

این تعداد رکورد قبیل را که تنها چند هفته پیشتر به ثبت رسیده بود شکست .در ر
کمی از  ۹ماه از آغاز سال
 ۲۰۲۱تعداد ورود پناهجویان به بریتانیا از مرز  ۱۰هزار نفر عبورکرده است .این در حالیست که طبق آمار
رسیم دولت بریتانیا ،در کل سال  ۲۰۲۰حدود  ۸هزار و  ۵۰۰پناهجو وارد این کشور شده بودند.
دولت بریتانیا اعالم کرده این  ۴۸۲نفر تنها در یک روز از فرانسه خود را به بریتانیا رساندهاند .این در
حالیست که همزمان پلیس فرانسه از رسیدن  ۲۴۶نفر به جنوب بریتانیا جلوگیی کرده است.
بریتانیاب گروههای قاچاق انسان را مقرص رشایط کنوب یمدانند و آن را رشاییط «غی قابل قبول
مقامهای
ی
و خطرناک» خواندهاند.
ماه گذشته ر
پریت پتل ،وزیر کشور بریتانیا و همچنی ژرار دارمی همتای فرانسوی وی اعالم کرده بودند که
قصد دارند تعداد پلیسهای گشتزب در سواحل فرانسه را بیش از دو برابر افزایش دهند .بریتانیا همچنی
متعهد شده است مبلغ  ۶۲.۷میلیون یورو در سال  ۲۰۲۱-۲۰۲۲به فرانسه برای جلوگیی از مهاجرت
غیقانوب به این کشور کمک مایل کند.
ر
پریت پتل وعده داده که مسی گذر پناهجویان را غیقابل عبور کند و قوانیت را هم برای بازنگری در قوانی
ی
پناهندگ پیشنهاد داده است تا از تعداد افرادی که از این مسیها خود را به بریتانیا یمرسانند بکاهد .لندن
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همچنی قصد دارد مجازاتهای شدیدتری ر
حت شامل حبس برای قاچاقچیان و همچنی خود پناهجویان
در نظر بگید.
این تغییات در حایل از سوی وزارت کشور بریتانیا ب گرفته یمشود که گروههای مدافع حقوق ر
برس به شدت
از آن انتقاد کردهاند .با این حال ر
پریت پتل یمگوید همی مخالفتهاست که باعث شده اجرای چنی قوانی
سختگیانهای تا این اندازه به تاخی بیفتد.
وزیر کشور بریتانیا همچنی این هفته در سفری به آتن با مقامهای یوناب هم مالقات کرد تا در خصوص
ر
گسیش همکاریهای لزم برای جلوگیی و پیشگیی از مهاجرت غیقانوب اقدامات لزم در دستور کار قرار
گید .او در این سفر دو روزه با وزیران یوناب دیدار کرد و در گشت زب با گارد ساحیل یونان رشکت کرد تا در
ر
بیشیی کسب کند.
خصوص روشهای پیشگیی از عبور قایقهای کوچک اطالعات

شیعلم امله وال معی پالییس و تطبیق برنامه ها در سفرش به ولیت بلخ ،روز شنبه 16اسد سال روان با
حضور در یک کمپ بیجاشدگان داخیل ،با خانواده های ساکن آن دیدار و مشکالت شان را استماع کرد.

این کمپ بیجاشدگان در ولسوایل نهر شایه در ساحه پروژه بلخ ابیان موقعیت دارد و شمار خانواده های
ی
که در نتیجه ناامت ها و خشونت ها در چند سال اخی خانه های شان را ترک کرده اند در آنجا زندگ یم
کنند .
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ی
رسیدگ های ر
برسی و عاجل ،به ریاست
معی پالییس و تطبیق برنامه ها ضمن استماع مشکالت آنان مبت بر
امور مهاجرین هدایت داد تا هرچ عاجل تیم شوی به ساحه توظیف نموده و مددرساب به آن خانواده ها
را آغاز کند .
هدف سفر آقای امله وال و هیئت همراه شان به ولیت بلخ برریس وضعیت بیجاشده های داخیل و افتتاح
روند توزی ع تذکره ر
الکیونییک به بیجاشده های داخیل و برگشت کنندگان یم باشد.

گروه ر
دخیان منجم "کیهانه" در ولیت هرات تالش دارند تا در برنامه های مهم جهاب نجوم رشکت کنند.

این گروه اخیا در برنامه سازمان جهاب نجوم که به نام تلسکوپ برای همه ،برگزار شده بود ،در
میان  ۵۴کشور و  ۲۲۵گروه نجویم ،توانستند در صدر گروه قرار گیند.

خی گفتند که وزرای دولت
به گزارش روز یکشنبه ایرنا به نقل از دییل میل ،منابع انگلییس با اعالم این ر
انگلیس در ب ورود ر
اکی پناهجویان به انگلیس از فرانسه با قایق ،جلسات اضطراری برگزارکرده ند تا درمورد
سیستم های ردگیی مخصوص نظارت بر رفت و آمد پناهجویان بحث و تبادل نظر کنند.

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

مجموع پناهجویاب که در سال جاری با قایق وارد انگلیس شدند ،از  ۱۰هزار و  ۵۰۰نفر گذشت که  ۲هزار
پناهجوب است که در کل سال  ۲۰۲۰وارد این کشور شدند.
نفر بیش از  ۸هزار و ۴۱۷
ی
هنگایم که پناهجویان وارد انگلیس یم شوند ،در هتل اسکان یم یابند تا به مدت  ۱۰روز قرنطینه شوند.
حدود  ۱۰هزار تخت هتل در شاش انگلیس در حال حارص برای پناهجویان در نظر گرفته شده است.
هفته گذشته ،روزنامه دییل میل گزارش داد که حدود  ۵۵پناهجو در هتیل شیک در مرکز لندن اسکان داده
جاب که امکان رفت و آمد به دلخواه داشتند و اتاق هایشان به وای فای و سیستم های تهویه هوا
شدند ،ی
مجهز بود.

درب انتشار این گزارش « ،ر
پریت پاتل» وزیر کشور انگلیس از لیحه ای موسوم به مرزها و ملیت انگلیس
پناهجوب انگلیس تهیه شده است.
تمجید کرد که با هدف مقابله با سیستم معیوب
ی
این لیحه که در مجلس عوام انگلیس به تصویب رسیده ،به نیوهای مرزی امکان یم دهد قایق های
پناهجویاب را که قصد عبور از کانال مانش از طریق فرانسه دارند ،به عقب برگردانند و در صورت لزوم به
زور متوسل شوند.
امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه بارها پیشنهادهای لندن برای تشکیل نیوهای ر
دریاب برای
مشیک
ی
متوقف کردن قایق های مهاجران و بازگشت شان به فرانسه را رد کرده است.
ر
ر
پاریس تاکید دارد که قوانی دریاب ،ر
صورب قایق پناهجویان
گشت فرانسه را ملزم یم کند تنها در
کشت های
ی
را متوقف کنند که درخواست کمک کرده باشند یا به عملیات امداد و نجات نیاز داشته باشند.
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لندن اما ادعا یم کند که قوانی بحری ،پیشگیی از تالش غیقانوب پناهجویان برای ورود به آب های
انگلیس را ترسیم یم کند.
دسامی  ۲۰۲۰فاش کرد که دستکم  ۳۷هزار و  ۳۰۲پناهجو در این
در همی حال ،وزارت کشور انگلیس
ر
کشور یط سه دهه گذشته ناپدید شده اند.
سخنگوی وزارت کشور انگلیس در آن زمان گفت که احتمال بسیاری از این افراد کشور را ترک کرده اند.
وی تاکید کرد که لندن یک تیم میل اختصایص برای ردیاب فراریان دارد که با پلیس ،سایر بخش های ر
دولت
ر
ر
ردیاب فراریان و تماس مجددشان با وزارت کشور همکاری یم کند.
و شکت های تجاری برای ر
ر
منترس شده از
اما «آلپ مهمت» رئیس دیده بان مهاجرت انگلیس ضمن ابراز نگراب درمورد آمار و ارقام
ر
مهاجرب انگلیس است.
سوی وزارت کشور ،گفت که این نشانه ای از معیوب بودن سیستم
کروناب به اجرای
دولت محافظهکار بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس با کاهش محدودیتهای
ی
ر
مهاجرب شعت بخشیده و روند اخراج هزاران مهاجر غی قانوب از این کشور را آغاز
سیاستهای ضد
کرده است .
نرسیه گاردین به محتوای سندی ر
ر
دسییس پیدا کرده که در آن یک مقام وزارت کشور انگلیس یط نامهای به
ی
روسای شوراهای شهر نوشته که روند رسیدگ به پرونده مهاجران با نگاه به قطع حمایت دولت از افرادی
ی
شناساب شده فقط  ۲۱روز فرصت خواهند
که درخواست پناهندگ آنها رد شده ،آغاز شده است .افراد
ی
ر
سکونت را که دولت در اختیار آن ها قرار داده تخلیه و سپس کشور را ترک کنند.
داشت تا محل
ی
به گزارش گاردین حدود  ۶۰هزار مهاجر که پرونده پناهندگ آنها رد شده توسط وزارت کشور انگلیس اسکان
خی عمیقا نگران
داده شدهاند« .اندی هیوت» عضو ارشد شورای پناهجویان انگلیس یمگوید :این یک ر
کننده برای افرادی است که در رشایط آسیب پذیری قرار دارند و آنها را در معرض خطر رب خانماب قرار
یمدهد .این درحالیست که نباید فراموش کنیم هنوز همهگیی کرونا به پایان نرسیده و افراد همچنان از
ر
دسییس به آژانسها و خدمات ر
برسدوستانه محروم هستند.

اسپانیاب افه ،این دو کشور قصد
خیگزاری
خیگزاری صدا و سیما به نقل از ر
به گزارش شویس بی الملل ر
ی
جاب که بسیاری از مهاجران قرباب جنایتکاران یمشوند،
دارند از عبور مهاجران از جنگل خطرناک
"دارین" ،ی
ِ
جلوگیی کنند.
پس از مالقات در شهر مرزی پاناما" ،اریکا موینس" ،وزیر امور خارجه پاناما و "مارتا لوسیا رامیس" ،همتای
کلمبیاب اش بر لزوم ایجاد «جبهه ر
مشیک» به منظور محافظت از مهاجران تاکید کردند.
ی
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هر دو مقام عنوان داشتند که کشورهای مبدا و مقصد مهاجران باید در راه حیل قطیع رشکت داشته باشند
ر
بهداشت و انساب جلوگیی کنند.
تا از بحرانهای

ر
مشیک برای مراقبت از مهاجران
وزیر امور خارجه پاناما اعالم کرد« :پاناما و کلمبیا یمخواهند یک جبهه
ایجاد کنند.
ی
هر دو کشور در مسی عبور مهاجراب هستند که به دنبال پناهندگ در پاناما و کلمبیا نیستند».
به همی منظور مقامات هر دو کشور دوشنبه آینده در "نکوکیل" در کلمبیا درباره عبور امن ،انساب و
ر
جاب است که حدود  ۱۰هزار مهاجر در آنجا منتظر عبور
پیرسفته مهاجران دیدار خواهند داشت .نکوکیل ی
از مرز هستند.
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