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 صفحه                                        عنوان                                                                    

 4----------------------------------------------------------------------------------------------------- متن کامل اخبار

 4------------------------------ دل ی سره ول سییله ر ېادار (UNHCR)د  ری چارو وز ودوک ېراستن رتهېاو ب نوید مهاجر

 5--------------------------------------------------------------- ې شو ېراستن  ۍکورن ېوال ډ( افغان ک٢٠٣له پاکستانه )

 6-------------------------------------------- سره د خوراکي توکو مرسته وشوه وی( کورن١١٩٧له ) ېبل والیت کپه کا

 6---------------------- ې پات سارهیا ېک اپوټکوچني  وهیپر پوله د اوروس سمندر په  ونانیاو  یېد ترک لهډ  وهی والوډد ک

 8------------------------ (کا یامر یصداکرد ) ییمهاجرت رونما دیاز طرح جد دنیبا ؛ییکایامر ینشست سران کشورها

 10 ---------------------------------------------------- آلمان را گرفته اند تیهزار تن تابع ١٣١از  شیدر سال گذشته ب

 11 ---------------------------------------------- !یحکومت جرمن زیآم ضیتبع یها استیس یپناهنده گان افغان؛ قربان 

 12 ----------------------------------------------------------- شهروند افغان را اخراج کرده است ٢٠٠از  شتریب هیترک

 13 ------------------ جنگل هستند  کیدر اردوگاه مهاجران در نزد ی: شهروندان لسبوس نگران وقوع آتش سوزونانی

 13--------------------------کند. یبا خود حمل م ایدر اردوگاه مور یخود را پس از آتش سوز لیوسا یزن  .وزیمهاجرن

 14              ---------------------------تنش ها در لسبوس شده است.  دیباعث تشد  ایمهاجران بنام واستر دیاردوگاه جد

 15 ------------------------------------------------------ وارد شدند  ای تالیپناهجو به ا ۴٣٠از  شینجات با ب یها یکشت
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 پاڼهد وزارت ویب 

 

مه د پنجشنبې  19د مهاجرینو او بېرته راستنېدوکو چارو وزیر الحاج خلیل الرحمان حقاني د روان کال د جوزا میاشتې 

  .ادارې له رییس لیونارد زولو سره په خپل کاري دفتر کې ولیدل (UNHCR) په ورځ د

د کمشنرانو، د معاون   (Kelly T.Clements, Desputy High Commisslone ) له دې ناستې ټولیز هدف د

  .وینز د سفر دی، چې په راتلونکي اونۍ کې به افغانستان ته راشي

ادارې ترمنځ به ژر  (UNHCR) وشو چې د مهاجرینو چارو د وزارت اوپه دغه لیدنه کې په هغه هوکړه لیک بحث 

 .امضا شي

 .د دې هوکړه لیک په اساس به د بېځایه شویو او بېرته راستنېدونکو لپاره د نورو مرستو زمینه برابره شي
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غانستان له خلکو  رییس لیونارد زولو وویل: دا اداره به په مختلفو برخو کې د اف  (UNHCR) د دې لیدنې په بهیر کې د

 .سره مرسته وکړي

د نوموړي د خبرو وروسته د مهاجرینو چارو وزیر ښاغلي حقاني د نوموړې ادارې د مرستو نه د مننې ترڅنګ وویل: د  

مهاجرینو او بېرته راستنېدوکو چارو وزارت په پام کې لري چې بېځایه شویو او بېوزله کورنیو ته د کار زمینه برابره 

افغانستان د خلکو لپاره د نورو مرستو زمینه مساعده شي، مګر د دغه پالن د عملي کولو لپاره د مرسته کړي، ترڅو د 

ډېرو همکاریو ته اړتیا ده، او باید د افغانستان خلکو ته د مرستې   (UNHCR) کوونکو موسسو په ځانګړي ډول د

 .رسولو په برخه کې د هیڅ ډول همکاریو څخه ډډه ونکړي

 د وزارت ویب پاڼه

 

( مه ١٩( څخه تر د غبرګولي )١٤بولدک سرحدي اداره وایي، د غبرګولي له )د کندهار د مهاجرینو چارو ریاست د سپین  

 .( کډوالو کورنیو د راستنېدو خبر ورکړ١٧٧پورې له پاکستانه د )

( تنه هغه کسان شامل دي چې اسناد نلري، چې  ١٣١٨د سرچینې د معلوماتو له مخې، په راستنو شویو کورنیو کې چې )

 .راستانه شوي وو  د سپین بولدک او چمن له الرو
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 د وزارت ویب پاڼه

 

( مه د چهارشنبې په ورځ ١٨کابل والیت د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو ریاست له لوري د روان کال د غبرګولي په ) د  

( بې ځایه شویو، معلولینو، کونډو یتیمانو،د سیمې اوسیدونکو او اړمنو کورنیو  ١١٩٧( ناحیه کې پر )٢١د دغه والیت په )

 .سره دخوراکي توکو مرسته وویشل شوه

 .موسسې او د کابل د مهاجرینو ریاست په همغږۍ ورکړل شوه (AGHCO) رستـه ددغـه م

 مهاجر نیوز  

ښځې هم پکې شاملې دي د یونان او ترکیې   ٧ماشومان او   ٨کسیزه ډله چې  ٢٨له تېرو څو ورځو راهیسې د کډوالو یوه 

ترمنځ پر پوله اوروس سمندر کې په یوه کوچي ټاپو کې بنده پاتې ده. د یادولو ده چې دا دویم ځل دی چې یاده ډله یونان 

  .ته د ورتګ هڅه کوي. یوه اوونۍ مخکې یوناني ځواکونو دوی د ترکیې پر لور شړلي وو

کسیزه ډله د ترکیې او یونان پر پوله د اوروس سمندر په یوه کوچني ټاپو    ٢٨الو یوه  له تېرو درېو ورځو راهیسې د کډو

ماشومان هم دي. االرم فون ټولنه چې سمندر کې د کډوالو د   ٨ښځې او    ٧کې ایساره پاتې ده. د یادو کډوالو په ډله کې  

سان ناروغان شوي دي او یو ماشوم حاالتو په هکله چارواکو ته خبر ورکوي وایي: »کډوال موږ ته وایي چې ځینې ک
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»دوی دې ته اړ شوي چې د سمندر اوبه وڅکي،   د االرم فون غړې لیزا کډوال نیوز سره خبرو کې وایي: ساتنګي لري.«

 «.خو دا یې د روغتیا لپاره ښه نه ده

 

 

The group of 28 refugees just passed yet another night suffering on the islet, while 

is obliged to give them food  #Greecedecided already days ago that  @ECHR_CEDH

and shelter!  

 

to respect human rights  @hellenicpoliceWe once again urge Greek authorities & 

and rescue them now! 

June 10, 2022Alarm Phone (@alarm_phone)  — 

رکړی و. خو له هغه وخت راهیسې االرم فون چهارشنبې په سهار یوناني چارواکو ته د یادې ډلې په هکله خبرداری و

یوناني پولیس ورسره د معلومات د شریکولو ډډه کوي او وایي چې د ډلې په لټه کې ده، خو نه یې مومي. په وینا یې: »د 

  «.پولیس په ساحل کې ګوري، مانا یې دا ده چې پولیس هم دوی ګوري کډوالو ډله بیا وایي چې دوی یوناني

mailto:Media@morr.gov.af
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https://twitter.com/hashtag/Greece?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/ECHR_CEDH?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hellenicpolice?ref_src=twsrc%5Etfw
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ي ځواکونو ور ته وایي چې یاد ټاپو د ترکیې او یونان ترمنځ یوه شخړېزه سیمه کې واقع شوی  هغه زیاتوي چې اوس یونان

خو جي پي اس بیا ښیي چې یاد ټاپو له یونان سره تړاو   دی او دوی نه غواړي چې د دېپلوماتیکو ستونزو المل وګرځي.

 .د بشري حقونو محکمې هم دا خبره تایید کړې ده لري.

لیزا وایي چې یوه اونۍ مخکې دوی د اروپا د بشري حقونو   غه ډله هڅه کوي یونان ته ځان ورسوي.دا دویم ځل دی چې د

د جون په لومړۍ نېټه یادې محکمې د خلکو د ساتنې لپاره یونان ته د لنډمهالو تدابیرو د   محکمې ته شکایت ثبت کړی و.

او ورته اجازه ورکړي چې خاوره   و سره مرسته وکړي د یادې پرېکړې له مخې یونان اړ و چې له کډوال .نیولو هدایت ورکړ

 .کې یې د پناه غوښتنه ورکړي

خو له پرېکړې دوه ورځې وروسته یوناني چارواکو یو ځل بیا کډوال له خپلو ساحلي اوبو څخه وشړل. االرم فون د جون  

 .ترکیې پر لور شړل شوي ديمه وویل چې پر دغې ډلې برید شوی، وسایل یې نیول شوي او دوی بېرته د ٣پر 

 «اوس دغه سازمان وایي چې »ایا یوناني چارواکي د اروپا د بشري حقونو محکمې له پرېکړو سرغړونه کوي؟

له تېرو څو وختونو راهیسې د بشري حقونو سازمانونه په منظمه توګه د اروپا د بشري حقونو محکمې ته شکایتونه 

 ٩۴په نامه سازمان او د کډوالو لپاره د یونان شورا یادې محکمې ته د یوې   ٣۶٠مه د هیومن رایټز ٢۴د مې پر  ثبتوي.

 .کسیزې ډلې د حالت په اړه شکایت ثبت کړی و چې یوه کوچني ټاپو کې بنده پاتې وه

یادې محکمې بیا یونان ته هدایت ورکړ چې د ډلې له شړلو ډډه وکړي او ورته ډوډۍ، اوبه او روغتیایي خدمات برابر  

حکمې دغه راز له یونان ته هدایت ورکړی و چې د یادو کسانو د پناه غوښتنلیکونو په اړه ورته معلومات ورکړي.  م کړي.

 .خو د محکمې د هدایت سره سره یاده ډله و نه ژغورل شوه
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 ی امریکایی نهمین نشست سران کشورها

بایدن، رییس امریکایی روز جمعه  جو  کشورهای  سایر  رهبران  و  متحده  ایاالت  )  ١٠جمهور  اعالمیهٔ    ٢٠جون  جوزا( 

منطقه مهاجرت  بحران  با  مقابله  برای  جدید  اقدامات  از  مجموعهٔ  که  را  می مهاجرتی  نشست سران  ای  نهمین  در  باشد، 

 .کشورهای امریکایی معرفی کردند

ی مردم  این اقدامات شامل تعهد ایاالت متحده و کانادا به پذیرش کارگران مهمان بیشتر به منظور فراهم کردن زمینهٔ کار برا

کشورهای فقیرتر در کشورهای ثروتمندتر و موافقت سایر کشورها به حمایت بیشتر از مهاجران است. بر اساس بیانیهٔ 

 .قصر سفید، مکسیکو همچنین موافقت کرد که تعداد بیشتری از کارگران امریکای مرکزی را بپذیرد

د خود برای مدیریت مهاجرت در قاره امریکا هستیم. هر  آقای بایدن هنگام معرفی این طرح گفت: "ما در حال تغییر رویکر

 " .نماییمتایید می ،های را که همه در آن سهیم هستیمیک از ما در حال امضای تعهداتی هستیم که چالش

مقامات قصر سفید اعالمیه مهاجرت را به عنوان یکی از محورهای نشست سران کشورهای امریکایی به میزبانی ایاالت  

 .انده اندمتحده خو

کشور از این طرح حمایت کردند و برخی از تحلیلگران سیاسی شک دارند که   ٢٠از جملهٔ اشتراک کنندگان این نشست  

 .این تعهدات به اندازه کافی معنادار باشند و تفاوت قابل توجهی را ایجاد کنند

مخالف این طرح را متقاعد کنند تا از این    شود که مقامات ایاالت متحده تا آخرین لحظه تالش کردند تا کشورهایگفته می

 .طرح حمایت کنند

به   رسیدگی  منظور  به  متحده  ایاالت  کالیفورنیای  ایالت  در  جون  دوشنبه شش  روز  امریکایی  کشورهای  سران  نشست 

از   مشکالت منطقوی از جمله بحران مهاجرت، تغییرات اقلیم و افزایش قیمت مواد اولیه آغاز شد، اما دعوت نشدن برخی

 .های زیادی را در پی داشته استسران کشورها، واکنش

را به خاطر رفتارهای غیر دموکراتیک رهبران این کشورها به   –کیوبا، ونزویال و نیکاراگوا    –ایاالت متحده سه کشور  

 .نشست سران کشورهای امریکایی دعوت نکرده بود

غیرقانونی در مرز جنوبی خود مواجه است، این کشور صدها میلیون ای مهاجران  پیشینهدر حالیکه ادارٔه بایدن با جریان بی

ها و ها و هایتیدالر کمک را به مهاجران ونزویالیی در سراسر منطقه، تجدید رسیدگی به ویزای خانوادگی برای کیوبایی

 . تسهیل استخدام کارگران امریکای مرکزی متعهد شد

ن نشست گفت که کشورش برای مقابله به بحران مهاجرت در منطقه بیش  کامال هریس، معاون رییس جمهور امریکا در ای

 .از سه میلیارد دالر سرمایه گذاری کرده است
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اعالمیه الس انجلس" است که هدف آن گسترش "اعالمیهٔ مهاجرت بخشی از یک پیمان تحت رهبری ایاالت متحده به نام  

 .اشدبمسوولیت برای مهار بحران مهاجرت در سراسر منطقه می

رییس جمهور بایدن گفت: "مهاجرت مصوون، منظم و قانونی برای اقتصاد همهٔ ما خوب است... مهاجرت غیرقانونی قابل  

 .قبول نیست." وی ابراز امیدواری کرد که سایر کشورها از این بیانیه حمایت کنند

یافت و این نخستین بار است که ایاالت متحده   ١٩٩۴نشست سران کشورهای امریکایی برای بار اول در سال   تدویر 

 .باشدمیزبان این رویداد می

 دویجه وله 

هزار نفر شهروندی آلمان را به دست آورده اند که افزایش قابل توجهی را نسبت به   ١٣١میالدی بیش از  ٢٠٢١در سال 

  .ها نیز در سال گذشته توانسته اند تابعیت آلمان را بگیرندتن از افغان ٣١٧۵دهد. اش نشان میسال قبلی

 تصویر از آرشیف: پاسپورت آلمان

نفر شهروندی آلمان را به دست آورده اند.   ۶٠٠هزار و    ١٣١داره آمار فدرال آلمان اعالم کرد که در سال گذشته میالدی  ا

 .دهددرصدی را نشان می ٢٠یک افزایش  ٢٠٢٠این رقم نسبت به سال 

توان به رقم باالی  اداره آمار فدرال آلمان که مقر آن در شهر ویسبادن این کشور است، افزوده که این افزایش را می

 .ته اند، نسبت دادشهروندان سوریه که تابعیت آلمان را در سال گذشته گرف 
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شهروند سوریه تابعیت آلمان داده شده است. این رقم سه برابر بیشتر نسبت به   ١٩١٠٠در مجموع به    ٢٠٢١در سال  

 .باشدیک سال قبل آن می

  ٢٠١۴های  ها در آلمان مرتبط به موج مهاجرت در سالبه گفته اداره آمار آلمان، افزایش کسب شهروندی توسط سوریایی

کنند. این شرایط شامل است و تعداد رو به افزایش این مهاجران سوریایی شرایط کسب تابعیت آلمان را تکمیل می  ٢٠١۶و  

 .شودعیشت و مخارج زندگی مییادگیری زبان آلمانی و قادر بودن به تامین م

افزون بر این، یکی دیگر از شرایط اعطای شهروندی آلمان این است که فرد متقاضی حداقل هشت سال در این کشور  

شود که هشتاد درصد از این شهروندان سوریه که تابعیت آلمان را در سال گذشته  زندگی کرده باشد. با این حال گفته می 

ل را در آلمان سپری نکرده اند. حد متوسط زمانی که این افراد در آلمان زندگی کرده بودند شش به دست آوردند، هشت سا

 .و نیم سال بوده است

 آریانا نیوز 

 

دولت جرمنی بر پناهنده گان دیگر کشورها  حضور پناهجویان اوکراینی در جرمنی موجب اعمال فشار و تبعیض   :آریانانیوز

 ...بخصوص پناهجویان افغان، سوریه ای و افریقائی شده است

حضور پناهجویان اوکراینی در جرمنی موجب اعمال فشار و تبعیض دولت جرمنی بر پناهنده گان دیگر کشورها بخصوص  

ها گسترده و مشهود شده که عالوه بر  تبعیضپناهجویان افغان و سوریه ای و افریقائی شده است به حدی این اعمال  

های طنزآمیز در فضای  ها و نمایه های خبری، دست مایه تهیه و توزیع کلیپ اعتراض برخی جوامع حقوق بشری و رسانه

 .مجازی از این رفتار تبعیض آمیز جرمن ها در قبال پناهجویان گردیده است

mailto:Media@morr.gov.af
mailto:webmorr@gmail.com


http://www.morr.gov.af 12 

 

Media@morr.gov.af    webmorr@gmail.comEmail:  

 انحیه اکبل افغانس تان   ۷پته: د کډوالو او راس تنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ،  

 

 

 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

ای و افریقائی را مجبور به ترک محل اقامت خود که بعضا سالهای زیادی جرمن ها پناهنده گان قدیمی افغان و خاورمیانه

در آنجا اسکان داشته اند، کرده تا پناهنده گان اوکراینی را به آن محل ها که از امکانات رفاهی بهتری برخوردار و به 

 .تر است منتقل کنندمراکز شهری نزدیک

های جدید که از مراکز شهری دور و امکانات رفاهی مشترک نیز به اقامتگاهها  پناهنده گان افغان و پناهنده گان دیگر ملیت

 .دارند منتقل می شوند

ساعته    ٢۴دولتمردان جرمن این اقدامات را تعمدا علنی نکرده و هشدارهای تخلیه را بصورت موردی و بافاصله زمانی  

 .به پناهجویان اعالم می کردند

ای ابتدا سعی در تکذیب و کم اهمیت دادن این رفتار فشار جوامع حقوق بشری و رسانهدولتمردان محلی برلین علیرغم  

تبعیض آمیز خود در قبال پناهنده گان برآمده بودند اما با گذشت زمان و گسترش این فشارها اخیرا اعالم داشتند باتوجه 

 .اندای جزء این اقدام نداشته آنها چارهگی به به شرایط اضطرای حضور پناهنده گان اوکراینی و ضرورت توجه و رسیده

 رادیو آزادی 

  .عکس آرشیف : تعدادی از افغانهای که در ماههای گذشته از ترکیه به افغانستان برگشتانده شده اند

 .تن از شهروندان افغانستان از آنکشور خبر می دهند ٢٠٠رسانه های ترکیه از اخراج بیش از 
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

پناهجوی غیرقانونی افغان از    ٢٢١این رسانه ها به نقل از مقام های ترکی به روز جمعه گزارش دادند که طیاره حامل  

 .استانبول به کابل فرستاده شده است

 .ترکیه از راه های اصلی قاچاق به کشور های اروپایی دانسته می شود

هزار شهروند    ٣٠٠بر اساس گزارش ماه جنوری کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان، در حال حاضر بیش از  

هزار تن شان اسناد قانونی ندارند و هر از گاهی با خطر اخراج روبرو    ١٣٠افغانستان در ترکیه بسر می برند که تا حدود 

 .شده می توانند

 . اخراج کرده است  ٬گذشته نیز صد ها تن از افغانهای را که گفته میشود سند اقامت رسمی نداشتند ترکیه در جریان حداقل دو ماه 

 .مهاجرنیوز

 زنی وسایل خود را پس از آتش سوزی در اردوگاه موریا با خود حمل می کند. عکس: الیاس مارکو/ پکچرالیانس 
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ایجاد اردوگاه جدید  بنام واستریا باعث تشدید تنش ها در لسبوس شده است. ساکنان این جزیره از اردوگاه جدید مهاجران

خودداری می کنند. آنها نگران وقوع احتمالی آتش سوزی در    در نزدیک جنگل که قرار است پذیرای هزاران مهاجر باشد،

 .هستند جنگل

لسبوس،    جزیره لسبوس، ساکنان آنرا خشمگین ساخته است. این اردوگاه در شمال جزیره  ساخت اردوگاه جدید مهاجران در

ساکنان این جزیره از وقوع آتش سوزی در جنگل  در سمت پالتی، نزدیک جنگل انبوه کاج واقع شده است. به همین دلیل

 .هراس دارند

گوید: »ما است، می  یون کومی در یکی از شش محله لسبوس که با این پروژه مخالفتسیوگولیس، رئیس کم  کریستوس

 «.شرایط آب و هوای نامناسب، اتفاقی برای جنگل خواهد افتید سوزی باهای زیادی داریم که در صورت وقوع آتشنمونه 

خبرگزاری فرانسه گفت: »این   دینوس، رئیس اتحادیه آتش نشانان منطقه نیز با این پروژه موافق نیست. او به  یورگوس

اگر آتش سوزی در آنجا رخ دهد، نیمی از جزیره را می سوزاند.«  .بدترین مکان ممکن برای ساختن یک اردوگاه است

مکانی قرار دارد که    دشوار است زیرا اردوگاه جدید درآوری کرد که تخلیه ساکنان در مواقع اضطراری    وی همچنان یاد

 .دسترسی به آن دشوار است

شهر کوچک پیگی که نزدیک    سراسر جزیره، شکایات ساکنان آن در حال افزایش است. آنتونیس کوملوس، رئیس  در

 «.ین برونداست تمام روستاها و محصوالت کشاورزی از ب اردوگاه مهاجران است می گوید: »با یک جرقه، ممکن

مسوول منتخب محلی خاطرنشان    تر از موریا است. اینانداز این جنگل حتی خطرناکگوید، چشمتسیوگولیس می  کریستوس

بود، درختان زیتون به راحتی نمی سوزند. تصور کنید در یک جنگل    می کند: »موریا توسط یک باغ زیتون احاطه شده

آیند و  وقتی صدها تن می خواهد اطمینان حاصل کند کهوزارت کشور چگونه می می افتد.« او می افزاید: » کاج چه اتفاقی

 «.اردوگاه ادامه می دهد دهد و به ایجاد اینای رخ نمیروند، هیچ حادثهمی

ها بنا بر دالیل متعددی از ایجاد  شکایت  ستین بار نیست که اردوگاه جدید تنش ها را براه می اندازد. تظاهرات ونخ  این

  آتش سوزی در اردوگاه موریا دو سال قبل نمونه بود که ساکنان جزیره دیگر نمی  .اردوگاه مهاجران جلوگیری می کند

 .زدیک جنگل کاج وجود داردسوزی در نخواهند تکرار شود. به گفته آنها خطر آتش

مهاجر و    ٣٠٠٠شود و حداکثر    تکمیل  ٢٠٢٢واستریا که جایگزین اردوگاه موریا خواهد شد باید تا سپتامبر    اردوگاه

 .اعالم شده بود ٢٠٢٠ پناهجو را در خود جای دهد. ساخت آن در سپتامبر

ساعته توسط یک شرکت امنیتی    ٢۴ورودی مهاجران به صورت   .در اطراف این اردوگاه، سیم خاردار نصب شده است

آتش کشیده   در ماه فبروری، موترهای ساختمانی برای تکمیل این اردوگاه توسط معترضان به .خصوصی بررسی می شود

  .شد
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

متری جنگل   ٢٠ندارد زیرا در    هد که این اردوگاه برای جنگل خطریمهاجرت یونان به نوبه خود اطمینان می د  وزارت

مجهز می شود. یک منبع وزارت به خبرگزاری فرانسه گفت: »ما    ساخته شده و با پیشرفته ترین دستگاه های ضد آتش

 «.تجهیزات ضد آتش سوزی با همکاری اتحادیه اروپا هستیم در حال توسعه

جزیره است. او می گوید: »این مکان   وگاه جدید تنها راه حل برای بازگرداندن آرامش بهشهردار این منطقه، ارد  اما برای

 مشکالت مهاجرت به دور از شهر میتیلین باشد و ساکنان و فرزندان ما زندگی   نقطه آغازی برای جزیره خواهد بود تا

 «.روزمره آرامی داشته باشند

 کشوری که احتمال آتش سوزی در آن بیشتر است

این کشور می شود، به ویژه در    دمای باال و بادهای شدید به طور منظم باعث آتش سوزی جنگل های تابستانی در  درجه

 .ناممکن است جزایری که امکان دسترسی آتش نشانان در آن

  طعمه آتش سوزی، تصادفی یا عمدی هستند. میکالیس باکاس،   مقامات یونانی می گویند که اردوگاه های مهاجران معموال

اردوگاه موریا با    های گذشته در اطرافسوزی در تابستانها آتشسبزهای یونان می گوید که ده  یکی از اعضای حزب

 .نشانی در نزدیک این منطقه رخ داده استوجود حضوردفتر آتش

ه عنوان  سوخت. این خیمه نیز ب   تن را داشت نیز در ماه می در لسبوس آتش گرفت و کامال  ١٥٠بزرگی که گنجایش    خیمه

 .نظر گرفته شده بود یک سرپناه در اردوگاه موقت برای مهاجران در

  .سرپناه شوندهزار مهاجر بی ١٣سوزی در این اردوگاه باعث شد که آتش گرفت. آتش ٢٠٢٠اردوگاه موریا در سال 

را در پیوند به آتش زدن اردوگاه موریا به چهار سال زندان  ساله افغان  ١٨یک دادگاه استیناف در یونان دو پناهجوی  

 .چهار تن دیگر نیز به همین دلیل به ده سال زندان محکوم شدندمحکوم کرد. 

بود، زمانی که صدها  ٢٠١٦  تا  ٢٠١٥لسبوس یکی از پرجمعیت ترین منطق ورود به اتحادیه اروپا در سال های    جزیره

 .بودند و از این طریق از ترکیه به اروپا رفتند هزار مهاجر از جنگ در سوریه و عراق فرار کرده

 مهاجرنیوز
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

 
   یک کشتی نجات سازمان آلمانی »سی واچ« در آب های مدیترانه

از بیش  با  کشتی  ایتالیا ۴٣٠  دو  در سواحل  یافتند  اجازه  بودند،  داده  نجات  بحر  از  که  این   پناهجویی  و  انداخته  لنگر 

 .مختلف، این تعداد پناهجو را از بحیره مدیترانه نجات داده اند پناهجویان را پیاده کنند. این دو کشتی در چند عملیات

ماره  »  هایود به بندری در سیسیل را پیدا کردند. کشتیاین دو کشتی نجات اجازه ور  پس از روزها بالتکلیفی، باالخره

از سازمان آلمانی »سی واچ« روز پنجشنبه  «٣جونیو« متعلق به سازمان امدادرسان ایتالیایی مدیترانه و »سی واچ  

 .شدند عازم بندر پوزالو در جنوب این جزیره

می توانند پناهجویان نجات داده شده را به این کشور انتقال  که    آنها قبال از مقامات ایتالیایی چراغ سبز دریافت کرده بودند 

مناقشه است و بسیاری از   پذیرش آوارگان نجات داده شده از بحر، از سال ها به این سو یک مسئله مورد  دهند. مسئله

 .کشورهای اروپایی از پذیرش آنان امتناع می کنند

جوالی نجات داده شده    ره جونیو« در روزهای پنجم و ششمپناهجو توسط کشتی »ما  ٩٢فرانسه نوشته که    خبرگزاری 

وضعیتی بحرانی در بحر نجات داده بود. در کشتی »ماره   پناهجوی دیگر را از  ٣۵٢نیز  «  ٣بودند. کشتی »سی واچ  

 .بودند« ٣کودک دیگر نیز در کشتی »سی واچ  ١٢٠خردسال بدون همراه و  پناهجوی 30جونیو« حدود 

بندرهای ایتالیا، تالش های زیادی    شتی پیش از این روزها برای دریافت مجوز پهلوگیری در یکی ازاین دو ک  ناخداهای 

وزارت داخله را در شهر رم ایتالیا تهدید کردند که در صورت عدم دریافت   کردند. خدمه »ماره جونیو« روز چهارشنبه

 .واهند شدساعت، بدون مجوز وارد "اولین بندر قابل دسترسی" خ ١٠در مدت  مجوز
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

عبور پناهجویان از کشورهای افریقایی    سازمان غیردولتی مقامات ایتالیا را متهم می کنند که به منظور جلوگیری از  چندین

  .نجات اجازه نمی دهند در بنادر این کشور لنگر اندازند به اروپا، به صورت عمدی به کشتی های

مدیترانه مرکزی عبور کرده اند    از ابتدای سال جاری میالدی از دریای  هزار پناهجو١٧داخله ایتالیا، حدود    به گفته وزارت

 .محسوب می شود ؛ مسیری که خطرناک ترین راه جهان برای مهاجرت
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