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د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو وزیر الحاج خلیل الرحمن حقاني د خوست والیت سپېرې ولسوالۍ او پکتیکا والیت برمل  

د ویش لپاره ټاکل شوو کمېټو کاري راپور یې واورېد   ولسوالۍ کې له زلزله ځپلو سره د مرستو بهیر څارنه وکړه، د مرستو

 او هغوی ته یې الزمې الرښوونې وکړې 

ښاغلي حقاني په سپېرې ولسوالۍ کې له ازرو کلي څخه، چې د زلزلې له امله زیانمن شوي و؛ هم لیدنه وکړه او هلته یې 

 او د حل ډاډ یې ورکړ له علماءو او قومي مشرانو سره ناسته وکړه، د هغوی ستونزې یې واورېدې 

د یادونې وړ ده، چې د محترم رئیس الوزراء د امر سره سم د مهاجرینو چارو وزیر، د حوادثو د مخنیوي مرستیال وزیر  

 او د روغتیا وزیر له اولې ورځې څخه په سیمه کې شتون لري او د مرستو رسولو ټول کارونه له نږدې څاري 

 

 د وزارت ویب سایټ 

 

د پکتیکا او خوست والیتونو د وروستۍ زلزلې له امله 

له زیانمنو شویو کورنیو سره د مرستې په موخه ګډه  

په   سرطان  د  ورځ  په  یکشنبې  د  د ۵غونډه  مه 

مهاجرینو، د پېښو سره د مبارزې، اقتصاد او عامې 

او  ادارې،  میاشتې  سرې  د  وزارتونو،  روغتیا 

چا  مهاجرینو  د  ترمنځ  موسسو  په مرستندویه  رو 

 .وزارت کې جوړه شوه

د غونډې په پیل کې د مهاجرینو چارو وزارت معین 

الحاج محمد ارسال خروټي له مرسته کوونکو موسسو 
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څخه د مننې ترڅنګ د بېالبېلو ادارو او نړیوالو بنسټونو ترمنځ په ال زیاتې همغږۍ باندې ټینګار وکړ او ویې ویل: د  

درانه ځاني او مالي تلفات اوښتي دي، چې اوس هم د نوموړو سیمو د اوسېدونکو   خوست او پکتیکا والیت اوسېدونکو ته

د ژوند چارې د ګڼو ستونزو سره مخ دي، او اړتیا ده چې ټولې مسوؤلې ادارې باید د مهاجرینو چارو وزارت لخوا ټاکل 

زله ځپلو کورنیو لپاره دا شوي کمیسیون سره په همغږۍ مرسته وکړي، او د خپلو خبرو په اوږدو کې یاده کړه، د زل

  .مرستې بسنه نکوي باید له دوى سره بنیادي او تهدابي مرستې وشي تر څو د دوى ستونزې په مکمل ډول حل شي

ورپسې د اقتصاد وزارت د دفتر رئیس شیخ عبدالباري، د عامې روغتیا وزارت استازي عنایت هللا او د سرې میاشتې د  

ده هم د بېالبېلو وزارتونو او موسسو ترمنځ د مرستو پر همغږۍ ټینګار وکړ او د خپلو  ادارې استازي محمد صالح اخندزا

 .اړوندو ادارو د مرستې ډاډ یې ورکړ

مرستیال محمد خاطر زید وویل: د ځپل   (OCHA) په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر

ري او دا اداره د مهاجرینو چارو وزارت او مرستندویه موسسو ترمنځ شویو سیمو اوسېدونکي ال زیاتو مرستو ته اړتیا ل

ادارې کوښښ   OCHA د ال ډېرې همغږۍ لپاره چمتو ده، او همدارنګه په یادو سیمو کې د زلزلې د پېښېدو سره سم د

 .وشيوکړ چې ډېره همغږي او ډاډ رامنځته کړي. مګر رسېدلې مرستې کافي ندي او اړتیا ده چې نورې مرستې هم 

 ویب سایت وزارت

 

خانواده بیجاشده ناشی از جنگ   280ریاست امورمهاجرین وعودت کننده گان والیت بغالن از توزیع مساعدت نقدی برای

 .سرطان سال روان خبرداد 4ولسوالی های بغالن مرکزی ، دوشی ، دهنه غوری و پلخمری به تاریخ 

 . خانواده ها ی مذکور که قبال در هماهنگی با نهاد های همکار وریاست مهاجرین شناسایی شده بود
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 .تهیه ودر هماهنگی با ریاست امور مهاجرین توزیع شد UNHCR دالر امریکایی از طرف دفتر  420کمک یادشده مبلغ  

 وزارتویب سایت 

 

سرطان طور اجباری و   4و  3نفر مهاجر، به تاریخ های    291به اساس گزارش آمریت امورمهاجرین نیمروز دو هزارو  

 .داوطلبانه ازایران به وطن برگشت نموده اند

خانواده شامل    13تن دیگرافراد مجرد بودند که طور جبری و    1330تن و   81خانواده ، شامل    20از میان افراد مذکور  

 .تن مجرد بصورت داوطلب واردکشور شده اند  829نفر و  51

ازآن میان،   منبع  گفته  و    62خانواده شامل    33به  به   980زن وهمچنان    70مرد  دریافت کمک،  تن مجرد راغرض 

 .معرفی شدند IOMدفتر

  ویب سایت وزارت

ریاست امورمهاجرین و عودت کننده گان والیت هرات ازبرگشت جبری و داوطلبانه یک هزارو آمریت سرحدی اسالم قلعه  

 .تن مهاجرافغان ازکشورایران، به تاریخ چهارم سرطان سال روان خبرداد است 85
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انواده  خ16(تن افراد مجرد بودند که طور جبری و  218( نفر و )  65(خانواده، شامل )21به گفته منبع از میان افراد مذکور)

 .(تن افراد مجرد بصورت داوطلب واردکشور شده اند746( نفر و همچنان ) 56شامل ) 

 

 

 

(طفل غرض دریافت    19(تن افرادمجرد و)    256( نفروهمچنان )  50(خانواده شامل )    19منبع عالوه نمود که ازآن میان،)

 .معرفی شدندWAR CHILDودفترمحترم IOMکمک، به دفترمحترم

 افغانستان انترنشنال 

زدگان والیات پکتیکا و خوست  میلیون دالر به زلزله ۱۰گوید از صندوق اضطراری این سازمان مللسازمان ملل متحد می

 .کندکمک می 

بشردوستانه و هماهنگ کننده امداد اضطراری، زلزله روز چهارشنبه مارتین گریفتس، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور  

 .را فاجعه تازه برای افغانستان توصیف کرده است
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مرکز  همزمان سازمان صحی جهان می از  تجهیزات پزشکی  از  اضافی  آینده یک محموله  است در روزهای  قرار  گوید 

 .لجستیک این سازمان در دبی وارد کابل شود

ها درمان مجروحان، نجات جان افراد و به حداقل رساندن خطر این سازمان گفته که هدف از افزایش کمک ای  رئیس منطقه

 .مرگ و بیماری در پی این فاجعه است

زدگان پکتیکا و خوست تقریبا ده تن دارو و وسایل طبی از کابل فرستاده که در سه  گوید به زلزلهسازمان صحی جهان می

 .هزار نفر کافی خواهد بود ۳۶راحی بیش از پنج هزار و درمان ماه ایند برای عملیات ج

های از والیت های پکتیکا وخوست تکان داد که در اثر آن دستکم یک هزار نفر کشته  روز چهارشنبه هفته گذشته زلزله شدیدی بخش 

   .و حدود هزار و پنجصد نفر دیگر زخمی شدند

 زجرنیوامه

 

   مهاجران از کشور هایی افریقایی در ماه فبروری سال جاری، اوکراین را ترک می کنند. عکس: دویچه وله

را ترک کنند. بیشتر   اوکراین به فرانسه آمده اند بنابر اقدامات اخیر پرفکتور باید قلمرو فرانسه  خارجی های که از کشور

حمله روسیه وارد فرانسه شدند، اجازه اقامت در خاک فرانسه   این اتباع خارجی دانشجویان هستند. آنها که پس از شروع

 .مبدا آنها جنگ نیست ر خود بازگردند، زیرا در کشور فرانسه می گویند که آنها می توانند به کشو را ندارند. مقامات
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درخواست   اوایل ماه می در پرفکتور ایولین در یکی از حوزه های ایل دوفرانس پاریس  ساله الجزایری در  ٢٨نیسیا جوان  

تا با   فرانسه مطلع می شود. او یک ماه فرصت دارد  اجازه اقامت داد. اما پس از جواب درخواست، به ترک الزامی قلمرو

 .بازگردد، قبل از اینکه در وضعیت غیرقانونی قرار بگیرد  وسایل شخصی خود به الجزایر

کرد. در اواخر فبروری،    دانشگاهی را در رشته طب متوسطه در دانشکده اودسا در جنوب اوکراین دنبال می  نیسیا دوره

هستان، سپس آلمان و در نهایت فرانسه که  اوکراین را به مقصد ل  هنگامی که بمباران های ارتش روسیه شروع شد، او

کند تا به او اجازه اقامت یک ماهه   خانواده اش در آنجا زندگی می کنند، ترک کرد. نیسیا به پرفکتور مراجعه می  بخشی از

 .صادر کنند

شهروند    نخستین .خارجیان مقیم اوکراین از حقوق یکسانی در خاک فرانسه برخوردار نیستند  بر خالف مردم اوکراینی،

قابل تمدید برخوردار می شود، در حالی که بقیه اتباع    اوکراینی در بدو ورود به خاک فرانسه از حمایت موقت شش ماهه و

 .آمده اند، فقط برای یک ماه اجازه اقامت دریافت می کنند خارجی که از اوکراین

 «من حتی نتوانستم برای دریافت اجازه اقامت اقدام کنم»

روز وعده مالقات با پرفکتور، حتی   از سپری شدن این مدت نیسیا به فکر تمدید اجازه اقامت می شود. او گفت: »در پس

ری ام و مامور اداری هیچ سوالی از من نپرسید. او فقط پاسپورت الجزای .نتوانستم برای اجازه اقامتم درخواست بدهم

 .بود تا قلمرو فرانسه را ترک کنم دانشگاه اوکراینی را گرفت. چند دقیقه بعد با سندی برگشت که در آن ذکر شده گواهی

ندارند.   برای ادامه تحصیل در دانشکده بوردو و لیون پذیرفته شد. اما مقامات اعتنایی  شهروند الجزایری با این حال، این

 .ندارد ریافت حمایت مشابه اوکراینی ها رابه گفته دولت، او معیارهای د

روسیه ارائه شده است پیروی می کند. این متن که در   فرانسه در واقع از دستورالعمل اروپایی که چند روز پس از تهاجم

 کشورشان بازگردند، باید  توانند »در شرایط امن و پایدار« بهکند که فقط کسانی که نمی تصریح می ماه مارچ تصویب شد،

 .مانند اتباع اوکراینی تحت مراقبت قرار گیرند

فرانسه که دستور بازگشت به    ماه پس از شروع جنگ در اوکراین، تصمیمات اخراج برای اتباع غیراوکراینی در   چهار

 .کشورشان صادر شده است، در حال افزایش است

 «کشور آنها در حال جنگ نیست»

خارجی های که در اوکراین به  سیماد می گوید: »برای مقامات فرانسه، سادیک، متخصص مسائل پناهندگی در دفتر ژرار

بنابراین اگر به کشور خود بازگردند، هیچ خطری متوجه آنها نمی شود.   سر می بردند، کشور شان در حال جنگ نیست،
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ند، وجود ندارد، حتی  را توجیه ک  کنند و هیچ خطری که بتواند محافظت آنهاها، آنها از جنگ فرار نمیاوکراینی  برخالف

 «.بودند با نگرانی های مشابه اوکراینی ها روبرو شوند اگر آنها شاهد بمباران ها بودند و مجبور

بودم که تمام شب ها را    نخست جنگ در اوکراین را به خوبی به یاد دارد. او می گوید: »من آنقدر ترسیده  نیسیا روزهای

می شنیدم، از پنجره ام و همچنان زمانی که در خیابان بودم. آسمان   نخوابیدم. من صدای شلیک گلوله را همه جا در اطرافم

 «.دلیل دود تاریک بود  در روز به

این ترک کرد. جایی  ساله اهل عاج شهر دنیپرو را در مرکز اوکر ٢٧جوان  داستان اینزا نیز مانند داستان نیسیا است. این

مارچ وارد فرانسه شد و ابتدا مجوز   مدت سه سال در آنجا در رشته روابط بین الملل تحصیل کرده بود. او در سوم  که به 

 .پرفکتور به او نامه ترک خاک قلمرو فرانسه را صادر کرد می، ٢۳موقت اقامت یک ماهه را گرفت. در 

کدام دلیل زندگی خصوصی    ری فرانسه، پرفکتور می گوید که فرد مورد نظرترک خاک او به گزارش خبرگزا  در مورد نامه

بنا هیچ گونه شرایط ادغام در جامعه فرانسه را توجیه نمی کند.«    و یا خانوادگی که در درازمدت در فرانسه باشد ندارد،

تحصیالت خود را در آغاز   همین حال، در یک برنامه دانشگاهی در گرونوبل فرانسه پذیرفته شده است تا   این مهاجر در

 .سال تحصیلی از سر بگیرد

  رفتار های دوگانه مقامات

هفده سازمان غیردولتی، از جمله  .فرانسه و کشورهای اروپایی دیگر، از مهاجران اوکراینی بهتر پذیرایی می شود  در

را  »استانداردهای دوگانه« مقامات مطبوعاتی در اوایل جون منتشر کردند که در آن ایالملل، یک بیانیهسیماد و عفو بین

های رفتار متفاوت با این افراد که عین آسیب» :محکوم کردند و از »اتالف انسانی« ابراز تأسف کردند. فعاالن می گویند

 «.کنند، غیرقابل قبول استاز آینده را تجربه می مهاجرت، جدایی و عدم اطمینان 

درخواست اجازه اقامت   جی باید وارد قانون مشترک شوند. آنها چاره ای جزفرانسه، این دانشجویان خار  برای اقامت در

 .نگیرند. اما مسیر آنها پر از موانع است یا درخواست پناهندگی ندارند تا در وضعیت نامنظمی قرار

بدا خود م توضیح می دهد: »برای بهره مندی از ویزای دانشجویی، دانشجویان باید در کشور ژرار سادیک از دفتر سیماد

به کشور خود بازگردند، این بیهوده است.« این   درخواست دهند. بنابر این آنها برای داشتن حق تحصیل در فرانسه باید

گفت که به    پرفکتور به نیسیا پاسخ داده بود. این زن جوان گفت: »نماینده پرفکتور به من  در واقع همان چیزی است که

 «.ی دانشجویی اقدام کنمالجزایر برگردم و در آنجا برای ویزا

دارد. برای این افراد، اوفپرا    سادیک می افزاید: »برای درخواست پناهندگی نیز شانس کمی برای موفقیت وجود  ژرار

 پردازد، بلکه به وضعیت در فرانسه( به وضعیت آنها مانند اوکراینی ها نمی  )اداره حمایت از پناهندگان و افراد بی تابعیت

 «.بود شان خواهدپردازد. بسیاری از آنها شاهد رد شدن پروندهمیهای تابعیت کشور
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

اداری نهفته است. در این مورد نیز رئیس دفتر سیماد    آخرین امید دانشجویان خارجی از اوکراین در مراجعه به دادگاه

 .داشت نخواهد می کند که این اقدامات حقوقی بر اساس قوانین فرانسه تصمیمات مساعدی چندان خوشبین نیست و فکر

 شانس خود را باید در جای دیگری امتحان کرد 

دنبال جایگزینی هستند تا به عقب بازگردانده    دانشجویان که تعداد آنها در فرانسه در حدود هزار تن می رسد، بنابراین به  این

خود ارتباطی   ، دیگر با کشورترک کرده اند تا تحصیالت خود را در قاره ای دیگر ادامه دهند  نشوند. اکثر آنها همه چیز را

را از نو شروع کنند. نیسیا می گوید: »من همه چیز    ندارند و تصور نمی کنند که پس از بازگشت به کشور شان، همه چیز

 «آنجا چه کنم؟ را در الجزایر رها کردم،

هستند، به ویژه در کشور    اتحادیه اروپا با روش های انعطاف پذیرتری   بنابراین، برخی به دنبال رفتن به سایر کشورهای

اند،  همه افرادی که از اوکراین فرار کرده  اند با اعطای حمایت یکسان بهاسپانیا و پرتگال. این دو کشور تصمیم گرفته  های

 .خارجی، به شکل یکسان رفتار کنند چه اوکراینی باشند و چه دانشجویان

 .من هستندا برخی دیگر در حال بررسی بازگشت به اوکراین، به مناطقی

آنالین ادامه می دهد و حتی امتحانات   هنوز تصمیم نگرفته است. این مهاجر الجزایری به گذراندن دوره های درس  نیسیا

آنها   همصنفی هایش به هلند پناهنده شده اند. آنها نیز به او توصیه می کنند که به  خود را از راه دور می گذراند. برخی از

قانونی کار کنند یا به دانشگاه برگردند. اما من   ملحق شود. وی می گوید: »آنها به من می گویند که می توانند به طور

اینجا زندگی می    کردم در فرانسه راحت تر است زیرا به این زبان صحبت می کنم و بستگانم در  هنوز آماده نیستم. فکر می

 «.شعار برادری است اما اصول آن را رعایت نمی کند شده ام. فرانسه طرفدار کنند. من از این کشور بسیار ناامید

 

 رادیو ترکیه 

 کنند مقامات پلیس ترکیه به ادامه مبارزه با مهاجرت غیرقانونی تاکید می

وارد این کشور شده بودند، با پرواز    مهاجر غیرقانونی افغانستان که به صورت غیرقانونی  131ترکیه اعالم کرد که    پلیس

 .بازگردانده شدند عادی از فرودگاه استانبول به کابل
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برای بازگرداندن مهاجران    های فشردهدهد. تالشای انجام میویژه  رقانونی را با استراتژیمهاجرت غی  ترکیه مبارزه با

شان  اند، به کشورهایدر مراکز مهاجرت استانی اسکان داده شده  طور موقتغیرقانونی که در سراسر کشور دستگیر و به

 .ادامه دارد

  576هزار    25در سراسر ترکیه   2022  ژانویه   27نستان در  دنبال آغاز پروازها به افغاها، بهاساس آخرین گزارش  بر

پرواز چارتر  99نفر با   5هزار و  18کشورشان بازگردانده شدند. از این میان   مهاجر غیرقانونی افغانستان دستگیر و به

 .نفر نیز با پرواز عادی به افغانستان بازگردانده شدند 7571 و

 رادیو فرانسه 

  AP - Javier Bernardo مهاجر آفریقایی برای ورود به شهر ملیلیه اسپانیا ٢۰۰۰تالش حدود 

اسپانیا، به مرگ نزدیک به بیست تن و   (، ِملیّاMelilla) ملیلیه   مهاجر آفریقایی برای ورود به شهر  ٢۰۰۰تالش حدود  

  .تعدادی دیگر منجر شد مصدومیت

غیرقانونی به مرز مشترک میان مراکش و منطقه ملیال ی اسپانیا   هایی که پس از هجوم نزدیک به دو هزار مهاجردرگیری

 .بر جا گذاشتکشته و تعداد زیادی مجروح  ۱٨ رخ داد، دست کم
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مرز میان    مرزی، شامگاه جمعه و با حمله پناهجویان و مهاجران غیرقانونی به حصار امنیتی  زد و خورد در این منطقه

 .منطقه تحت حاکمیت اسپانیا و مراکش آغاز شد

 .زدند مهاجران، در تالش برای عبور از مرز، دست به تخریب ویا باالرفتن از حصار

مامور مرزبانی مراکشی خبر    ۱۴۰پناهجو و    ۶۳مهاجر و مصدومیت    ۱٨از مرگ   مقامات مراکش گزارش رویترز،  به

گوید آنها شهروندان کشورهای  را به اعمال خشونت متهم کرده و می  داده اند. وزارت کشور مراکش، مهاجران غیرقانونی

 .اندآفریقا بوده جنوب صحرای

شوند، از باالی حصار مرزی سقوط کرده تعداد دیگری نیز در جریان    تند وارد منطقه ملیلیهبرخی از این افراد که قصد داش

 .نیروهای امنیتی جان خود را از دست داده و یا مجروح شده اند درگیری با

متر عبور کنند و وارد منطقه   مهاجر موفق شدند از دو حصار مرزی موازی به ارتفاع شش  ۱۳۳این گزارش، نهایتا    بنابر

 .تحت حاکمیت اسپانیا شوند

ترین گذرگاه  الطارق، مهمتنگه جبل رود، به دلیل همسایگی باترین کشور آفریقایی به اروپا به شمار مینزدیک مراکش که

 .کشورهای اروپایی است ورود پناهجویان و مهاجران غیرقانونی به

های اخیر، این شهر قاره آفریقا قرار دارد. طی سالدر سواحل شمالی  یکی از شهرهای خودمختار اسپانیا است که  ملیلیه،

 .کانونی برای مهاجرانی تبدیل شده که سعی دارند خود را به اروپا برسانند به

ای دارد چرا که با گذشتن  ویژه  مشترک مراکش و مناطق تحت حاکمیت اسپانیا، برای مهاجران غیرقانونی جاذبه  مرزهای

 .شوندمی اروپا از آنها در عمل وارد خاک اتحادیه

 پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید - با خبردریافت رایگان خبرنامه

  آبونه شوید

مهاجران اقدام به عبور   است که تعداد قابل توجهی از  این اولین بار از زمان آغاز مجدد روابط دیپلماتیک مراکش و اسپانیا

 .انداز مرز کرده

عنوان یکی از تهدیدهای امنیتی   تالش دارد تا موضوع مهاجرت را به که میزبان نشست ناتو در هفته جاری است،  اسپانیا

خود بخواهد تا به تهدیدات امنیتی جناح جنوبی این اتحاد تمرکز مضاعفی    برای جناح جنوبی ناتو مطرح کرده، از شرکای

 .باشند شتهدا
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از ناتو خواسته است تا به تهدیدات غیرنظامی مانند    در همین راستا، خوزه مانوئل آلبارس، وزیر امور خارجه اسپانیا،

 .در آفریقا هم رسیدگی کند انرژی و مهاجرت غیرقانونی استفاده سیاسی از منابع

 ".کننده استآفریقاهم بسیار نگران ریم، اما وضعیتمارگاریتا روبلس، وزیر دفاع اسپانیا هم گفته است: "در اروپا جنگ دا

 .خواستار تحقیق درباره مرگ مهاجران آفریقایی در مرز با اسپانیا شدند اسپانیا، گروه های حقوق بشری در مراکش و

 رادیو فرانسه 

 

اسپانیا، به مرگ نزدیک به بیست تن و  (، ِملیّاMelilla) ملیلیه  مهاجر آفریقایی برای ورود به شهر ٢۰۰۰تالش حدود 

  .تعدادی دیگر منجر شد مصدومیت

غیرقانونی به مرز مشترک میان مراکش و منطقه ملیال ی  هایی که پس از هجوم نزدیک به دو هزار مهاجردرگیری

 .بر جا گذاشتکشته و تعداد زیادی مجروح  ۱٨ اسپانیا رخ داد، دست کم

مرز میان  مرزی، شامگاه جمعه و با حمله پناهجویان و مهاجران غیرقانونی به حصار امنیتی زد و خورد در این منطقه

 .منطقه تحت حاکمیت اسپانیا و مراکش آغاز شد

 .زدند مهاجران، در تالش برای عبور از مرز، دست به تخریب ویا باالرفتن از حصار
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مامور مرزبانی مراکشی خبر   ۱۴۰پناهجو و  ۶۳مهاجر و مصدومیت   ۱٨از مرگ  ات مراکشمقام گزارش رویترز، به

گوید آنها شهروندان  را به اعمال خشونت متهم کرده و می داده اند. وزارت کشور مراکش، مهاجران غیرقانونی

 .اندآفریقا بوده کشورهای جنوب صحرای

شوند، از باالی حصار مرزی سقوط کرده تعداد دیگری نیز در   لیهبرخی از این افراد که قصد داشتند وارد منطقه ملی

 .نیروهای امنیتی جان خود را از دست داده و یا مجروح شده اند جریان درگیری با

متر عبور کنند و وارد   مهاجر موفق شدند از دو حصار مرزی موازی به ارتفاع شش  ۱۳۳این گزارش، نهایتا  بنابر

 .شوند منطقه تحت حاکمیت اسپانیا

ترین گذرگاه  الطارق، مهمتنگه جبل رود، به دلیل همسایگی باترین کشور آفریقایی به اروپا به شمار مینزدیک  مراکش که

 .کشورهای اروپایی است ورود پناهجویان و مهاجران غیرقانونی به

های اخیر، این ارد. طی سالدر سواحل شمالی قاره آفریقا قرار د یکی از شهرهای خودمختار اسپانیا است که ملیلیه،

 .کانونی برای مهاجرانی تبدیل شده که سعی دارند خود را به اروپا برسانند شهر به

ای دارد چرا که با گذشتن ویژه مشترک مراکش و مناطق تحت حاکمیت اسپانیا، برای مهاجران غیرقانونی جاذبه مرزهای

 .شوندمی از آنها در عمل وارد خاک اتحادیه اروپا

 پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید - با خبریافت رایگان خبرنامهدر

است که تعداد قابل توجهی از مهاجران اقدام به  این اولین بار از زمان آغاز مجدد روابط دیپلماتیک مراکش و اسپانیا

 .اندعبور از مرز کرده

عنوان یکی از تهدیدهای  تالش دارد تا موضوع مهاجرت را به که میزبان نشست ناتو در هفته جاری است، اسپانیا

خود بخواهد تا به تهدیدات امنیتی جناح جنوبی این اتحاد تمرکز   و مطرح کرده، از شرکایامنیتی برای جناح جنوبی نات

 .باشند مضاعفی داشته

از ناتو خواسته است تا به تهدیدات غیرنظامی مانند   در همین راستا، خوزه مانوئل آلبارس، وزیر امور خارجه اسپانیا،

 .در آفریقا هم رسیدگی کند انرژی و مهاجرت غیرقانونی استفاده سیاسی از منابع

کننده آفریقاهم بسیار نگران مارگاریتا روبلس، وزیر دفاع اسپانیا هم گفته است: "در اروپا جنگ داریم، اما وضعیت

 ".است

 .خواستار تحقیق درباره مرگ مهاجران آفریقایی در مرز با اسپانیا شدند اسپانیا، گروه های حقوق بشری در مراکش و
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