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 صفحه                                        عنوان                                                                    

 4---------------------------------------------------------------------------------------------------- مل اخبار اخبار کا

 4------------------------------------------------------ کرد ریمهاجر و دو قاچاقبر را دستگ ۸۷ سی: پلیشمال هیمقدون

 5---------------------------------------- ی د  یشو ولډنځد منع فرمان   شلوېو وړد خو والوډپر ک ېک ارښ ېفرانسه: کال

 7---------------------------------- استرانده هیترک  یهزار پناهجو را به سمت آبها 17کم دست ری اخ یهاماه یط  ونانی

 8----------------------- کند یم هیمحل را تخل نیا ایتالیا سیکمپ لمپه دوزا، پل تیخشم آلود به وضع یواکنش ها یدر پ
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 مهاجر نیوز

 

مهاجر را در یک کامیون در بخش جنوبی این کشور پیدا کرده است. به گفته مقامات،    ۸۷پلیس مقدونیه شمالی می گوید 

 .نیز در ارتباط با این رویداد بازداشت شده انددو مظنون قاچاق انسان 

مهاجر غیرقانونی را در یک تریلر کامیون در بخش جنوبی این کشور   ۸۷نیروهای امنیتی در مقدونیه شمالی می گویند  

 .پیدا کرده اند. مقامات می گویند که دو مظنون را در ارتباط با این قاچاق بازداشت کرده اند
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پاکستانی، دو کنگویی و یک هندی هستند. این مهاجران  ۳۹مهاجر سوری،    ۴۵ت شدگان شامل  به گفته پلیس، بازداش

 .شنبه گذشته در بزرگراهی در نزدیکی شهر گوگلیا توسط پلیس گرفتار شدند

پلیس همچنان از بازداشت دو تبعه مقدونیه به اتهام قاچاق انسان خبر داد. اگر این دو مرد مجرم شناخته شوند، ممکن  

 .ت به پنج سال زندان محکوم شونداس

گمان می رود این مهاجران از یونان به مقدونیه شمالی رفته اند تا به صربستان و سپس به کشورهای اروپایی برسند.  

 .آنها توسط مقامات به مرکز مهاجران در گوگلیا برای اخراج به یونان فرستاده شده اند

چند روز گذشته تعداد زیادی از پناهجویان که قصد داشتند از طریق بالکان    به گفته نیروهای امنیتی مقدونیه شمالی، در

 .خود را به کشورهای اروپایی برسانند، در این کشور بازداشت شده اند

 .بسیاری از آنها از یونان به مقدونیه شمالی و سپس به بالکان به کشورهای اروپایی سفر می کنند

یه شمالی به دلیل شیوع ویروس کرونا بسته شده است. اما باندهای قاچاق همچنان  در دو سال گذشته مرز یونان با مقدون

پناهجویان را از ترکیه به یونان و باالخره به کشورهای   در منطقه فعال هستند و سعی می کردند از طریق صربستان 

 .اروپایی دیگر منتقل کنند

زارشی اعالم کرد که درآمد ساالنه قاچاق مهاجران از طریق سال گذشته سازمان بین المللی منع جرایم سازمان یافته در گ

میلیون یورو رسیده است. بر اساس این گزارش، بیشتر افرادی که می خواهند از طریق بالکان خود را به   ۵۰بالکان به  

 .کشورهای اروپایی برسانند، شهروندان افغانستان، سوریه، پاکستان و بنگالدیش هستند

، قاچاقبران هفت کشور از طریق قاچاق مهاجران در بالکان غربی، در مرزهای  ۲۰۲۰در سال    بر اساس این گزارش،

میلیون یورو دریافت کردند. مناطق گوگلیا درمقدونیه شمالی،    ۲۹تا    ۱۹،۵آلبانیا، مقدونیه شمالی و یونان، در حدود  

 .ته می شوندکاکاویا و کاپچتیکا در آلبانیا به عنوان مناطق اصلی قاچاق مهاجران شناخ

 کډوال نیوز 

له تېرو دوو میاشتو راهیسې د فرانسې د کالې ښار په مرکز کې نور د ناراجسټرو سازمانونو له خوا پر کډوالو د خوړو  

د یاد فرمان نه عملي کېدل ځکه پر وضعیت نه دی اغېز  د وېشلو د منع فرمان نه عملي کېږي. خو سازمانونه وایي چې  

 .کړی چې دوی ال هم د خپلو فعالیتونو د ترسره کولو لپاره له خنډ سره مخ دي

د کالې ښار په مرکز کې د ناراجسټرو سازمانونو له خوا پر کډوالو د خوړو د وېشلو د منع فرمان د تېرې می میاشتې له  

 .مې نېټې راهیسې نه عملي کېږي۲
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پر  مه د پا دو کالې قومندان لوی لو فران یو فرمان کې ]د کالې ښار د مرکز په ځینو سیمو کې[ ۱۰د سپټمبر پر  ۲۰۲۰د 

عامه نظم ته د زیان رسولو او د کورونا وېروس له امله د لګول شویو بندیزونو   مهاجرو د خوړو او څښاکو اوبو وېشل

 .په خاطر منع کړي وو

پر کډوالو د خوړو وېشلو په جریان کې ټولنیز واټن چارواکو ویلي وو چې له دولت سره د ناراجسټرو سازمانونو له خوا  

 .نه مراعاتېږي

دا پرېکړه چې چارواکو هره میاشت تمدیدوله هغه مهال بېالبېل غبرګونونه راپارولي وو. سازمانونو اجازه درلوده چې  

 .یوازې په هغو سیمو کې کډوالو ته ډوډۍ ورکړي چې نومونه یې د قومندانۍ په فرمان کې نه وو راغلي

په ورته مهال د پا دو کالې قومنداني وایي چې د فرمان د نه تمدیدېدو دلیل کالې کې د روغتیایي وضعیت ښه والی دی.  

یادې قومندانۍ د یوه ایمېل په ځواب کې کډوال نیوز ته ویلي: »د یاد فرمان موخه له کورونا ویروس سره تړاو لرونکو  

وی و. خو کالې کې د وضعیت په پام کې نیولو سره د فرمان تمدیدولو ته ګواښونو او عامه نظم ته د زیان رسولو مخنی

 «.اړتیا نه وه

دا په داسې حال کې ده چې په تېرو څو ورځو کې فرانسه کې په کورونا ویروس د اخته شویو کسانو شمېر کې یو ځل بیا  

ډېر کسان په کورونا اخته شوي وو  زره    ۱۶۰مه تر ۷زیاتوالی راغلی دی. د رسمي شمېرو له مخې د جوالی میاشتې پر 

 .سلنه زیاتوالی ښیي ۲۱چې د تېرې اونۍ پرتله 
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مهاجر پلوه سازمانونه بیا وایي چې په عمل کې د کالې ښار په مرکز کې پر کډوالو د خوړو وېشل ناشوني دي. دوی زیاتوي 

 .چې په منظمه توګه یې د رضاکارانو مخه نیول کېږي او نغدي جریمې پرې لګول کېږي

د سالم سازمان غړې کلې میلو کډوال نیوز سره خبرو کې وایي: »موږ د تل په شان د خپلو فعالیتونو د ترسره کولو لپاره 

 «.له ستونزو سره مخ یو. د یاد فرمان له تمدید کېدو او یا نه تمدید کېدو سره به وضعیت کې کوم بدلون نه راځي

ګ په موخه د فرانسې په شمالي ښار کالې کې ژوند کوي. دوی تمه لري  زره مهاجر برېتانیا ته د ورت  ۱دمګړۍ شاوخوا  

  .چې د الریو یا کوچنیو کښتیو له الرې برېتانیا ته واوړي

 رادیو ترکیه 

در این گزارش تاکید شده که راندن پناهجویان از مرزهای دریایی یونان به سیاست رسمی کشورهای اروپایی تبدیل شده  

 .است

 

ارشی اعالم کرد که نیروهای یونانی  طی گز گزارشگر ویژه حقوق مهاجران سازمان ملل متحد فیلیپه گونزالس مورالس،

 .اندخود به سمت آبهای ترکیه رانده مرزهای دریایی هزار پناهجو را از 17کم های اخیر دستطی ماه
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مرزهای   منتشر شده، تاکید شده که راندن پناهجویان از تبعید شدگان اروپا در این گزارش که توسط شورای پناهجویان و

 .می کشورهای اروپایی تبدیل شده استبه سیاست رس دریایی یونان

درباره عواقب نگران کننده چنین اقداماتی و  هشدارهای سازمان بین المللی توجهی کشورهای اروپایی بهمورالس از بی

 .ادامه این سیاست خبر داده است

هاجرتی هشدار داده  های مکشورهای اروپایی به منظور مخفی کردن نتایج اقدامات و سیاست وی همچنین نسبت به تالش

 .است

پناهجویان، تاکید کرده که این  ویژه حقوق مهاجران سازمان ملل متحد همچنین با انتقاد از رفتار یونان با گزارشگر

افغانستان، سوریه، پاکستان، سومالی و بنگالدش را به ترکیه عودت  های پناهجویی شهروندانکشور تمامی درخواست

 .داده است

یونان تبدیل شده است، از رانده شدن  همچنین با بیان اینکه راندن پناهجویان به دریاهای آزاد به سیاست عملی دولت وی

 .های آزاد خبر داده استاند خود را با شناور به یونان برسانند به آبداشته هزار پناهجو که سعی 17کم دست

های مردم نهاد حامی حقوق پناهجویان توسط  د علیه سازمانهای شدی در این گزارش همچنین نسبت به اعمال محدودیت

  .یونان انتقاد شده است

 مهاجرنیوز

عمومی را  هایی راجع به وضعیت زندگی مهاجران در کمپ لمپه دوزا نشر شد و خشم و ناراحتی پس از این که گزارش

 .برانگیخت، نهادهای ایتالیایی این جا را تخلیه می کنند

زندگی در این   پرازدحام پناهجویان در جزیره ایتالیایی لمپه دوزا آغاز کرده اند. شرایط  ل به تخلیه کمپنهادهای مسئو

 کمپ از نظر بهداشتی بسیار وخیم بود.
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   مهاجران جوان در داخل کمپ ناحیه ایمبریاکوال در جزیره لمپه دوزا. عکس: آرشیف/ انسا

مهاجر را  ۶۰۰سواحل شمال افریقا قرار دارد. یکشنبه صبح، نیروی دریایی به همین خاطر  جزیره لمپه دوزا در برابر

 .ر سیسیلی انتقال دادبه پورتو امپدوکله د

به گزارش ها و   تن دیگر را سوار کند. روند تخلیه این کمپ در واکنش ۶۰۰لمپه دوزا برگشت تا  بعد، این کشتی به

 .وقایع اخیر در این جزیره به جریان افتاد

در حالی که این مکان برای  .مهاجر در این کمپ بودند ۱۸۰۰اواخر هفته گذشته، براساس آمارگیری، بیش از  در

 .تن ساخته شده است ۳۵۰سکونت حداکثر

سعی دارند این کمپ را هرچه   می رود که در هفته پیش رو مهاجران بیشتری به جزیره برسند. نهادهای دولتی انتظار

به عنوان   سیسیلی که مسئول لمپه دوزا است، روز سه شنبه را  زودتر تخلیه و پاکسازی کنند. شهردار اگریجنتو در

 .کرده است مهلت نهایی تعیین

تصویر و یک ویدیو را از این کمپ نشر کرد، بسیاری   پس از این که جیوزی نیکولینی، شهردار پیشین لمپه دوزا چند

 .وضعیت آن اعالم کردند خشم و ناراحتی شان را از

ازکشیده اند و در اطراف آن ها سطل باز بر روی یک تشک کهنه در در این تصاویر افرادی دیده می شوند که در فضای

کودکان نیز شامل این  زباله و انبوهی از زباله ها در مسیرهای رفت و آمد قرار دارد. زنان باردار و های پرشده

 «.توانستند از لیبیا باشند، اما نه، این جا ایتالیا است مهاجران هستند. نیکولینی نوشت: »این تصاویر می
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

شرم آور خواند. او افزود،  دی جیاکومو از سازمان مهاجرت ملل متحد )آی او ام( وضعیت را در یک توییت فالویو

 .بلکه سیستم پرنقص تقسیم مهاجران است .مشکل شمار مهاجرانی که به این جا می رسند، نیست

مهاجرانی که به  .اجر با قایق به این کشور رسیده اندهزار مه ۳۰که در سال روان بیش از  وزیر داخله ایتالیا اعالم کرد

 .لمپه دوزا می آیند، شامل این مهاجران هستند
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