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 انون وکالی وانک

 کمیسیون مهاجرت و پناهندگی 

واقع در دریاچه ی وان  ۲۰۲۰ژئن   ۲۷ن در تاریخ گزارش تحلیلی در مورد واقعه ی قتل عام مهاجرین و پناهندگا

  ۲۰۲۰آگوست  ۵
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 کانون وکالی وان

کمیسیون مهاجرت و پناهندگی 

ژئن    ۲۷گزارش تحلیلی در مورد واقعه ی قتل عام مهاجرین و پناهندگان در تاریخ 

 واقع در دریاچه ی وان  ۲۰۲۰

مقدمه  -۱

بنام روشن    یک خبرنگار آزاد در شهر وان  از طرف    بعد ازظهر    ۱در حوالی ساعت    ۲۰۲۰.۰۶.۲۹در تاریخ       

به همراه صد    وی دیده می شود خبر از غرق شدن یک قایق    اجتماعی  که در عکس از پست کانال  همانطور  ،    تقوا  

پناهنده در آن داده می شود 

به طور    ئیات  کانون وکالء برای تایید و بررسی جزکمیسیون مهاجرت و پناهندگی  به دنبال این خبر در همان روز  

 د .عازم محل واقعه شدناضطراری گرد هم آمده و 

 در روستای    عهچه ، به محل واقاوزگوگ  نی هلو  ژیان اوزکاپالنژیندار اوچار ،  به نام های  ء عضو کمیسیون  وکال      

در مورد روز واقعه دهیار  .  یات بیشتر با دهیار روستا صحبت کرده اند  کسب اطالعات با جزئ رفتند و برای   اورن  تیچ

و در ادامه  ه ها خواهم دید یا نه .  زآثاری از جنا  تا ببینم  م و منتظر می نشستم  به کنار دریاچه می رفت اینگونه بیان میکند  

قایق  به علت بی کفایتی صاحب  طبق گفته های دهیار  ه است .های خود را با اعضای کمیسیون در میان گذاشتدانسته  

.ده است بو(ا.م) قایق    این واقعه صاحب ده نفر جان باختند و تنها بازمان۱۱۲
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و همراهی دهیار برای بررسی و مشاهده محل واقعه از نزدیک به طرف ساحل جزیره  به درخواست  در ادامه       

به محل    هیئت  ورود  اجازه  جزیره به دلیل نداشتن حکم دادگاه ،   به اما در طول مسیر منتهی  چارپاناک حرکت کردیم .  

بیان شده است اینگونه    مبا ماموران ژاندارانجام شده    یهاگفتگوطی  داده نشده است .  منیروهای ژانداراز طرف    واقعه  

تابستانی  یک شخص که در یک وی هم همسر وی    ازاست بازداشت شده و  نگهبان بوده  نزدیک در محل واقعه  الی 

( به صورت برهنه به  .اصاحب قایق )م  ۲۰۲۰.۰۶.۲۸تاریخ  در  ی بیان داشته است که  و  بازجویی صورت گرفته است

 خانه آنها آمده و برای تماس گرفتن با خانواده اش از آنها تقاضای تلفن کرده است و آنها نیز تلفن در اختیارش گذاشته 

ه  مقامات ، در پاسی از شب بازداشت شدعدم اطالع رسانی بموقع  و    (ا. همکاری با )م  بان به علت  ایت نگهاند و در نه

است .

وخامت آن ، کمیسیون مهاجرت و  و در نظر گرفتن    ل واقعه  گرفته از محصورت    طی مشاهدات و بررسی های      

این واقعه و قرار دادن تثبیت و  جهت روشن سازی تمامی ابعاد  از وکالء داوطلب    را    به همین منظور هیئتی پناهندگی  

.تشکیل شده است افکار عمومی ختیار ا برای خود از واقعه را به صورت گزارشی کامل ارزیابی های 

کانون وکالء وان  و عضو هیئتکمیسیون مهاجرت و پناهندگی  مسئول  تشکل از  می  ین هیئت بررسی و تحقیقات ا        

ژیندار اوچار ، وکیل اونور جان و وکیل ، وکیل  چه  اوزگوگ  نیهلوکیل محمود کاچان ، عضو کمیسیون وکیل  مدیره  

ژیان اوزکاپالن  می باشد . 

رویداد - ۲

این اخبار که در شبکه  صحت  ،    شهر وان  عمومی  به اطالعات بدست آمده از محل واقعه و دادستانی  با توجه       

آغاز شده در رابطه با این رویداد    طی تحقیقات  .تایید شده است  های اجتماعی منتشر شده است از طرف کانون وکالء ما  

 ۲۰۲۰.۰۶.۲۹ژاندارم توشبا در تاریخ  در بازجویی هایی که در ایستگاه پلیس    (  ا.شخص مظنون به قاچاق انسان ) م

( در  ا.سعموزاده اش )قرار گرفته است ، مظنون اینگونه واقعه را شرح می دهد که  سترس  صورت گرفته است و درد 

)ا.م (، تو هم بیا .  حوالی بعدازظهر با وی تماس گرفته است و گفته است : که امشب پناهنده داریم    ۲۰۲۰.۰۶.۲۷تاریخ  

که مالک آن پدر او هست ، زیرا قایق مسافری  کنند  عموزاده اش متوجه می شود قرار است مهاجر جابجا  از این گفته  

از کلمه مسافر استفاده کرده اند . و از استفاده نمی شود به همین علت به صورت رمزی  برای جابجایی مسافر نرمال  

آنها همکاری کند و گفته نمی خواهد که با آنها  قرار است مهاجر جابجا شود و ترسیده است که با  کلمه مسافر متوجه شده  

گرفته است    با آنها  تصمیم به همکاریولی عموزاده اش میگوید که همه آنها مدرک دارند نترس ، بعد از این جمله  برود  

به نزدیک سواحلی   دقیقه برای سوار کردن او  ۱۹:۳۰حوالی ساعت  ( در همان روز  ا.تحت کنترل )س قایق مسافری    .

در این (  ا.، عموزاده اش )س کسی نبوده است  رفته است . در قایق بجز او و عموزاده اش  که به خانه او نزدیک بوده  

تاتوان و به روستای رشادیه واقع در شهرستان  از جزیره چارپاناک سوار کرده    حین به او می گوید که مهاجرین را

را  اما از اینکه چند مهاجر جابجا خواهند کرد و اینکه مهاجران  س برده و آنجا پیاده خواهند کرد  یلوابسته به استان بیت

در کارهای تکنیکی مربوط به  برای کمک کردن    او را(  ا.س)  شعموزاده ا.    چه کسانی خواهند آورد چیزی نگفته است

مراقب مهاجرین هم  که باید در قایق انجام میداده باید در کنار کارهایی ( ا.، زیرا )س قایق می خواسته است موتورخانه 

بابت این همکاری  (  ا.. )ساستآن را ایجاد نکنند و این کارها به تنهایی قابل انجام نبوده  می بود تا دعوا و مشکالت امثال  

بودلیر داده  ۷۵۰قول   وی به 

خود او راندن اینگونه بیان کرد که با قایق به طرف جزیره چارپاناک به راه افتادند و به دلیل اینکه  و در ادامه       

۲۱:۵۰و به این صورت حوالی ساعت  قایق را به عهده گرفته بوده است .  عموزاده اش راندن  بلد نبوده است  قایق را  

دیده  واینکه جلب توجه نکنند چراغ های قایق را روشن نکردند  برای  به نقطه ایی نزدیک جزیره چارپاناک میرسند و  

(  ا.ند در اینجا )سشن های ساحل منتظرروی  در جزیره چارپانک    اورن    ساحل روبه روی چیت مهاجران در    است که

شده است   ، متوجه ( با این شخص  ا.. از صحبت های )ساست  با نور از ساحل عالمت میداده صحبت کرده     هکسی کبا  

ترجمه برای آنها انجام  هماهنگی میان مهاجران و  و در اینجا بعنوان مترجم کار  که او یک شهروند افغانستانی بوده  

مترجم به آنها کمک کرده است تعداد سوار کردن مهاجران ، قایق به ساحل نزدیک شد  میداده است بعد از آن برای  
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زن    ۶یا    ۵مهاجر اعم از    ۸۰،    ۷۰بخاطر نیاورده و حدس میزند که حدودا    مهاجرینی را که سوار قایق شده اند را دقیقا 

و قایق به صورت چراغ خاموش داخلی و خارجی قایق کامال پر شده است  کودک سوار قایق شدند . مکان    ۲یا    ۱و  

ر موازی با  مقدابعد از آنکه یک    ۲۲:۰۵حوالی ساعت  و به صورت موازی با ساحل به راه افتاده است  کمی با فاصله  

تقریبا بعد از یک ساعت طی مسیر  ساحل حرکت کردند از ساحل دور شده و در آب های آزاد به راه خود ادامه دادند  

و خود او برای راندن قایق را برعهده داشته است  (  .ا)سدر این حین  شده است  ، آب های دریاچه مواج    س  یبیتلبه سمت  

به طور کامل وارد نشده است در این حین  پر بودن کابین  یک لحظه وارد کابین شده و از آن خارج می شود اما به دلیل  

گرفتگی قایق از  موتور قایق را کنترل کرده است و متوجه آبامواج بشدت به قایق برخورد میکرده است و به همین دلیل  

و از او خواسته است که عقب قایق را رو به امواج ( اطالع داده  ا.سوع را به )و موضآن قسمت شده و ترسیده است  

( تالش  ا.و زمانیکه )ساین حین یک موج بشدت به بغل قایق برخورد کرده و باعث لرزش قایق شده است  بچرخاند در  

و موجب سرنگون شدن قایق به    برای چرخاندن قایق داشته یک موج سنگین از طرف راست به قایق برخورد کرده

از هوای ایجاد شده در میان ر آب مانده است در لحظه اول خودش  سمت چپ شده و خودش به همراه تمامی مهاجرین زی

خروج  انی که موفق به  مهاجرو بعد از آن به همراه خودش  به بیرون آمدن از قایق شده است    در استفاده کرده و موفق

را که  بعضی از مهاجرین    ،شود   متوجه زخمی بودن خود می  حیندر این  شناکنان به سطح آب آمدند  از زیر قایق شدند  

( را می  ا.)س، اسم او را فریاد میزده و بعد از مدتی  (  ا.و خود او برای پیدا کردن )سبه سطح آب آمده بودند را میبیند  

و بعد از آن شناکنان به  ( قبل از او به سطح اب آمده است  ا.سکه )متوجه میشود  به دنبال او می گردد  بیند که او نیز  

دهانش شده و به همین دلیل قایق در حال غرق شدن بوده مقدار زیادی آب وارد  کنار یکدیگر آمده و میگوید زمانیکه  

( از اینکه دارد ا.س)است    ( برای درآوردن لباس هایش کمک کردها.به )سدر این حین  شروع به غرق شدن کرده است  

در این حین یک  است  و او نیز تالش برای آرام کردن او میکند  غرق میشود و دیگر رمقی برایش نمانده است گفته  

را میبیند و دستش را دراز کرده و از کیف  یکی از مهاجرین باشد    متعلق به   فکر میکرد   کیف  شناور روی آب که 

که در سطح به همراه خودش دیگر مهاجرینی    در ساعت واقعه    و بعد از آنسطح آب بماند    میگیرد تا به کمک آن روی

اچهیدر آن لحظه  دراز آنها میخواسته به طرف او بیایند و جای دیگری نروند  آب بودند را با صدای بلند صدا زده و  

قه یدق ۴:۳۰  ی ال ۴ ی در ساعتها م، یدر سطح آب بمان د یبود که با نیا میداد  ی انجام م د یکه با ی مواج بود و تنها کار یلیخ

 )س.ا(کرد    ی که به طزر مداوم به ما برخورد م  ییاثنا به خاطر موجها  نیدر ا  م، ی آب بمان  ی رو  م یکرد   ی صبح، تالش م 

دیآب خورده بود، و شروع به فرورفتن و برآمدن در آب کرد،تا زمان طلوع خورش  یاد یز  ارخسته شده بود او به مقد 

جان خود را از دست داده بود، قصد داشتم جنازه را از آب   )س.ا(اثنا    نی آب نگه دارم فقط در ا  یتوانستم که او را رو

شروع به شنا    چارپانک   رهی را آنجا رها کردم و به طرف جز  )س.ا(ا نداشتم و  بکشم فقط توان  نگه داشتن او ر  رونیب

 .دم یرس یکردن کردم و به خشک

بازداشت شده و تحت نظر است، شکل    زی نفر جان سالم به در برده و او ن  ک یواقعه فقط    نیاز ا  نکهیبه خاطر ا  

شده است. دهیآن مهم د  ی شفاف ساز نهیشخص در زم   نیا اناتیو ب داد یرو نیوقوع ا

ی را آشکار م  داد یرو  نیموجود است لکن در کل وخامت ا  یاد یز  یو کمبودها  ض یمضنون ضد و نق   اناتیب  در      

ی آن جا   یشفاف ساز  هیبرود در زمن  شیبه صورت فعال پ  قاتیتحق  نیکه  ا  یتناقض ها و کمبودها درصورت  نیسازد. ا

. ستین  یبحث

را که   )م.ا(  ه به همرا گریشهر وان«،  حکم بازداشت پنج مضنون د  یعموم یپرونده، »دادستان ن یدر رابطه با ا  

صادر شده است.  ییمرتبط بوده اند ،از طرف دادگاه جنا داد یرو نیبا ا

پرونده    داد ی رو  نیکه هنوز بازداشت نشده اند، در رابطه با ا  ینیپرونده و مضنون  نیبه خاطر کمبود مدارک در ا  

نگرفته است.  ی گزارش جا نی در ا قات ی تحق ن یا گر ید  اتییانده و جزراکد م

که پسر خود را   نیمراجعه کرده و با فکر ا وان ی کانون وکالاز جانباختگان به  یکیخانواده  داد،یرو نی بعد از ا     

پسرا ن آنها   رایبود را نشان داده ز دهیرا که از طرف پسرشان به دست آنها رس ییوید یدر آن واقعه از دست داده اند، و

با خانواده خود به    دئویهر لحظه و هر مکان که  در آن  قرار داشتند را به صورت عکس و و  هیاز بدو ورود به ترک

شود که   یم   دهید   ریدر تصاوما به اشتراک گذاشته شده است.    ونیسیبا  کم  دئوهایو و  ریتصاو  نیگذاشتند.ا  یاشتراک م

کنند.   یم  یشوخ گریکد ی قرار دارند، و با   قیقا ن ییپناهنده / مهاجر به صورت نشسته وسر پا در قسمت پا یاد یتعداد  ز

 ی اش قرار دارد  و تعداد  یکودک  و در کنارش کوله پشت  کینشسته است و در بغل او    نیزم   یمهاجر که بر رو  کی

لیاز وسا  رند، یقرار نگ  قی قا   ی لرزش ها  ر یتحت تاث  نکهیهم که سر پا هستند به خاطر ا  یهم در حال چرت زدن و کسان 

شوند. یمشاهده م ریگرفته اند در تصاو م ، پارچه و ... را محک یمختلف مثل روسر
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 دئوها یو و  ر ی. تصاومهم است  ار یمدرک بس  ک ی و هم    داد ی رو  ن یهم نشان دهنده وخامت ا  دئوهایو و  ریتصاو  ن یا     

تار  ونی سیکم  ترییتو  یاز صفحه رسم  ا  خی ما در   با افکار عموم  نیانتشار  به اشتراک گذاشته خواهد شد.   یگزارش 

http://twitter.com/Vaniltica

  ن یشود که چند نفر از ا  یم   دهیما قرار داده است د   اریخانواده در اخت  نیکه ا  ییدئوهایو و  ریدر ضمن در تصاو     

شده اند،    ری درگ  گر یکد یبا    چارپاناک  رهیدر جز  ق، یقا  یانتظار برا  ن یدر ح  ی نامعلوم  لیاز روز به دل  یگروه در ساعت 

منصرف شده اند و از محل حادثه دور شده   ق یقا  نیشدن در ا  سوارشرکت داشته اند از    ی ریدرگ  نیکه در ا  ی و چند نفر

به اشتراک   یر یدرگ  نیمربوط به ا  یدئویشده اند و  ریژاندارم دستگ  یشود که از طرف مامورها  یم  اند و بعد از آن ادعا

س یپل  طرفکه از    یگروه  نیباشد. فقط ا  یوان م  اچهیشود سواحل در  یم   دهید   دئویکه در و  یگذاشته شده است. محل

 ی دئوها ینشده است. و  د ییما  تا  ونیسیادعا از طرف کم  نیگزارش  ا   نینوشته شدن ا  خیشده اند از تار  ریژاندارم دستگ  یها

ما به اشتراک گذاشته شده است. ونیسیکم ترییباال در صفحه تو  نکیادعا در ل نیمربوط به ا

داد ی مربوط به بعد از رو  ییمشاهدات و اثبات ها -۳

در    اتیعمل  نیاول ا  یروزهانجات را شروع کردند. در    اتیمربوطه عمل یسازمانها  ۲۰۲۰/۰۶/۲۷   خ یدر تار     

 دا یغرق شده را پ  قیتالش ها  قا  یهمه    یشده است اما ط  دهید   ییمختلف آن جنازه ها  یوان در جاها  اچهیسطح در

مناسب در دست نبوده و از   زات ینجات، تجه  اتیعمل  نیاست در ا  یداخل  اچهی در  کیوان    اچه یدر  نکهیا  لینکردند. به دل

صورت   نینجات به ا  اتیعمل  یطوالن  یاستفاده شده است. بعد از مدت   ی گارد ساحل  یها  قیو قا  یریگی ماه   یها  قیقا

ن یبه ا  ی حرفه ا  زات یتجه  یر یبا به کارگ  زی ن  ییایدر  یروی ن  ی شهر وان، فرمانده  یو سپس با اعالم فرماندار  افت یادامه  

.وستند یپ اتیعمل

و استفاده از   اتیعمل  نیبه ا  ییایدر  یروهای ن  وستنی، با پ۲۰۲۰.۰۷.۰۸  خ یدر تار  یدفاع مل  عیاظهارات صنا  یط      

ی»ساک« استفاده م مینجات از طرف ت ی ها اتیکه در عمل ییایردریز ی اختصاص یها  ن یو ماش ک،یغواصان درجه  

شده است. دایپ  یمتر کی و در عمق صد و چارپاناک  رهی جز یلومتریک کیغرق شده در  قیشده، قا

شود که هنوز    یم   دهیبه اشتراک گذاشته شده است، د   یکه از طرف وزارت دفاع با افکار عموم  ی ریدر تصاو      

مهاجر    یادیو تعداد ز  ند ی ا یب  رونیب  نیاز آنها نتوانسته اند از کاب  یاریوجود دارد و بس  یاجساد   قیهم در قسمت عرشه قا

جان خود را از دست داده اند. یو پناهنده  با خفگ

اند ا  ونیس یکه کم  ییمالقاتها  یط       نام  یا  لهیشد اجساد با وس  انیب  نگونهیما با مقامات داشته   ( ROW )  به 

امکان درآوردن اجساد توسط غواصان به  بوده،  یهفت متر   در عمق صد و  قیقا  نکهیشده و به خاطر ا  یربرداریتصو

شده    دهیکش  رونیاز عمق آب ب ( ROW ) چنگک وصل به دستگاه  کی با    و اجساد   آب وجود نداشته  ی فشار باال   لیدل

 دا یپ  یبه آنها دسترس  قیقا  ن یاز کاب  یقرار داشته اند را با شکستن قسمت  قیبسته درون قا  یکه در فضا   یو اجساد   اند،

.شده اند  دهیبه سطح آب کش زیکرده اند، و با همان روش آنها ن 

http://twitter.com/Vaniltica
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ت یو احراز هو  یکالبد شکاف  یشده و برا  دهیکش  رونیجسد ب  ۶۱وان    اچهیگزارش ما از در  نیانتشار ا  خ یاز تار     

ما   ونیسیکه از طرف کم   ییمصاحبه ها  یباشد. ط  یم  ی شهر وان، در دست بررس  یقانون  یپزشک  تیریاز طرف  مد 

گ تعداد صورت  اتباع جمهور  یرفته،  به  متعلق  اجساد  ن  تانافغانس  یاسالم  یاز  آنها  و  کنسولگر  زیبوده   یاز طرف 

گرفته شده   یی اجساد عکس ها  ت یاحراز هو  یبرا  ،یعموم  یاظهارات دادستان  ی شده است. ط  د ییافغانستان در استانبول تا

که    ییتاکنون با کمک خانواده ها  داد یرو  خی پاکستان در استانبول فرستاده شده و از تار  یاسالم   یجمهور  ی به کنسولگر

ادامه دارد. تیاحراز هو یازگمشدگان خود خبر ندارند، تالش برا

خود خبر نگرفته اند،    کانیافغانستاان و پاکستان که تاکنون از نزد   ران،یاز ا  ییتاکنون خانواده ها  داد یرو  خیاز تار      

ما در ارتباط هستند    یکانون وکال  یمهاجرت و پناهندگ  ونی سیبا کم  م یبه طور مستق  ا یو    یاجتماع   ی شبکه ها  ق یاز طر  ای

نزد  مورد سرانجام  در  تار  کانیو  از  تاکنون  اند.  کرده  درخواست کمک  ا  خیخود  از    ۱۷گزارش    ن یانتشار  خانواده 

کرده   یمراجعات را به سرعت بررس  نیا  یکانون وکال تمام  ونیسیمختلف با ما ارتباط برقرار کرده اند. کم  یکشورها

. و ستگذاشته ا  انیدر م  یعموم  یکه از طرف خانواده ها ارسال شده است را با دادستان  یتیو عکس ها و مدارک هو

مراجعه کرده و   یقانون  یپزشک   تیریاست به شعبه مد   دهی که به دست ما رس  یتیحال با عکس ها و مدارک هو  نیدر ع

د ییتا  یچهار شهروند پاکستان  تیهو  تیفعال  نیا  یانجام شده است. ط  تیاحراز هو  تیفعال  ونیسیکم  یاعضا  یوکالبا  

آنها احراز شده است به مقامات کشور مربوطه    تیکه هو  یجساد شده است. ا  یآنها اطالع رسان  یشده و به خانواده ها

ی با دادستان  ز ی درخواست ها ن  نیو ا  ابد یر مربوطه انتقال  اطالع داده شده تا رد صورت درخواست خانواده اجساد به کشو

ما همچنان ادامه دارد. یاز طرف کانون وکال ت یاحراز هو یها  ت یگذاشته شده است فعال انیدرم  ز ین یعموم

واقعه صورت گرفته، تا کنون   نیدر مورد ا ۲۰۲۰.۰۸.۰۴ خیما در تار ون یسیکه از طرف کم  یقات یتحق ی در ط     

به    گریجنازه د   ۳نفر شهروند افغانستان بوده،    ۳۴اجساد    نیا  انیشده و در م  دایپ  یپناهنده/مهاجر دسترس  ۶۱به جسد  

جسد و بعد   ۳  نیا  یدگینبوده است. به خاطر پوس  اتعکس قابل اثب  قیآنها از طر  تیهو  یدگ یشدن و پوس  یخاطر متالش

 ی دگیدچار پوس  د یو تابش خورش  ژنیبوده که به خاطر تماس با اکس  یگریوان اجساد د   اچه یدردر سطح    داد یرو  نیاز ا

شده اند. 

مهاجران/ پناهندگان    نیا  یآورده شده و جنازه ها   رونیغرق شده بودند ب  قی که در قا  یاجساد   یطوالن  یبعد از مدت     

لیحادثه،  به دل  نیاظهار داشته اند اجساد ا  نگونهیمورد ا  نیبودند. متخصصان در ا  تیدر مجموع سالم و قابل احراز هو

نرفته اند. نیآن از ب ی آب و فشار باال یادم یبودن آب، سرد  ییای قل ، یمتر ۱۰۷بودن در عمق 

چ ی به ه  تیاحراز هو  یما برا  ونیسیکم  یها   تیفعال  یبا تمام  روز در سردخانه بوده است  ۱۵از    شیکه ب  یاجساد      

ا  دهینرس  ی ا  جهینت ن  نیو در  ا  چ یه  زی مدت  ا  ی گونه مراجعه  به هم  نیدر مورد  اجساد   نیا  لیدل  ن یاجساد نشده است 

مختلف جان خود را از دست داده اند به صورت    یها  سببکه به    یدر»قبرستان گمنامان« که قبالً پناهندگان و مهاجران

تپه«، شهرستان »توشبا« از توابع استان    رانیمشخص دفن شده اند.قبرستان در محله »س  ی شده و در جا  ی شماره بند 

وان قرار دارد.
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حادثه بوده است؟ کی  ۲۰۲۰.۰۶.۲۷ خی تار دادی رو   ای آ -۴

از پناهندگان و مهاجران در شهر وان اتفاق افتاده است. در قسمت    یریچشمگ  ریبه بعد مرگ و م  ۲۰۱۸از سال       

و    نیا  رینظ  یدادهایما رو  ونیسیقرار گرفته و از طرف کم یدر دست بررس   دادهایرو  نیا  ل یگزارش ما دال  ی بعد   یها

مورخ   داد یگذاشته خواهد شد.  در رو  انی در م  آمدهبه دست    ی ها  افتهیو    مربوط به آن، مشاهدات  قاتی تحق  جهیدر نت

مهاجر و پناهنده   ۷که موجب مرگ    سیتلیاز توابع استان ب   جواز  لیآد سواحل شهرستان    ی کیکه در نزد   ۲۰۱۹.۱۲.۲۶

نبودن   یحادثه قلمداد کرد و اتفاق  کیتوان    یرا نم  ۲۰۲۰.۰۶.۲۷مورخ    داد یرو  لیدل  نیشده و به هم  یشده بود، بررس

است. دهیما به اثبات رس  ون یسیاز طرف کم داد یرو نیا

۲۰۱۹.۱۲.۲۶ خ یجواز در تار ل یدر سواحل آد ق یحادثه مرگبار غرق شدن قا •

در شهرستان   ی باگ  کیار یسواحل روستا ی متر ۲۰در ق یقا ک ی ۰۱:۰۰ساعت  یحوال ۲۰۱۹.۱۲.۲۶  خیدر تار       

 ران،یپاکستان، افغانستان، ا  ی ها  تیپناهنده / مهاجر از مل  ۷۹سرنگون شده که حامل    س،ی تلیجواز از توابع استان ب  لیآد 

مارستان ینفر در ب  ۱نفر در محل حادثه و    ۶اند فقط    افته ینفر نجات    ۷۲  داد یرو  نیبنگالدش و هندوستان بوده است، در ا

 خینجات در طول روز در تار  اتیعمل  یمهاجر/ پناهنده جان خود را ازدست داده اند. ط  ۷جواز در مجموع    لیآد   یدولت
 اجساد کشف شده اند. نیا ۲۰۱۹.۱۲.۲۶
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تن از آنان    ۴  تیو احراز هو  ینفر مهاجر / پناهنده جان خود را از دست داده بودند بعد از کالبد شکاف  ۷که    دادی ور  نیدر ا       

اتباع   گریتن از اجساد د  ۲بنگالدش فرستاده شد و    یبرگشت  به کشورشان به کنسولگر  یاز اتباع بنگالدش بوده  و اجساد  برا

 نیپاکستان در استانبول فرستاده شدند و در ا  یت داده به کشورشان به کنسولگر بازگش   یاشکل بر  نبه هما  زیپاکستان بوده و آنها ن

جواز دفن شده   لیآد  قبرستان گمنامانروز ماندن در سردخانه در    ۱۵ناموفق بوده و بعد از    تشیاحراز هو  ۶پرونده جنازه شماره  

است.

ماجرا بوده   نیا  یپناهنده / مهاجر را که قربان  ۷۲  یخود، گفته ها  قاتیتحق  یجواز ط  لیآد  یعموم  یدادستان  دادیرو  نیبعد از ا       

کیبه    هیآمدن به ترک  یکار کردن آمده اند، و برا  یبرا  هیاست: به استانبول ترک  نگونهیمشترک آنها ا  انات یاند، گرفته شده و ب

ً یوارد شهر وان شده، تقر  انریاز ا  ۲۰۱۹.۱۲.۲۳  خیدالر پرداخت کرده اند در تار  ۴۰۰-  ۷۰۰  یرانیانسان ا  یقاچاقچ ۷۰-  ۸۰  با

آنها از   تیکه هو )م.ش.ا(و  )س.ا (،)س.ا(،)ر.ا( یبه نامها یشده اند و اشخاص یخانه نگهدار کی روز در وان در  ۲نفر به مدت 

 )ر.ا(  زین  یآورده اند و گهگاه   یم  یدنیو نوش  یآنها خوردن  یاست به آن خانه آمده و برا   دهیبه اثبات رس  یمانتظا  یروهایطرف ن

خبر به راه افتادن    ۱۹:۰۰ساعت    یحوال  ۲۰۱۹.۱۲.۲۵  خیروز در تار  ۲آمدند و بعد از    یبه آن خانه م  یسرشمار  یبرا  )س.ا(و  

وان برده شده و با توجه به    اچهیساعت راه به ساحل در  میو ن  کی  شیمایشده اند، و بعد از پ  نیماش  ۲را گرفته اند و آنها سوار  

رانده که   ینفر م   کیرا    قی که در انتظار آنها بوده شده اند، قا  یقیپناهدگان داده شده در ساحل سوار قا  نیکه به ا  ییدستورالعملها

خ یتار  رساعت راه د  ۴-۵  ش ی مایبعد از پ  قیقا  نیداده شده و ا  صی»ش.ا« تشخ  یانتظام  یروهاین  یریتصو  قاتیبا تحق  زیاو ن

جواز از توابع استان    لیدر شهرستان آد  یباگ  ک یار  ی ساحل روستا  یمتر  ۲۰بامداد در فاصله    ۱:۰۰ساعت    یحوال  ۲۰۱۹.۱۲.۲۶

ک ی داده نشده است با    صیآن تشخ  تینفر که هو  کیاثنا    نیسرنگون شده ، همه پناهندگان در آب گرفتار شده اند، و در ا  سیتلیب

رها کرده    نیپمپ بنز  کی  یکرده و آنها را روبرو  تیفورد ترانز  نیماش  کیسگ در ساحل منتظر بوده و آنها را گرفته و سوار  

آمده و آنها را به پاسگاه انتقال داده اند.  نی پمپ بنز ستگاهیو از آنجا دور شده، پس از آن ماموران ژاندارم به ا

 یی و شناسا  نیاظهارات پناهندگان/مهاجر  جهیدر نت   قاتیپرونده و شروع تحق  نیتن اجواز با در دست گرف  لیآد  یعموم  یدادستان       

۲۰۱۹.۱۲.۲۸  خیدر تار  )ش.ا (با نام    زین  قیرابطه راننده قا  نیو در هم  )م.ش.ا(،)س.ا(،).ار(ریعکس ها اشخاص ز  یاز رو

شدن چند تن   یمزمان قتل عمد و زخماحضار شدند و به جرم قاچاق انسان و ه  ییمراحل بازجو  یط  یداده شده و برا  صیتشخ

 ییاز طرف دادگاه جنا  یخود در دادستان  اتیبعد از ارائه دفاع  )م.ش.ا(،)س.ا(،)س.ا(،  ).ار(نیمضنون   نیاظهاراتشان گرفته شد. ا

به صورت مشروط آزاد شدند. متشانبه پاسگاه محل اقا یهفتگ یتعهد عدم خروج از کشور و معرف  دیجواز با ق لیآد

کرده و »ش.ا« در روز    ییرا شناسا  قیبه پناهندگان/ مهاجران راننده قا  نیمظنون  یبا نشان دادن عکس ها  یانتظام  نیمامور       

جواز ارجاع داده شده و از آنجا   لیآد  ی عموم  یبه عمل آمد سپس به دادستان  ییبازجو  یشده و از و  ریدستگ  ۲۰۱۹.۱۲.۲۸مورخ   

جواز ارجاع داده شده    ل یآد  یینفر و قاچاق انسان با درخواست حبس به دادگاه جنا  کیاز    شیکردن ب  یم قتل عمد و زخمبه جر  زین

ن یرا صادر کرده است. در ح  یقرار بازداشت و )ش.ا«(مظنون  ییجواز بعد از بازجو لیآد ییاست. و در همان روز دادگاه جنا

تحق جنا  قاتیادامه  وک  ل یآد  ییدادگاه  آزاد  لیجواز  مظنون   تار  یمدافع  در  دادگاه  و  شده  خواستار  را  کلش  مو  خ یموقت 

کرده و مظنون را به شرط عدم خروج از کشور و دوبار در هفته حضور در پاسگاه محل    یحکم بازداشت را بررس۲۰۲۰.۰۱.۲۴

را صادر کرد.  یو یاقامت به صورت موقت حکم آزاد 

 ییبازداشت شده و بعد از بازجو۲۰۲۰.۰۳.۱۳  خیاست در تار  ق یکه ادعا شده صاحب قا  یپرونده شخص  نیدوباره ا  یبا بررس       

 ک ینفر ، مشروط به عدم خروج از کشور  و حضور  کیاز  شیکردن و قتل عمد ب یدر همان روز به اتهام قاچاق انسان و زخم

به صورت    ییو بعد از فرستاده شدن به دادگاه جناجواز     لیآد  یعموم  یدادستان  ی از سو  )ک.ا(بار در هفته در پاسگاه محل اقامت،  

موقت آزاد شد. 

صورت نگرفته است. با توجه به  یاقدام چیهنوز ه   گرید نیمشاهده شده است که در رابطه با مظنون یقاتیپرونده تحق نی در ا       

به غ مهاجران  پناهندگان/  مظنون  ریاظهارات  تار  ینیاز  در  شده  ذکر  پرونده  در  آنها  نام  ۱۹:۰۰ساعت    ۲۰۱۹.۱۲.۲۵  خیکه 

راننده  و    ۲انتقال    نیوان انتقال داده اند و مسئول ا  اچهیکه آنها در آن ساکن بودند به سمت در  یپناهندگان/مهاجران را از خانه ا

شود. یم ده یمنتظر پناهندگان / مهاجران بوده است د قیکه در مقصد قا زیشخص ن کیدست کم 

است؛   ریدر مورد حادثه  به شکل ز ۲۰۱۹.۱۲.۲۶  خیجواز در تار لیشده از طرف آد ارائه اتیما با توجه به جزئ قاتیتحق       

)م.ا(وان  چارپاناک رهیآزاد جز یدر آبها قیو راننده قا )س.ا(و  )س.ا(،)ر.ا( نی جواز، مظنون لیآد یعموم یدادستان قاتیتحق یط

محل اقامتشان در اداره ثبت احوال شهر وان ثبت    )س.ا(و    )ج.ا(،)ر.ا(داشته و به همراه    یلیفام  یمتشابه اس  )س.ا(بوده اند و با  

 شده است.

 قاچاق انسان دی جد ری وان: مس  اچهی در -۵
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ن یشده است. قبل از ا  دهید   دادیدو رو  نیا  انیم   یما  تشابهات و ارتباطات  ونیسیکم  قاتیبا توجه به مشاهدات و تحق  

وان اشاره کرد. اچه یقاچاق انسان در در زانیم  شیافزا تیبه اهم د یمستندات با

،ی افغانستان  ،ی پناهندگان/مهاجران پاکستان  یبرا  رانیا  یاسالم  یبا جمهور  یمرز طوالن   کی شهر وان با دارا بودن       

یمهم  یتینقطه ترانز  بزرگ اروپا  یبه اروپا و شهرها  دنی عبور و رس  یبرا  یی قای اواخر آفر  نیو در ا  یران یا  ،یبنگالدش

مهم  ورود   یها  یاز توابع استان وان از مباد   اوزالپو    یسارا ،  چالدران،  باش کاله  یمانند شهرستانها  یاست. نقاط مرز 

باشد.  یم هی پناهندگان /مهاجران به ترک یبرا  یقانون  ریغ

یغرب  یاستان وان وارد شده و به طرف شهرها  یخط مرز  نیانسان از ا  ان یکمک قاچاقچ   پناهندگان /مهاجران با      

یبا اعالم پاندم  ۲۰۲۰سال    لیمقاطع سال ادامه دارد و در اوا  یورود در تمام  نیکنند. ا  یحرکت م   ییاروپا  یو کشورها

سخت    طیو شرا  یمار یب  نی به ا  انیتعداد مبتال  شیبهداشت و به همراه آن با افزا  یاز طرف سازمان جهان  ۱۹-د یکوو

با توجه به بهتر شدن   ۲۰۲۰  ی است. و در ماه م   دهیبه صفر رس  کیگذشته نزد   ی ورودها نسبت به سالها  نیا  ی زمستان

شده است.  دهید  یقانون  ریمجدد ورود غ شیکشور، افزا ۲در هر  ۱۹- د یکوو یمار یآمدن آمار ب نییو  پا یجو طیشرا

مورد   نیدهند و در ا  یمستان پناهندگان/مهاجران از شدت سرما جان خود را از دست مز  یسخت جو  طی با توجه به شرا

ها مالقات  قانون  ی در  با مراجع  ادار  یما  پ  ،یو  و  مستندات  مشاهدات،  آمده،  به دست  از طرف    شنهادات یاطالعات 

افکار    اریدر اخت  پناهندگان  یدر روز جهان   ۲۰۱۹.۰۶.۲۰  خیگزارش ارائه شده و در تار  کیما به شکل    ونیسیکم

(http://www.vanbarosu.org.tr/goc-ve-iltica-komisyonu-raporu-h-460.htmlقرار گرفته است. )   یعموم

وخامت اوضاع و تصور   دنید   یکه در باال به آن اشاره شده است،  برا  یضمن ارائه گزارشات در  مورد موضوع

جان خود را از دست داده اند   ۲۰۲۰عبور از مرز وان از شدت سرما در زمستان سال   نیکه ح  یپناهندگان و مهاجران

 مهم است. لیاخبار  ذ 
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از توابع   چالدران در شهرستان    منیچ  یسار ( تن پناهنده/مهاجر در محله  ۱۳)  زدهی،   س۲۰۲۰.۰۲.۰۸  خیدر تار   --

ا  وان  ااستان  مرز  اند.    رانیز  داده  دست  از  سرما  شدت  از  را  خود  جان  و  کرده  عبور 

(yitirdi/-yasamini-donarak-multeci-13-https://gazetekarinca.com/2020/02/vanda )

یکو  یکاپرک   گم  یکیدر حال عبور بوده اند در نزد  رانیکه از مرز ا  ی پناهدگان/مهاجران۲۰۲۰.۰۲.۱۵ خیتار  در  --

نفر از آنها جان خود را از    ۳سرما قرار گرفته و    ر یشده است که تحت تاث  دهیاز توابع استان وان د   یسارادر شهرستان  

و   داده  د   ۲۴دست  ب  گرینفر   bir-da-https://www.wanhaber.com/guncel/van-اند.)  دهمنتقل ش  مارستانیبه 

h251143.html-daha-faciasi-multeci ) 

دا یجنازه پ  ۷  رانیاز مرز ا  ی لومتریک  کی از توابع وان در محدوده    چالدراندر شهرستان  ۲۰۲۰.۰۳.۱۴  خیدر تار  --

م احتمال  که  است  سور   یشده  و  پاکستان  افغانستان،  شهروندان  از  باشند.  هیرود 

(-kar-insanlik-bulundu-daha-cesedi-imultec-7-https://www.evrensel.net/haber/399460/vanda

altinda ) 

ی ریپناهندگان/مهاجران جلوگ  ی زدگ  خ یلحظه از    ن یوان در آخر  اچه یانسان در در  انیقاچاقچ  د یجد  ریو دوباره در مس

 کرد.  دایانعکاس پ ر یدر اخبار به شکل ز دادیرو نیشده است. ا

پناهنده/مهاجر را به منظور انتقال به    ۴۲شهر وان    ییانسان از سواحل روستا  انیقاچاقچ۲۰۲۰.۰۲.۰۹  خیدر تار-- 

در شبه    ینامناسب جو  طیشرا  لیبه دال  قیکرده و به راه افتاده اند. قا  قی سوار قا  سیتلیباز توابع    تات وانشهرستان  

ادهیاز توابع استان وان پهلو گرفته و پناهندگان/مهاجران را پ  گواشمحدوده شهرستان    ن«یبه محله »ا  کی نزد   ی ا  رهیجز

تماس گرفته و کمک خواسته    ی تیامن  یروهای نکردن سرپناه با ن  دایخطر انجماد و پ  م یکرده است. پناهندگان/مهاجران از ب

قرار دارد    گواش  ستاناز مرکز شهر  یومترلیک  ۵۲که در مسافت    رهیشبه جز  نیبه ا  قی قا   ک یبا    ی تیامن  ی روهایاند. ن

از   بعد  اند.  عمل  ۵رفته  نجات    اتیساعت  پناهندگان/مهاجران   تمام  نجات  و  .افتند یامداد 

 (6141359-ettiler-ihbar-kendilerini-icin-yasamak-van-https://www.milliyet.com.tr/gundem/yer  )

پناهندگان       اظهارات  ا/از  قاچاقچ  جهینت  نیمهاجران  که  است   آمده  دست  گروهها  انیبه   بزرگ  ی انسان 

قرار دارد،   ی که در نقاط مشخص  ییکرده و به خانه ها  نهایپناهندگان/مهاجران را بعد از عبور دادن از مرز سوار ماش

که از استان وان   ینی زم  یاصل  ریشوند. دو مس  یم  یروز نگهدار  ۳  ایو  ۲  یانتقال داده  و در آنجا به هدف آماده ساز

وان است  که    اچه یبا در  ی و مواز   یاز آنها راهها در ضلع جنوب  ی کیشکل است:    نیروند به ا  ی م  یغرب  ی به استانها

از    ز ین  گریباشد، و راه د   ی م  سیتلیبجواز از توابع    لیشهرستان آد   نیب  ی ن یزمگذرد و ارتباط    یم  شیارجاز شهرستان  

شود. ی متصل م س یتلیباز توابع  تات وانگذشته و به شهرستان  گواش هرستانش

از محدوده   تاشیم  ریدگ  یکه در روستا  یما به دست آورده است، پاسگاه ژاندارم   ئتیکه ه  یبا توجه به مستندات     

کنند.    یرا به صورت مداوم و فعال کنترل م  سیتلیب  یشهر  نیب  ین یزم  ریاز توابع استان وان است، مس  گواششهرستان  

به   زیاز توابع استان وان ن  هیمراد از محدوده شهرستان    یاونسل   رکواقع در شه  آلپ آسالنحال پاسگاه ژاندارم    نیدر ع

دارد. یاز توابع استان وان را تحت نظارت و کنترل دائم شی ارجهرستان ش ی شهر نیب ریصورت مس نیهم

https://gazetekarinca.com/2020/02/vanda-13-multeci-donarak-yasamini-yitirdi/
https://www.wanhaber.com/guncel/van-da-bir-multeci-faciasi-daha-h251143.html
https://www.wanhaber.com/guncel/van-da-bir-multeci-faciasi-daha-h251143.html
https://www.evrensel.net/haber/399460/vanda-7-multeci-cesedi-daha-bulundu-insanlik-kar-altinda
https://www.evrensel.net/haber/399460/vanda-7-multeci-cesedi-daha-bulundu-insanlik-kar-altinda
https://www.milliyet.com.tr/gundem/yer-van-yasamak-icin-kendilerini-ihbar-ettiler-6141359
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یبهداشت، در خروج  یاز طرف سازمان جهان  ی بعد از اعالم پاندم  ۲۰۲۰سال    لیمشاهده شده است که در اوا     

کز کنترل  و در مناطق ذکر شده مرا  جاد یا  سینقاط کنترل پل  توشباشهرستان    یو مناطق مرز  تیادرم،  وانشهر    یها

شده است. لی تشک سیپل اریس

بدون   یدر مراکز کنترل و بازرس  یتیامن  یورهایهمجوار  ن  یاستان وان با استانها  یارتباط  یراهها  یدر تمام      

عبور    یانسان موجب شده است تا برا  انی قاچاقچ   یموضوع نقاط کنترل برا  نیکنند. ا  یم  فهیساعته  انجام وظ  ۲۴وقفه و  

عبور استفاده   یرها یاز مس  یکیبه عنوان    لیدل  نیبه هم  ریاخ   یوان در سالها  اچهیرا انتخاب کنند. در  نیگزیجا   یرهایمس

شود. یم

ف یباشد: توق  یشرح م  نیخود را از دست داده اند به ا  ی قبل  تیعبور از وان اهم  ینیزم   ی راهها  نکهیا  ل یدال     

پورتیصدور گسترده حکم د  قاچاقچان انسان،  یریدستگ  ، یتیامن  یروهایمهاجران توسط ن/انیحمل پناهجو  هینقل  لیوسا

مهاجران  / انیحمل و نقل  پناهجو  هینقل  لی که که توسط وسا  ی شده و حوادث مرگبار  ریمهاجران دستگ /ان یپناهجو  یبرا

مراجعه کرد.  یو رسم  یاخبار محل نک یتوان به ل یموضوع م  نیفهم بهتر ا ی. برا دهد یم یرو

در    س یتلیاز توابع ب  جواز  لیآد   - آهالت    یدر شهرستانها   ی و بازرس  ستی از نقاط ا  ی کیدر  ۲۰۱۷.۰۶.۰۳  خیدر تار  --

    نفر پناهنده/مهاجر متوقف شد.  ۵۰بوس با    ی نیم   کی   یمنلی چمنطقه  

(yakalandi/647/-multeci-50-minibuste-kisilik-http://m.selcuklugazetesi.com.tr/15 )

 لهیوس  ۵ژاندارم    یها   پیاک  ی و بازرس  ستیا  یاز توابع استان وان ط  هیمراد   در شهرستان۲۰۱۸.۰۹.۰۳  خ یدر تار  --

دالر توقف شد.    ۵۰۰هر نفر    ی کودک به ازا  ۱۹زن و    ۱۷مهاجران اعم از  /انیپناهجو  ۱۴۵متفاوت با حمل    هینقل

پناهجو  هینقل  ل یرانندگان وسا نامها/انیحامل  به  شدند.   )م.چ (و    )ج.ج(  ،)یک.(،)م.س(  ،)ی.ا  (  یمهاجران  بازداشت 

(-yakalandi-multeci-kacak-145-haberler/van/vanda-https://www.milliyet.com.tr/yerel

13010377 ) 

از توابع استان وان   یباهچه سارادر شهرستان    کاراپتاز گذرگاه    ۱۸:۰۰ساعت    یحوال۲۰۱۸.۱۱.۰۶  خیدر تار   --

نفر    ۵جاده منحرف شده و    ر ی(، از مس  ۳۴ZF۳۳۹۵)  پناهنده/مهاجر با پالک    نیسرنش  ۲۱نفره با    ۷بوس    ی نیم   کی

بوده اند.  بر    یمیوخ  تینفر هم در وضع  ۳شده و    ینفر زخم  ۱۶از پناهندگان/مهاجران جان خود را از دست داده و  

پارک شده بوده است.   پناهنده/مهاجر  نیسرنش  ۴۹با    زیبوس ن  ین یم  کی   محل واقعه  یمتر   ۵۰۰اساس مستندات در  

(-olu-5-yapti-kaza-minibus-tasiyan-multecileri-https://www.evrensel.net/haber/365349/vanda

yarali-16 ) 

تار  -- شهرستان  ۲۰۱۹.۰۵.۱۶  خیدر  حوال  توشبادر  وان  توابع  ن یسرنش  ۳۸با    ونیکام  کی   ۲۰:۰۰ت  ساع  یاز 

سانحه از    نیهمان شهرستان سرنگون شده و در ا  یآگارت  ی روستا  یکی( در نزد ۳۸UL۹۷۶پناهنده/مهاجر با پالک )  

 شده اند.  ی زخم  گر ینفر د   ۳۷نفر جان خود را از دست داده،    ۵پناهندگان/مهاجران   

(yarali,821696-37-olu-5-devrildi-kamyon-tasiyan-multecileri-da-https://t24.com.tr/haber/van )

بوس حامل    ی نیم  ک یاوزالپ  -بزرگراه وان   ولوی  پکیاشهرستان    ارچکمحله    ی کیدر نزد ۲۰۱۹.۰۷.۲۶  خ یدر تار  --

نفر از پناهندگان/مهاجران جان خود را از دست   ۱۷سانحه     نیا  یجاده منحرف شده و ط  ریپناهندگان/مهاجران از مس

 tasiyan-gocmenleri-da-https://tr.euronews.com/2019/07/18/van-شده اند.)  ی زخم  گرینفر د   ۵۰داده و  

olu-15-az-en-yapti-kaza-minibus ) 

از توابع استان وان،  هیمراد در محدوده شهرستان    یوماکلی در محله    ۲۳:۵۰ساعت    یحوال۲۰۲۰.۰۶.۲۷  خیدر تار   --

نفر از پناهندگان/مهاجران جان خود   کیبرخورد کرده و    گرید   لیاتومب  ک یبوس حامل پناهندگان/مهاجران با    ین یم  کی

داده،   دست  از  د ۴۲را  اند.  یزخم   گرینفر  شده 

(-41-olu-bir-devrildi-minibus-tasiyan-multecileri-2020/06/vanda/https://gazetekarinca.com

yarali/ ) 

بوس حامل    ین یم  ک ی شهر    یورود   ی و بازرس  ست یدر نقطه ا  سیتلیب شهر    ی تیامن  ی ها   پیاک۲۰۲۰.۰۱.۳۰  خ یدر تار  --

است.)  ۳۴ کرده  متوقف  را  haberler/bitlis/bitliste-https://www.hurriyet.com.tr/yerel-پناهنده/مهاجر 

41433282-yakalandi-gocmen-kacak-34-minibuste) 

http://m.selcuklugazetesi.com.tr/15-kisilik-minibuste-50-multeci-yakalandi/647/
https://www.milliyet.com.tr/yerel-haberler/van/vanda-145-kacak-multeci-yakalandi-13010377
https://www.milliyet.com.tr/yerel-haberler/van/vanda-145-kacak-multeci-yakalandi-13010377
https://www.evrensel.net/haber/365349/vanda-multecileri-tasiyan-minibus-kaza-yapti-5-olu-16-yarali
https://www.evrensel.net/haber/365349/vanda-multecileri-tasiyan-minibus-kaza-yapti-5-olu-16-yarali
https://t24.com.tr/haber/van-da-multecileri-tasiyan-kamyon-devrildi-5-olu-37-yarali,821696
https://tr.euronews.com/2019/07/18/van-da-gocmenleri-tasiyan-minibus-kaza-yapti-en-az-15-olu
https://tr.euronews.com/2019/07/18/van-da-gocmenleri-tasiyan-minibus-kaza-yapti-en-az-15-olu
https://gazetekarinca.com/2020/06/vanda-multecileri-tasiyan-minibus-devrildi-bir-olu-41-yarali/
https://gazetekarinca.com/2020/06/vanda-multecileri-tasiyan-minibus-devrildi-bir-olu-41-yarali/
https://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/bitlis/bitliste-minibuste-34-kacak-gocmen-yakalandi-41433282
https://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/bitlis/bitliste-minibuste-34-kacak-gocmen-yakalandi-41433282


12

انسان به مدت    انیچپناهندگان /مهاجران از طرف قاچاق میکه در باال ذکر کرد  یدوباره در شهر وان همان طور     

آن در    رینظ   دادیرو  کیشوند و    یم  یسازمانده  یغرب  ی حرکت به سمت شهرها  یشده و برا  یروز نگهدار  ۳  یال  ۲

شکل منعکس شده است.  نیاخبار به ا

بنا بر    ولوی  پک یادر محدوده شهرستان    ریبک   ی حاجشهر وان در محله    تی امن  تی ریمد   پیاک۲۰۱۸.۰۹.۱۲  خ یدر تار  --

پناهنده/مهاجر    ۲۴۴  شیتفت  نیکردند و در ا  شیطبقه و اطراف آن را تفت  ۳خانه    کیکه به آنها داده شده بود    یاطالعات

پ پاکستان  و  افغانستان  اتباع  evde-katli-3-da-https://artigercek.com/haberler/van-244-شدند.)   دایاز 

yakalandi-multeci ) 

اشتغال دارند  یریگیوان به ماه  اچه یکه در سواحل در انییانجام شده با روستا یصاحبه هام •

 یی کنند مصاحبه ها  یامرار معاش م  یریگیوان با ماه   اچهیما با ساکنان آن محل که در در  ئتیه  دادیرو  نیبعد از وقوع ا       

 ان یآنها محرمانه بماند حاضر به در م  تیکه هو  یمصاحبات شرکت کرده اند فقط در صورت  نیکه در ا  یصورت گرفته است افراد

وان دارند با   اچهیدر در  یریگیشهروندان که اشتغال به ماه  نیصورت گرفته با ا  یخود  شده اند. مصاحبه ها  یگذاشتن دانسته ها

است.  ری به شرح ز تشانیحفظ محرمانه بودن هو

انتقال    یبرا  یریسال است که مس  ۱۵به    بیوان قر  اچهیگونه است: در  نیانجام شده بد  یها  مصاحبه  یمشترک ط  اناتیب       

 چیمدت ه  نیکرده و به هر حال در ا  یموضوع مطلع بوده، لکن چشم پوش  نی از ا  زین  یتیامن  ی روهایپناهندگان/مهاجران بوده، ن

ها    قیقا  نیصاحب  افته،ی  شیافزا  یریتردد به صورت چشمگ  نی ا  ریاخ  ینشده، فقط در سالها  ریانتقال دستگ  نیدر ح  یپناهنده/مهاجر

 ینم  تیعنوان تنها فعال  چیانسان به ه  انیکنند، قاچاقچ  یم  قیپناهنده/مهاجر را سوار قا  تیاز ظرف  شتریب  ادتر،یکسب درآمد ز  یبرا

که در راس    یند، و کساندار  تیامر فعال  نی شده حرکت کرده و در ا  یبه صورت هماهنگ و سازمانده  یادیز   یکنند، انسانها

سازمانها اشخاص از    نیا  یخاک  ریدر مس  ستند،یدر ارتباط ن  قیبا صاحبان قا   میعنوان به صورت مستق  چ یدارند به ه  یجا  التیتشک

که در   یو کسان  بودهدانند در ارتباط    یمهاجران را م/انیکه زبان پناهجو  یاشخاص اغلب با کسان  نیاستفاده کرده، ا  هینقل  لیوسا

پرداخت   قی به صاحب قا  ریل  ۱۰۰تا    ۵۰هر پناهنده/مهاجر    یها هستند به ازا   قیارتباط با صاحبان قا  یقسمت واسطه و برقرار

متفاوت انجام داده و    قیقا  کی کار را هر دفعه با    نیاز افراد ا  یادی، تعداد ز  یشکار ماه   تیکرده و مخصوصاً در فصل ممنوع

پس از نقاط   سیتلیباز توابع شهر    آهالتو    تات وان،  جواز  لیآد   یشوند اغلب در شهرستانها  یم  قی قا  که سوار  جرانپناهندگان/مها

شوند. یمنتقل م یغرب یبه استانها ینیمختلف از راه زم هینقل لیپناهندگان/مهاجران با وسا نی شده و ا ادهیژاندارم پ سیکنترل پل

جرم قاچاق انسان و مجازات نامتناسب   - ۶جرم قاچاق انسان و مجازات نامتناسب  -۶

که آن کشورها   یباشد؛ ورود به کشورها خارج از روال قانون یمعنا م   نیدر اصل به ا ، یقانون  ریمهاجرت غ  

در آن کشورها. د ییقابل تا  ریغ یگذر از مرزها از راهها گر ید  ریکرده اند و در تعب ن ییخود تع یبرا

  یمرزها برا گریشده،  اکثراً از نقاط د  نییورود و خروج به کشورها تع یکه برا  یورود  یخارج از مباد      

خروج از   ایورود و  یبرا یبا استفاده از اوراق جعل ییایو در ین یزم ، ییهوا یورود استفاده شده و به تبع آن راهها

ت. راهها متنوع اس نیاز ا تفادهاس یشود. روش ها یاستفاده م  یگری به عنوان راه د   زیکشور ن کی

به هدف کسب   م یمستق  ری غ ایو  م یبه طور مستق ه؛یترک  یفریجرم قاچاق انسان در قانون مجازات ک  فی تعر  

دهند و   ی نم  هیرا در خاک ترک  یاجازه حضور و هیکه  مقامات ترک ت یبدون تابع  ایو  یشخص خارج  کی منفعت، 

اشخاص و   نیا ایرا فراهم نموده،  و  آنهاآنها را وارد کشور کرده و امکان اقامت  یقانون ر یغ یاشخاص از راهها نیا

 کنند.   یکمک به خارج شدن آنها از کشور م یقانون  ریغ  یشهروندان ت رک از راهها ای

  نیدر قرارد ب افته، یالملل شکل گرفته و بهبود  نیب نیاقدامات مقابله با قاچاق انسان در چارچوب استاندارد قوان     

و قبل از آنکه پروتکل   دهی به امضا رس یبرون مرز  یبر جرم ها یمبن پالرمودر  ۲۰۰۰که در ماه دسامبر سال   یالملل

یروزنامه  رسم ۲۰۰۲.۰۸.۰۹شود، در  مورخ  بیتصو ۲۰۰۳.۰۱.۳۰خیدر تار هیاز طرف مجلس ترک یالحاق یها

در قانونها جرم قاچاق انسان به قانون    یاساس راتییدر مورد تغ ه،یقانون مجازات ترک ۴۷۷۱با انتشار ماده شماره 

 افزوده شد. هیمجازات ترک

شیپ یمختلف مجازاتها  یجرم قاچاق و در قانونها  نی فاعل یبرا ژهینبود قانون و لیبه دل  یطوالن یسالها یط   

نداشتند. یقدرت بازدارندگ نیقوان نیبوده و ا یبه مجازات نقد  لیحبس قابل تبد  یمجازاتها  ا یو  ینقد   ایشده  ینیب

https://artigercek.com/haberler/van-da-3-katli-evde-244-multeci-yakalandi
https://artigercek.com/haberler/van-da-3-katli-evde-244-multeci-yakalandi
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در ماده دوم آن در قانون جزا بعد از    ۴۷۷۱به شماره  ۲۰۰۲.۰۸.۰۳  خی مختلف در تار  ن یدر قوان  راتییتغ جاد یا  

صورت گرفته است.  مات یدر مجازات قاچاق انسان تنظ یافزوده شده و به طور قانون a/ ۲۰۱ماده  ۲۰۱ماده 

شده و به اجرا درآمده است و در   بیتصو  ۵۲۳۷به شماره    هیترک  مجازات  د یقانون جد ۲۰۰۵.۰۶.۰۱  خ یدر تار     

است. دهیگرد  میتر شده و مجدداً تنظ نیجرم قاچاق انسان سنگ نیمجرم  یشده برا  ینیب شی قانون مجازات پ نیا ۷۹ماده 

جرم قاچاق انسان در قانون    ف یآن؛ تعر  ۷۹و ماده    هیقانون مجازات ترک  ۵۲۳۷جرم از نظر قانون شماره    ن یا     

که    ت یبدون تابع  ای و    یشخص خارج  کی به هدف کسب منفعت،    م یمستق   ر یغ  ای و    م یبه طور مستق  ه؛ یترک  یفر یمجازات ک 

آنها را وارد کشور   ی قانون  ر یغ  ی اشخاص از راهها  نیدهند و ا  ی نم  هیرا در خاک ترک   یاجازه حضور و   ه یمقامات ترک

 ۱۰۰۰۰روز تا    ۱۰۰۰هر     یسال به حبس و به ازا  ۸تا    ۳کنند. شخص از    یرا فراهم مکرده و امکان اقامت آنها  

شود. یعمل انجام شده محسوب م زیاگر در مرحله اقدام بوده باشد ن یشود.جرم حت  یمحکوم م  ینقد   مهیروز به جر 

یتیثیو ضد ح  ی انسان  ریرفتار غ  کی و مواجه شدن با    اتی جرم؛ در صورت به خطر افتادن حق ح   نیا  انیقربان  

. افتیخواهد  شیسوم نصف آن افزا کیمجازات تعلق گرفته به اندازه 

جرم توسط چند نفر، مجازات تعلق گرفته به نصف آن افزوده خواهد شد، و اگر در   نی در صورت ارتکاب ا  

برابر نصف آن افزوده خواهد شد.  کیمجازات آن  رد یگروهک ها صورت بگ ی ها تیچارچوب فعال

در مورد آن شخص    ژهیو  یت یامن  ریتداب  رد ی صورت بگ  یشخص حقوق   کی   ی ها  ت یرم اگر در چارچوب فعالج  ن یا  

اجرا خواهد شد.  یحقوق

واقع در خط    ی مخصوصاً  استانها  د یایبه نظر ب  نیهر چقدر که در نگاه اول مجازاتها در قانون مجازات سنگ     

صورت    گار یو س  نیشکر، بنز  ،ی چا  ر،ی نظ  یی قاچاق کاالها  شتریشده  است، پ  لیتجارت تبد   ک یهر دو کشور به    یمرز

رخ   داد یاز رو  بیترت  نیآوردند. بد   یانسان رو  قحال افراد فعال در امور کوچک به مرور به قاچا  نیگرفت و در ع  یم

کارگر ساختمان بوده   شتریمظنون »م.ا« که جان سال به در برده در اعترافاتش گفته که پ ۲۰۲۰.۰۶.۲۷  خ یداده در تار

است.

جرم    نیبه ا  نیمتهم  د،یایبه نظر ب  نیهر چقدر هم که سنگ  ه یدر نگاه اول جرم قاچاق انسان در قانون مجازات ترک     

بیترت  نیآزاد شده اند. بد   ی اگر هم بازداشت شده اند بعد از مدت کوتاه  ا یاز بازداشت آنها امتناع شده و    قات ی در تحق

و مرتبط بودن آنها   داد یهر دو رو  نیفاعل  ی گرفته شباهت ها  ارقر  قیدر دست تحق  ز یت ما نکه در گزارشا  یموضوعات

تن از پناهندگان/مهاجران    ۷رخ داده و    جواز  لیآد که در  ۲۰۱۹.۱۲.۲۶  خیتار  داد یاست در رو  نیتصور ما بر ا  گریکد یبا  

روز طول   ۲۷بازداشت فقط    نینفر اکتفا کرده اند. ا  کیواقعه فقط به بازداشت    نیجان خود را از دست داده اند در ا

باشد.  ی م یی تحت کنترل قضا داد یرو نیا گریو بعد از آن مظنون آزاد شده است. و مظنون د  دهیکش

نیمظنون  نی ا  یقاچاق انسان برگزار شده است از طرف دادگاه حکم صادره برا  نیمظنون  ی که برا  یی در دادگاهها     

از   نیبه نفع مظنون  نیحال قوان  نیشده و در ع  ن ییحد مجازات ممکن بوده که از طرف قانون مجازات تع  ن یتر  نییپا

به طور کامل استفاده شده است. در مرحله دادگا   ف یتخف مجازاتها که در    نیا  یواهنظر و فرجام خ  د یتجد   همجازات 

شده از طرف    د ییتا    یدهد مجازاتها  ی منتشر شده، که نشان م  ۷۲۴۲به شماره    یدر روزنامه دولت۲۰۲۰.۰۴.۱۵خیتار

است که    ی انسان  به گونه ا  انیشده و صادره در ارتباط با قاچاقچ  د ییتا  ی حکم ها  رایمعنا شده ز   ی ب  ی دادگاه به نوع

شوند.  یمجازاتها بدون تحمل حکم حبس اجرا م

انسان   انیمربوط به قاچاقچ  یانجام داده به حسابها  یاجتماع  یما در شبکه ها  ونیسیکه کم  یقاتیتحق  جه یدر نت     

را به     یغاتیمطالب تبل  یو اطالعات ارتباط  تیانسان با استفاده از هو  ان یحسابها قاچاقچ  نیاست. در ا  افته ی  یدسترس

گذارند. یتراک ماش

و نوع    ازی شده که مدارک مورد ن  دهیآن ارائه شده و د   طیسفر، محل اقات و شرا  اتیجزئ  یپست ها تمام   نیدر ا     

داده شده است. و مخصوصاً برگه    حاتیتوض  زینوع مدارک ن  نیآن و تطابق ان با اصل مدارک و در مورد آماده کردن ا

به    هیو شب  یحرفه ا   اریشود به صورت بس  یو صادر م  می تنظ  هیکه از طرف اداره مهاجرت ترک  یاقامت و اجازه راه

یی عکس ها د یکن یمشاهده م  نییقرار داده شده است. همان گونه که در پا حات یو توض غات یاصل آن آماده شده و در تبل

انسان در    انی قاچاقچ  ی مربوط به پست ها  ریاز تصاو  یانسان بوده و تعداد   انیقاچاقچ   یحسابها شود مربوط به    یم  دهید 

.) اسم حساب ها و  عکس ها  از طرف ما سانسور شده است.(د ینیب یم  نییدر پا یاجتماع یها بکهش
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مستندات -۷

که در    یبا حادثه ا  د،یآ  یم قتل عام به حساب    کیرخ داد که از نظر ما  ۲۰۲۰.۰۶.۲۷   خیکه در تار  ی داد یدر رو  -۱

نیا  نیفاعل  نی ارتباط ب  د یرخ داد هم از نظر نحوه رخ دادن حادثه و هم از د   جواز  لیآد در سواحل  ۲۰۱۹.۱۲.۲۶  خیتار

 رخ داده اند. گریکد یاتفاقات در امتداد  نیحوادث، ا

حادثه    کیافراد در    نیشده و ا  دهیکش  رونیوان ب  اچهیانسان از در  ۶۱سو جسد    نیگزارش به ا  نینوشتن ا  خیاز تار  -۲

اتفاق قلمداد کردن    کیواقعه را به عنوان    نیجرم قتل عمد انسان است. ا  کیواقعه    نیجان خود را از دست نداده اند. ا 

گزارش   نیباشد.به همراه ا  یم  داد یرو  نیا  ن ینجات دادن فاعل  یمعن  هب  داد یرو   نیا  وستنیبه وقوع پ  طیشرا  یبعد از بررس

شود و    یم   دهید   یدر انبار کشت   ان یقربان  ن یمربوط به لحظات آخر ا  یری عکس ها و تصاو   ونیسیکم  تر یحساب تو  در

ر یغ  قیداخل قا  طیخود انسان سوار کرده و  شرا  تیاز ظرف  شتریب  یلیخ   یریگیماه  قی قا  نیا  د ینیب  یهمانگونه که م 

 ( https://twitter.com/Vaniltica بوده است.) یانسان

با شباهت   شی ماه پ  ۶که  یفرهنگ مجازات نامتناسب با جرم در مقابل حادثه ا -   استیو س یی قضا  ستمیس  ی تفاوت ی ب  -۳

توان گفت    ی پناهنده پناهنده/مهاجر جان خود را از دست داده اند، م  ۷افتاده است و    شیاتفاق پ  نیبا ا  یاد یز  اریبس  یها

نیکه در ا  ی موجب شده است که اشخاص  دهیفا  یو ب  جهیبدون نت   قاتیقتح  نیکه راه قاچاق  انسان را هموار کرده است. ا

واز« رخ داده و انسانها در آن جان ج  لیکه در »آد  یعمل کنند. در حادثه ا  یشتر یدارند با جسارت ب  تی فعال  التیتشک

موجب مرگ    ه ک  ی شده  و جرم مجرمان سهل انگار   همی تف  ک یسانحه تراف  ک ی خود را از دست داده اند اتهام به صورت  

حوادث  در    نیمرگ انسانها در ا  تیماه هنوز هم در مورد مسئول  ۷شده است. پس از گذر    انیانسان بوده ب  یاد یتعداد ز

 صورت نگرفته است.  ی اعالم جرم یور جد کس به ط چیمورد ه

باشند و    یدر حال انتقال م  ر یمس  نیاز ا  یر یگیماه  ی ها  قی قابل توجه است که سالهاست پناهندگان و مهاجران با قا   -۴

ن یمسئوالن و مقامات از ا  گر یو د   ی تیامن  ی روهایبه صورت گسترده از آن باخبر هستند اما تا امروزن  ز ی ن  ی مردم محل

 خبر هستند. ی قاچاق انسان ب

ی منطقه مرز   نیدر ا  یری و درگ  یکه نا آرام  یمتماد   یسالها  یشود ط  یم  دهیگزارش ما د   ات یهمان گونه که در جزئ  -۵

اهها،  شامل) پاسگ  نهایبرخوردار بوده و که ا  ییباال  اریبس  تیاز امن  رانیا  نیب  ی در منطقه مرز  لیدل  نیوجود دارد و به هم

مداوم موجود بوده ( اما    یگشت بازرس  یها  ت یو فعال  ،یحرارت  ی ها  نیدورب  ن،یو بدون سرنش  نیبا سرنش  ییهوا  لیوسا

انسان بدون مواجه شدن    انیشلوغ از طرف قاچاقچ  یگروهها  نیمشخص ا  یرهایحال قابل توجه است که از مس  نیبا ا

قات  یکنند. با تحق  یتا مرکز شهر وان حرکت م  یمشکل  چ یگروهها بدون ه  نیاز مرز وارد شده و ا  یبا هر گونه مانع 

یسر  ک یاست    نیبه دست آمده که نشان دهنده ا  یمشابه مدارک  ییجزا  ی ما در پرونده ها  ونیس یکم  یاز اعضا  یبعض
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اشخاص را    نیا  تیانسان در ارتباط بوده و فعال  انی جرم و قاچاقچ  ی ند و با شبکه هاو مسئوالن فاسد شده ا  فه یسرباز وظ

 کنند. یم  لیرشوه تسه افتیبا در

یروهای از طرف ن ین یزم یشود در راهها  ی م ی منته گری د  ی که از مرکز شهر وان به شهرها  ییرهایمس ی در تمام -۶

انسان    انیشود قاچاقچ  یباعث م  نیشده ، که ا  جاد یا  یو بازرس  ستیا  یساعته نقطه ها   ۲۴به صورت مداوم و    یتیامن

را    نیگزیجا   یرهایمس پناهندگان/مهاجران  جان  و  کرده  انتخاب  م  بهرا  د   یخطر  که    دهیاندازند.  است  شده 

آنها    یعنوان درخواست پناهندگ  چیشوند به ه  ی م  ر یذکر شده دستگ  ی و بازرس  ست ینقاط ا  ن یکه در ا  یپناهندگان/مهاجران

شدگان به مرکز   ریشده و دستگ یتمام افراد نسخه بردار یرونوشت برا ک ی یاز رو ینشده و اظهارات مشابه افتیدر

یاز کشور اخراج م  ،یمرکز تحت نظارت ادار  نیدر ا  ی نگهدار  یطوالن  یشوند  و پس از مدت  یانتقال داده م  پورتید 

 شوند.

دفتر باز کرده است.   کیدر مرکز شهر وان    ۱۹۹۷سازمان ملل در امور مهاجران در سال    د یدان  یهمان طور که م  -۷

ی آنها ثبت شده، و ط   یشده اند درخواست ها  هیوارد ترک  یکه به دنبال پناهندگ  یاز کسان  یاد یدفتر تعداد ز  نیا  قیاز طر

مداوم کرده است.   تیپناهندگان فعال  نیا  تی وضع  نییهدف تع  به  یبه صورت مواز  هیلت  ترکبه همراه دو   یمتماد   یسالها

سازمان    یایساریوجود کم  ل یشده اند به دل  هیوارد ترک  رانی از سمت ا  یقانون  ریغ  یکه از راهها  یقسمت اعظم پناهندگان

نداه اند.   نشاناز خود    هیترک  یغرب   یشهرها  ایرفتن به اروپا و    یبرا  یملل در امور پناهندگان در مرکز شهر وان تالش

خود در جهت ثبت نام و    یها   ت یبه بعد، فعال  ۲۰۱۸سازمان ملل در امور پناهندگان از ماه سپتامبر سال    ی ایساریکم

واگذار   هیدادند را به طور کامل به دولت ترک  ی انجام م  هی با دولت ترک   یپناهندگان که به صورت مواز   ت یوضع  نییتع

دسته   ی به بعد تا امروز مرگها  ۲۰۱۸سپتامبر    ی عنیذکر شده    خیاست. در تار   تهکرده و دفتر خود در مرکز شهر وان بس

ی است.ط افته ی شیافزادردناک  اریبس تیوضع نیزمان ا  نیا یپناهندگان/مهاجران در شهر وان اتفاق افتاده و ط یجمع

به مرکز    دنیه و موفق به رسیوارد ترک ی قانون  ر ی غ  یکه با عبور از راهها  ی ما با پناهندگان  ونیس یکه کم  یی مصاحبه ها

ی پناهندگ   ستم یسازمان ملل در امور پناهندگان و نامشخص بودن س  ی ایساریبسته بودن دفتر کم   لیشهر وان شده اند: به دل

ی تینقطه ترانز  نیعبور از ا  لیبه دل  هیآنها از ورود به ترک  شتر ینکرده و هدف ب  یپناهندگ  یتقاضا   هیآنها در ترک  هیدر ترک

از    یکیا حد ممکن به  دهند که ت  یم  حیکنند ترج   یسپر  یفیزمان خود را در بالتکل  هی در ترک  نکهیا  یبوده، و به جا

بدهند. چه در اظهارات    یشوند برسند و در آنجا درخواست پناهندگ  یکه حق و حقوق آنها آنجا حفظ م  ییاروپا  یکشورها

ی دسته جمع  ی ملل در امور پناهندگان، در مرگها  ازمانس   ی ایساریپناهندگان/مهاجران و چه بعد از بسته شدن دفتر کم

حوادث رخ داده عدم   نینبوده است. در مقابل ا   ریتاث   یب  زین  یالملل  نیب  ی سازمانها   کرد ی دردناک پناهندگان/مهاجران رو

 مهاجرت قابل توجه است.  یالملل نیسازمان ملل در امور پناهندگان و سازمان ب  یای ساریواکنش کم

در نظر گرفته شده و   یقانون  ریجرت غمقابله با مها  یبه طور کامل برا  ی پناهندگ  ستمیدر خصوص شهر وان س  -۸

آنها به طرز    یپناهندگ  یشوند، درخواست ها  یم  ریدستگ  یو بازرس  ستیکه چه در مرزها و چه در نقاط ا  یاشخاص

آنها در  ک یستماتیس ناد   ینم   افتیاز   ، قانون شما  دهیشود  ی درخواست ها  یبررس   ع یدر تسر  ۶۴۵۸  رهگرفته شده و 

ز یشده ن  تی اروپا حما  هیپناهنده »کوروباش« وان که ساخت آن از طرف اتحاد   رشیرکز پذ موثر نبوده است. م  یپناهندگ

یپناهندگ ستمینگرش س توانیم نجایشده است و از ا لیمهاجران تبد  پورتیخارج از اهداف آن استفاده شده و به مرکز د 

بازگشت پناهندگان    یآن  متمرکزبر رو  تیکه فعال  یپناهندگ  ستمیباشد. در س  یاستوار م  پورتید که بر اساس د یرا د   هیترک

 رسد. یممکن به نظر نم  یپناهندگان به پروسه درخواست پناهندگ یاست دسترس

شنهادات ی پ  - ۸

  انیمربوط به پرونده در جر  ق یوان و حقا  اچه یدر در۲۰۲۰.۰۶.۲۷مورخ   داد یاستان وان رو  یعموم  یدادستان  -۱

عادالنه تحت    یکردن مراحل دادرس  ی ط  یکرده  و برا  یجهات بررس  یرا از تمام  جواز  لیآد   یعموم  یدر دادستان

قانون مجازات    ۸۲شده در دادگاه حقوق بشر اروپا و با  در دستور کار قراردادن ماده    م یتنظ   ات یقانون حق ح  ۲ماده  

جرم قتل عمد انسان احتساب شود و به صورت فعال، بدون کم و کاست، با سرعت و به طورمنظم    نیا  ه،یترک

 گردد.  ی ریگیپ

ی قانون  گرد یموضوع را   مورد پ   نیطرف و مستقل ا  یبه صورت ب   د یدادستان با  داد،یرو  نیا  قاتیدر مورد تحق  -۲

 قرار دهد.
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امداد   اتیشود و عمل  د ییآنها تا ق یدق ت یو تابع تیاده، هوقتل عام جان خود را از دست د  نیکه در ا ی تعداد کسان  -۳

 شان یشود و به سرعت به کشورشان و خانواده ها   تیو اجساد کشف شده احراز هو  ابد یوقفه ادامه    یو نجات ب 

 یو کانون وکال  ونیسی که به کم  یباشد. با توجه به مراجعات  ی م  یبخش از حقوق انسان  کی   نیا  رایبازگردانده شوند ز

به   ند ی ایب ه ینتوانسته اند به ترک یو پاندم یاقتصاد  طیشرا  لیخانواده ها به دال نیمختلف شده است ا ی ما از کشورها

 فراهم گردد.  هیخانواده ها به ترک  یامکان دسترس د یبا لیدل نیهم

شوند   ی م جرم قاچاق انسان را با هدف تجارت مرتکب    افتهیسازمان    ی که به صورت باندها  یالزم است اشخاص  -۴

شود. در    ی ریگ یپ  عیو به صورت فعال و سر   یگرد آور   قاتیجرم تحق  نیا  طهیبدون مجازات رها نکرده و در ح

را یشده در دستور کار قرار داده شود ز  ین یب  ش یپ  افته یسازمان    یباندها  ی که برا  ی بودن مجازات  ن ینقطه سنگ  نیا

 بحث ندارد. ی مجازات جا  نیا یبازدارندگ

پناهندگان   ی ژنو در مورد مسائل حقوق  ۱۹۵۱  خیدر قرارداد تار  هی را که دولت ترک  یی ایجغراف   تیماده محدود   -۵

هیترک  رایندارد. ز  یمفهوم   یکنون  طیماده در شرا  نیا  رایفوراً لغو کند ز  د یدر سازمان ملل وضع کرده است را با

داده   یتعداد پناهنده و مهاجران را در خود جا   نیشتریکه ب  ایاست در سطح دن  ییاز کشورها  یکیدر حال حاضر  

 ت ی محدود   لیباشد. به دل  ی کدام معتبر نم  چیکه اذعان شده است ه  ی لیدال  یی ایجغراف  تیاست.در رابطه با محدود 

را    یجان پناهندگان/مهاجران  ستمیس  نی مبهم مبدل  شده؛ ا  یفضا  کیبه    لیتبد    هیدر ترک  یپروسه پناهندگ  ییایجغراف

یقبل  حات یکند. همان طور که در توض ی م  د یبمانند را تهد  فیپرونده خود بالتکل تی به خاطر وضع اهند خو ی که نم 

و نگرش     استیاستوار هست فاصله گرفته از س  پورتید   یکه بر مبنا  یستمیس  نیاز ا  د یبا  هیترک  میکرد   انیخود ب

 . رد یبگ ر به صورت شفاف و قابل دسترس قرا یاهندگخود مبرا شده و پروسه پن یتیامن

شدن    پورتیبدهند بدون ترس از د   یبتوانند درخواست پناهندگ  د یشهر وان پناهندگان با  یو بازرس   ستیدر نقاط ا  -۶

 بهره مند شوند. یالملل  ن یخدمات حفاظت ب هیاز کل

آنها قبل از استخدام و بعد    ان یاز فساد در م  ی ریجلوگ  ی کنند را برا  یم   فه یانجام وظ  ی که در مناطق مرز   ی افراد   -۷

ییروهای شده و ن  قیآنها به طور منظم تحق  ک یخانواده درجه    یخودشان و اعضا  یمال  تیآنها موجود   فه یاز اتمام وظ

آموزش داده شوند.   یو حقوق پناهندگ  یحقوق انسان   مورد دارند در    تیفعال  ی خط مرز  ی و بازرس  ستیکه در نقاط ا

 ی به شکل  افته ی  شیافزا  اچه یدر  یکنترل بر رو  د یبوده با  یداخل  اچهیدر  کیوان    اچهیدر   نکه یگرفتن ا  با در نظر    -۸

در    ع یمداخله سر  یمشابه تکرار نگردد و برا   یدادهایانسانها خدشه دار نشود و رو  ی که حق درخواست پناهندگ

مربوطه قرار    ی سازمانها  ار یدر اخت  یکاف   زات یجهامداد و نجات مجهز به ت  ی ها  ق یمرگبار مشابه، قا  ی حادثه ها

 . رد یبگ

پناهندگ   نهیفعال در زم  یالملل  نیب  یسازمانها   -۹  ن ی سکوت و نظاره گر بودن در مقابل ا  یبه جا  یمهاجرت و 

ا  تیمامور  د یبا  دادها،یرو منطقه  در  مناسب  شکل  به  را  خود  قدرت  برا  فا ی و  و  مرگ   از  ی ریجلوگ  یکرده 

 .د داشته باشن تیمربوطه فعال نیپناهندگان/مهاجران به صورت هماهنگ با مسئول

کمیسیون مھاجرت و پناھندگی  کانون وکالی وان 

۲۰۲۰.۰۸.۰۵




