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ن  ، توسط آقای یل،  30های ویروس کرونا و گرفتاری به آن در بار نشانهنخستی  ن دسامبر در شهر ووهان چی 

 ی اجتمایع ویبو همگانن شد. پزشک چشم، دیده شده و در شبکه

 

 

ن  ، توسط آقای یل،  ۳۰های ویروس کرونا و گرفتاری به آن در بار نشانهنخستی  ن دسامبر در شهر ووهان چی 

 ی اجتمایع ویبو همگانن شد. پزشک چشم، دیده شده و در شبکه

ن خبر چند روز پس از آن، شیوع ویروس کرونا در رسانه بتدا با اساز شد؛ این ویروس در های اجتمایع چی 

ن شمار قربانیان های خشک خود را در بدن قربانن نمایان یمو رسفهب ت وع شیوع این بیماری در چی  کند. از رسر

 آن پیوسته رو به افزایش است. 

ن با این که امکان های کشنده را دارد؛ اما تا هنوز نتوانسته های خوب تکنالوژییک برای مقابله با بیماریچی 

 ازد. است پادزهر ویروس کرونا را بس
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 به دیگران انتقال یمویروس کرونا از شمار ویروس
ی

ترین کند و از شمار خطرناکهانی است که به سادگ

 رود. های ساری به شمار یمبیماری

، از  ن نفر جان شان را از دست  ۱۸۶۸مورد ابتال به ویروس کرونا  ۷۲۴۳۶به اساس آخرین آمار رسیم چی 

 اند. داده 

ن برای این که از شیوع  ی کرده باشد، از این بیماری به شهرهای دیگر پیشچی  ی، حمل و نقل جنور  ۲۳گب 

ن به رس یم ن را به دیگر نقاط منع کرده و این شهر در قرنطی   برد. از شهر ووهان چی 

ی از انتقال آن به دیگر شهرها و کشورهای جهان هانی که برای مهار ویروس کرونا و پیشبا همه تالش گب 

ن عبور کرده و تا اروپا، امریکا و دیگر کشورهای صورت گرفته است؛  این ویروس توانسته است از مرزهای چی 

 آسیانی راه پیدا کند. 

وری حالت  ۲۵شیوع ویروس کرونا به کشورهای دیگر باعث شده است که سازمان جهانن بهداشت در  فبر

ن  ن به جای دیگری از  روز دیگر هیچ کیس ۱۲الملیل اعالم کند و گفته است که تا اضطرار بی  شهر ووهان چی 

 انتقال داده نشود. 

ن به رس یمخانواده ۵جو و دانش ۴۳این در حایل است که هم اکنون   در شهر ووهان چی 
برند ی افغانستانن

 ی خروج از این شهر را ندارند. و اجازه

ن رد شده و خود را به همسایه  از مرز چی 
ی

 افغانستان )ایران( رنر غ-ی جنوببا این حال ویروس کرونا به تازگ

 رسانده است. 

وزارت بهداشت ایران، شیوع ویروس کرونا را در شهرهای تهران و گیالن پذیرفته است و مرکز شیوع این 

 ویروس را شهر قم دانسته است. 

 حوت، ویروس کرونا جان چهار نفر را در ایران گرفته است.  ۲تا روز جمعه، 

ین شمار مه ها تن از این کشور به افغانستان اجران را در ایران دارد که روزانه دهبا این همه افغانستان بیشبر

 در آمد و شد استند. 

ن   از ایران به افغانستان یمهانی که به گونهطور آنهمی 
ر
ن یمی قاچاق ساز انتقال ویروس  توانند زمینهآیند، نب 

 کرونا به افغانستان باشند. 

 کرده است، او روز پنج مصطفا ییک از شهروندان افغانستان است که 
ی

سه ماه اخب  را در قم ایران، زندگ

 شنبه، از مشهد به افغانستان آمده است. 
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ن مصطفا یم گوید که در فرودگاه کابل، چک و برریس صیح الزم نشده است؛ مصطفا بدون در نظر گرفیر

ایط خطرناک انتقال این ویروس توانسته است با پیاده  شهر شود.  ارد شدن در فرودگاه کابل، و رسر

توجیه جدی با توجه به این که شهر قم مرکز شیوع ویروس کرونا در ایران، شناسانی شده است؛ این نر 

ی تواند فاجعهدهد که یمحکومت افغانستان به ویژه وزارت صحت عامه را به صحت مردم نشان یم

ان  ناپذیری را برای افغانستان در نی داشته باشد. جبر

ن مکلف است این در حایل است که  ن امینت صیح شهروندان نب  ن امنیت فزییک، به تأمی  دولت در کنار تأمی 

ن که مرکز شیوع این و از سونی هم انتقال این ویرووس به افغانستان یم ی حتا از چی 
تواند تلفات بیشبر

 در نی داشته باشد. 
ن  ویروس است نب 

ن امکان ویروس؛ از هر   و تخنییک برای مبارزه با این های الزم مایلافغانستان به دلیل فقر فراگب  و نداشیر

 پذیرتر است. کشور دیگری آسیب

ی از انتقال ویروس کرونا به افغانستان نشود و امکاناگر توجه جدی برای پیش های الزم را در این زمینه گب 

مورد بازریس ها و بندرها گاهآیند در فرود فراهم نکرده و مسافرینن که از کشورهای دیگر به افغانستان یم

ند؛ امکان یمویژه  از ایران به افغانستان انتقال پیدا کند یروس به ساد رود که این و ی صیح قرار نگب 
ی

 . گ

ایط اقتصادی و فن کند که در آوری طنر موجود در افغانستان؛ ایجاب یمشیوع ویروس کرونا در ایران و رسر

 وندان خود ایران به افغانستان تدابب  احتیایط الزمرابطه به آمدن شهروندان افغانستان از ایران و یا شهر 

ل و مهار این ویروس در ایران، رفت ان میان افغانست وآمد مراعات شده و حتا در صورت امکان؛ تا زمان کنبر

 .و ایران قطع شود

آسیاب  شود که اصطالحا کارگاههای مختلف است تفکیک یمها و رنگی اول، پالستییک که از نوعدر وهله

ی داربست و های آسیاب پالستیک در فضای باز است و به وسیلهشود. بیشبر کارگاهپالستیک گفته یم

 شود. محیط این کار را یمتوری، قفسه برای هر نوع پالستیک ایجاد یم
ی

توان غب  بهداشنر و با درصد آلودگ

 بسیار در نظر گرفت. 
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هانی که با تأخب  و حتا تغیب  به گوش یم های تفکیک و کارگاههم در  سوزی نی رسد، چندین آتشطبق خبر

های بازیافت پالستیک در چهل روز گذشته در روستای قمرص )باقرشهر، تهران( اتفاق افتاده است. نکته

 هاست: قابل توجه و دقت این

 هانی بوده است که صاحب آن افغانستانن است. سوزی در کارگاهپانزده مورد آتش• 

ون کارگاه بوده است. زا، اها پرتاب مواد آتشسوزیی آتشدلیل همه•   ز بب 

 کنند. یم مندانه و با طرح و قصد مشخص اقدامکننده بسیار هوشفرد یا افراد حمله• 

، آتشدر این چهل روز چهار بار و هر بار به چند کارگاه با فاصله سوزی اتفاق افتاده است. بار ی مکانن

بان خواب نگهها تعطیل و حتا ارگاهی نصف شب اتفاق افتاده است که معموال کساعت سه نخست حمله

ی برق در قمرص، از فرصت استفاده کرده و ساعت شدن رسارسی یک ساعتهاست. بار دوم در نی قطع

ی نخست، صاحبان این مشاغل که یازده شب این حمالت در چند نقطه اتفاق افتاده است. پس از حمله

ی محل و حتا دادگاه ب اند، خود اقدام به ایجاد گشت محیل ه جانی نرسیده گویا با طرح شکایت به کالنبر

ن افزایش نگه شنبه اول دلو اتفاق افتاده ی سوم و به نویع چهارم که پنجاند. حملهها کرده بانشبانه و نب 

ایط و وضع موجود طرایح شده است. این بار ساعت شش صبح  که هوا بود، با آگایه کامل نسبت به رسر

 نگهکیم روشن شده اس  هم
ن
ن به محل کار خود استند و از طرق ن در حال رفیر بار ها که این بانت و کارگرها نب 
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 اند.  تمام شب را بیدار بودند و دیگر توقع و انتظار حمله را نداشتند، شاهد حمله بوده

توان پایتخت صنعت قمرص روستانی در جنوب تهران و نزدیک به باقرشهر، کهریزک است. قمرص را یم

جا دوباره به صنعت اند در اینها جدا شده هانی که از زبالهفت پالستیک در ایران دانست؛ پالستیکبازیا

 گردند. باز یم

 
شود که اصطالحا کارگاه آسیاب های مختلف است تفکیک یمها و رنگی اول، پالستییک که از نوعدر وهله

ی داربست و های آسیاب پالستیک در فضای باز است و به وسیلهبیشبر کارگاهشود. پالستیک گفته یم

  توان غب  شود. محیط این کار را یمتوری، قفسه برای هر نوع پالستیک ایجاد یم
ی

بهداشنر و با درصد آلودگ

 بسیار در نظر گرفت. 

 مراحل بعدی، گرانول کردن مواد آسیاب شده و تولید محصول جدید است. 

صد کارگاه تفکیک و آسیاب پالستیک وجود دارد که هفتاد درصد ی قمرص، افزون بر پنجدر محدوده

ن قستانن داری و پنجاه درصد گرانول در دست افغانآسیاب  سمت بسیار کوچیک از تولید. هاست و نب 

ن صد و پنجاه تا دوصد میلیون تومان است. در هر  ال ی ایجاد یک کارگاه آسیاب پهزینه ی بی  ن ستیک، چب 

ن پالستیک وجود دارد که با کم
ُ
ین حالت پنجاه ت ترین نرخ آن، یعنن کیلوی چهار هزار تومان، کارگاه در کمبر

ن رسمایهشود. با در نظمعادل دوصد میلیون تومن یم ه یمر گرفیر توان گفت  ی در گردش برای خرید بار و غب 

ن پنج  صد میلیون تومان رسمایه است. که هر کارگاه فعال، به طور میانگی 
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گذشته اتفاق افتاده است، فقط دو مورد به موقع خاموش شده است؛   مورد حمله که در چهل روز  ۱۵در 

که خسارت کیم دیده است؛ اما دوازده مورد دیگر که متعلق یک مورد مربوط به کارفرمای ایرانن بوده است  

ن به افغانستانن  های های میدانن در مورد مجموع خسارتها بوده، به صورت کامل نابود شده است. تخمی 

ن   میلیارد تومان است.  ۱۵تا  ۱۰وارد شده رقیم بی 

شود. ک ساعت با هیچ برابر یمکویسر به ثمر نشسته است، تنها در یها تالش و سختزحمنر که در یط سال

ن راه کنند که مخارج خانوادهدر هر کارگاه، حداقل بیست کارگر کار یم ی شان در ایران یا افغانستان از همی 

ن یم  شود. تأمی 

ی شغل اند و قادر به از رس ست شده ها به طور کامل ورشکبدون شک بسیاری از صاحبان این شغل گب 

 برد. ترین امنیت بهداشنر و بیمه به رس یممکخود نیستند؛ شغیل که در 

 
ی و دادگاه، با اهمیتدیدگان، در نی به نقل از خسارت ی قضانی این موضوع در کالنبر ندادن، تمسخر و  گب 

وی انتظایم که وظیفهحتا تحقب  مواجه شده  ن امنیت جامعه است، از وظیفهاند. نب  ی خود در این ی تأمی 

تواند به شدت زنن در اماکن مورد نظر، درصد احتمال حمله را یمزند. در صورنر که گشتراستا رس باز یم

 نعت شود. موجب آرامش خاطر نسنر فعاالن در این ص کاهش دهد و 

آوری زباله از سطح شهر است، طرف دیگر این قضیه است که هنوز هیچ شهرداری تهران که متویل جمع

 کارفرمایان افغانستانن که طرف واکنیسر نشان نداده است. قابل ذکر است که در صورت هم
ی

دیل و هماهنیک

ی پالستیک تجمع این حجم از زبالهها، صورت اعتصاب آن کاران بازیافت شهرداری استند و در قرارداد پیمان

 تواند دوام بیاورد. در سطح شهر، بیشبر از چند روز نیم
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 نکته قابل توجه است:  چه که گذشت دو در آن

ای از طرف های پرخطر است و تا کنون توجه ویژهیک( صنعت بازیافت پالستیک )زباله( که جزو شغل

 ها در قسمت تفکیک آن دارد؟ا حضور افغانستانن ای بمسؤوالن مربوط به آن نشده است؛ چه مسأله

ی نکردن نب  دو( سکوت و نی   وی انتظایم و مراجع قضانی ایران در این مورد چه دلییل دارد؟گب 

هاین حمله ای جدا از خسارت باالی مایل و اوج ناامنن شغیل، نگرانن رویح و اجتمایع را در نی دارد  های زنجب 

ی شود. تواند موجب پیشدام رسی    ع یمکه با توجه و چند مورد اق  گب 

 
حضور مهاجران افغانستانن در ایران پس از سه دهه هنوز پذیرفته شده نیست، در سطح دولنر و اداری 

هانی که برای کارت آمایش گرفته تا سخنر ی  رو استند؛ از تمدید سالیانهمهاجران با مشکالت زیادی روبه

ن گوایه ، تحصیل در دانشگاه، عبور و نامهگرفیر
ی

ن کارت عابر بانک و ی رانندگ  …مرور در کشور و حتا گرفیر

ن تصور نادرسنر در مورد حضور مهاجران افغانستانن در ایران وجود دارد که  در سطح جامعه و مردم نب 

اند و این فرصت از جوانان ایران گرفته شده است؛ در صورنر که ه های شغیل را گرفتمهاجران ظرفیت

ن تفکیک پالستیک )زباله( مشغول استند که بدون شک کمبر مهاجران اغلب در شغل های سخت نظب  همی 

ی اصیل در این است که دیوار مهاجران افغانستانن در ایران بسیار ای حاضن به انجام آن است. نکتهایرانن 

 دهد. ها را به خود یمی تعرض و رفتار ناشایست به آنای، اجازهو هر شخص در هر مرتبه کوتاه است
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امور مهاجرین وزارت 

 وعودت کنندگان

ای انسانن از خود به دیگران دارد، دست ی ایران در هر سطیح )دولت_مردم( اگر قصد نمایش چهرهجامعه

 که در آن انسان
ی

 باید بزند؛ فرهنیک
ی

محقوق آن ها برابر استند و به کار فرهنیک شود. شمرده یم ها محبر

وری است؛ اما با تغیب  نگرش است که یم توان به انسانیت و برخوردهای عجوالنه و مناسبنر هر چند ضن

 دوسنر دست یافت. 

 در برتاین، منطقه ای Cloître-Saint-Thégonnec به اینسو، نهاد خانه انجمن ها در ٢0١٨از بهار سال 

در غرب فرانسه، هر هفته مهاجران را جهت ادغام سازی آموزش یم دهد. در آنجا، مهاجران جوان برای 

ی دیا کت در درس های زبان فرانسه، ریاضیات، علوم اجتمایع و حتا برای یادگب  لوگ های زبان برتون رسر

آیند. این افراد تازه وارد، تحت نظارت، اسکان و همرایه انجمن ها برای ادغام آنها در جامعه فرانسه و یم

ی تحصیالت آنها آماده یم  .دهدیمشوند. مهاجرنیوز در مورد گزارش از رسگب 

ود. در خیابان اصیل، خیابان های این استان امروز خلوت است. کیس نیست که در اطراف شهر دیده ش

ات دیده یم شود. سخت است تصور کنید که در این روستای کوچک برتاین با  فقط نمای فروشگاه تعمب 

بح ص ٩ آیند. باید تا ساعتهر روز برای آموزش به نهاد خانه انجمن ها یم هاجراننفری، م ٦٥0 جمعیت

گاه این نهاد انتقال یم دهد، ببینید که شاد صبر کنید تا یک اتوبوس سفید رنگ را که مهاجران را به آموزش

 هستند و یم خندند و با هم صحبت یم کنند. 

پس از ورود « به مدرسه آموزش در این قریه خوش آمدید! »سامبا مهاجرز از کشور کانگو با لبخند یم گوید: 

ن عضو انجمن به مدرسه، او و ده ها جوان دیگر از کشور های مایل، گینه، ایران و بنگالدیش با کریس تی 

خانه کوچک ساختمان یم گوید:  ن ن از آشبی بعد از ضف »اتوپیست در حال ضف صبحانه بودند. کریستی 

ن حال، چهار معلم برنامه صبح خود را « صبحانه به سوی کار و فعالیت های آموزیسر یم رویم.  در همی 

 آماده یم کنند. مهاجران چهارشنبه ها درس زبان فرانسوی دارند. 

ایجاد شده است. ساندرین معاون نهاد خانه انجمن  ٢0١٨ سه به کمک شهرداری استان در ماه یماین مدر 

ها یم گوید: ما در ابتدا فقط یک تعداد محدودی از شهروندان منطقه بودیم که به مهاجران لباس توزی    ع 

به آنها جا داده یم کردیم. اما بعدا متوجه شدیم که مهاجران به گونه درست از سوی نهاد های مربوط که 

اند، آموزش نیم یابند و این نهاد ها برنامه های موثر برای ادغام سازی ندارند. بنا برای ایجاد یک مرکز 

علم داریم که برای مهاجران زبان فرانسوی، ریاضیات، تاری    خ، جغرافیه م 30 آموزیسر فکر کردیم. ما به تعداد

 دهند. و دیالوگ های منطقه برتاین را آموزش یم

دانش آموزان مهاجر با معلم شان . عکس از مهاجرنیوز/مایوا پوله
ُ
ُ 

 به مدرسه، آموزش های ابتدانی پایه اسایس است»
ن  «قبل از رفیر
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امور مهاجرین وزارت 

 وعودت کنندگان

ند مانند سازمان اتوپیست. این ای منطقه مورد حمایت قرار یمدانش آموزان توسط سایر سازمان ه گب 

 یم
ن
کند تا یه آنها به گونه موقت جا دهند و از فرهنگ انجمن مهاجران را به خانواده های فرانسوی معرق

هر روز صبح یک فرد داوطلب در مکان های مختلف در اتوبوس سفید موظف است  همدیگر آشنا شوند. 

ی تحصیل یا آموزش تا از مهاجران  مراقبت کند. حضور مهاجران در این مدرسه به خاطر تمایل به از رسگب 

ایط برای ادغام در سیستم است.  وع کورس های منظم است و این ییک از رسر  فنن و حرفه ای و رسر

وع یمص 30: ٩ از ساعت ی مختلف آموزیسر تقسیم شود. معلم ها شاگردان را در سویه هابح درسه ها رسر

 بازنشسته شده، در یمبندی 
ً
ا کنند. . مجید و صوفیان مهاجران ایرانن و بنگالدییسر با بریژیت که معلیم اخب 

ن هستند. مجید مهاجر ل پائی  ن
گوید: ساله ایرانن که برای او فرانسوی یک زبان کامال جدید است، یم 3۴ مبن

د. ت را با تلفن خود ترجمه کنکند کلمانر تاب جلوی صفحه کتابچه اش، سیع یم« من امروز معلم هستم. »

 «پشک ... پشک! »گوید: ساله خود یم ١٦ او واژه را به انگلییس به همصنفن 

ین هستند. برای  مامادو مهاجر نوجوان از کشور مایل که در اتاق بعدی مشغول خواندن است ، آنها جوانبر

ی رسی    ع آموزش است. ساندرین توضیح یم دهد: "ما سیع یم  کنیم به آنها آموزش های آنها هدف از رسگب 

ن دلیل است که  ابتدانی دهیم تا آنها پس از ثبت نام در مدرسه دچار دردرس زیادی نشوند. به همی 

ن به مدرسه، آموزش های »ریاضیات و علوم اجتمایع را در برنامه های خود گنجانیده ایم.  ما  قبل از رفیر

والدین من امکانات فراهم سازی تحصیل »نی یم گوید: مامادو با فرانسوی ابتدا« ابتدانی پایه اسایس است. 

 «را نداشتند، من در مایل عمدتا در کالس های عرصانه یم رفتم. 
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امور مهاجرین وزارت 

 وعودت کنندگان

ند. عکس از مهاجرنیوز/مایوه پوله دو تن  یم گب 
ی

 از مهاجران در این مدرسه، برای امتحان دلف آماده گ

از پنجاه نفری که از زمان تأسیس به این مدرسه آمده اند، بیش از نییم آنها زیرسن بودند. طبق اعالم این 

 به یک موسسه پیوسته اند. عالوه بر این، داوطلبان به آنها کمک  ٧0 انجمن ، نزدیک به
ً
٪ آنها متعاقبا

، وضعیت خود را به عنوان افراد زیر سن قانونن  (ASE) کنند تا قبل از مراقبت های احتمایل رفاه کودکانیم

 .تشخیص دهند

اک در برنامه های محیل  اشبر

ل باال، چهار دانش آموز با فلورانس معل ن  از آفریقای م فرانسوی دستور زبان را فرا یمدر مبن
ً
ند. اصالتا گب 

مرکزی و غرنر فرانسوی زبان هستند. با استفاده از این کورس ها، آنها برای امتحانات رسیم 

 آماده یم شوند تا از طریق آن به برنامه های تحصییل اقدام کنند.  دلف مانند

او از طریق ویزای تشکیل خانواده به فرانسه آمده  ماری کلود از جمهوری دموکراتیک کنگو آمده است. 

 
ی

است. ماری توسط انجمن اتوپیست مورد حمایت قرار نگرفته است اما او در اینجا برای آماده گ

م، این مثل یک مسابقه را در ماه مارچ یم گذران من امتحان دلف»گوید: آمده است. او یم دلف امتحان

 این امتحان   «.است! 
ً
ان فرانسه را با موفقیت پشت رس گذشتانده است. او در ادامه سطح زبسامبا قبال

 به ما فرصت یم دهد كه بتوانیم در جامعه ادغام شویم. »گوید: صحبت هایش یم
ً
 «این مدرسه واقعا
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امور مهاجرین وزارت 

 وعودت کنندگان

 شود. در جریان سال گروه 
ی

 اجتمایع و فرهنیک
ی

ادغام سازی همچنان یم تواند شامل رسمایه گذاری در زندگ

کت یمهای کوچک از  ن در مدارس یا همایش ها برنامه انجمن ها در رویدادهای محیل رسر کنند. آنها همچنی 

 دارند تا پیشینه و دالیل تبعید مهاجران را توضیح دهند. 

 در آستانه تبدیل شدن به یک مرنر جدید فوتبال  ٢١ عبدالیه، پرس
ً
ر روستا د ساله از کشور گینه، تقریبا

ما بعد از تعطیالت باز های فوتبال را از »ه هنوز باشگاه ندارد. وی گفت: است، جانی که چند سال است ک

یم، هوا خییل رسد است!  وی در طول روز با یک پرس بچه ای موی بلوند در مدرسه فوتبال بازی « رس یم گب 

 یم کند. 

 «این آفریقانی که با دیالوگ برتون صحبت یم کند، کیست؟»

ن همه را به ضف غذای گرم و  پس از سه ساعت صحبت به زبان فرانسوی در یک فضای شلوغ، کریستی 

ن خوب دعوت یم ن غذا آماده شود. بشقاب، کارد و پنجه را به روی مب  کند. همه دست به کار یم شوند تا مب 

ی دو ساعت دگذارند. این لحظه به آنیم احت کنند. ها امکان آن را یم دهد تا قبل از از رسگب  رس جدید، اسبر

ده است، اما مانند مدرسه و آموزش گاه های حرفه ای است. »کند: ساندرین بار دیگر تأکید یم این کار فرسر

آیند، به جز روز های جمعه که برای قرارهای پزشیک نها از دوشنبه تا پنجشنبه تمام روز اینجا یمآ  هر هفته

 «و اداری اختصاص دارد. 

 مهاجران در حال آموزش زبان. عکس از مهاجرنیوز/مایوه پوله
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امور مهاجرین وزارت 

 وعودت کنندگان

ن در برای این مهاجران در نظر گرفته شد ه بعد از ظهر چهارشنبه ها، کارگاه آموزیسر رسگرم کننده و تفرییح نب 

ن یم توانند اش اک کننداست. در این برنامه سایرساکنان روستا و مناطق اطراف نب   .بر

مرد به زبان برتاین سالم کردم، همه شگفت »گوید: عبدالیه یم هنگایم که من به یک کافه رفتم، به یک پب 

 به ادامه صحبت هایش یم خندد. « این آفریقانی کیست که برتونن صحبت یم کند ؟! »زده شدند و گفتند: 

تاه را به لحن بروتونن در ذهن داشته کو ایده خوب این است که آنها چند جمله  »دهد: ساندرین توضیح یم

 «باشند تا با کیس که مالقات یم کنند، با لبخند صحبت را آغاز کنند. 

من پاریس و پورت دو ال شاپل را یم شناسم. اما ترجیح یم دهم اینجا »گوید: سلیمان مهاجر دیگر از گینه یم

 «بمانم. اینجا آرام تر است. 

 

 در اروپا بعد از 
 

 ۲۰۱۹برای چند سال پیهم رو به کاهش بود، اما در  ۲۰۱۵شمار متقاضیان پناهندگ
یر  در سال گذشته در کشورهای هزار افغان ن ۶۰ها دوباره سیر صعودی گرفته است. این درخواست

 دا
 

 .ده انداروپانی درخواست پناهندگ

 پ امور  ز ا حمایت دفبر 
ی

 روپا ا اتحادیه ضو ع کشور   ۲۷ در  ۲۰۱۹ سال در  که  کرد   عالما اروپا  اتحادیه ناهندگ

ن  و   ۱۳ رقم ینا اند.  کرده  حفاظت قاضایت نفر  هزار  ۷۱۴ ز ا بیش سویس و  ناروی ریتانیا،ب در  همچنی 

 .دده یم نشان ۱۸۲۰ سال به نسبت را  افزایش درصد 

 پ مور ا ز ا مایتح دفبر 
ی

 فزاینده شمار  دلیل به عمدتا  فزایشا این» است:  فتهگ  اروپا  تحادیها ناهندگ

ن ال  امریکای شور ک  چندین هروندانش های درخواست ن   مکلفیت ز ا که  است تی   .«دهستن معاف ویزا  گرفیر

ین   قاضاهایت شمار  ر د افزایش بیشبر
ی

 ۴۵ گذشته  سال در  است.  مدهآ میان به ونزوئال  هروندانش پناهندگ

  درخواست روپا ا در  نونر ج امریکای شور ک  ینا هروند ش هزار 
ی

 قبیل سال با  مقایسه در  که  ند ا داده پناهندگ

 .تاس شده برابر  دو  اش

ن ن ها  افغان ز ا توجیه ابلق شمار  ین،ا بر  عالوه    اند.  داده حفاظت درخواست ب 
 
 در  افغان هزار  ۶۰ مجموعا

  تقاضای کشورها   این
ی

 .تاس ۲۰۱۸ سال از  بیشبر  درصد  ۳۰ که  اند  هداد پناهندگ
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امور مهاجرین وزارت 

 وعودت کنندگان

  ها  کمپ  در  که  را  پناهجویانن  وضعیت زمستان
ی

 تاس کرده  تر  سخت کنند،  یم زندگ

 

یت اما   رخواستد رقم هستند.  ها  سوریانی  گذشته  انند م اند، حفاظت رخواستد تالش ر د که  سانن ک  اکبر

 .تاس ودهب هزار  ۷۲ ثابت طور  به بحران چار د کشور   این اتباع

 

 پ امور  ز ا حمایت دفبر  از  قلن به 
ی

امون صامیمت اروپا، اتحادیه ناهندگ  های درخواست سوم یک حدود  پب 

انم باالترین ست. ا بوده مثبت ۲۰۱۹ سال ن  ۸۲ با  ها  یمنن  درصد، ۸۵ با  سوریانی  ناهجویانپ را  قبویل ب 

یانی  پناهجویان و  صد در 
 .دان داشته درصد  ۸۱ ا ب اریبر

انم نکهآ با  ن   ایه درخواست بویلق ب 
ی

 از  نییم اما  است، متفاوت دیگر  شور ک  تا  کشور   یک ز ا پناهندگ

ن  افغان پناهجویان  .دان آورده تدس به حفاظت ۲۰۱۹ در  نب 

  ندرت به ندارند، یزا و  به نیاز  اروپا  تحادیها به دنش وارد  رایب هک  شورهانی ک  تباعا هب اما 
ی

 یم داده پناهندگ

  امور  ز ا حمایت ارهاد زارشگ  ساسا هب شود. 
ی

 ونزوئالنی  ناهجویانپ از  درصد  پنج تنها  اروپا  تحادیها پناهندگ

 .دان شده شناخته حفاظت نیازمند 

  های درخواست قبال  که  است شده ارائه کسانن   سوی از  ها  درخواست دهم یک تقریبا 
ی

 رد  شان پناهندگ

 .تاس شده
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امور مهاجرین وزارت 

 وعودت کنندگان

 

 

 

  

ی    حوت سال روان جلسه ٦آمریت امور مهاجرین وعودت کننده گان والیت لوگر به تاری    خ 
کمیته والینر

اک رئیس امنیت میل، روسای واحد های دویم،نماینده  استقرار مجدد را تحت ریاست وایل لوگر و با اشبر

 یونما، و موسسات همکار واعضای کمیته تدویر نمود.  های 

امون کارکرد های اخب  ان آمریت سخن گفت و همچنان ابتدا آمر امور مهاجرین  وعودت کننده گان پب 

ن را با اعضای کمیته در میان گذاشت.   مشکالت و دست آورد ها را نب 

سپس اعضای کمیته هریک باالنوبه گزارشات،فعالیت ها وپالن های خویش را با رئیس جلسه در میان 

ن   ارایه نمودند . گذاشته یک سلسه مشکالت وپیشنهادات شانرا نب 
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 کامل وهمه شمول 
ی

ک است باید در یک هماهنیک سپس وایل لوگر در سخنانش گفت، هدف همه ما مشبر

 سیع وتالش نمایم تا با استفاده از امکانات موجود در راه خدمت به مردم گام های موثر وکارا را برداریم. 

ن برنامه ها وپروژه های شان در این وایل لوگر به تمام موسسات همکار اطمینان داد که برای عمیل کرد

ایط را آماده خواهد نمود.   والیت رسر

 

 

 پایان

 

 


