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 صفحه                                                                                                   عناوین                                                               

 4 ---------------------------------- (یدر  لهیو  چهیشده اند) دو  جا یدر اثر جنگ و خشونت ب ۲۰۲۰هزار افغان در سال  ۳۸۰

معلومات جامع عودت کنندگان  ستمیس جاد یا یو معلومات برا هیو اداره احصا نیوزارت امور مهاجر  انیم ینامه همکار تفاهم

 5 --------------------------------------------------------------------------- وزارت( تیسا بی) و  د یبه امضا رس جاشدگانیو ب

 6 ------------------------------------------------------------ (وزیکنند) مهاجر ن  که مهاجران را کمک یم  یفرانسه: سازمان ها

 12 -------------------------------------- (هیترک فاریس و یخواهند شد) راد رفتهیپذ کا یآمر  یاز سو  کیهزار پناهجو در مکز 25

 13 ------------------------------ منازعه در کشور مبداء در نظر گرفته شود کیل  تیوضع انیحفاظت به پناهجو  یدر اعطا»

ک هشت ماهه ام در آت»درمهاجر:    مهیخ ر یز  ن نزد دوستان و گایهمن و دختر
 

 15 ----------------------------- میکن  یم زندگ

 17 ------------------------ (هیترک فاریس و یعنوان مجوز کار اعتبار دارد؟) رادبه هیکدام دسته از پناهندگان ترک  ی  کارت شناسا

 21 -------------------------------------- (فاریس یس ی   شهردار ورشو از مهاجر بالروس که اتوبوس را نجات داد) ی   قدردای  

و؛ چالش چارج تکت یبرا طرح ارائه کارت میل گزار  نیمهاجر  د یجد متر  23 ------------------------ افغان ارکا( یدر تهران) خت 

 25 ------------------------------------ (وزیشود) مهاجر ن ونت  ما از فرانتکس ب سیمعاون پارلمان آلمان: در صورت لزوم پول

 
 

  گرسنگ
 

 27 ------------------------------ (کایآمر  یآشنا یصدا و ی) راد  کندیم د یرا تهد من  ی کودک  ونیلیاز دو م شیب زندگ
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 اخبار متر  کامل

هزار تن را مجبور به فرار از روستاها و مناطق شان کرده  ۳۸۰در افغانستان حدود  ۲۰۲۰ها در سال جنگ
 کمک است. به گزارش دفتر 

 
ی ملل متحد، بیشتر این مهاجران داخیل را ساکنان والیتهماهنگ های های بشر

 .دهندقندوز و هلمند تشکیل یم

 

 عکس از آرشیف: بیجاشدگان داخیل در هرات

هزار تن را مجبور به فرار از روستاها و مناطق شان  ۳۸۰در افغانستان حدود  ۲۰۲۰جنگ و ناامن  در سال 
 کمککرده است. به گزا

 
ی ملل متحد، بیشتر این مهاجران داخیل را ساکنان رش دفتر هماهنگ های بشر

 .دهندهای قندوز و هلمند تشکیل یموالیت

 کمک
 

دوستانه ملل متحد اداره همآهنگ در گزارش اخت  خود گفته است که در سال گذشته  «اوچا»های بشر
 حدود 

ً
ها و مناطق خویش گردیده بور به ترک قریههزار تن به دلیل جنگ و خشونت مج ۳۸۰میالدی جمعا

یت این مهاجران داخیل را اهایل والیت .اند های ناامن و درگت  جنگ به شمول قندوز در بنابراین گزارش، اکتر
 .دهندشمال و هلمند در جنوب افغانستان تشکیل یم

https://www.dw.com/fa-af/%DB%B3%DB%B8%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%AC%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF/a-56544156
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والیت افغانستان  ۳۴ز والیت ا ۳۲به بعد در مجموع از  ۲۰۲۰براساس منابع سازمان ملل از ماه جنوری 
 دو سوم این آوارگان داخیل  ها مجبور به ترک خانه و روستاهای شان شده اند کهمردم به دلیل جنگ

ً
تقریبا

 .دهندرا اطفال تشکیل یم

 .هزار بیجا شده داخیل در افغانستان شده بودند ۴۲۶حدود  ۲۰۱۹در سال 

های افغانستان، روشن نیست که یس به اکتر والیتاین اداره سازمان ملل گفته است که به دلیل عدم دستر 
هایشان برگشته از مناطق خویش فرار کرده بودند، دوباره به خانه ۲۰۱۹آیا همه بیجاشدگای  که در سال 

 به رس یم
 

 .برنداند و یا هنوز هم در آوارگ

ی ملل متحد تخمت   در افغانستان رسشماری رسیم صورت نگرفته است و دفتر کمک  زده است که های بشر
ی ها میان میلیون تن یم ۴۰جمعیت این کشور به حدود   بیجاشدگان به دلیل تشدید درگت 

رسد. اکتر
وهای نظایم حکومت افغانستان مجبور به فرار از مناطق خویش گردیده اند  .شورشیان طالبان و نت 

، جنگ و ۲۰۲۰اه سپتمت  با وجود آغاز دور دوم گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان در م
عالوه بر طالبان، همچنان گروه تروریسنر داعش  .های این کشور هنوز هم ادامه داردناامن  در اکتر والیت

ی از خانواده های افغان را  قر افغانستان فعالیت دارد و این گروه نت   شمار کثت  نت   به ویژه در مناطق رسر

  ت. ها و مناطق شان کرده استرک خانهمجبور به 

 



http://www.morr.gov.af 
 د اطالعاتو او عامه اړیکو ریاست

6 

 

 ستانناحیه کابل افغان ۷پته: د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، 
 

 

کنندگان  وزارت امور مهاجرین وعودت 

 وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان و احمد جاوید رسویل ر 
ر
ئیس اداره احصایه و نورالرحمن اخالق

معلومات به پای سندی امضا کردند که بر اساس آن یک سیستم جامع معلومات و آمار از بیجاشدگان 
 .داخیل و برگشت کنندگان ایجاد یم شود

داشتر  یک سیستم جامع معلومات و آمار مهاجران، بیجاشده ها و برگشت کنندگان از برنامه هایست که 
نامه مذکور به عنوان عودت کنندگان مطرح گردیده و اینک امضای تفاهم توسط وزیر امور مهاجرین و 

 .برداشتر  یک گام عمیل برای این طرح است

این تفاهمنامه در مقر وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان بمنظور همکاری دو جانبه میان طرفت   به 
زی سازی ارقام عودت کنندگان و هدف گردآوری ارقام معتت  و تنظیم مساعدت ها، تامت   شفافیت و مرک

 .بیجاشدگان، عقد گردید

ین اهداف طرح ایجاد سیستم معلومات جامع مهاجرت را ایجاد  وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان مهمتر
سازی کنندگان و بیجاشدگان، تامت   شفافیت در روند توزی    ع مساعدتها، فراهممرکز واحد معلومات عودت
 موثر طرف

 
، تعیت   و تثبیت وضعیت عودتبستر هماهنگ کنندگان و بیجاشدگان با انجام تحقیقات و ت  

ک عنوان کرد  .رسوی  های مشتر

 اهداف تعیت   شده 
 

در همت   حال رئیس اداره میل احصایه به داشتر  یک پالن عمل جهت تعقیب چگونگ
 .تاکید کرد

نسه سازمان های زیادی وجود دارند که به مهاجران کمک یم کنند. هر سازمان در یگ از بخش های در فرا
ویژه برای انجام کارهای اداری، کمک مایل، مسکن، اقامت، صحت، خوراک و پوشاک وسایر بخش های 

  .دیگر فعالیت دارد. مهاجرنیوز در مورد گزارش یم دهد

ند در قدم نخست نیاز به خوراک پوشاک، مراقبت صیح و پناهگاه دارند. مهاجرای  که تازه به فرانسه یم رس
 خود به ادارات مربوط باید مراجعه کنند. در این جا 

 
پس از آن برای روش کارهای اداری و پروسه پناهندگ

 :لست سازمان ها و نهاد ها به ترتیب توضیح داده یم شود

 پذیرایی و پشتیبایی از مهاجران
 BAAM بام، دفتر

سازمان بام یک نهاد اجتمایع و حقوقر است و مهاجران را در مورد حقوق آنها آگاه یم سازد و هم چنان آنها 
 .را در مراحل اداری حمایت یم کند

 داده اند به روز های چهار شنبه و جمعه از ساعت 
 

معموال این سازمان از پناهجویان که درخواست پناهندگ
ایط قرنطت   و قیود شبگردی باید با آنها از طریق ایمیل به پنج عرص تا هشت شب پذیرای  یم   کند اما در رسر

 .تماس شوید
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ید. برای تماس با آنها از آدرس ایمیل نامه بفرستید  .برای درخواست کمک نخست باید وعده مالقات بگت 

Adresse: 8 rue Duchefdelaville, 75013 Paris 

 baam.legal@gmail.com ou baam.sejour@gmail.com 

 سیماد
ر
 La Cimade سازمان حقوق

این سازمان به عنوان سازمان دفاع از حقوق مهاجران فعالیت یم کند. دفتر سیماد مهاجرای  را که مشکل 
 دارند کمک یم نماید. این سازمان همچنان به مهاجرای  که در بازداشتگاه به رس یم برند از 

ر
دادگاه و یا حقوق

 یم کند
ر
 .آنها حمایت حقوق

ید  .برای درخواست کمک توسط این دفتر وعده مالقات بگت 

 دفتر سیماد در شهر بتانیول 

 ۰۱۴۰۰۸۰۵۳۴شماره تلفون: 

 ۱۷:۳۰تا  ۱۴:۳۰دوشنبه از ساعت 

 ۱۲:۳۰تا  ۹:۳۰چهارشنبه از ساعت 

 دفتر سیماد در شهر لوگزامبورگ 

 ۰۱۴۲۲۷۵۷۷یا  ٠٩٧٠۴۶۰۰۸۶تلفون: 

 بعد از ظهر ۳تا  ۱۰دوشنبه تا سه شنبه از ساعت 

 دفتر سیماد در بیلویل پاریس 

 ۰۱۴۲۴۵۶۵۰۷تلفون: 

 ۱۲:۳۰تا  ۹:۳۰دوشنبه از ساعت 

 ۱۹:۳۰تا  ۱۳سه شنبه از ساعت 

 Le CEDRE سکور کاتولیک

 .این سازمان مهاجران را در بخش های اداری کمک یم کند
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Adresse : 23 boulevard de Commanderie, 75019 Paris   

 فردی برای مصاحبه های

 ۱۱:۳۰تا  ۹دوشنبه، سه شنبه و پنج شنبه از ساعت 

 
 

 معلومات برای نخستت   اقدام در روند پناهندگ

 ۹:۳۰دوشنبه ساعت 

 آگایه در مورد مسائل دوبلت   

 ۹:۳۰سه شنبه و پنج شنبه ساعت 

 Dom’asile دو مازیل

 مهاجران، آد
 

رس پسنر یم دهد تا از طریق این نهاد برای تکمیل مراحل اداری مربوط به درخواست پناهندگ
 .این آدرس پسنر قابل اعتماد و رایگان به پناهجویان کمک کند

  Le Gisti گروه معلومات و پشتیبایی از اتباع خارج  

، تابعیت، 
 

این نهاد در زمینه های مختلف حقوق اتباع خارج  در بخش های ویزا، حق اقامت، پناهندگ
یگر به آنها کمک حقوقر یم کند. با این نهاد در طول هفته از دوشنبه اخراج، حقوق اجتمایع و سایر مسائل د

 .تا جمعه توسط تلفون به تماس شوید. شما یم توانید جهت درخواست به آدرس ذیل نامه بفرستید

Adresse: 3 villa Marcès, 75011 Paris 

 ۰۱۸۴۶۰۹۰۲۶تلفون: 

 La Halte humanitaire له هالت هیوماتیتت  

ط شهرداری پاریس برای پذیرای  روزانه مهاجران است. در این جا مهاجران بدون مسکن این مرکز توس
همه روز ها از ساعت نه صبح تا شش عرص باز  .مراجعه یم کنند. امکانات دوش و توالت نت   موجود است

 .است

Adresse : 2 rue Perrault 75001 Paris 

ان بدون مرز  MSF داکتر

 .مراقبت های پزشگ و روای  به مهاجران کمک یم کند این سازمان برای تهیه غذا،
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ان بدون مرز در شمال آن موقعیت دارد  .در پاریس، کلینیک سازمان داکتر

ان جهان  MِDM داکتر

یس به آنها برای مراقبت دشوار است استقبال یم کند. آنها را  ان جهان از افرادی که دستر سازمان داکتر
سازمان راهنمای  و خدمات درمای  را بدون قرار مالقات به مهاجران ارائه یم معالجه و راهنمای  یم کند. این 

 کمک یم کند
ر
 .دهد. این سازمان مهاجران را همچنان در بخش های اداری و حقوق

 Le Comede لو کومد

این  این سازمان تبعیدی های  را که نیاز به مراقبت پزشگ دارند درمان یم کند و آنها را همرایه یم نمایند. 
 .سازمان در تمام روزهای رسیم هفته از دوشنبه تا جمعه در خدمت است

 :برای درخواست کمک به مسایل حقوقر و اجتمایع به شماره ذیل به تماس شوید

 ۰۱۴۵۲۱۶۳۱۲تلفون: 

ید  :برای در خواست کمک به مسایل صیح به شماره ذیل تماس بگت 

 ۰۱۴۵۲۱۳۸۳۹تلفون: 

 :صیح روای  به شماره ذیل به تماس شویدبرای درخواست کمک به مسایل 

 ۰۱۴۵۲۱۳۹۳۱تلفون: 

 La Permanence pour les exilées دفتر حمایت از تبعیدی ها

این دفتر با همکاری چندین سازمان دیگر مهاجران را در بخش های اداری کمک یم کند. کارمندان سوسیال 
ی و عری  با مهاجران صحبت یم کنند. به روز این دفتر به زبان های فرایس دری، پشتو، انگلییس، فرانسو 
 :های دوشنبه باز است. آدرس آن در ذیل نوشته شده است

Adresse : 10 rue Affre, 75018 Paris 

 Le collectif Solidarité migrants Wilson اتحادیه مهاجران ویلسون

ا در شمال پاریس مهاجران را کمک یم کنند. ب ، پوشاک و کارمندان این اتحادیه اکتر ه آنها وعده های غذای 
 .خیمه توزی    ع یم کنند. کارمندان داوطلب آن مهاجران فاقد اسناد را در پروسه اداری کمک یم کند

 Utopia 56 اتوپیدیا
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ا در شمال پاریس حضور داردند. آنها برای مهاجران غذا و خیمه توزی    ع یم کنند.  کارمندان این سازمان نت   اکتر
 .بوط به مراحل اداری مهاجران را فراهم یم کنندهمچنان اطالعات مر 

Watizat 

یس به  ، دستر ، توزی    ع مواد غذای 
این نهاد راهنمای مهاجران است و آنها را در ادارات مربوط )آدرس پسنر

مراقبت های صیح، مراکز مراقبت روزانه، آموزش زبان فرانسه و ...( رهنمای  یم کند. برگه رهنمای  به زبان 
یس، فرانسوی، فاریس دری، پشتو و عری  نوشته شده است که آنرا یم توانید در سایت ذیل دانلود های انگلی

 .کنید

 سازمان های مدافع مهاجران زیر سن

ان بدون مرز برای مهاجران زیر سن که مهاجران نوجوان را در بخش های اداری و صیح  دفتر سازمان داکتر
 :کمک یم کند آدرس آن قرار ذیل است

Adresse: 101 bis avenue Jean Lolive, 93500 Pantin  

 Les Midis du Mie یل میدی دو یم

 یم کنند و از حمایت مایل و اداری برخودار نیستند، 
 

به طور خاص جوانان زیر هژده سال که در پاریس زندگ
اری به افراد تحت پوشش خود قرار یم دهند. این سازمان وعده های غذای  را توزی    ع یم کند و در مراحل اد

این سازمان نت   تالش یم کند تا شبانه مکان خواب را برای مهاجران زیر سن فراهم  .خردسال کمک یم کند
 .نماید

Adresse: 38 rue Pali-Kao, 75020, Paris 

 Timmy تییم

 .کنداین سازمان از خردساالن و نوجوانان ی  رسپرست را به طور روزانه استقبال، راهنمای  وپشتیبای  یم  

 سازمان های که برای پناهندگان قانویی هستند

 Singa سینگا

این سازمان مهاجران را در بخش  .این سازمان برای پناهندگان و آن دسته از مهاجرای  است که قبویل دارند

 :های مسلیک، مسکن کمک یم کند. برای تماس در ایمیل ذیل مراجعه کنید

jaccueille@singa.fr 

 Action emploi réfugiés ریفوجی   اکسیون آمپلوه
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آنها را در پروژه های کاری شان  .این سازمان مهاجران قبول شده را در قسمت پیدا نمودن کار کمک یم کند
 .نیدکلیک ک اینجابرای معلومات  .و یس وی یا درخواست نامه کار همرایه یم کند

 L’AFPA لفپا

آموزش حرفه ای را برای پناهندگان اراوئه یم دهد و آنها را برای تجارت کاری شان در جای  كه  لفپاسازمان 
 یم کند. به آنها محل اقامت نت   یم دهد. این سازمان همچنان

 
وی کار در فرانسه است معرق  كمبود نت 

 .کورس های آموزش زبان فرانسوی رابه مهاجران قبول شده ارائه یم کند

 اتباع خارج  که مورد حشونت قرار گرفته اند
ی
 سازمان های مدافع برای زنای

 La Cimade دفتر سیماد

 .بخش های حقوقر حمایت یم کند زنان اتباع خارج  را در  سیماد دفتر سازمان

 ۰۱۴۲۴۵۶۵۰۷تلفون: 

 ۱۲:۳۰تا  ۹:۳۰دوشنبه از ساعت 

 ۱۹:۳۰تا  ۱۳سه شنبه از ساعت 

 Kâli کایل

این سازمان نت   از زنان اتبع خارج  و یا مهاجر در بخش های مختلف حمایت یم کند. آدرس و ایمیل آن در 
 :زیر این متر  ذکر شده است

Adresse : 5 rue de la Révolution, 93100 Montreuil  

 association.kali@gmail.com 

  Rajfire راج فایر )شبکه استقالل زنان مهاجر و پناهنده(

 :این سازمان نت   از زنان خارج  و پناهنده حمایت یم کند. آدرس و ایمیل آن است

 Maison des femmes de Paris, 163 rue de Charenton, 75012 Paris 

rajfire.asso@gmail.com  

 ۰۱۴۴۷۵۵۱۲۷تلفون: 

https://infoemploirefugies.com/
https://infoemploirefugies.com/
https://www.afpa.fr/
https://www.afpa.fr/
https://www.lacimade.org/presse/
mailto:association.kali@gmail.com
mailto:rajfire.asso@gmail.com


http://www.morr.gov.af 
 د اطالعاتو او عامه اړیکو ریاست

12 

 

 ستانناحیه کابل افغان ۷پته: د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، 
 

 

کنندگان  وزارت امور مهاجرین وعودت 

ی   Femmes de la Terre زنان زمی 

کن فرانسه هستند و این سازمان حمایت کننده زنان مهاجر و پناهنده است و در ضمن زنان دیگری که سا 
 :مورد آزار و خشونت قرار گرفتند، از طریق این سازمان حمایت یم شوند. آدرس و ایمیل آن قرار ذیل است

Adresse : 2 rue de la Solidarité, 75019 Paris 

contact@femmesdelaterre.org  

 ۰۱۴۶۰۶۰۳۳۴: تلفون

 .هزار پناهجو در مکزیک به آمریکا پذیرفته خواهند شد 25وزارت امنیت داخلی آمریکا اعالم کرد که 

 

برگزاری جلسه دادگاه برای هزار پناهجوی  که در مکزیک در انتظار  25وزارت امنیت داخیل آمریکا اعالم کرد 
 خود هستند، اجازه ورود به خاک ایاالت متحده را خواهند داشت

 
 به تقاضای پناهندگ

 
 .رسیدگ

های دولت دونالد ترامپ، ترین سیاستدولت جو بایدن، رئیس جمهور کنوی  آمریکا علیه یگ از جنجایل
  .آمریکا اقدام کرده استرئیس جمهور پیشت   برای ممانعت از ورود پناهجویان به 

 خود  25بنابراین اولت   ابرگروه 
 

 به درخواست پناهندگ
 

هزار نفره پناهجویان در مکزیک که منتظر رسیدگ
 .فوریه ماه جاری وارد آمریکا شوند 19هستند، قرار است 

mailto:contact@femmesdelaterre.org
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نام یک ثبتبه اجرا درآمد، پناهجویان در مکز  2019که در ژانویه « پروتکل حفاظت از پناهجویان»بر اساس 
 .برندکرده و در انتظار به رس یم

گفتن  است دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریكا پس از به قدرت رسیدن تصمیم گرفته بود مهاجران از 

 .آمریکای مرکزی و جنوی  در مرز مکزیک نگه داشته شوند و از ورود آنها به ایاالت متحده ممانعت شود

سارنوال عمویم محکمه عایل اتحادیه اروپا گفته است که اعطای حافظت به پناهجویان نباید تنها بر اساس 
 وضعیت عمویم در کشورهای مبدای پناهجویان نت   توجه 

 
د، بلکه به چگونگ معیارهای آماری صورت بگت 

  .شود

 
 Imago :تصمیم های محکمه عالی اروپا که در لوگزامبورگ قرار دارد، الزام آور به شمار می آیند./عکس

Images/P.Scheiber 

پریت پیکامئه، سارنوال عمویم دیوان عایل اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در لوکزامبورگ اعالم کرد که در زمان 
یان، به غت  از آمار کشته شدگان و زخمیان، وضعیت برریس وضعیت امنینر در کشورهای مبدای پناهجو 

 .عمویم نت   در نظر گرفته شود

ها در ها با توجه به شمار قربانیان و زخیمدهند. آنهای آلمای  انجام یماین برخالف کاری است که مقام
 پس فرستادن پناهجویان به کشورهای مبدای شان تصمیم یم

 
ندمورد چگونگ   .گت 
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وال محکمه عایل اروپا، برای ارزیای  وضعیت عمویم باید همه عوامیل که در ایجاد یک مناقشه به گفته سارن
، «ها و تاکتیک های جنگروش»نقش دارند، در نظر گرفته شوند. او افرود که تعداد زخمیان و بیجاشدگان، 

 سازماندامنه خشونت
 

وهای مسلیح  های خودرسانه، مدت زمان مناقشه و چگونگ کت دیه نت  که در آن رسر
ند  .دارند باید مورد توجه قرار گت 

در مورد محیل که فرد « داده های ی  طرفانه، معتت  و به روز»او عالوه کرد که راجع به این مسائل باید 
 .پناهجو قرار است به آنجا پس فرستاده شود، وجود داشته باشد

گ آلمان از محکمه ع ایل اروپا پرسیده بود که کشورهای اتحادیه محکمه عایل اداری در ایالت بادن وورتمت 
اروپا براساس چه اولویت های  باید به پناهجویان محافظت فریع بدهند. محافظت فریع به کسای  داده 

 دریافت نیمیم
 

، شود که مطابق کنواسیون ژنیو حق پناهندگ کنند، اما به دالییل از جمله تهدیدات امنینر
  .اخراج شان نت   ممکن نیست

ن موضوع به گونه مشخص مربوط به دو پناهجوی افغان است که در معرض اخراج احتمایل به والیت ای
 .ننگرهار در افغانستان قرار دارند. در این والیت جنگ جریان دارد

بر اساس تصمیم محکمه اداری آلمان فدرال، این کشور برای ارزیای  خطرات موجود در یک منطقه مشخص 
 به پناهجویان آن منطقه، با توجه به تعداد افراد ملیک که در آن جا کشته یا و دادن حق حفاظت فریع
دزخیم شده اند، تصمیم یم  .گت 

ای  تعیت   کرده اند. به این مفهوم که هرگاه در یک منطقه در هر   مت  
تن یک  ۸۰۰در این رابطه ادارات آلمای 

شود، اما هرگاه این ه حفاظت فریع داده یمفرد ملیک کشته و یا زخیم شده باشد، به پناهجویان آن منطق
ان کمتر از آن باشد، مسئوالن فرض یم های بیشتر وجود ندارد و برریس« تهدید جدی فردی»کنند که مت  

دصورت نیم  .گت 

د که در کشور مبدای شان در آلمان محافظت فریع به اشخایص تعلق یم آن ها را « صدمات جدی»گت 
ات به گونه مثال شامل شکنجه، مجازات مرگ، مناقشه مسلحانه یا جنگ داخیل کند. این تهدیدتهدید یم

 .شوندیم

 دریافت یم
 

ایط پناهجوی  دانسته شده یا حق پناهندگ کنند، نسبت به افزون بر این، اشخایص که واجد رسر
ی دارند که حق الحاق اعضای خانواده و اجاز کسای  که حفاظت فریع دریافت یم ه اقامت کنند حقوق بیشتر

 .شوندتر شامل آن یمطوالی  

 .های آینده در این باره تصمیم خواهد گرفتمحکمه عایل اروپا یط هفته 
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 شان قبول شده و ک
 

ارت اقامت یونان را دارند از حمایت مایل در یونان اکتر مهاجرای  که درخواست پناهندگ
و مسکن برخوردار نیستند. در این میان چشمدید پدر مهاجر افغان را یم خوانید که با کودک هشت ماهه 

 یم کند، همش و دیگر فرزاندانش از روی مجبوریت به آلمان رفته اند
 

  .اش در اردوگاه زندگ

 
 یونان: اردوگاه الیوناس در شهر آتن

 یم کند.  آصف*
 

پدر مهاجریست که با کودک هشت ماهه اش بدون همش و فرزندان دیگرش در آتن زندگ
نه جا دارد و نه حمایت مایل یم شود. او شب و روز را در نزد دوستانش و گایه هم زیر خیمه در اردوگاه 

ی یم کند  داده اند  مقامات یونان برای او، همش و سه فرزندش برگه قبویل .مهاجران در آتن ستر
 

پناهندگ
و مجبور شده است تا منتظر بماند. اما اینکه  اما کودک هشت ماه اش تا هنوز برگه شناسای  ندارد و از ایت 
چرا خانواده اش را از روی مجبوریت به آلمان فرستاده است و خودش با کودک شش ماه در آتن به رس یم 

 :برد یم گوید
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 حال پیچیده. روزگار مهاجرت مجبورم کرد تا کودک شش ماهه ام داستان ما دور به دراز است و در عت   »
 «.را بدون مادرش نگهدارم

از پشت تلفون صدای گریه کودک شنیده یم شد، شاید کودک مادرش را جستجو یم کرد. مرد مهاجر با 
ببخشید طفلکم مریض است. گریه یم کند. داکتر گفت که سینه بغل شده » نفس های کیم گرفته گفت: 

بعد از چند ثانیه کودک آرام شد و پدر مهاجر از « اما دواه نداده است. خییل دیر است که رسفه یم کند. 
 :پشت تلفون به سخنانش ادامه داد

 یم کنم. قبال با همش و فرزندانم در لسبوس در اردوگاه »
 

من تقریبا دو نیم سال است که در یونان زندگ
ال و هفت ماه همه ما در جزیره لسبوس قبویل اجتمایع گرفتیم. موریا "خراب شده" بودیم. پس از یک س

کم به دنیا آمد. به اداره مسئول لسبوس رفتیم گفتند دیگر مربوط ما نیم شوید و برای  پس از مدیر دختر
درخواست برگه شناسای  کودکتان به آتن بروید. اینجا که آمدیم هیچ کیس به ما پاسخ نداد و سه ماه یم 

ل کردم گفتند منتظر باشید. مجبور شدم خانم و فرزندانم را به آلمان بفرستم و من با کودک شود که ایمی

م هشت ماه شده است و هیچ کیس پاسخگو نیست  «.هشت ماهه ام در آتن ماندیم. حاال دختر

. اصال حقوق بشر در » اینجا نه سوسیال است. نه موسسه است، نه حقوق کودک است و نه حقوق بشر
 «.د ندارداروپا وجو 

زمای  که برگه اقامت اجتمایع را گرفتیم ما را از » اینکه چرا خانواده اش را به آلمان فرستاده است یم گوید: 
ی که به ما یم دادند هم قطع کردند. ما آمدیم در آتن و اینجا نه خانه بود  ون کردند و پول ناچت   خانه هم بت 

ی کردیم اما بعد تر نزد دوستان و نه مسکن و نه پول و نه حمایت. ما مدیر را د ر اردوگاه در زیر خیمه ستر
ایط خوب نبود. شش نفر بودیم و امکان نداشت که در نزد دوستانم  رفتیم زیرا برای کودکانم در زیر خیمه رسر
یم ماندیم. از سوی دیگر خانمم را تنها با کودک شش ماه هم ام نیم توانستم رها کنم زیرا گایه اوقات در 

خوابیم و آنجا امینت نیست. بنا مجبور شدم به این نتیجه رسیدیم که همشم با کودکان دیگرم کمپ یم 
 «.به آلمان بروند، من و کودم شش ماهه ام اینجا بمانیم

خانواده اش آصف قانوی  به آلمان رفتند و امکان نداشت که کودک ی  برگه را با خود یم بردند. او یم گوید: 
ه ندادند. در هواپیما اجازه نیم دادند. ما را مجبور کردند تا یک کودک از مادرش جدا کودک نوزادم را برگ» 

 «.باشد. روزگار مهاجرت این است

ی هستند اما من و کودک اینجا منتظریم و نیم دانم چه  حاال خانمم با کودکانم در آلمان در وضعیت بهتر
 «.دیموقت به او برگه یم دهد تا به خانواده ام به آلمان برگر 

 آصف نام مستعار
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 توانند بدون دریافت مجوز کار استخدام شوندآیا پناهندگان و پناهندگان مشروط می

 

امون حق کار و مجوز کار در چارچو  ب حقوق خارجیای  که دارای وضعیت در این نوشته به بحث و گفتگو پت 
 هستند، خواهیم پرداخت.  المللحفاظت بت   

دارند،  کند تا در قبال پناهندگای  که در ترکیه اقامت قانوی  کنوانسیون ژنو کشورهای طرف قرارداد را ملزم یم
ین حقوق رفتار مطلوی  از خود نشان دهند. حق کار و دریافت دستمزد در قبال کار انجام شده، یگ از  مهمتر

خارج  دارای مجوز اقامت در ترکیه است. قبل از تصویب قانون اتباع خارج   پناهندگان و کلیه اتباع
، مجوز کار پناهندگان و پناهجویان محدود به مدت اقامت بر اساس آیت    المللحفاظت بت    و

 
نامه پناهندگ

شد. به طور کیل حق کار خارجیان اعمال یم وط بهو در این رابطه اصول کیل قانون کار مرب آنها در ترکیه بود
قانون اجازه کار خارجیان و  ابتدا دقیقا همانند سایر خارجیان بود و در این رابطه پناهندگان و پناهجویان در

 شد. اجرا یم های مربوطهنامهآیت   
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حفاظت عالوه بر پذیرش حق کار خارجیای  که تحت  المللو حفاظت بت    قانون اتباع خارج  
ایر را انجام داده است. بر اساس قانون  المللبت    هستند، در برج  مقررات مربوط به اجازه کار این افراد تغیت 

از حق کار برخوردار هستند. با  المللو دارندگان حفاظت بت    متقاضیان الملل،اتباع خارج  و حفاظت بت   
ها و الملیل آنها، رویهبه وضعیت حفاظت بت   این حال، در چارچوب این حق، در مورد خارجیان با توجه 

الملل، فقط خارجیای  که تحت و حفاظت بت    شود. بر اساس قانون اتباع خارج  اعمال یم اصول مختلف  
اند، برای مشغول الملل عنوان پناهنده را دریافت کردهحفاظت ثانویه هستند یا با دریافت حفاظت بت   

زه کار ندارند. مطابق این قانون، کارت شناسای  داده شده به این افراد با شدن در کاری نیاز به دریافت اجا
آنهاست، یا کارت شناسای  نشاندهنده وجود  الملیل در موردعنوان پناهنده که نشانگر وجود حفاظت بت   

به جای مجوز کار نت   معتت  است و این خصوص در کارت شناسای  این افراد درج  وضعیت حفاظت ثانویه
 شود. یم
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وط را دریافت کرده اما آن دسته از اتباع خارج   حفاظت  اند یا متقایص  دریافتکه عنوان پناهنده مشر
مجوز کار دریافت کنند. این افراد برای دریافت  هستند، هنگام مشغول شدن در کاری باید حتما المللبت   

رت و ارائه درخواست برای توانند شش ماه پس از تاری    خ مراجعه به اداره کل مهاجمجوز کار یم
الملل، در چارچوب قانون کار درخواست اجازه کار کنند. بر اساس قانون کار، موقعیت حفاظت بت    دریافت

قانون  این افراد مجبور به خروج از ترکیه و ارائه درخواست ویزای کار از خارج از کشور نیستند و مطابق
ه کارت شناسای  دارندگان و متقاضیان وضعیت حفاظت الملل، از آنجای  کاتباع خارج  و حفاظت بت   

از  توانند با ارئه این کارت شناسای  جایگزین اجازه اقامت آنهاست، این افراد یا کارفرمایان آنها یم المللبت   
مجوز کاری که بر اساس قانون اتباع خارج  و  درخواست صدور اجازه کار کنند. به طور کیل  داخل ترکیه
برای آنان  شود و هم شود، هم جایگزین اجازه اقامت آنها یمبه اتباع خارج  داده یم لمللاحفاظت بت   
 کند. فراهم یم معافیت ویزا

 

یس به بازار کار، به موارد زیر یم  توان اشاره کرد،بطور خالصه در رابطه با دستر

  -الف
 

وط را دریافت کر  فرد متقایص  پناهندگ ده، شش ماه پس از تاری    خ یا فردی که عنوان پناهنده مشر
 برای کسب اجازه کار مراجعه کند.  الملل، یم تواندمراجعه به اداره کل مهاجرت برای دریافت حفاظت بت   

یا از حفاظت ثانویه برخوردار است، پس از دریافت این عناوین  پناهنده را دریافت کرده فردی که عنوان -ب
در محیل مشغول به کار شود. در ارتباط با مشاغل ممنوعه  یا  به صورت مستقل محل کار باز کند تواندیم

، احکام مندرج در سایر مقررات محفوظ یم باشد. کارت شناسای  داده شده به فرد دارای برای اتباع خارج 
ط در کارت شناسای  وی 

وضعیت حفاظت ثانویه یا پناهنده، به عنوان مجوز کار نت   معتت  است و این رسر
 شود. درج یم
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ایط اقتصادی،د -ج یس فرد دارای وضعیت حفاظت ثانویه یا پناهنده به بازار کار، در صوریر که رسر تغیت   ستر
تواند تحوالت و وضعیت بازار کار ایجاب نماید، یم استخدام در کشور، و تحوالت در حوزه کار، وضعیت

،به حوزه طقه جغرافیای  کسب و کاری مشخص و یا من خدمات، حرفه یا های مشخص کشاورزی، صنعنر
خایص محدود گردد. اما در مورد دارندگان حفاظت ثانویه و پناهندگای  که به مدت سه سال در ترکیه اقامت 

ها اعمال اند یا فرزندشان شهروند ترکیه است، این محدودیتیا با یک شهروند ترکیه ازدواج کرده اندکرده

 شود. نیم

یا اشخاص متقایص  دریافت  المللد دارای وضعیت حفاظت بت   های مربوط به اشتغال افراچ( اصول و رویه
 شود. کشور تعیت   یم وزارت مشورت با کار و امور اجتمایع و پس از این وضعیت از سوی وزارت

نامه مربوط به اشتغال ، وزارت کار و امور اجتمایع آئت   2016آوریل  26در این چارچوب، در تاری    خ 
 تنظیم و صادر کرد.  29695الملل را با شماره داراندگان حفاظت بت    و متقاضیان

 

 یادداشت: 

 کرده است. پناهنده به فردی اطالق یم
 

  شود که از کشورهای اروپای  به ترکیه آمده و درخواست پناهندگ

 نمایند، پناهنده 
 

اروپای  به ترکیه آمده و درخواست پناهندگ وط: افرادی که از کشورهای غت 
پناهنده مشر

وط گفته   شود. یم مشر

 نویسنده: حبیب عبدی گلزار



http://www.morr.gov.af 
 د اطالعاتو او عامه اړیکو ریاست

21 

 

 ستانناحیه کابل افغان ۷پته: د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، 
 

 

کنندگان  وزارت امور مهاجرین وعودت 

 

شهردار ورشو، پایتخت لهستان، برای تشکر از یک مهاجر بالروس که به کمک راننده اتوبوس آمده بود، به 
 او کارت سه ماهه سفرهای شهری هدیه داد. 

نگار شبکه  ماجرا اینطور  اتفاق افتاد که یک اتوبوس که در یخبندان گت  کرده بود، باعث ترافیک شد. خت 
وع به هل دادن اتوبوس  ۲۴انویتلویزیوی  خصویص یر  مشغول گزارش بود که یک جوان مهاجر آمد و رسر

 کرد و از او هم خواست که کمک کند. پاول لوکاسیک با میکروفن در دست به کمک مرد جوان رفت. 

نگار تلویزیون از مرد مهاجر تشکر کرد.   اتوبوس به حرکت افتاد و خت 

آقای لوکاسیک برای صحبت با مرد مهاجر جلو رفت اما او گفت که لهستای  بلد نیست. وقنر اتوبوس 
سد اما جوان مهاجر رفته بود.  نگار به سمت مرد رفت تا نامش را بتر  حرکت کرد خت 

 ۲۸شود. فیلم این ماجرا در لهستان پخش شد و مرد ن تصاویر ضبط یمدانست که ایظاهرا مرد جوان نیم
 ساله مهاجر بالروس شناسای  و مشخص شد که نامش سالوگاب است. 
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 ای کردهالعادهکند کار خارقمرد مهاجر )سمت چپ( بعدا توضیح داد که فکر نیم

گوید مانده بود و پیاده شد که ببیند چه خت  است. آقای سالوگاب یماو بعدا توضیح داد که در ترافیک 
 افتد همه به جای کمک کردن مشغول فیلم گرفتر  هستند."کند که "وقنر اتفاقر یمتعجب یم

تواند به کشورش باز گردد چون از گوید نیمکند. او یمخواند و کار یمآقای سالوگاب در ورشو درست یم
 جمهوری بالروس است. ندر لوکاشنکو، رئیسمخالفان دولت اکسا

ا عیل ۲۶آقای لوکاشنکو بیش از  اضات خیابای  کنار نرفته سال در قدرت بوده و اخت  رغم باالگرفتر  اعتر
 اند. های گذشته مجبور به ترک کشور شدهاست. بسیاری از مخالفان او در ماه

ی سه ماه، دانشکده زبان ورشو هم گفته که او عالوه بر بلیت مجای  رفت و آمد با وسایل نقلیه شهری برا
کت کند. شهردار ورشو گفته که لهستان به مهاجرای  مسئول مثل یم تواند رایگان در کالس آموزش زبان رسر

 او نیاز دارد. 

آقای سالوگاب اعتقاد دارد کار خایص نکرده و قهرمان نیست: "خییل ساده اتفاق افتاد. همیشه باید انسان 

ی خواهد شد." باشید و به . اینطور جهان جای بهتر  دیگران فکر کنید، همت  
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کت بهره فرنوش و تهران و حومه هدف از اجرای این طرحنوبخت، مدیرعامل رسر ی از  برداری متر را جلوگت 

کار مهاجرین هستیم و کسای  که مدارک   افزایش شیوع ویروس کرونا عنوان کرده و اظهار داشت که پیگت  

و استفاده کنند اقامنر دارند نت   باید بتوانند از   .امکانات و خدمات متر

 

و در والیت تهران ارائه کارت میل برای دریافت و چارج تکت در روزهای گذشته طرج مبن  بر  های متر

… و فردویس و از جمله شهرری، انقالب ها شده است که با اجرای این طرح در برج  از ایستگاه اندازیراه

و سازی تکتنت   شخیص مشکالت زیادی برای مهاجرین بوجود آمده و هدف از اجرای این طرح های متر

کت و تهران و حومه نت   اجرای این طرح بهره عنوان شده است. فرنوش نوبخت، مدیرعامل رسر
برداری متر

ش کرونا بیان کرده  را در راستای مقابله با   .است گستر

 

و،به گفته رییس یگ از ایستگاه ها ابالغ ای به آنروز قبل در نامه ۲۰طرح الزام کد میل حدود  های متر

از  های چارج تکت نصب شود تا براساس این نامه قرار شده سافت جدیدی روی دستگاه .شده است

اجرای  خواهد شد و فروش  های کاغذی نت   مسافر کد میل بخواهد. این تصمیم در آینده نزدیک برای تکت

 .پذیر خواهد بودآن تنها با ارائه کد میل امکان

 

داشت که وقنر طرح اعالم  ها و مشکالیر که در روند اجرای این طرح به وجود آمده اظهار درباره چالش او 
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و و وضعیت آن ندارند، عده شد، ما فهمیدیم قرار است چقدر دردرس بکشیم. چون ای که شناخنر از متر

ها است که کد میل های بوجود آمده برای مهاجران افغان و توریستچالش ین تصمیم را گرفتند. از جملها

 .اندو در این زمینه به مشکل خورده ندارند 

 

سازی دانیم این تصمیم برای چیست برای مقابله با کروناست یا شخیصنیم وی ادامه داد که ما هم دقیق

و. هرچه هست پس از اجر  تکت باورند که این  اند و بر اینای این تصمیم برج  مسافران بدبت   شدهمتر

 !رویمرویم، کجا نیمیم خواهند بفهمند ما کجا کارها جنبه امنینر دارد و حاال یم

 

نقل عمویم در ماه قوس امسال در یگ از جلسات ستاد و حمل طرح ارائه کارت میل برای استفاده از وسایل

شهری  ای از مسئوالندولت ایران مطرح شد و همان زمان هم با مخالفت عده کرونای  میل مقابله با 

ارائه کارت میل و چک کردن آن با  ها بر این باور بودند که برایمواجه شد و آن را ناکارآمد خواندند. آن

ات بسیار زیادی نیاو ناوگان حمل سامانه وزارت بهداشت ایران جهت استفاده از  ز نقل عمویم به تجهت  

 تمام
ً
 نقل همگای  شهر تهران باید به سامانه وزارت بهداشت این کشور و ناوگان حمل است، چون اوال

 از آنجای  که مسافران زیادی در هر ایستگاه باید در 
فاصله مشخیص سوار  متصل باشند و همچنت  

و یم  .نیست پذیر شوند، انجام چنت   طرج امکاناتوبوس و یا متر

 

گوید: لطفا خت  را طوری منعکس یم «فرنوش نوبخت»حاال این طرح اجرای  شده و با همه این اوصاف 

خودشان است. به گفته او این طرح آرام آرام در حال انجام  کنید که مردم بفهمند این کار برای سالمت

. بود  پذیر خواهد بعد هم خرید تکت و هم چارج کردن کارت تکت تنها با کد میل امکان است و از این به

وزارت بهداشت با کد میل را دارد تا  ایران در حال حاض  تکنالوژی الزم برای لینک کردن دیتاهای مورد نظر 

کنیم، یا حداقل از ورود افرادی که الزم است در خانه بمانند به   کنبه این ترتیب بتوانیم بیماری را ریشه

و  ی شود. او درباره چالش متر وع هر  های ایجاد شده نت   بر اینجلوگت  ای تصمیم سازنده باور است رسر

این ترتیب بعد از مدیر این هم عادی  مشکالت خود را دارد، اما این مشکالت نت   رفع خواهد شد. به

 .خواهد شد

 

 توجه به مشکالت گذشته مهاجرین، این روزها هر وقت انجام کارهای روزمره این در حایل است که با 

وط به استفاده از کارت میل یم چرا که نه کارت میل دارند  شوند،شود، آنها نت   نگران وضعیت خود یممشر

 در ایران، آننبوده و تجربه سال راهای که پر ی  و نه کد میل. دغدغه و نگرای  
 

ها را از کنار گذاشتر  ها زندگ

 
 

نگران کرده  ها را ترساند. حاال هم مثل همیشه لزوم اخذ کد میل برای رفت و آمدشان آنیم و طردشدگ

کت بهره و سوالاست. وقنر در این باره از مدیرعامل رسر برای اتباع »کردیم او در پاسخ گفت:   برداری متر

ی یم باید با استفاده از مدارگ چون پاسپورت بتوانند لینک شوند.  ها همکنیم. آنخارج  نت   ما پیگت 

کن شود، کرونا ریشه  د و وقنر ما انتظار داریم کهمبارزه با کرونا همه افراد باید شناسای  شون باالخره برای
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 .همه باید همکاری کنند

 

 
 

وی تهران اقدامایر چون چسپاندن عالمت  شیوع  در آستانه یک سالیک  کرونا قرار داریم و در این مدت متر

انند مفیدی نداشت و قطارها م طور که باید برآیند گذاری اجتمایع را اجرا کرد، اما آنبرای رعایت فاصله

ی  سابق با تراکم باالی جمعیت در حرکت بود. حاال  شاید بتوان امیدوار بود که این طرح با موفقیت بیشتر

سال  زمای  که بار دیگر ایران در معرض موج جدیدی از بیماری قرار دارد و در یک مواجه شود. آن هم در 

 .تگذشته کارنامه خوی  در مقابله با کرونا از خود بر جای نگذاشته اس

 

استفاده از  ، رئیس کمیسیون سالمت شورای شهر تهران درباره طرح«ناهید خداکریم»همت   حال  در 

ل بیماری وی تهران با ارائه کارت میل برای کنتر اطالیع کرد و افزود که اگر اظهار ی  « کرونا» خدمات متر

ی اتفاقا افتاده باشد  هرچند خداکریم «. فزایش دهدتواند در مواقع بحرای  امنیت خطوط را ایم چنت   چت  

و»است که این کار باعث  معتقد   .«درسنر نیست طرح»شود و به طور کیل یم« ازدحام بیشتر در متر

 

فردی ممکن است کارت »تهران افزود:  او همچنت   با اشاره به حضور پرشمار مهاجرین در شهر 

و استفاده یمبسیاری از مهاجرین ساکن تهر  اش را همراه نداشته باشد و شناسای   کنند کارت ان هم که از متر

ندارد، اما حتما  ندارند. اگر فقط یک امکان و یک خدمات اضافه در کنار موارد دیگر باشد ایرادی هوینر 

و   .«استفاده کنند باید در کنار آن، همه بتوانند مثل گذشته از خدمات متر

 

های شان در ایستگاهج شدن کارت تکتچار  یط روزهای گذشته برج  شهروندان تهرای  متوجه شدند که

و تهران منوط به ارائه کد میل کت بهره«فرنوش نوبخت»است. پیش از این  متر برداری ، مدیر عامل رسر

وی تهران و استسازی تکتشخیص»گفته بود که علت ارائه کارت میل   متر  .«های متر

وهای پولیس این کشور در صورت لزوم از  معاون رئیس پارلمان ون شدن نت  آژانس  فدرال آلمان خواهان بت 
پناهجویان را در مرزها به گونه  حفاظت از مرزهای اتحادیه اروپا شده است. این آژانس متهم است که

 .اجباری به عقب رانده اند

یکالودیا روت، معاون رئیس پارلمان فدرال آلمان )بوندستاگ( در موضع ش، ماموریت آژانس  گت  های اخت 
وهای  حفاظت از مرزهای خارج  اتحادیه اروپا را زیر سوال برده است. او گفته است که در صورت لزوم، نت 

ون شوند پولیس آلمان از این آژانس  .بت 

های آلم اروپا که به صورت  ان است عالوه نمود "یک آژانس اتحادیهخانم روت که عضو حزب ست  
قانوی  مهاجران را عقب یم کند، به طور مخفیانه و حقوق بشر را نقض یم راند، آشکارا حقوق بت   المللغت 
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ول دموکراتیک پارلمان اروپا و پارلمانهمکاری یم با الی  گرهای اسلحه و تسلیحات  کند و فراتر از کنتر
 غت  قابلنماید، ارزش های ما را از بت   یمو عمل یمکشورهای عض

ً
قبول است. بنابر این در  برد و کامال

 ".خارج شوند صورت لزوم افشان پولیس آلمان باید از فرانتکس

 

 :Photo باشندنیروهای حفاظت از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا متهم به پس فرستادن اجباری پناهجویان در مرزها می

picture-alliance/dpa/Christian 

داخله فدرال آلمان قرار  روت همچنت   گفته است، این مواردی اند که در ساحه کار هورست زی  هوفر، وزیر 
" را درخواست کند و سپس به آن  وفر باید "برریس همه جانبهدارند. او افزود، زی  ه قانوی  همه اقدامات غت 

ول دموکراتیک تضمت   »عالوه کرد:  واکنش نشان دهد. روت  ما به تجدید کامل در ساختار فرانتکس با کنتر
 «.شده و موثر نیاز داریم

تحت فشار چندین مورد رسوای  احتمایل قرار گرفت توان از جمله این موارد یم .ه استفرانتکس در حال حاض 
ده در بازسازی کارکنان آن نام برد. این نهاد   از نقض حقوق اسایس پناهجویان، زورگوی  و مشکالت گستر

، در چندین مورد مانع ورود پناهجویان ۲۰۲۰بت   ماه های مارچ و آگست سال  همچنان متهم است که در 

 .اروپا شده است به
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بیش از دو میلیون کودک زیر سن پنج  رود در جریان سال جاری میالدی،گوید که انتظار یمملل متحد یم
  .سال در یمن، به سو تغذی حاد مصاب شوند

ین جنگ را خاتمه بخشند که یمن را در پرتگاه قحیط چهار ادارٔه ملل متحد از طرفت   درگت  خواستند تا ا
  .قرار داده است

میلیون  ۲.۳از  هزار  ۴۰۰ -گزارش ملل متحد هشدار داده است که در حدود یگ از هر شش کودک 
  .به دلیل سو تغذی حاد با تهدید مرگ مواجه است -کودک 

تعهدات شان عمل  انسته اند بهدر این گزارش همچنان گفته شده است که کشورهای کمک کننده نتو 
دوستانه با کمبود بودجه   .مواجه اند کنند و به همت   دلیل برنامه های بشر

ده نت   با سو تغذی حاد مواجه خواهند بود ۱.۲برعالوه، در جریان سال جاری،    .میلیون زن حامله یا شت 

رساند که این پیام را یم دیوید بیسیل، رییس اجراییه برنامه جهای  غذا گفت که سو تغذی در کودکان
  .دارند های آنان نت   برای زنده ماندن مجادلهخانواده
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 جهای  غذا، سازمان غذا و زراعت، صندوق وجیه ملل متحد برای اطفال
ٔ
و سازمان جهای  صحت  برنامه

  .بودجه را نت   به میان آورده است من مشکالت اقتصادی و کمبود ها در یگفته اند که تنش

ی در یمن فقط آقای بیسیل گفت که برنامه میلیارد دالر به دست آورده است در حایل که به  ۱.۹های بشر

  .میلیارد دالر نیاز دارد ۳.۴

دارند؛ این  کمک نیاز   میلیون کودک در یمن به نحوی به ۱۲بر اساس معلومات ملل متحد، در حدود 
،کمک ، خدمات صیح، آب آشامیدی    .خدمات آموزیسر و پول نقد است ها شامل مواد غذای 

 راه حیل وجود دارد و آن ختم جنگ و فراهم آوری مواد 
 

 به گرسنگ
 

ملل متحد گفته است که برای رسیدگ
  .غذای  است

 انسای  موا
ٔ
  .جه استیمن از شش سال به اینسو با خونریزی، ویرانگری و فاجعه

  .صنعا، پایتخت یمن را ترصف کردند ۲۰۱۴شورشیان حویر که از حمایت ایران برخوردار اند در سال 

ی عربستان سعودی عملیات نظایم را علیه این گروه راه اندازی کرد تا  چند ماه پس از آن، ایتالف به رهت 
ما با وجود حمالت هوای  و به قدرت برساند، ا حکومت به حمایت ملل متحد را دوباره در آن کشور 

، جنگ در این کشور   .به بنبست رسیده است محاضٔه زمین 

 

 

 

 

 

  


