چرا کارزار ملی میهن من عزت من ؟
افغان ها پس از سوریه بیشترین آمار مهاجران و پناهندگان جهان را
تشکیل می دهند .به عبارت دیگر ،افغانستان با داشتن سیلی از مهاجر در
کشورهای جهان ،در ردهی دوم کشورهای مهاجر فرست قرار دارد .در
حال حاضر حدود شش و نیم میلیون مهاجر افغان در بیرون از کشور
زندگی میکنند .در کنار این بیشتر از  10میلیون مهاجر از سال 2002
بدینسو به کشور برگشت کرده اند.
پس از سال  2014در حالیکه شاهد برگشت شمار زیاد مهاجران در
افغانستان بودیم با تأسف در برابر این واقعیت تلخ نیز قرار داریم که
شماری از شهروندان افغانستان به گونه غیرقانونی کشور را ترک کرده
اند که تعدادی قربانی قاچاق انسان و مهاجرت غیر منظم می شوند.
آمارهای ثبت شده نشان می دهد که مهاجرت شهروندان کشور به کشورهای همسایه و از آنجا به سوی اروپا از سال  2015که به شکل
سیل آسا صورت گرفت؛ تاکنون سیر نزولی داشته و کاهش یافته است .با آنهم یک تعداد از شهروندان به خاطر دریافت کار از طریق
مسیر های غیرقانونی وارد کشور ایران می شوند که بیشتر با مشکالت و چالش ها روبرو اند.
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان ضمن نگرانی از قربانی شدن شهروندان در مسیرهای قاچاقی از تمام کسانیکه عزم مهاجرت
دارند میخواهد تا از مهاجرتهای غیرقانونی خود داری نموده خود و فامیل شان را در معرض خطرهای که منجر به نابودی میشود قرار
ندهند.
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان به منظور جلوگیری از مهاجرت های غیر قانونی برنامه های آگاهی عامه را در رابطه به پیامد
های مهاجرت های غیر قانونی و پیامدهای های قاچاق انسان از طریق اعالمیه های مطبوعاتی ،حضور یافتن مسئوالن اطالعاتی در رسانهها،
کنفرانسهای مطبوعاتی ،برنامه اختصاصی رسانهای و رسانههای اجتماعی رسمی وزارت با مردم شریک ساخته ،با آنهم این برنامه نیاز
به همکاری ،حمایت گسترده و کمپاین وسیع دارد.
یکی از مشکالت عمده در جامعه ما عدم آگاهی درست جوانان و فامیل ها از پیامد مهاجرت های غیر قانونی و نامنظم و عدم دانستن
حقوق پناهندگی و قوانین کشورهای مقصد میباشد که باید سطح آگاهی مردم را در بابت پیامدهای منفی مهاجرتهای نامنظم و غیر
قانونی از طریق بستههای معلوماتی افزایش داد .دراین راستا وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان برنامه مشوره دهی به مهاجران بالقوه
را از طریق مرکز معلومات مهاجرت( )MRCراه اندازی نموده که نیاز به گسترش بیشتر دارد.

همچنان در زمینه استفاده جوییهای قاچاقبران سطح آگاهی افغانها پایین بوده و فامیلها و جوانان درست نمیدانند که قاچاقبران بدون
اینکه آنها را به مقصد شان برساند از مجبوریت شان سو استفاده میکنند .در این زمینه میشود با بلند بردن سطح آگاهی عامه در مورد
زیانها و مشکالت سفرهای غیر قانونی و نامنظم و قاچاق انسان ،سطح مهاجرتهای غیر قانونی و قاچاقی را پایین آورد.
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان برنامه آگاهی دهی را از خطرات مهاجرت های غیرقانونی از طریق شبکه های اجتماعی رسمی
خویش همگانی میسازد .همچنان این وزارت در همکاری با نهادهای همکار بین المللی برنامه آگاهی دهی از حقوق برگشت کنندگان
در داخل کشور ،چگونگی اخذ تذکره تابعیت ،چگونگی ادامه تحصیل فرزندان برگشت کننده در داخل کشور و سایر حقوق آنان را با
استفاده از شیوه های یادشده با مردم شریک ساخته است.
همچنان این وزارت با همکاری دفتر اتحادیه اروپا کمپاینی را جهت جلوگیری از مهاجرتهای غیرقانونی به راه انداخت که این کمپاین
از طریق برنامه های رادیویی در کابل و والیات کسانی را که تجربه مهاجرت داشتند دعودت نموده و از آنان می خواستند تا مشکالت و
چالش های را که در مسیر های قاچاقی دیده اند با مردم شریک سازند.
با توجه به برنامه های که قبال صورت گرفته نیاز است تا برای کاهش قربانی شدن شهروندان در مسیر های قاچاقی برنامههای آگاهی دهی
بیشتر تقویت شود .پس از آنکه دو حادثه المناک در مسیر قاچاقی ایران و افغانستان صورت گرفت که در پی آن تعدادی از شهروندان ما
به دریا غرق و موتر حامل شان آتش گرفت ،دولت افغانستان با جدیت بیشتر روی جلوگیری از مهاجرت های غیرقانونی متمرکز شد و به
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان مسئولیت سپرد تا کمپاین آگاهی از خطرات مهاجرت های غیرقانونی را به راه بیاندازد.
در نتیجه این تاکیدات وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان با همکاری وزارت اطالعات و فرهنگ ،وزارت امور داخله ،رادیو
تلویزیون ملی و برخی نهادهای ملی دیگر کمپاین ملی میهن من – عزت من را در روشنایی مصوبه شماره ( )8مورخ 1399 / 3 / 19
جلسه کابینه جمهوری اسالمی افغانستان به راه انداخت تا توانسته باشد در زمینه جلوگیری از مهاجرت غیر قانونی شهروندان سهم خویش
را ادا نماید.
این کمپاین در دو بخش راه اندازی شد ،یکی نشر پیامها و رسانیدن مطالب مورد نظر از طریق وسایل و کانالهای ارتباطی دست داشته
دولت و دیگری با استفاده از رسانه ها و کاناهای ارتباطی خصوصی است که در بدل پول صورت میگیرد .این کمپاین به صورت کلی
توسط وزارت امور مهاجرین و همکاران ملی اش آغاز یافته و برای جلب حمایتهای مادی و گسترش آن در حال تالش است.
در این کمپاین پیامها و مطالب بازدارنده از طریق شبکههای اجتماعی نهادهای دولتی ،تلویزیونها و رادیوهای که به مربوط به نهادهای
دولتی است ،روزنامه های دولتی ،ارسال پیامک از طریق شبکه های مخابراتی به کاربران آن و مساجد اطالع رسانی صورت میگیرد.
همچنان وزارت امور مهاجرین تالش می نماید تا حمایت مالی دولت را با خود داشته باشد تا پیام های بازدارنده را از طریق رسانههای
خصوصی ،تدویر برنامههای فرهنگی و نصب تابلوهای تبلیغاتی در شهرها نیز آغاز نماید.

