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صفحه                                                                                                                                     عنوان  

: در برنامه واکس دبانیسازمان د  4 -------------- «وز یجر نمها»   شوند گرفته یم  دهیلبنان، مهاجران ناد ونیناسیحقوق بشر

« یس ن   ن  » را به عهده گرفته است  رانیافغان در ا یهزار پناهجو  ۱۲۰ خدمات درمان   نهیپناهندگان هز  عایل یایسار یکم

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

ان اتحاد  8 ------------------------------------------ «ز و یمهاجر ن» کنند   سفر یم هیگفتگو با اردوغان به ترک  یاروپا برا هیرهب 

 9 ----------------------------------------------------- «وز یمهاجر ن» مهاجر به گل نشست  ۳۰حامل  قیقا کیکانال مانش: 

«وز یمهاجر ن» شد  ا یو کرواس ا یبوسن یمهاجر در مرزها ۵۰در مورد عقب راندن خشونت بار  قیسازمان ملل خواستار تحق

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11 

 12 ---------------- « رانیا یجمهور  یخب  گزار »  ا یآس بالیوال ونیکنفدراس  تیمهاجر افغانستان در سازنان  بازتاب قهرمان  

 13 ---------------------------------- «جامعه باز  یخب  گزار »  جنگ داخیل هیسا ر یهزار پناهجو در افغانستان ز  ۷۲حضور 
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 اخبار کامل  مت   

پناهجویان و کارگران مهاجر  راجع به شامل نبودن( ۲۰۲۱اپریل  ۶سازمان دیدبان حقوق بشر روز سه شنبه )
حایل است که پناهجویان و مهاجران یک سوم از جمعیت  در برنامه واکسیناسیون لبنان هشدار داد. این در 

  .دهند این کشور را تشکیل یم

 
 EPA/Nabil Mounzer : عکس مهاجران سوریایی که در یکی از کمپ های شمال لبنان زندگی می کنند

از هر سه نفر در »کند، گفت:   نادیا هاردمن که برای سازمان دیدبان حقوق بشر به عنوان پژوهشگر کار یم
یک سوم از مردم این کشور شاید شامل برنامه تطبیق  لبنان ییک آواره یا مهاجر است و به این ترتیب

  و پناهجویان( رسمایه حکومت باید برای شمولیت هدفمندانه )مهاجران»گفت:   او « واکسیناسیون نشوند. 
این صورت تالش ها برای  گذاری کند تا در میان گروه های محروم در جامعه اعتماد ایجاد شود. در غب  

 .«ماند ناکام خواهد  ۱۹تطبیق واکست   در برابر بیماری کووید 
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ده تطبیق واکست   را آغاز کرد. در آن
وری، لبنان یک برنامه گسب  زیر صحت زمان حامد حسن، و  در ماه فب 

 یم کند،
ی

رصف نظر از ملیتش، شامل برنامه واکسیناسیون  این کشور گفت، هرکس که در این کشور زندگ
 .خواهد شد

ق سال واکست   کنند. اما کارزار تطی درصد از مردم را تا پایان ۸۰مسئوالن یم خواهند در چارچوب این برنامه 
ندی پیش یم رود

ُ
 .واکست   در حال حارص  به ک

واکست   تزریق شده است.  دوز  ۹۳۴هزار و  ۲۳۳اپریل فقط  ۵یدبان حقوق بشر گفت، تا تاری    خ سازمان د
 هانی است که

ان محدود تعداد واکست   س هستند. این سازمان در ادامه گفت:  دلیل عمده آن مب   در دسب 
اکست   ثبت درصد از آن هانی که برای دریافت و  ۵،۳۶واکست   شده اند و  درصد از آن هانی که ۲،۸۶ فقط»

لبنان  هستند و راجسب    .«شده اند، غب 

، بیش از  هزار  ۶کارکنان امور صیح و   مهاجر فلسطین  و  ۹۰۰هزار و  ۱۹به گفته سازمان دیدبان حقوق بشر
ایط هستند مهاجر سوریانی در نخستت   مرحله تطبیق ۷۰۱و  ، واجد رسر   .واکست  

شمار »هشدار داد  ی شده توسط سازمان ملل،دیدبان حقوق بشر با نقل قول از داده های جمع آور 
ین اجان باخته اند، در مقایسه با قربانیان لبنان   ۱۹مهاجران سوریانی و فلسطین  که بر اثر ابتال به کووید 

 .«بیشب  است بیماری سه تا چهار برابر 

 یبا یک میلیون از آنبرند. تقر  میلیون مهاجر سوریانی در این کشور به رس یم ۱،۵لبنان یم گوید که بیش از 
 .اند ها در سازمان ملل به عنوان مهاجر ثبت شده

 لبنان، شمار مهاجران سوریانی در این کشور 
هزار تن یم رسد.  ۱۸۰به حدود  براساس برآورد مقام های دولن 
 یم کنند هزار تن ۵۰۰اما شمار واقیع آن ها احتماال 

ی
 .است. در لبنان ده هزار کارگر خارج  نب   زندگ

مورد از آن به مرگ منجر  ۶۴۴۳مورد ابتال به ویروس کرونا ثبت شده است که  ۵۰۲هزار و  ۴۸۰در لبنان 
 .شده است

ی کرونا باعث تشدید مشکالت لبنان شده است. این کشور با بدترین بحران اقتصادی از زمان  همه گب 
 .یم کند دست و پنجه نرم ۱۹۹۰تا  ۱۹۷۵جنگ داخیل در سال های 

میلیون  لبنان اختصاص داده  میلیون دالر برای واکست   دو میلیون تن از جمعیت شش ۳۴ن  بانک جها
ی  است. وزارت صحت برای تشی    ع پروسه تطبیق واکست    به بخش خصویص اجازه داده که مقدار بیشب 

 .واکست   وارد کنند

، برج  از سیاستمداران سیع یم کنند، تعدادی از  واکست   ها را برای گروه این  به گفته دیدبان حقوق بشر
ند که به آن ها رای یم دهند  ها از این که توزی    ع واکست   )در لبنا»به این خاطر  .هانی در نظر بگب 

ن( نگران 
 
ی

 .«های سیایس انجام شود، افزایش یافته است براساس وابستیک
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وری، مقام های دولن  در این کشور به شدت مورد انتقاد قرار  نماینده  ۱۶آن زمان  گرفتند. در   در ماه فب 
نوبت واکست   شدند. آن ها به این ترتیب برخالف توافق انجام  پارلمان لبنان، به صورت مخفیانه و خارج از 

 .جهان  عمل کردند شده با بانک

رسعت معلوم شد که در  در آن زمان به»هاردمن که برای سازمان دیدبان حقوق بشر کار یم کند، گفت: 
، مشکالت جدی وجود زمینه اجرای برنامه ت  «.دارد طبیق واکست  

ب  هزار پناهجوی فاقد مدارک اقامن  معت ۱۲۰گوید به کمیساریای عایل پناهندگان سازمان ملل متحد یم

ک کرده است. این نهاد برای سال های خدمات درمان  در این کشور کمپذیر در ایران برای هزینهآسیب

 درصد آن تامت   شده است.  ۷میلیون دالر کرده که تنها  ۹۷درخواست  ۲۰۲۱

 مهاجر افغان مقیم ایران که دفترچه بیمه را در دست دارد. UNHCRمنبع تصویر، 

 

بنا به اعالم سایت دفب  اتباع خارج  وزارت کشور ایران کلیه اتباع خارج  پناهنده که دارای مدرک اقامت 

( مشمول طرح بیمه سالمت در معتب  )کارت هویت، کارت آمایش، مجوز تردد بت   شهری ویژه اتباع خا رج 

ی موقت در بیمارستانایران یم ی و بسب  ، بسب  های تابعه وزارت بهداشت شوند که "شامل خدمات رسپانی

 شوند." مند یمو طرف قرارداد از طرح بهره



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

7 

 

 ناحیه کابل افغانستان ۷راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، پته: د کډوالو او 
 

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

  بابر بلوچ، از سخنگویان کمیساریای عایل سازمان ملل در امور پناهندگان امروز در یک کنفرانس مطبوعان  

اقد هزار مهاجر )ف ۸۰۰پذیرترین قشر گفته که هدف برنامه خدمات درمان  تحت پوشش قراردادن آسیب

( افغان در ایران بنا به ارزیان  دولت ایران است که به
یس به خدمات درمان  مدارک اقامن  شدت نیاز به دسب 

 دارند. 

هزار نفر مهاجر  ۱۰۰پرداخت بیمه حدود  این نهاد گفته که سال گذشته، دفب  کمیساریای عایل پناهندگان

 در ایران را برعهده گرفته است. 

پذیر قشر مهاجر در در سال جاری، با توجه به اپیدیم کرونا و افت اقتصادی در ایران، شمار افراد آسیب

یس به خدمات بیمه درمان  ندارن ی که دسب  د را ایران افزایش یافته است و این نهاد موقتا پناهجویان بیشب 

 دهد. تحت پوشش قرار یم

یس به خدمات آموزیسر و به گفته آقای بلوچ با وجود چالش ها، ایران همچنان "سخاوتمندانه" دسب 

 بهداشن  را برای مهاجران افغان فراهم کرده است. 

)  به گفته آقای بلوچ ایران از معدود کشورهای در جهان است که به پناهندگان )دارای مدارک اقامن  معتب 

وری ثبت نام  این امکان را داده که همانند اتباع ایران  در بیمه درمان  میل برای خدمات بهداشن  عمویم و رص 

 کنند. 

 برنامه بیمه میل خدمات درمان  ایران شامل درمان رایگان در بیمارستان برای بیماران کرونا و یارانه برای

، رادیولوژی، آزمایشهزینه ه است. ها، و های جراج، دیالب   ون و غب   خدمات بب 

ات شدید گذاشته است، این مهاجران بیشب  بر   مهاجران افغان در ایران تاثب 
ی

او افزوده که کرونا بر زندگ

توانند تامت   کنند، چه رسد به شان را نیممشاغل پرخطر و ناپایدار تکیه دارند، و برج  حن  نیازهای اسایس

 شود. مخارج یک خانواده متوسط مهاجر یمدرصد  ۴۰هزینه بیمه درمان  که حدود 

ی از پناهجویان قادر به تامت   هزینه
های درمان  خود هستند، در نتیجه اما پس از سال جاری، شمار کمب 

 مهاجران بیشب  آسیب پذیر خواهند شد. 

، رئیس جمهور ایران  مشکل  بیمه درمان  مهاجران افغان در ایران همچنان باق  است. اگرچه، حسن روحان 

 یم
ی

 کنند، رایگان انجام شود."گفته که "خدمات درمان  اتباع خارج  که به طور قانون  در ایران زندگ

یس افها در شبکهاین درحایل است که برج  گزارش های مقیم ایران  غانهای اجتمایع حکایت از عدم دسب 

برند و پناهجویان فاقد مدارک معتب  اقامن  به خدمات درمان  که با ویزای کوتاه مدت در این کشور به رس یم

 داشتند. 



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

8 

 

 ناحیه کابل افغانستان ۷راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، پته: د کډوالو او 
 

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

یس گفته بود "تبعیض" در زمینه ن  سال گذشته، همزمان با شیوع کرونا سفارت افغانستان در تهران به ن  

یس به آزمایش و درمان بیماران ک شمار" برخوردهانی نامناسب رونانی وجود ندارد، اما "موارد انگشتدسب 

 نب   گزارش شده است. 

 کردهمیلیون
ی

یس آنها به خدمات ها مهاجر افغان که نزدیک به چهار دهه در ایران زندگ اند، هنوز مشکل دسب 

ساز یم نت و باز کردن حساب بانیک گایه خب  ، خرید سیم کارت و اینب   د. شو اولیه درمان 

 مسئوالن ایران  همواره بر نبود تبعیض علیه مهاجران افغان تاکید دارند. 

اروپا امروز سه شنبه برای   ین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا و شارل میشل، رئیس شورایاورزوال فون دیرال 
انقره سفر یم کنند. در این گفتگوها مساله حمایت  گفتگو با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه به

  .مطرح خواهد شد از مهاجران در ترکیه نب   

 
 Getty طیب اردوغان با شارل میشل، رئیس شورای اتحادیه اروپا و اورزوال فون دیر الین در بروکسل/عکسرجب 

Images/AFP/J.Thys 

 های وابسته به سازمان ملل متحد  روپا با نمایندگان سازمانافزون براین قرار است که هر دو رهب  اتحادیه ا
 .نب   دیدار کنند و سازمان بت   الملیل برای مهاجرت )آی او ام(
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حمایت از مهاجران سوریانی  انتظار یم رود که یط دیدار با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه موضوع
 .ت از زنان مطرح شودمحافظ مقیم ترکیه در آینده و خروج ترکیه از معاهده

 از گالیه هانی دارند که یم خواهند یط گفتگو با یکدیگر 
در این روز سه شنبه مطرح   هر دو طرف فهرسن 

گزاری فرانسه ش اتحادیه  ) کنند. یک دیپلومات در ترکیه به خب  ( گفت که انقره خواهان گسب  ای اف نی
د  ۱۹۹۵گمرگ از سال   .حادیه اروپا استدرخواست عضویت ترکیه در ات و پیشب 

است. بر  ۲۰۱۶اروپا از سال  این منبع افزود که ترکیه خواهان به روز شدن معاهده مهاجرت با اتحادیه
ی از رسازیری مهاجران و پناهجویان به اروپا وع اساس این معاهده، اتحادیه اروپا به ترکیه در  ده قبال جلوگب 

 .را داده بود میلیون ها یورو 

 یم کنند که بیشب  آندر ترکیه تقریبا چ
ی

زود: ها از سوریه هستند. این منبع اف هار میلیون آواره و مهاجر زندگ
در این معاهده به صورت کامل عمل نکرده است، به خصوص به  اتحادیه اروپا تا به حال به تعهداتش»

ترکیه  ورو بهمیلیارد ی ۳،۷گفت که از شش میلیارد یورو کمک وعده داده شده فقط   او « تعهدات مایل اش. 
 .رسیده است

از نشست اتحادیه اروپا   پس زمینه این گفتگوی برنامه ریزی شده با اردوغان، تصمیم هانی است که پس
برگزار شد، روسای دولت ها و کشورهای اتحادیه  گرفته شده است. در این نشست که یک و نیم هفته پیش

ش دهندرسیدند که روابط با ترک اروپا در این زمینه به توافق  .یه را به تدری    ج گسب 

ش  های الزم برای مذاکرات راجع به گسب 
ی

اتحادیه گمرگ گرفته شود.  به این ترتیب قرار است که آمادگ
ش اتحادیه گمرگ عالقمند هستند  اتحادیه اروپا و ترکیه به خاطر منافع اقتصادی به  .گسب 

 کشورهای اتحادیه اروپا به کمیسیون  قرار بود که مذاکرات با ترکیه چند سال پیش آغاز شوند. اما تا به حال
ه پشفت در زمینه قانونمداری، حقوق اولیه و آزادی عقیده در ترکی چنت   مامورین  نداده اند. دلیل آن ادامه

 .عنوان شد

تن  ۲۳به گل نشست.  تن از مهاجران در ساحل کان پالژ در منطقه سوم ۳۰دود یک قایق رابری حامل ح
دستگب  و سپس با حکم ترک خاک فرانسه آزاد  از این مهاجران که عراق  و ویتنایم بودند توسط پولیس

 .شدند

الژ یک تن از ساکنان کان پ صبح، ۶اپریل حوایل ساعت  ۴، روز یکشنبه ۳به گزارش تلویزیون محیل فرانس 
اند. او بالفاصله رسنشینان آن در آب با مشکل مواجه شده تن از  ۳۰متوجه شد که یک کشن  رابری و حدود 

 .اطفائیه زنگ زد به امدادگران
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 و  ۲۳امدادگران بعد از رسیدن به محل توانستند 
 
ویتنایم از جمله سه زن را نجات و  تن از مهاجران عراق

 .کشن  نب   موفق شدند فرار کنند  رسنشینانتحت مراقبت قرار دهند. چند تن از 

ان، به گونه غب  حرفه ای چندین تخته چوب را در کف قایق به گفته مارک ووالن، شهردار کان، قاچاقب 
 .جابجا کرده بودند

ن کشن  خواستند با ایها از ناامیدی زیاد یمآن»او که از دیدن وضعیت مهاجران هیجان  شده بود گفت: 
 «.سفر کنند

 
 SauveteursenMer@کانال مانش.  یک قایق مهاجران در عکس از

 .ها گذاشتهای اولیه را در اختیار آنردار مهاجران را به یک سالون در سینمای شهر انتقال داد و کمکشه

مهاجران نجات داده شده سپس از سوی ژاندارمری و پولیس تحت برریس اداری قرار گرفتند و با حکم ترک 
 .خاک فرانسه آزاد شدند

ها بر گوید که فشار مقامکان یم  د دهد اما شهردار رخ یم ای در این منطقهاین اولت   بار است که چنت   حادثه
ان در کاله و اطراف آن باعث شده ان بیشب  از پیش، از سواحل همجوار استفاده کنند قاچاقب   .قاچاقب 
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روز دوشنبه خواهان توقف فوری عقب راندن خشونت بار و اخراج  لل متحد در بوسنیا هیئت سازمان م
گروههای   مهاجران و پناهندگان در مرزهای بوسنیا و کرواسیا شد. به گفته این هیئت، جمیع پناهجویان،
یه روز امدادی و سازمان اند  رو شدها روبمرزهای بوسنیا و کرواسی اپریل، با گرویه از مهاجران در  ۲های خب 

  .شد و به لباس احتیاج داشتندیم ها دیدهها بر بدن آنکه آثار زخم

 
 را به بوسنیا برگردانده است. عکس هاواسیا عبور کنند اما هر بار پولیس آناند از مرز کرچندین بار تالش کرده دو مهاجر افغان که

 از کمال سافتیک/ مهاجر نیوز

 خسته و از رمق افتاده بودند گفته
ً
کرواسیا،   هنگام تالش برای عبور از مرز  اند کهمهاجران یاد شده که شدیدا

ب   با چوب به آنان حمله شده ناند و در بوسنیا ها را گرفتهوسایل آن های موبایل و افرادی، پول، تیلفون
 .است

یه تحتبه گفته سازمان ملل متحد، این مهاجران از سوی سازمان  .اندمداوا قرار گرفته های خب 
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نامه اش از بوسنیا و کرواسیا درخواست کرده است در مورد این حادثه تحقیق و هیئت سازمان ملل در خب 
 .آن را مجازات کنند عامالن

های کرواسیا در  اند اما مقامنداده رد این اتهامات واکنش نشانهای بوسنیا و کرواسیا تا کنون در مو مقام
 .اندآن ها از مرز را رد کردهمهاجران و اخراج توام با خشونت گذشته همواره اتهامات مکرر بدفتاری با 

قانون  به شمار بر بنیاد کنوانسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا  ، اخراج دسته جمیع مهاجران یک اقدام غب 
 .رودیم

ب هزاران مهاجر که تالش دارند از مرزهای کرواسیا عبور کنند و خود را به اروپا غرن  برساننتد، در شمال غر 
 .اندبوسنیا گب  افتاده

افغانستان  مقیم ایران،  ن مهاجر نفدراسیون والیبال آسیا در گزاریسر به برریس قهرمان  تیم زناک -ایرنا -تهران
  .های قهرمان  افغانستان پرداختدر رقابت

فدراسیون والیبال افغانستان و  فدراسیون والیبال ایران به درخواست ۹۹گزارش ایرنا، اواخر بهمن سال   به
های ایران و افغانستان، تیم منتخب زنان مهاجر ملت رزیسر بت   در برای تعمیق روابط دوستانه و و 

کت کند افغانستان  مقیم ایران را   .تشکیل داد تا این تیم در مسابقات قهرمان  افغانستان رسر

 

https://www.irna.ir/news/84286511/بازتاب-قهرمانی-زنان-مهاجر-افغانستان-در-سایت-کنفدراسیون-والیبال
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ی و قهرمان  اینکنفدراسیون والیبال آسیا در گزاریسر به روند شکل  .تیم پرداخته است گب 

های هرات، بلخ، بغالن، استان تیم از  ۹بر اساس این گزارش، مسابقات والیبال زنان افغانستان با حضور 
دهم فروردین برگزار شد دایکندی، فراه، کابل و تیم مهاجران افغان مقیم  .ایران از هفتم تا سب  

ی شد و در نهایت چهار تیم  ۲مرحله مقدمان  این مسابقات در  امیاشت، شهرداری  هرات، رس  گروه پیگب 
های مهاجران مقیم ایران و هرات با نهانی راه یافتند و تیمنیمه کابل و تیم مهاجران مقیم ایران به مرحله

 .خود در این مرحله، فینالیست شدند شکست حریفان

، عنوان قهرمان  این رقابت دست ها را به در نهایت تیم مهاجران مقیم ایران با شکست هرات در دیدار نهانی
 .آورد

اعضای سفارت ایران در   رج  اعضای پارلمان این کشور و رتبه دولت و ورزش افغانستان، بمقامات عایل
کت  .بقات بودنداهدای کاپ و مدال این مسا کنندگان در مراسم اختتامیه و کابل، از جمله رسر

کل فدراسیون والیبال افغانستاملک مهربانانه فدراسیون  هایحمایت ن در این مراسم گفت: از زای دبب 
نفر دعوت  ۴۹بازیکن از میان  ۱۲ای و انتخاب سازی سه هفتهآماده والیبال ایران از تیم مهاجران، اردوی

  .کنمهای مختلف، تشکر یماز استان شده به اردو 

 .هدایت تیم مهاجران مقیم ایران را نشین خزان  و مهسا آراسته برعهده داشتند

 

 سازمان ملل متحد در تازه
ی

زار ه ۷۲است که دستکم  خود گفته ترین گزارشکمیساریای عایل پناهندگ

 .اندشده پناهجو از کشورهای پاکستان و ایران در افغانستان ثبت
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، ادیان و وضعیت  های بسیاری که در افغانستان وجود دارد، این افراد از نگاهبا وجود خشونت سنت  
اند به افغانستان پناه آورده و درخواست دیده تحصییل متفاوت و همچنت   آزار و اذین  که در کشور خود 

 داده
ی

 .اندپناهندگ

در افغانستان، عمده این  به گفته نادر فرهاد، سخنگوی کمیساریای عایل پناهندگان سازمان ملل متحد 
 یم

ی
 .ها هستندچندین سال هنوز هم زیر خیمه نند و با گذشتکپناهجویان در فقر مطلق زندگ

 داده  ۹نفر هم از  ۴۲۰آقای فرهاد تاکید ورزید که 
ی

 .اندکشور دیگر در افغانستان درخواست پناهندگ

پاکستان به این کشور  از  ۲۰۱۴ای از پناهجویان یط سال وی در ادامه خاطر نشان ساخت که بخش عمده
ق  افغانستاناند و عمدتا در والیتپناه آورده  یم های رسر

ی
 .کنندهمچون خوست و پکتیا زندگ

ساله در افغانستان، تعداد زیادی از ساکنان اصیل این کشور  ۲۰  این در حایل است که به دلیل جنگ داخیل
 .اندبه دیگر کشورها پناه برده

 

 

 

 

 


