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مت کامل اخبار
مهاجراب که در شهر ولیکا کالدوشا در نزدیگ مرز بوسنیا با کرواسیا به رس یمبرند تنها یک هدف دارند :بعد
از ورود به کرواسیا ،راه خود به سوی اروپای غرب ادامه بدهند .برخها حدود  ۲۰بار تالش کردهاند از این
مرز بگذرند .مهاجران مجبورند هر بار رسما و خشونت پولیس کرواسیا را تحمل کنند.
هجرت هللا ،مهاجر افغان ،سوار بر بایسکل سفیدش ،از طریق یک راه خامه به سوی مرز کرواسیا در حرکت
است .خستگ و سنگین بکس پشن که این مهاجر افغان حمل یمکند ،حرکت او را کند کرده است.
هجرت هللا یمرود تا همرس و دو دخت سه و پنج سالهاش را که توسط پولیس از کرواسیا اخراج شدهاند به
ولیکا کالدوشا برگرداند .او با زنش  ۴۵بار در تالش عبور از مرز کرواسیا ناکام شدهاند.
تنهاب از مرز بگذرند و وقن به زاگرب رسیدند ،برای
بار آخر او با همرسش توافق کرد که با دو دختش به
ی
پیوست هجرت هللا به آنان،درخواست الحاق خانوادگ بدهند .آنها در ولیکا کالدوشا اقامت دارند تا به
مرز نزدیک باشند.
از باالی تپههای شهر ،پرچمهای کرواسیا و اتحادیه اروپا را میتوان دید که در پستهای مرزی در حال
اهتازند.
متال ،که از سوی سازمان ربت الملیل
مهاجران ساکن در ساختمانهای متوک ولیکا کالدوشا یا در کمپ ر
مهاجرت اداره یمشود ،تنها یک هدف دارند و آن این که گیم یا بازی عبور از مرز کرواسیا را بتند! تعدادی
از آنها بعد از چندین سال اقامت در بوسنیا ،دهها بار در این گیمها ررسکت کرده و بازی را باختهاند.
بوسنیاب ها مهاجران را در موترهای شان سوار نیمکنند .مجبور شدم این بایسکل را
هجرت هللا یمگوید« :
ی
بگتم .زنم پیاده به ولیکا کالدوشا بر یمگردد .من دختانم را با بایسکل بریمگردانم».
ر
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هجرت هللا ،مهاجر افغان از چندین ماه به این سو در ولیکا کالدوشا زندگ یمکنند .عکس از مهاجرنیوز

ختیه «نو نم کیچن» به مهاجر نیوز یمگوید که پولیس کرواسیا،
مریت کولستیت ،یک عضو رضاکار سازمان ر
گتد .رنتوهای
در بیشت موارد تیلفونهای موبایل ،لباس ،پول و وسایل مهاجران اخراج شده از کرواسیا را یم ر
امنین کرواسیا مهاجران را بعد از لت و کوب به بوسنیا بر یمگردانند.
او یمگوید که با فرارسیدن فصل بهار و بهبودی هوا ،مهاجران بیشت تالش یمکنند از مرز عبور کنند و به
همت دلیل وضعیت بدتر شده است.
ر
مهاجران بنگله ی
دیش در جنگل لیکا کالدوشا
دهها مهاجر که بیشت شان بنگله ر
دیش هستند در جنگل کوچک ولیکا کالدوشا در نزدیگ مرز ،زندگ یمکنند.
عتیق هللا ۲۵ ،ساله ،از شهر سیلهات بنگلهدیش است .او که در حال پخت غذا است چهار روز پیش از
کرواسیا به بوسنیا اخراج شد .او با دوستانش بعد از  ۱۵ساعت پیاده روی ،به ولیکا کالدوشا بازگشتند.
عتیقهللا هنوز ناامید نشده و تصمیم دارد فردا بار دیگر بختش را آزمایش کند.
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احمد شومان ،یک مهاجر دیگر بنگله ر
دیش است که در یک خیمه با  ۵تن دیگر زندگ یمکند .عکس از مهاجر نیوز

احمد شومان ،یک مهاجر دیگر بنگله ر
دیش است که در یک خیمه با  ۵تن دیگر زندگ یمکند .او در آغاز
زمستان و بعد از برف باری شدید ،به کمپ لیپا در بیهاچ رفته بود اما بعدتر دوباره به ولیکا کالدوشا برگشت
زیرا این کمپ به مرز نزدیکت است « :راه دیگری نداریم .اینجا خیمه زدهایم و هر بار تالش یمکنیم از مرز
بگذریم».
احمد شومان یمگوید که در کمپ در امنیت هستند اما وقن هوا رسد باشد مشکالت به وجود یمآید« :وقن
باران یمبارد به خیمهها پناه یمبریم ».این مهاجران برای ربتون رفت یا ورود به خیمه در وقت باران ،از یک
طناب استفاده یمکنند.
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خیمههای مهاجران در جنگل ولیکا کالدوشا .عکس از مهاجر نیوز

ی
«مهاجران نیمخواهند در بوسنیا باق بمانند»
به گفته سازمان نو نیم کیچن ،هزاران مهاجر افغان ،پاکستاب و بنگله ر
دیش در ساختمانهای متوک ولیکا
کالدوشا زندگ یمکنند .مریت کولستیت ،عضو این سازمان یمگوید« :مهاجران در  ۴۵ساختمان متوک و
اشغال شده زندگ یمکنند و ما به آنها مواد خورایک ،لباس و کفش کمک یمکنیم».
او یمگوید پولیس با مهاجران داخل جنگل کاری ندارد اما خانوادهها را به مراکز مخصوص انتقال یمدهد.
به گفته این فعال حایم مهاجران ،هیچ یک از مهاجران نیمخواهند در بوسنیا باق بمانند« :آنها یمخواهند
اروپاب بروند».
به کشورهای
ی
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سازمان نو نیم کیچن به مهاجران لباس و کفش کمک یمکند .عکس از مهاجر نیوز

همانند ولیکا کالدوشا ،هزاران مهاجر دیگر رنت در شهر بیهاچ در ساختمانهای متوک به جا مانده از
جنگهای دهه  ۹۰زندگ یمکنند .آنها رنت ،که بیشت شان افغان هستند ،آرزو دارند از طریق کرواسیا به
کشورهای اروپای غرب بروند .این مهاجران رنت دهها بار تالش کردهاند از مرز بگذرند اما با رفتار خشونت
بار پولیس کرواسیا مواجه شدهاند.
علتغم این وضعیت بازهم ناامید نیستند و برای گذشت از مرز تالش خواهند
این مهاجران یمگویند که ر
کرد .

سازمان ملل متحد از افزایش گرسنگ شدید در بیش از  ۲۰کشور جهان به شمول افغانستان هشدار داده
گتی های سیایس خوانده شده است.
است .از جمله عوامل این معضل پاندیم کرونا ،آفات طبییع و در ر

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

http://www.morr.gov.af 9
د اطالعاتو او عامه اړیکو ریاست

اخت خود از افزایش گرسنگ
غذاب جهان در گزارش ر
سازمان خوراکه و زراعت ملل متحد (فائو) و برنامه ً ی
شدید در جهان هشدار داده و تأکید کرده اند که احتماال در ماه های ر
پیرسو وضعیت گرسنگ در شماری از
کشورهای جهان به شدت وخیم خواهد شد.
غذاب جهان ضمن معرق این گزارش در روم گفته است« :ما یم بینیم که فاجعه
داوید ربتیل ،رئیس برنامه ی
گتد».
چگونه در برابر چشمان ما وسعت یم ر
گت جنگ به شمول یمن ،سودان جنوب و شمال نایجریا به
به گفته او به ویژه وضعیت در کشورهای در ر
شدت وخیم یم باشد.
با وصف اینکه بیشتین کشورهای مواجه با تهدید گرسنگ شدید در افریقا موقعیت دارند ،اما براساس
پیشبین سازمان ملل گرسنگ شدید در شمار دیگری از کشورها ی جهان به شمول افغانستان ،سوریه ،لبنان
و هایین رنت رو به گستش یم باشد.
بنابراین گزارش در حال حاض بیش از  ۳۴میلیون انسان در رستارس جهان با سوء تغذیه شدید مواجه بوده
و در چند قدیم مرگ ر
نایس از گرسنگ قرار دارند.
ً
کو دانگ یو ،رئیس فائو گفته است« :وظیفه ماست تا فورا وارد عمل گردیده و برای نجات زندگ انسان ها
تضمت احتیاجات زندگ آنان از وقوع بدترین وضعیت
اقدات رسییع را انجام بدهیم و به این ترتیب با
ر
جلوگتی نماییم».
ر
ً
او افزود« :در ر
اکت مناطق جهان زمان کشت و زراعت آغاز شده و یا تقریبا نزدیک به ررسوع یم باشد .بنابراین
اکنون باید به رسعت عمل نماییم تا زمان را از دست ندهیم«.
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وزارت امور مهاجرین
وعودت کنندگان

http://www.morr.gov.af 10
د اطالعاتو او عامه اړیکو ریاست

قوانت جدید این کشور ماندن در بریتانیا را برای
پرین َپتل ،وزیر کشور بریتانیا روز چهارشنبه گفت که
ر
غتقانوب وارد یمشوند ،دشوارتر یمکند.
پناهجویاب که به طور ر
از زمان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا ،دولت بوریس جانسون تالش کرده تا رویه مستقیل را برای بریتانیا در
همت اساس ،با بازنگری سیستم پناهندگ،
تعیت کند .بر ر
حوزههای دفاع ،سیاست خارخ و امور مهاجرت ر
«طرح جدید مهاجرت» تهیه شده که دولت بریتانیا مدیع است ،بر مبنای آن اسکان پناهندگان در معرض
غتقانوب پناهجویان دشوارتر
عت حال ورود ر
خطر فوری واقلیتهای تحت آزار و شكنجه ترسی ع و در ر
یمشود.
غتقانوب وارد بریتانیا یمشوند حن اگر واجد ررسایط دریافت
بر پایه این طرح ،پناهجویاب که به طور ر
گتند
پناهندگ تشخیص داده شوند ،بر خالف رویه سابق تنها تحت حمایت موقت دولت بریتانیا قرار یم ر
گتانه خواهد شد .
و اعطای حق اقامت دائیم به آنها بسیار سخت ر
مطابق طرح جدید ،دولت این اختیار را خواهد داشت که پناهجویان را در طول دوره برریس تقاضای
آنهاب را که به طور
پناهندگ آنها به خارج از کشور و به جزایر و قلمروهای خارخ بریتانیا منتقل کند و حن ی
قانوب وارد کشور شدهاند را در صورت رد درخواست پناهندگ فورا اخراج کند.
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قوانت جدید از ورود رسی ع به سیستم پناهندگ
همچنت توضیح داده که
پرین پتل ،وزیر کشور بریتانیا
ر
ر
بریتانیا برای افرادی که بدون تقاضای پناهندگ از طریق کشورهای امن مانند فرانسه وارد این کشور
جلوگتی یمکند.
یمشوند،
ر
اروپاب برای بازگرداندن پناهجویاب است که از کشورهای
همچنت خت داد که در حال مذاکره با کشورهای
او
ر
ی
.
امن مانند آلمان ،ایتالیا و بلژیک گذشته و خود را به بریتانیا رساندهاند وزیر کشور بریتانیا با اشاره به
قوانت قبیل پناهندگ گفت که رویه سابق موجب مهیا شدن ررسایط سوء استفاده گستده شبکه
شکست
ر
قاچاقچیان انسان شده که در عمل آزار و اذیت پناهجویان و رنت مخاطرههای پیشروی آنها را افزایش داده
است.
با وجود انتقاد گستده نهادهای فعال در زمینه دفاع از حقوق پناهجویان از طرح جدید دولت بریتانیا ،خانم
اروپاب
قوانت ربتالملیل و کنوانسیون
قوانت تازه کشورش با کنوانسیون پناهندگان،
پتل تاکید کرده که
ر
ر
ی
حقوق ر
برس انطباق کامل خواهد داشت.
رونماب کرده بود که هدف آن جذب « رنتوهای کار
دولت بریتانیا پیشت رنت از طرح جدید مهاجرب خود
ی
واجد ررسایط» در دوران پسابرکسیت بر مبنای یک سیستم امتیازبندی ،مشابه آن چه که از سوی استالیا
اعمال یمشود ،است.
تالش برای کاهش ورود مهاجران به اتحادیه اروپا یگ از شعارهای آقای جانسون در جریان کارزارهای
انتخاباب و حزب محافظهکار بریتانیا یط همهپریس سال  ۲۰۱۶در مورد خروج از اتحادیه اروپا بوده است.
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ی
وقت جو بایدن در ماه ژانویه در مراسم تحلیف سوگند یاد کرد ،با دو بحران بزرگ و مرتبط روبهرو بود
گیی ویروس کرونا و پیامدهای اقتصادی آن.
 همه رنخستت بحران سیایس و
این دو چالش برای همه قابل پیشبین بودند .حاال اما آقای رئیسجمهور با
ر
سیاسن خود از یک زاویه دیگر مواجه شده است  -مساله مهاجرت .این روزها ،مرز ایاالت متحده با مکزیک
غتقانوب است.
بار دیگر شاهد هجوم بیش از پیش مهاجران ر
اخت در دوره زمامداری
چت جدیدی نیست ،چرا که بیشت رئیسجمهورهای سالهای ر
ماهیت این بحران ر
چتی که کار را برای آقای بایدن پیچیده
خود با شکیل از چالشهای مهاجرب دستوپنجه نرم کردهاند .ر
یمکند زمان است ،چرا که او ترجیح یمدهد در این برهه به مسائل دیگر ربتدازد.
سیاست اما توجیه به اولویتهای سیاستمداران نیمکند .افزایش فشارهای انتقادی از طرف حزب
ر
حوایس آن یمتواند
جمهوریخواه و حن بعض از اعضای حزب دموکرات به این معن است که مهاجرت و
دیگر برنامههای آقای بایدن را از خط خارج کند.
"مشکیل بزرگ"
جن سایک ،سخنگوی کاخ سفید ،در صحبتهای روز دوشنبه خود با ختنگاران اذعان کرد که وضعیت فعیل
در مرز آمریکا و مکزیک به "مشکیل بزرگ" تبدیل شده است.
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غتقانوب حاض در مرز آمریکا در این مقطع زماب از هر سه سال گذشته بیشت بوده
تعداد کل مهاجران ر
است ،و روند رشد آن رنت که معموال در اواخر بهار به اوج یمرسد نسبت به سالهای گذشته رسیعت است.
مهمت از همه ،تعداد کودکاب که تنها به مرز رسیدهاند در چند ماه گذشته افزایش شدیدی پیدا کرده است.
در ماههای ژانویه و فوریه حدود  ۱۵هزار کودک مهاجر برسپرست در مرز جمعآوری شدهاند .آمار مشابه
گتی ویروس
برای  ۱۲ماه سال  ۲۰۲۰حدود  ۳۷هزار نفر بود .این آمار در سال  ،۲۰۱۹هنگایم که همه ر
کرونا روند مهاجرت را کند نکرده بود ۷۵ ،هزار نفر بود .در صورت ادامه پیدا کردن روند فعیل این رکورد
قطعا شکسته خواهد شد.
تا هفته پیش ،اداره گمرک و مرزباب ایاالت متحده  ۴٫۲۰۰کودک را در مراکز نگهداری خود در امتداد مرز
میانگت هر روز  ۵۶۵نفر به آنها اضافه یمشد که سن بیشتشان ربت  ۷تا  ۱۳سال
گنجانده بود و به طور
ر
بود.
یمتوان این افزایش را تا حدی با تصمیمات اتخاذ شده از سوی جو بایدن در ابتدای کارش توضیح داد .او
سیاست دولت ترامپ مبن بر بازگرداندن کودکان ب رسپرست از لب مرز را لغو کرد و تصمیم گرفت که به
آمریکاب بسپارد.
جای آن پرونده این کودکان را برریس کند و رسپرسن آنها را به خانوادههای داوطلب
ی
انتقاد و پیچیدگ
جو بایدن رنت مانند بسیاری از دموکراتها منتقد تصمیم سال  ۲۰۱۸دونالد ترامپ مبن بر جدا کردن
گتانه سیاستهای مهاجرب توسط رئیسجمهوری
غتقانوب از والدینشان  -و اعمال سخت ر
کودکان مهاجر ر
سابق به طور کیل  -بود.
آقای بایدن در فرمان اجر یاب خود که به منظور لغو سیاست بازگرداندن کودکان برسپرست و بازبین
فرایندهای مهاجرب دولت فدرال صادر شد گفته بود "حفظ امنیت مرزهایمان نیازمند نادیده گرفت
انسانیت کساب که یمخواهند از آنها عبور کنند نیست".

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

http://www.morr.gov.af 14
د اطالعاتو او عامه اړیکو ریاست

هاب رنت همراه است .مهاجراب که از آمریکای مرکزی عزم مهاجرت کردهاند به
اما ر
چنت تحوالب با پیچیدگ ی
غتقانوب آنها را خواهد
ببیس گفتهاند که دلیلشان برای رفت این است که فکر یمکنند دولت بایدن ورود ر
تاثت قابل مالحظهای نداشته
بخشید .و تالشهای رئیسجمهور رنت برای منرصف کردن آنها تا این لحظه ر
است.
عت حال خییل واضح ترامپ را مسئول وضع فعیل معرق کرد.
جن سایک در ر
پیشت سامانه ای ویران و ناتوان برای ما به ارث گذاشت ،و مثل هر مشکل دیگری ،ما هر کاری از
"دولت
ر
همت روی یافت راهحل تمرکز کردهایم...
دستمان ساخته باشد برای حل بحران انجام خواهیم داد .برای ر
تمرکز آقای رئیسجمهور روی ترسی ع روند وقایع فعیل در مرز در تمایم مراحل امور است".
مقرص جلوه دادن نفر قبیل برای مشکالت فعیل سابقه مدیدی در سیاست دارد  -و البته تاری خ مرصف آن
هم نسبتا محدود است .اگر وضعیت در مرز بهبود پیدا نکند" ،مشکل بزرگ" کامال به گردن دولت بایدن
خواهد افتاد.
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جمهوریخواهها در یپ فرصت
به نظر یم رسد که رقیبان سیایس آقای رئیسجمهور در جناح راست بدشان نیمآید که از وضعیت فعیل د ر
مرز به نفع خود استفاده کنند.
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همزمان که بایدن و مقامات ارشد دولت با سفر به گوشه و کنار کشور از مزیتهای بسته حماین مصوب
جدید یمگفتند ،مقامات جمهوریخواه به مرز مکزیک سفر کردهاند  -و بایدن را مقرص فشار بیش از حد بر
غتقانوب شده
سامانههای مهاجرب و تصمیماب معرق یمکنند که به گفته آنها باعث افزایش مهاجران ر
است.
کوین مککارب ،رهت فراکسیون اقلیت در مجلس نمایندگان ،در کنفرانش مطبوعاب در تگزاس گفت
"مساله ناراحتکننده این است که اصال نیازی به این اتفاقات نبود .این بحران نتیجه سیاستهای شخص
رئیسجمهور در این دولت جدید است".
دموکراتها قبال به ترامپ بابت "کودکان در قفس" حمله یمکردند  -نتیجه سیاست جداسازی خانوادهها
هاب متهم یمکنند که کودکان
 و حاال جمهوریخواهها دارند تالق یمکنند و بایدن را به اجرای سیاست یبرسپرست را در ررساییط قرار یمدهد که به همان سخن است.
مسائل مهاجرب و امنیت مرزی برگ برنده دونالد ترامپ در انتخابات  ۲۰۱۶بود ،و برخ جمهوریخواهها
مستی برای رسیدن به قدرت در انتخاباتهای آب نگاه یمکنند ،از جمله انتخابات
احتماال به آن به عنوان ر
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میاندورهای کنگره در سال  .۲۰۲۲شخص رئیسجمهور سابق رنت سکوت نکرده است ،اما ظاهرا فراموش
اخت در زمان حضور خودش در قدرت آغاز شده بود.
کرده است که روند مهاجرب ر
ر
منترس شد گفت "وقن من رئیسجمهور بودم وضعیت در مرز جنوب ما عایل
او در بیانیهای که هفته پیش
بود  -مستحکمت ،ایمنت و امنت از هر زمان دیگری .کشور ما دارد در مرز جنوب ویران یمشود و دیدنش
دردناک است!"
مهاجرات برای محافظهکارها مساله "شکافانداز" اصیل است  -پایگاه رای خودشان را به وجد یمآورد و
شکافها در حزب دموکرات را تشدید یمکند.
صی فعاالن
رس آمدن ر
اخت شاهد شکافهای داخل حزب دموکرات بودهایم .هواداران لیتالت بایدن از ادامه
ما در روزهای ر
سیاستها و تمهیدات دوره ترامپ و عدم لغو آنها توسط دولت جدید خرسند نیستند.
در حال حاض مرز آمریکا با مکزیک عمدتا بسته است .و با این که اجازه عبور از مرز به کودکان برسپرست
تاخت افتاده است .از طرف
داده شده است ،بقیه را غالبا بازگرداندهاند  -و درخواست پناهندگ آنها به ر
گتی ویروس
دیگر ،ممنوعیت ورود از کشورهای عمدتا مسلمان در دوره ترامپ لغو شد ،اما به دلیل همه ر
تاخت عمده همراه است.
کرونا هنوز برای خارخها ویزای کار صادر نیمشود و صدور ویزای
دانشجوب رنت با ر
ی
صت بعض از چپها دارد به رس یمرسد.
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ایلهان عمر ،عضو مجلس نمایندگان ،که خود زماب پناهنده بود هفته گذشته به وبسایت پولتیکو گفت
تاخت بیاندازیم و تصمییم برای برخورد با مسائل جاری مهاجران در
"هر چه بیشت ایجاد ررسایط عادی را به ر
نگتیم ،مشکالت بیشت و عمیقت یمشود .وقن به انسانهای حاض
مرز  -چه کودک باشند چه بزرگسال  -ر
هاب عادالنه و انساب داشته باشیم که از کرامت آنها
در مرز به چشم انسان نگاه کنیم ...یمتوانیم سیاست ی
پاسداری یمکنند".
در طرف دیگر ماجرا دموکراتهای میانهرو مانند هتی کوالر ،نماینده یگ از مناطق مرزی در مجلس
نمایندگان ،یمگویند که تیم بایدن باید تالش بیشتی برای منرصف کردن مهاجراب بکند که قصد سفر به
است قاچاقچیان انسان یمشوند.
ایاالت متحده را دارند و ر
وی به هفتهنامه نیوزویک گفت "قصد آنها متفاوت بودن با ترامپ است و من مخالفن با این کار ندارم.
آنها باید متفاوت باشند؛ ما بچهها را جدا نیمکنیم .اما برخورد 'انساب' بایدن دارد به این حس دامن یمزند
که آدمهای بد دارند خودشان را هالک یمکنند تا مردم را به اینجا بیاورند؛ االن وقت چانهزب نیست".
رونماب کرده است ،اما چشمانداز تصویب آنها در کنگره چندان
بایدن از لوایح مهاجرب جامیع
ی
امیدوارکننده نیست ،حداقل تا زماب که تایید در سنا مستلزم رای موافق حداقل  ۶۰سناتور از  ۱۰۰عضو
آن باشد.
تاختات ر
نایس از عدم همکاری دولت ترامپ در دوره
از طرف دیگر ،دولت او هنوز کامل نشده است ،و ر
گذار و محاکمه ماه فوریه وی در سنا مانع از تایید رسی ع نامزدهای مناصب مهم دولن شد.
تغیتات عمدهای در برخورد دولت فدرال با مهاجرت ایجاد کرد.
دولت ترامپ در دوره چهار ساله خود ر
تغیتات در رسیعتین زمان ممکن به عقب برگردانده شوند ،اما بایدن وقت و
لیتالها انتظار دارند که این ر
رسمایه سیایس محدودی دارد و راض نگه داشت آنها برایش سخت خواهد بود.
اما این که آقای باید بتواند آنها را راض نگه دارد یا نه قطعا نقش عمدهای در حفظ ائتالف گروههای
مختلف ایفا خواهد کرد که سال گذشته او را رپتوز انتخابات ریاستجمهوری کردند.

بنا بر معلومات یک سازمان امدادرساب در اثر واژگوب یک قایق مهاجران در نزدیگ سواحل لیبیا احتماال
نشت داشته،
حدود  ۶۰نفر جان باخته اند  .این سازمان گفته که موتور این قایق که بیش از  ۱۰۰نفر رس ر
احتماال دچار آتش سوزی شده بود.
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بحته مدیتانه
حت عبور از ر
عکس از آرشیف :مهاجران در ر

ً
بر اساس معلومات یک سازمان امدادی ،در نتیجه واژگوب یک قایق در نزدیگ سواحل لیبیا احتماال حدود
 ۶۰نفر جان داده اند .سازمان امدادی » « Alarm Phoneکه تماس اضطراری مهاجران را دریافت کرده،
گفته است که حدود  ۶۰نفر ناپدید شده اند .موتور قایق آنها در شب پنج شنبه هفته گذشته دچار آتش
سوزی شده بود .بنا بر معلومات سازمان » « Alarm Phoneاین رویداد در یک قایق چوب رخ داده که
نشت داشته است.
بیش از  ۱۰۰نفر رس ر

اداره هماهنگ کننده کمکهای ر
برسی سازمان ملل متحد در افغانستان (اوچا) یمگوید که در دو ماه اول
سال  ۲۰۲۱حدود  ۴۹هزار افغان در اثر جنگها و حوادث طبییع در داخل این کشور آواره شدهاند .این
همت مدت حدود  ۱۴۷هزار مهاجر افغان از پاکستان و ایران به افغانستان
اداره
همچنت گفته است که یط ر
ر
بازگشتهاند.
اداره هماهنگ کننده کمکهای سازمان ملل در افغانستان در تازه ترین گزارش خود نوشته است که از میان
 ۴۹هزار افغان آواره در داخل این کشور  ۵۹درصد آنها کمت از  ۱۸سال دارند .این افراد در دو ماه اول
سال میالدی جاری در اثر جنگها و حوادث طبییع بیجا شدهاند.
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بر اساس گزارش ،بزرگتین رقم بیجاشدگان در والیت ننگرهار در ررسق افغانستان مشاهده شده که شمار
آنها به ۱۶هزار تن یمرسد .سایر بیجاشدگان از والیتهای هلمند ،بغالن ،قندهار ،فراه ،بلخ ،نیمروز،
سمنگان و هرات هستند.

عکس آرشیف :یک اردوگاه آوارگان داخلی در اطراف کابل پایتخت افغانستان

همچنت گفته است که در دو ماه اول سال  ۲۰۲۱حدود ۱۴۷
اداره هماهنگ سازمان ملل درگزارش خود
ر
هزار مهاجر افغان از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتهاند .از این رقم «۱۴۵هزار مهاجر در ایران و
حدود  ۱۶۰۰تن در پاکستان» به رس یمبردند.
همت مدت  ۶۴هزار افغان از ایران به کشور شان برگشته بودند.
به گفته اداره سازمان ملل ،سال گذشته در ر
رقم جدید امسال نشان یمدهد که بازگشت افغانها از ایران دو برابر افزایش یافته است.
همت اکنون حدود  ۱۸میلیون افغان به کمکهای ر
برسی نیاز دارند .از این رقم ۵،۱
بر بنیاد آمار رسیم ،ر
میلیون تن کودکان هستند.
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