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ر
مت کامل اخبار
حدود  ۵۰۰تن از مهاجران ن رسپناه ،بعد از این که در یک میدان مرکزی پاریس خیمههای ر
اعتاض برپا
ی
کردند ،به رسپناهها انتقال یافتند .در این میان این مهاجران خانوادهها و زنان و کودکان نت حضور داشتند.

حدود  ۵۰۰تن ا زمهاجران بی سرپناه ،در میدان جمهوری پاریس خیمههای اعتراضی برپا کردند ۲۵ ،مارچ  .۲۰۲۱عکس از رویترز

اشت خیمههای ر
عملیات برافر ر
اعتاض در میدان جمهوری (رپوبلیک) در رسق پاریس حوایل ساعت  ۶و نیم
شام پنجشنبه  ۲۵مارچ آغاز شد و در جریان آن  ۴۸۰مهاجر در خیمهها جابجا شدند.
عملیات شب گذشته درچارچوب عملیات ساالنه «شب همبستگ» برگزار شد که یط آن از افراد ین رسپناه
در فرانسه حمایت یمشود .سازمان ختیه یوتوپیا  ،۵۶که سال گذشته نت عملیات مشابیه را سازمان داده
بود ،در همکاری با گرویه از سازمانهای ختیه ،شب گذشته خواهان «انتقال فوری مهاجران به رسپناههای
ثابت و آبرومندانه» شدند.
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ن
گذاشت مشکالت مهاجران
به نمایش
یان متی ،از بنیانگذاران یوتوپیا  ۵۶به مهاجر نیوز گفت« :وظیفه ماست تا مهاجران را در معرض دید قرار
دهیم .ما به جای کمپ ،خواهان مسکن هستیم .حکومت از این امر غافل است که آسیبپذیر ترین افراد
را در گرماگرم همه گتی کرونا فراموش کرده است».
به گفته یان متی ،در میان مهاجران که در میدان جمهوری خیمه زده بودند حدود  ۲۰خانواده وجود
داشتند که هر شب از سوی شبکه شهروندان به آنها جا داده یمشد .تعداد دیگری از این مهاجران ،از ترس
پولیس ،مخفیانه زیر پلهای پایتخت زندگ یمکردند .بخش عمده این مهاجران افغانها بودند اما اتباع
افریقان نت در میان آنها دیده یمشدند.
کشورهای
ی
ر
فهرست از ۳۰۰
رومل صاف ،یک عضو انجمن اتحاد و فرهنگ افغانها در پاریس به مهاجر نیوز گفت که
مهاجر افغان و ین رسپناه را به مقامهای مسئول داده است.
ر
هان که تازه به فرانسه
او که شب گذشته در تجمع اعتاض میدان جمهوری حضور داشت گفت« :افغان ی
یمآیند در هوای رسد در کنار رسکها زندگ یمکنند .آنها کشور خود را در آرزوی یک زندگ آرام ترک
کردهاند اما اینجا زیر خیمه به رس یمبرند و مشکالت زیادی دارند».
انتقال مهاجران به رسپناهها
اگرچه تعدای از افراد ین رسپناه پناهجویان و مهاجران دوبلیت هستند اما عدهای هم پناهندگان هستند که
قبول شدهاند ویل به مسکن ر
دستش ندارند.
صفان یک مهاجر  ۲۴ساله افغان که از سال  ۲۰۱۹در فرانسه به رس یمبرد یگ از مهاجران است که این
ی
.
ختگزاری فرانسه گفت« :من دو هفته پیش پناهندگ گرفتم اما
به
او
کند
یم
تجربه
ا
ر
بار
رقت
وضعیت
ی
.
وضعیت تغیت نکرد .بعض وقتها در رسکها یمخوابم و گایه هم یک جای خواب کر یان پیدا یمکنم » او
در ادامه گفت که بدون رسپناه و خواب کاف ،زندگ دشوار است.
اشغال میدان جمهوری توسط مهاجران تا دیروقت شب دوام یافت و بعد از چندین ساعت مذاکره ،مقامها
با سازمانهای ختیه تعهد کردند که همه مهاجران را به رسپناه ها انتقال یمدهند.
حوایل نیمه شب تعدادی از بسها کار انتقال مهاجران به هوتلها و جمنازیومها را آغاز کردند و این عملیات
حوایل ساعت  ۲شب پایان یافت .
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در نشست هماهنگ خدمت رسان به بیجاشده های هرات وزیر امور مهاجرین تالش نهادهای میل و بت
الملیل را در عرصه رسیدگ به مشکالت بیجاشده ها بسنده ندانسته و تاکید به کار ر
بیشت کرد.
بر اساس هدایت ریاست جمهوری وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان با هماهنگ نهادهای میل و بت
الکتونیگ و تحت پوشش قرار ر
الملیل در زمینه تدقیق در هماهنگ ها ،توزی ع تذکره ر
گرفت بیجاشده های
ر
مشتک تالش نمایند .نشست امروز نت به همت منظور در
هرات در برنامه میثاق شهروندی به صورت
ر
اخالف وزیر امور مهاجرین برگزار شد.
مقر وزارت تحت ریاست نورالرحمن
ر
ر
بیشت موسسات را در موثریت برنامه ها مهم عنوان کرده بیان کرد "نیاز است تا
اخالف هماهنگ
آقای
ر
هماهنگ ها بیشت باشد و رسیدگ ها به موقع صورت گتد .بیجاشده های هرات نیاز به کمک رسان عاجل
دارند ،این موضوع در اولویت همه ما باید باشد".
ر
خت داده
وی از روی دست داشت طرح حمایت و تثبیت را برای حل مشکالت دراز مدت بیجاشده ها نت ی
گفت که رسیدگ به بیجاشده های داخیل در رایزن های میل و بت الملیل از جمله گروه اصیل سازوکار
ر
ر
بیشت در این زمینه هستیم.
حمایت راه حل های منطقه ین مطرح شده و امیدوار به تشیک مسایع
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وزیر امور مهاجرین از ادارات همکار و موسسات مدد رسان که در هرات فعال هستند خواست تا قبل از
نشست بعدی در این خصوص که تا یک هفتهی دیگر برگزار یمشود ،گزارش دو سال گذشته ،برنامه های
سال جاری و پیشنهادات شان را برای حل مشکالت بیجاشدههای مقیم هرات با وزارت رسیک سازند.
در همت حال معت مایل و اداری وزارت که در رأس یک هیئت به منظور بررش وضعیت بیجاشده ها در
هرات سفر نموده بود ،بیان کرد که برای حل مشکالت فعیل بیجاشده ها به زودترین فرصت بسته های
کمگ توزی ع شود و اما برای راه حل مشکالت داییم در زمینه بازگشت خانواده ها به محالت و والیات اصیل
شان کار صورت گتد.
نمایندگان موسسات و ر
اشتاک کنندگان بازگشت بیجاشده ها به محالت اصیل ،طرح دیدگاه های کوتاه
ر
ر
بیشت و تخنیگ را در زمینه رسیدگ های موثر به بیجاشده
مدیریت و برگزاری نشست های
مدت و بلند مدت
ها مطرح ساختند.

بر اساس گزارش این سازمان 92 ،درصد از  93هزار مهاجر یا پناهجوان که در سال  2020به گونهی غت
ر
هان شدند
قانون وارد اروپا شدند ،از مست دریاهای مدیتانه یا اقیانوس اطلس ،عبور کردند و سوار قایق ی
که ایمن نبودند .
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سازمان بتالملیل مهاجرت ،اعالم کرده است که در سال  ۲۰۲۰میالدی ،نزدیک به  ۲۳۰۰پناهجو برای
رسیدن به اروپا ،در این مست ناپدید یا جان باختند.
به نقل از یورو نیوز ،سازمان بتالملیل مهاجرت روز جمعه ( ۶حمل ۲۶ /مارچ) ،با نش گزارش اعالم کرده
ر
بیشت جانباختگان و ناپدیدشدگان در راه مهاجرت از راه دریا ،بوده است.
که
بر اساس گزارش این سازمان ۹۲ ،درصد از  ۹۳هزار مهاجر یا پناهجوان که در سال  ۲۰۲۰به گونهی غت
ر
هان شدند
قانون وارد اروپا شدند ،از مست دریاهای مدیتانه یا اقیانوس اطلس ،عبور کردند و سوار قایق ی
که ایمن نبودند.
سازمان بتالملیل مهاجرت که نهاد وابسته به سازمان ملل متحد است ،در این گزارش اعالم کرده است که
در سال  ۲۰۲۰شمار پناهجویان جان باخته و ناپدید شده  ۲۳۰۰نفر بودند که این شمار در سال  ۲۰۱۹به
 ۲۰۹۵نفر یمرسید.
این سازمان اعالم کرده که پناهبردن به جزایر قناری که بخش از اتحادیهی اروپا و در خاک اسپانیا است،
 ۷۵۰درصد افزایش را در سال  ۲۰۲۰نشان یم دهد که بیماری همهگتی کرونا یگ از عوامل عمدهی آن
محسوب یمشود.
به گفتهی این سازمان بتالملیل ،بسیاری از پناهجویان در مست راه به کارهای مشغول شدند که در زمان
بحران کرونا به رکود مواجه بودند ،مانند مایهگتی و کشاورزی.
پیش از این ،در اوایل ماه جاری میالدی ،دیدبان حقوق بش نت در گزارش از قربان و وضعیت غت انسان
ر
مدیتانه را دارند ،هشدار داده بود.
پناهجویان که قصد عبور از دریای
ر
مدیتانه در شش سال اخت به دلیل مهاجرت پناهجویان از این راه ،به گورستان پناهجویان تبدیل
دریای
شدند؛ به گونهای که از سال  ۲۰۱۴تا  ۲۰۲۰میالدی بیش از  ۱۷۴۰۰نفر در این دریا قربان شدهاند.
ر
مدیتانه از شمال یلت تا جنوب ایتالیا است.
مست اصیل پناهجویان از دریای
بر اساس گزارش دیدبان حقوق بش ،از ابتدای سال  ،۲۰۲۱نزدیک به  ۱۸۵نفر در آبهای بت سواحل
شمال آفریقا و ایتالیا جان باختهاند.

مقام های محیل در شمال بوسنیا یمگویند که آزمایش کرونای ده ها مهاجر و پناهجو در دو کمپ مثبت
بوده است .سازمان ختیه کاریتاس اعالم کرد که در کمپ لیپا دو مورد کرونا دیده شده است .اما مقام های
بوسنیا ،در این باره گزارش نداده اند .
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مقام های محیل روز سه شنبه (به تاری خ  ۲۳مارچ) اعالم کردند ۵۰ ،مهاجر و پناهجو که آزمایش کرونای
آن ها مثبت بوده است ،در اردوگاه های واقع در کانتون اونا سانا که در شمال غرب بوسنیا-هرزگوینا قرار
دارد ،قرنطینه شده اند.

 ۱۸فبروری سال  ،۲۰۲۱بوسنی هرزگوین ،گروهی از مهاجران در کمپ لیپا/.عکس:

مرمینا جمالووی ج ،یک مقام ارشد مبازه با بحران در اونا سانه گفت که  ۴۵تن از ساکنان و  ۱۲کارمند سازمان
ر
بوریچ قرنطت شدند .این اردوگاه در شهر بیهاج موقعیت
امنیت در اردوگاه
های بت الملیل و آژانس های
ی
دارد .او همچنان تاکید کرد که معاینات صچ هر روز و به صورت دقیق انجام شده اند.
آزمایش کرونای پنج تن دیگر در اردوگاه متال که در نزدیگ شهر ولیکا کالدوشا یمباشد نت مثبت بوده است.
خون محافظت یمشود.
جمالووی چ گفت ،از این مهاجران که در قرنطت هستند ،به ی
ی
موارد آلودگ به کرونا در کمپ لیپا؟
مقام های محیل در خصوص موارد جدید کرونا در کمپ لیپا گزارش نداده اند .اما به گفته سازمان ختیه
کاریتاس ،در این اردوگاه اختا دو مورد جدید ابتال به ویروس کرونا دیده شده است.
دانیل بمباردی ،از مقام های کاریتاس روز چهارشنبه گفت «این کمپ پس از بروز دو مورد جدید ابتال به
کووید  ،۱۹در دو روز گذشته قرنطت شده است».
او گفت ،برخ از مهاجران در این کمپ «به خاطر بیماری های جلدی و برخ دیگر به خاطر ابتال به بیماری
کووید  ۱۹در حالت قرنطت قرار گرفته اند .به گفته بمباردی «وضعیت کماکان بسیار شکننده است».
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مهاجران ،فعاالن حایم پناهجویان و مقام های اتحادیه اروپا بارها از رسایط زندگ در کمپ لیپا انتقاد کرده
اند .این اردوگاه در شمال غرب بوسنیا موقعیت دارد.
یک باشنده این کمپ اختا در نامه ای رسگشاده به اعضای پارلمان اتحادیه اروپا نوشته است« :ما این جا
هیچ کر ر
امت نداریم ».او عالوه کرد که «برای بیش از یک هزار تن تعداد اندگ تشناب وجود دارند .آب جاری
برای نوشیدن وجود ندارد و ما با کمبود آب مواجه هستیم».
گیمانده در بوسنیا
مهاجران ر
ر
بیشتشان از خاورمیانه هستند ،در بوسنیا زندگ یمکنند .برای
در حال حاض ،هزاران مهاجر و پناهجو که
اغلب این افراد ،بوسنیا یک کشور ترانزیت دانسته یم شود و آن ها امیدوارند که از این طریق بتوانند خود
غرن برسانند .اما عبور غتقانون از مرز و ورود به کرواسیا که عضور اتحادیه اروپا است ،ین
را به اروپای ی
نهاید دشوار یمباشد .گزمه های مرزی بارها متهم شده اند که مهاجران را به صورت خشونت آمت به عقب
رانده اند .با این وجود ،کرواسیا هرنوع اقدام غتقانون از سوی مسئوالن این کشور را رد یمکند.

ر
بیشت از دیگر مردم فشار روان
یک پژوهش تازه در آلمان دریافته که بحران کرونا بر مهاجران و پناهجویان
ر
نهان رنج یمبرند .
وارد کرده است .مهاجران بیشت از افشدگ و احساس ت ی

عکس از آرشیف:
پناهجون در اقامتگاهاش در پوتسدام آلمان
ی
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این مطالعه جدید موسسه تحقیقات اقتصادی آلمان که روز پنجشنبه منتش شد ،واضح ساخته که
ر
تنهان ناش از رسایط بحران کرونا رنج یم برند.
پناهجویان و مهاجران بیشت از افشدگ ،اضطراب و ی
تنهان در میان آلمان ها نت شده است .ترزا آنتینگر ،نویسنده این
بیماری همه گت کرونا باعث تشدید
ی
تنهان یم کنند .از
تحقیق گفت« :در مورد پناهجویان ما یم بینیم که آن ها از مدت های طوالن احساس
ی
تنهان مزمن انسان را از نظر روخ و جسیم
از نظر سیاست صچ قابل تامل است؛ چونکه پیش از همه
ی
بیمار یمکند».
تنهان مداوم و فشار روان در میان پناهجویان کم بودن ارتباطات اجتمایع و مشارکت آنها در
یگ از دالیل ی
تنهان آنها کاسته یمشود.
اجتماع آنهاست .به عنوان مثال ،اگر پناهجویان به کار استخدام شوند ،از ی
چگونه یک پناهجوی افغان توانست در آلمان به یک کسبهکار موفق تبدیل شود؟
براساس این مطالعه ،اگر به پناهجویان رسایط آموزش زبان آلمان یا درآمد فردی فراهم شود ،ر
کمت احساس
تنهان یمکنند.
ی
نویسندگان این پژوهش توصیه یمکنند که حکومت آلمان باید در زمینه آموزش زبان و ر
دستش پناهجویان
ر
بیشت رسمایه گذاری کند.
به بازار کار
ر
بیشت برخوردار شوند .این امر باعث
به ویژه پناهجویان که صحت روان ضعیف دارند ،باید از حمایتهای
تنهان و فشار روان بر آنها یمشود.
ادغام پناهجویان در جامعه و کاهش ی
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۸صبح ،کابل :طبق معلومات وزارت دولت در امور رسیدهگ به حوادث ،در جریان هفته نخست سال
جاری دستکم  ۱۱نفر در سه والیت کشور در اثر حوادث ناش از بارندهگهای شدید جان باختهاند.
احمدتمیم عظییم ،سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدهگ به حوادث ،روز جمعه ،ششم حمل به روزنامه
۸صبح گفت که در جریان روزهای دوم و سوم حمل پنج نفر در خوست ،پنج نفر در رسپل و یک نفر در
ر
فروریخت سقف خانههایشان جان باختهاند.
دایکندی در اثر
همچنان یک کودک هفت ساله در ولسوایل قرغهای والیت لغمان نت در حادثه سقوط سقف خانه جان
باخته است.
به گفته عظییم ،در دوم و سوم حمل دستکم  ۱۰والیت کشور شاهد بارندهگ شدید بود.
ر
فروریخت سقف
عظییم افزود که سه نفر در خوست ،دو نفر در رسپل و یک نفر دیگر نت در کابل در اثر
منازل زخیم شدهاند.
طبق معلومات سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدهگ به حوادث ،در هفته نخست سال جاری دستکم
 ۵۰خانه مسکون نت در چندین والیت کشور به صورت قسیم و یا کیل تخریب شده است.
سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدهگ به حوادث گفت که کمکهای اضطرار به آسیبدیدهگان فرستاده
شده است.

خانوادده های پناهجو در حال سوار شده به هواپیمایی که از لسبوس به مقصد هانوفر پرواز کرد| .
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هوان شهر هانوفر به زمت
هواپیمای حامل  ۴۲خانواده پناهجو که  ۱۶۲تن را شامل یم شوند ،در میدان ی
نشست .این پناهجویان از یونان به آلمان منتقل گردیند.
وزارت داخله آلمان روز چهارشنبه اعالم کرد که  ۸۵کودک و نوجوان و  ۷۷بزرگسال در این خانواده های
پناهجو شامل هستند.
این افراد قبال در یونان درخواست پناهندگ شان قبول شده و حفاظت بت الملیل دریافت کرده اند.
این خانواده های تازه وارد به آلمان ،در ایالت های بایرین ،برلت ،هامبورگ ،هسن ،نیدرزاکسن ،نوردراین
وستفالن ،راینلندفالتس ،زاکسن انهالت ،شلزویگ هولشتاین و تورینگن مسکن گزین یم شوند.
براساس آمار ارائه شده از سوی وزارت داخله فدرال ،از ماه اپریل سال  ۲۰۲۰تا کنون دو هزار و  ۵۴۲پناهجو
از یونان به آلمان منتقل گردیده اند.
در یک اقدام کمگ اتحادیه اروپا نت  ۵۳کودک پناهجوی بدون همراه و  ۲۴۳کودک پناهجوی بیمار همراه
با خانواده شان از یونان پذیرفته شده اند.
عالوه براین ،حکومت فدرال آلمان پس از آتش سوزی در کمپ پناهجویان در جزیره لسبوس اعالم کرد که
 ۱۵۰کودک پناهجوی بدون همراه را از اردوگاه سابق موریا یم پذیرد.
عالوه براین موارد ،یک هزار و  ۵۵۳خانواده پناهجو نت از اردوگاه ها در جزیره های یونان به آلمان منتقل
یم گردند.
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