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مت کامل اخبار

مولداویای قاچاق مهاجران در نبدییک پاریس را دستگب کرد .این دو شبکه
پولیس فرانسه دوشبکه اوکراین و
ی
متهم شده اند که مبلغ بیش از یک میلیون یورو کمک پویل مربوط به پناهجویان را حیفومیل کردهاند .
مولداویای را در
قاچاقب مهاجران ،شش اوکراین و سه
مقامهای فرانسوی روز دوشنبه اعالم کردند که ۹
ر
ی
منطقه ِسنِ -ا -مارن در ررسق پاریس دستگب کردهاند.

کارت دریافت حقوق ماهانه برای پناهجویان در فرانسه .عکس از مهدی شبیل /کهاجر نیوز

بر بنیاد تحقیقات دفب مرکزی مبارزه با مهاجرت غبقانوی و کار بدون مدرک ) (Ocriestکه در ماه جوالی
ی
 ۲۰۲۰آغار شده بود «در دو سال گذشته شمار غبعادی درخواست پناهندگ از سوی اتباع اوکراین و
مولداویای در منطقه ِسنِ -ا -مارن به ثبت یمرسید».
ی
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به گفته اگزاویه دلریو ،رئیس دفب مرکزی مبارزه با مهاجرت غبقانوی ،متهمان «شیوه ساده اما موثری» را
ی
برای سوء استفاده مایل انتخاب کرده بودند :آنها اتباع اوکرایت و مولداویا را که خواهان زندگ بهبی در
فرانسه بودند با بس از این کشورها به فرانسه انتقال یمدادند و سپس در انبارهای مبوک در اتاقکها جابجا
یمکردند.
مولداویای در
قاچاقبان در شهرهای امرینویل و دماری له لیس فعال بودند که تعداد زیادی از اوکراین ها و
ی ی
ری
آن زندگ یمکنند .آنها به مهاجران یک تیلفون موبایل یمدادند و به آنها برای ارايه درخواست پناهندگ
کمک یمکردند تا بعد از ثبت درخواست ،کارت کمک مایل ماهانه  ۴۲۰یورو برای یک پناهجوی بزرگسال را
دریافت کنند.
قاچاقبان از  ۵۰۰کارت حقوق ماهانه پناهجویان برای دریافت پول استفاده یمکردند
ر
ی
اعضای هردو شبکه در این مرحله از روند پناهندگ «پناهجویان ثبت شده را ،گایه با زور ،دوباره به اوکراین
پناهجوی برای خود حفظ
و مولداویا یمفرستادند و کارت حقوق ماهانه آنها را برای مدت  ۶تا  ۸ماه دوره
ی
یمکردند».
به گفته اگزاویه دلریو ،تحقیقات ده ماهه پولیس نشان یمدهد که هردو شبکه توانسته بودند با استفاده از
 ۵۰۰کارت حقوق سوسیال پناهجویان ،بت «۱میلیون تا  ۱،۲میلیون یورو را حیف و میل کنند ».آنها
ر
بخش از این مبلغ را در فرانسه مرصف یمکردند اما باقیمانده آن را از طریق ررسکتهای وشبن یونیون و
موی گرام به اوکرایت و مولداویا انتقال یمدادند .پولیس روز گذشته  ۸تن را در اوکراین دستگب کرد.
لیچ ،مدیر عمویم دفب مهاجرت و ادغام فرانسه ) (OFIIکه پرداخت حقوق سوسیال پناهجویان را
دیدیه ی
ی
به عهده دارد گفت که فعالیتهای این دو شبکه «جنبههای منف سیستم تیلفوی ثبت پناهندگ در منطقه
ی
ایل دو فرانس را نشان یمدهد ».به گفته او ،این سیستم دسبیس به روند ثبت درخواست پناهندگ را ترسی ع
ی
و زمینه ثبت رسی ع و شمار متعدد درخواست پناهندگ را برای شبکههای استفاده جو فراهم کرده است.

ورود به دانشگاه هاروارد دشوار است .این را یمشود از تعداد کسای که ساالنه از رسارس جهان به این
دانشگاه درخواست تحصیل یمدهند متوجه شد .از مجموع درخواستدهندگان ،ساالنه فقط پنج درصد
موفق یمشوند به هاروارد راه یابند .اما برای دخبی مهاجری که از جنگ فرار کرده ،ورود به هاروارد ممکن
است قدری سختتر باشد.
الههی  ۲۱ساله روستازادهای از والیت بلخ امسال در رقابت نفسگب اجازه ورود به دانشگاه هاروارد را
بهدست آورد .او در رقابت با  ۳۳۵نفر بهبین نمره را برای قبویل در دانشگاه هاروارد بهدست آورد .بهشمول
الهه فقط  ۱۰نفر موفق شدند به هاروارد راه یابند یعن کمب از سه درصد.
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الهه این روزها آخرین سمسب مقطع لیسانساش در بخش فبیک و نجوم را در دانشگاه «آست» تگزاس
رهای از رسزمت
ی
سبی یمکند .دخب مهاجری که شش سال پیش به همراه خانوادهی هفتنفریاش به امید ی
.
جنگزدهی افغانستان کشور را ترک کرد الهه یمگوید او فقط هدفاش فرار از جنگ و ناامن افغانستان
بود و فکر نیمکرد روزی دانشجوی م اسبی و دکبا در بهبین دانشگاه جهان شود .او حاال در آستانهی ورود
به دانشگاه هاروارد در رشتهی فبیک و نجوم است.

الگوی الهامبخش
الهه هفت ساله بود که با الگوی الهامبخشش آشنا شد؛ انوشه انصاری بانوی فضانورد ایرای .آن زمان بود
که مسحور دنیای ستارگان و عالقهمند به تحصیل در این رشته شد .رسور حسین پدر الهه بعد از آن که
مطلع شد دخبش به هاروارد راه یافته ،یمگوید به بزرگترین آرزویش دست یافته است« :همیشه
یمخواستم دوست دانشمندی داشته باشم که سواالتم در مورد فضا را ازش یببسم و از راز کاینات برایم
سخن بگوید .حاال چه بخن بلندتر از این که دانشمند جوای در خانه دارم»
ی
رسور در هرات زندگ یمکرد که تصمیم گرفت از افغانستان ببون شود.
روزهای که تصمیم به مهاجرت
ی
ربای شهروندان را به ستوه آورده بود .رسور یمگوید هرگز روزی را فراموش نیمکند که
گرفت در هرات آدم ی
الهه دیرتر به خانه آمد .در آن روز الهه راه مکتب به خانهی دوستش رفته بود .اما در خانه رسور در اندک
زمای قیامن برپا شده بود .الهه خوششانس بود که طعمهی آدمربایان نشده بود .درحایلکه در همان شب
های را به خاک سیاه یمنشاند« :حدس یمزدم الهه قربای آدمربایان شده ،وقن
و روزها این پدیده خانواده ی
پیدایش کردیم مصمم شدم هرطور شده خانواده را از مخمصهای که ممکن است گرفتارش شویم ببون
بکشم».
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وقت رسور ناگزیر شد افغانستان را ترک کند در هرات ررسکت ساختمای داشت .چرخ روزگار خوب
ی
یمچرخید ،اما ناامن چوب الی چرخ زندگاش بود.
رسور درخواست ویزای ویژهی مهاجرت به ایاالت متحده داد .کاری که خانوادهاش آن را رهاکردن تبی در
تارییک یمدانست که معلوم نبود نتیجهای به دنبال دارد یا نه .اما بخت با آنها یار بود .الهه یمگوید کوچیدن
خانوادهاش به امریکا او را هیجانزده کرده بود .اوایل سال  ۲۰۱۵خانواده حسین کولهبار سفرشان را به
مقصد رسزمت فرصتها (ایاالت متحده امریکا) بستند.
الهه خییل زود خودش را در رسزمت فرصتها پیدا کرد
مهاجرت از یک محیط بسته در آوان جوای به رسزمین که مردم آن را «رسزمت فرصتها »یمگویند
سخنهای خاص خود را دارد و یادنداشت زبان ییک از آنهاست .الهه تا صنف  ۱۰را در افغانستان آموزش
دیده بود و در این مدت فقط  ۱۰ماه در آموزشگاه زبان انگلیش ررسکت بود« :انگلیش را به خاطر فشار
محیط رسی ع یاد گرفتم .همت که از مکتب رخصت یمشدیم به کتابخانه یمرفتم تا ساعت شش آنجا
بودم .از کتابهای که در تقویت زبان انگلیشام نقش داشت هزار خورشید تابان خالد حسین بود».
روزهای اسبسبار الهه خییل زود به پایان رسید .او در یک سال در کشور جدید زبانش را تقویت کرده و به
سطح اکادمیک رساند؛ طوری که دیگر پروژه یمگرفت و پژوهش یمکرد تا خرچ تحصیل و فیس دانشگاهش
را تأمت کند .پدرش یمگوید تا هنوز یک ِسنت هم در قسمت تحصیل الهه مرصف نکرده و این او بوده که
ی
بار زندگ و تحصیلش را به دوش کشیده است.
به قول الهه وفقیافت او با ررسایط آنچنان رسی ع پیش رفت .هدف یک چب بود :بهدستآوردن سند دکبا
در رشته فبیک و نجوم .رشتهای که وقن در افغانستان بود با مخالفت پدرش مواجه شد .رسور حسین،
باخب شد به الهه پیشنهاد داد رشتهای را دنبال کند که
پدر الهه یمگوید وقن از عالقهی دخبش به نجوم ر
با واقعیتهای افغانستان سازگار باشد« :وقن به امریکا آمدیم به الهه گفتم حاال که در اینجاییم هر رشتهی
دوست داری بخوان».
تالش الهه بعد پنج سال نتیجه داد؛ نتیجهای که خانوادهاش را غافلگب کرد« :خانوادهام عالوه بر حمایت،
به من حق انتخاب دادند و تالش کردند مستقل شوم».
ستارههای نورای و آسمان اغلب صاف و آی مز ر
اررسیف تدایعکنندهی روزهای خوش الهه از شهر
ر
موالناست .روزهای که او بعد از رصف غذا از پنجره به آن خبه یمشد و دلییل شد که عاشق نجوم و
آفتای مزار بودم .روزها و شبهای که اغلب ریبرق بودیم در
ستارگان شود« :بیشب از همه دلتنگ روزهای ر
گرما و رسما».
پیش از آنکه الهه دلباختهی آسمان آفتای مز ر
اررسیف شود و از آن طریق با دنیای نجوم و ستارگان آشنا
ر
ی
شود داستان انوشه انصاری رابط او با دنیای ستارگان شد؛ عشق الهه در هفت سالگ با شنیدن داستان
نخستت بانوی فضانورد ایرای به فضا و علم نجوم ررسوع و با تالش راهش را برای ورود به دانشگاه هاروارد
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و رشتهی نجوم هموار کرد .پدر الهه یمگوید« :الهه تگزاس را بهدلیل شباهتش با مز ر
اررسیف دوست دارد.
آفتای
چون این ایالت نسبت به سایر مناطق امریکا کمب بارای است و بیشب اوقات آسمانش صاف و
ر
است».
شش سال از مهاجرت الهه به امریکا یمگذرد .اما  ۱۲رفبوری امسال روز بهیادماندی برای خانواده الهه رقم
هاوای پذیرفته شد.
خورد؛ درخواست تحصیل الهه توسط دانشگاههای ییل ،کالیفرنیا ،شیکاگو و
ی
خب رسید کل خانواده رس از پا نیم شناخت« :وقن
خب اندگ دیرتر به گوش خانواده رسید؛ اما وقن ر
این ر
شنیدم درخواست تحصیل مقطع ماسبی و دکبای الهه توسط دانشگاه هاروارد پذیرفته شده حس یمکردم
دارم خواب یمبینم.
امریکایهای همکارم یمگفتند که برای مردم بویم رسیدن به هاروارد تقریبا غبممکن
ی
است ،چطور چنت چبی برای تو ممکن شده است؟»
خرچ و مرصف تحصیل در امریکا باالست .میانگت مصارف در مقطع دکبا در دانشگایه مثل هاروارد ساالنه
بیشب از  ۵۱هزار دالر روی دست خانوادهها و دانشجویان یمگذارد و نمرهای قبویل الهه در هاروارد آن قدر
خوب بود که دانشگاه تصمیم گرفت  ۱۸هزار دالر بهعنوان جایزه برای او در نظر بگبد.
چند روز بعد الهه مدرک لیسانسش را از دو رشته فبیک و نجوم از دانشگاه «آست» تگزاس دریافت یمکند
و خزان امسال برای ورود به هاروارد آماده یمشود .برای الهه که از دامن افغانستان جنگزده فرار کرد ،ورود
به هاروارد فقط یک معنا دارد؛ او خوشبخت بود که مثل هزاران دخب دیگر در افغانستان این شب و روزها
سبی نکند .اکنون الهه به جای جنگ و شالق طالبان به نجوم و کاینات که
ترس آمد آمد طالبان ی
در ِ
مجموعهای دوستداشتن الهه است ،فکر یمکند« :از تمام آدمهای که روی زمت است در کیهان بیشب
ستاره وجود دارد .من عاشق نجومم».

سازمان صلیب رسخ آلمان در نظر دارد که با راه اندازی یک پروژه جدید ،پناهجویان گبمانده در بوسنیا-
هرزگوینا را کمک کند .این سازمان برای  ۳۰۰۰پناهجو مددرسای خواهد کرد.
مسئولت سازمان صلیب رسخ آلمان روز دوشنبه در برلت اعالم کردند که به کمک اعضای سیار این سازمان،
ی
برای حدود سه هزار پناهجو و مهاجر گبمانده در بوسنیا-هرزگوینا رسیدگ فوری صورت خواهد گرفت.
پناهجویای که در خارج از اردوگاه ها و ببون از مراکز پذیرش به رس یمبرند ،از کمک های این سازمان که
غذای و بهداشن یمباشد ،مستفید خواهند شد.
حاوی مواد ی
این سازمان خبیه همچنان در نظر دارد تا افرادی را که به گونه رضاکار در بخش تقسیم برگه های معلومای
ی
در مورد چگونیک محافظت در برابر ویروس کرونا ،همکاری یمکنند ،حمایت مایل نماید .منابع مایل این پروژه
از طریق پول های اهدا شده ،تامت یمشود .
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کرستت رویب ،رئیس سازمان صلیب رسخ آلمان گفته است« :پیش از همه گبی ویروس کرونا ،پناهجویان
فقط چند روز ایل چند ماه در بوسنیا-هرزگوینا یمماندند».
به گفته رویب ،عبور مهاجران از طریق رسحدات محیل ،منطقهای و کشوری به دلیل پاندیم کرونا به گونه
شدید محدود شده و مراکز پذیرش موقت هم تا اندازه ای مسدود شدند.

گیرهارد ترابیرت ،یک داکتر آلمانی سرگرم معالجه پناهجویان در بیهاج عکس از ماه جنوری امسال Photo: Alea Horst

در نتیجه ،پناهجویان مجبور یمشوند که به ساختمان های مبوکه کارخانه ها ،منازل خایل و خیمه های
آسیب پذیر پناه رببند .
کرستت رویب گفت« :این مردم نیاز به حمایت ویژه دارند که ما به عنوان صلیب رسخ آلمان به گونه مشبک
با اجتماعات همکار ما در محل ،آن را انجام یمدهیم».
بر بنیاد یافته های سازمان های مددرسان ،در حال حارص حدود ده هزار پناهجو و مهاجر از کشورهای
افریقای در بوسنیا-ه رزگوینا گب مانده اند .بیشب این افراد در وضعیت بسیار بد ،به رس یمبرند .
آسیای و
ی
ی

پته :د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت  ،د جنګلک فابریکی شاته  ۷ ،ناحیه کابل افغانستان
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یک دادگاه عایل اداری در آلمان تصمیم گرفت که دو دخب پناهجو به یونان اخراج نشوند .آن ها حق
ی
ی
پناهندگ یونان را پیش از این دریافت کرده بودند و پس از آمدن به آلمان ،درخواست پناهندگ مجدد کرده
بودند.

بر بنیاد یک فیصله یک دادگاه آلمان ،اخراج دو دختر پناهجو به یونان صورت نمیگیرد

سوریای
دادگاه عایل اداری لونبورگ در ایالت نیدرزاکسن آلمان روز دوشنبه گذشته ،در مورد پرونده دو دخب
ی
ی
که پیش از این حق پناهندگ یونان را دریافت کرده بودند ،تصمیم گرفت .این دو خواهر با آنکه حق
ی
محافظت در آتن را به دست آورده بودند ،اما تقاضای حق پناهندگ مجدد در آلمان نب کرده بودند.
ی
ی
اداره مهاجرت و پناهندگ فدرال آلمان ،درخواست پناهندگ این دو دخب مجرد را غب قابل پذیرش خوانده
و آن را رد کرده بود .این اداره ترصی ح کرده بود که این متقاضیان یمتوانند از سازمان های مددرسان و شبکه
ی
های غبرسیم در یونان کمک دریافت کنند و زندگ شان را به پیش رببند .اما دادگاه عایل اداری لونبورگ با
رد این دالیل تاکید کرده است که در برابر آنها ،خطرات جدی در یونان موجود یمباشد .این محکمه
همچنان توضیح داده است که این دو خواهر را ری خانمان شدن در یونان نب تهدید یمکند و حن به اسایس
ترین نیازمندی ها مانند "تخت خواب ،مواد خورایک و بهداشن" دسبیس نخواهند داشت.
ی
یک سوم از پاسخ های ی
منف به درخواست های پناهندگ توسط محکمه ها باطل یم شوند
در سال  ،۲۰۲۰تقریبا  ۳۱درصد از همه شکایای که به محکمه ها ارائه شده ،موفقیت آمب بوده است .بر
ی
ی
این اساس ،پناهجویان شایک مدرک پناهندگ دریافت کرده اند .در حایل که اداره فدرال مهاجرت و پناهندگ
آلمان (بامف) از دادن این مدرک به آن ها به ناحق خودداری کرده بود.
پته :د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت  ،د جنګلک فابریکی شاته  ۷ ،ناحیه کابل افغانستان
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این ارقام ر
بخش از پاسخ وزارت داخله آلمان فدرال به سوال جناح حزب چپ در پارلمان این کشور است.
نسخه ای از این پاسخ را روزنامه «نویه اوسنابروکر سایتونگ» (شماره روز سه شنبه) دریافت کرده است.
محکمه ها در سال گذشته از  ۶۸۰۶۱پاسخ بازبین شده توسط بامف ۲۱ ،هزار و  ۲۲۴مورد را غبقانوی
خواندند.
قضای لغو شدند ،دوباره افزایش یافته است .در
براین اساس مبان پاسخ های منف بامف که پس از برریس
ی
حایل که این ارقام در سال های گذشته روند نزویل داشتند .در سال  ۲۰۱۷این رقم به  ۴۰،۸درصد یم رسید
که بعد در سال  ۲۰۱۸به  ۳۱،۴درصد کاهش یافت و در سال  ۲۰۱۹به  ۲۶،۴درصد رسید.

افغانستان دستکم چهار دهه یمشود با جنگ و ناامن دستوگریبان است .بر بنیاد آمارهای رسیم وزارت
مهاجران و بازگشتکنندهگان ،حدود  ۸میلیون شهروند افغانستان به دلیل چندین دهه جنگ ،ناامن،
ریکاری و فقر در داخل و ببون از کشور آواره شدهاند.
اکنون با آغاز گفتوگوهای صلح میان نماینده گان طالبان و دولت روزنۀ امید برای بازگشت امنیت ،آمدن
صلح و ایجاد فضای مناسب کاری در افغانستان ایجاد شده است .به همت منظور شماری از مهاجرای که
در نتیجۀ جنگ و ناامنهای اخب ،مشکالت اقتصادی و ریکاری کشور را ترک کرده و از راههای دشوارگذر
اروپای رساندهاند ،یمگویند که از آغاز گفتوگوهای صلح بتاالفغای
و نامنظم خودشان را به کشورهای
ی
خرسند هستند .به گفتۀ آنان ،در صوری که گفت وگوهای صلح افغانستان نتیجه دهد و امنیت در کشور
تأمت شود ،حارص اند به خانههایشان برگردند.
عتیقهللا تالش که حدود  ۴سال پیش از راه نامنظم خودش را به فرانسه رسانده و احمد امایم که حدود ۵
سال پیش از مسب ایران به ترکیه و از آن جا به یونان و رسانجام خودش را به آلمان رسانده است یمگویند،
در صوری که صلح بیاید ،بر یمگردند و برای کشور خودشان کار یمکنند.
ً
عتیقهللا تالش در این باره یمگوید« :فعال قبویلام را گرفتهام و کاغذهایم یط مراحل شد .یک گپ واضح
ً
است اگر در کشور ما صلح بیایید اگر این سوال را از هر کش از هر مسافری پرسان بکنید ،طبعا پاسخش
ی
مثبت است ،به وطن خود یمآید و همهگ وطن خود را دوست دارد .اگر در حقیقت ببینید ،اینجا هیچ
چبی مطابق به خواست و میل ما نیست .هر کس وطن خود را دوست دارد و یمخواهد در وطن خود
باشد».
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احمد امایم نب در این باره یمگوید« :معلوم نیست که نتیجۀ پروندۀ من چه وقت معلوم یمشود؛ اما
کارهایش در جریان است .اگر در افغانستان صلح بیاید ،معلومدار است که مثل هزار هموطن دیگر خود
که تشنۀ صلح هستند ،ما هم یمخواهیم به کشور خود برگردیم».
در حایل که افغانستان در آستانۀ گفت وگوهای صلح و نشست استانبول قرار دارد ،امیدها برای بازگشت
صلح و پایان جنگ در کشور بیشتر از هر زمای دستیافتنتر به نظر یمرسد .به همت منظور احتمال
بازگشت سیل آسای مهاجران افغانستان به کشور دور از امکان نیست .مسئوالن وزارت مهاجران و
ی
عودت پس از صلح کار کردهاند که شامل چهگونه گ
بازگشتکنندهگان یمگویند ،آنان روی برنامه یی زیر نام
ِ
یای برای مهاجران برگشتکننده یمشود.
مدیریت بازگشت مهاجران ،توزی ع زمت و اشتغال ر
رضا باهر ،معاون سخنگوی وزارت مهاجران و بازگشتکنندهگان یمگوید که این وزارت با وزارت کار و امور
کاریای
اجتمایع تفاهمنامه یی را امضا کردهاند که با تطبیق آن به  ۴۰درصد بازگشتکنندهگان در برنامههای
ر
و به  ۴۰درصد دیگر در برنامۀ میثاق شهروندی سهم داده یمشود.
معاون سخنگوی وزارت مهاجران و بازگشتکنندهگان یمگوید« :یک موضوع دیگر هم تعهدات افغانستان
در نشست ژنوا است که ساالنه باید برای  ۳۰درصد بازگشتکنندهها اشتغالز یای شود و برای  ۳۰درصد
های که داریم روی پالن پس از صلح هم کار
مسکن فراهم شود که با توجه به همت تعهدات و برنامه ی
کردیم».
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ی
مسئوالن وزارت کار و امور اجتمایع نب یمگویند که در هماهنیک با وزارت مهاجران و بازگشتکنندهگان
تفاهیم را به هدف اشتغالز یای مهاجران بازگشتکننده ،امضا کردهاند .به گفتۀ آنان ،بر بنیاد این تفاهمنامه،
کاریای کمک یمشود.
به  ۴۰درصد بازگشتکنندهگان در بخش
ر
در کنار این ،مسئوالن مرکز معلومات مهاجرت یا  MRCدر افغانستان نب یمگویند که در بخش اطالعرسای
و آگایه دیه از مهاجرت نامنظم و تشویق افرادی که با تصمیم آگاهانه قصد مهاجرت دارند ،فعالیت
یمکنند.
ی
ی
خواستیم دربارۀ برنامهها و چهگونهگ رسیدهگ به مهاجران بازگشتکننده پس از صلح دیدگاه مسئوالن
سازمان جهای مهاجرت در افغانستان یا  IOMرا نب داشته باشیم؛ اما مسئوالن این نهاد حارص به گفتوگو
نشدند.
گفتنست از میان دستکم  ۸میلیون شهروند افغانستان که به دلیل چندین دهه جنگ ،ناامن و ریکاری
آواره شدهاند ،حدود  ۲میلیون و  ۵۰۰هزار تن در ایران و  ۲میلیون و  ۳۴۰هزار تن دیگر در پاکستان به رس
یمبرند.

رقم عبور غبقانوی پنا هجویان در سه ماه نخست سال روان ،در مقایسه به زمان مشابه سال  ۲۰۲۰از
مرزهای اتحادیه اروپا کاهش یافته است .از ماه جنوری تا پایان ماه مارچ امسال ،در مجموع  ۲۴هزار مورد
ثبت شده است .
ر
خاریح اتحادیه اروپا (فرانتکس) روز دوشنبه در شهر وارسا اعالم کرد که یافته
آژانس محافظت از رسحدات
های آنان ،کاهش هفت درصدی را در آمار ورود غبقانوی پناهجویان و مهاجران در مرزهای این اتحادیه،
در سه ماه گذشته نشان یم دهند .بر بنیاد اطالعات این آژانس ،از ماه جنوری تا پایان ماه مارچ امسال حدود
 ۲۴۰۰۰مورد ثبت شده است که در مقایسه به سه ماه نخست سال  ،۲۰۲۰حدود هفت درصد کاهش در
این رقم رونما شده است.
فرانتکس هیچ گونه دالییل که منتج به این کاهش شده باشند را بیان نکرده است.
گفته یمشود ،پناهجویای که در سه ماه گذشته از طریق ترکیه وارد یونان شده اند ،به  ۳۳۲۲مورد یمرسد.
این آمار در مقایسه به سه ماه سال  ۲۰۲۰بیش از  ۷۰درصد کمب شده است.
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عکس از آرشیف /پناهجویان در مسیر مهاجرت بالقان ،با خشونت های گوناگون روبرو میشوند

غری دریای مدیبانه ۲۶۱۵ ،بار ،ورود غبقانوی به ثبت رسیده که ۱۲
در این سه ماه از طریق مناطق ر
درصد کاهش را نشان یمدهد .
اما در عت زمان ،آمار کسای که از طریق مناطق مرکزی بحبه مدیبانه وارد ایتالیا و مالتا شده اند ،در سه
ماه گذشته حدود دو برابر افزایش یافته است .رقم کیل عبور غب قانوی در این مناطق  ۸۸۴۵مورد بوده
است.
غری بالقان در سه ماه امسال چندان تغیبی رونما نشده است .از ماه جنوری
با این همه ،در مسب مناطق ر
تا پایان ماه مارچ امسال ،حدود  ۶۰۰۰مورد ،ورود غبقانوی به ثبت رسیده که تقریبا مشابه به سه ماه اول
سال گذشته یمباشد.

خبگزاری مهر به نقل از الجزیره« ،صندوق کودکان سازمان ملل متحد» (یونیسف) روز دوشنبه
به گزارش ر
اعالم کرد که کشور مکزیک شاهد ورود خیل عظییم از کودکان مهاجری است که از ابتدای سال میالدی
جاری به سمت مرزهای این کشور روانه شدهاند و هشدار داد که در اردوگاههای بسیار شلوغ در نزدییک مرز
این کشور با ایاالت متحده ،تعداد زیادی از این کودکان مهاجر نگهداری یمشوند.
یونیسف در ر
بخش دیگر از بیانیه خود افزود که از ابتدای سال  ۲۰۲۱میالدی ،شمار این کودکان از ۳۸۰
تن به  ۳،۵۰۰نفر (نزدیک به  ۹برابر) رسیده است.
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صندوق کودکان سازمان ملل متحد در بیانیه ای اعالم کرد که کشور مکزیک شاهد افزایش نُه برابری شمار کودکان مهاجری است که از ابتدای سال میالدی جاری به سمت مرز این کشور
با آمریکا روانه شده اند.

این نهاد بتالملیل همچنت اعالم کرد نییم از کودکای که از هندوراس ،گوآتماال ،السالوادور و مکزیک به
سمت شمال روانه شده اند ،بدون والدین خود سفر یمکنند -و این «ییک از باالترین شمار مهاجرای است
که تاکنون در مکزیک ثبت شده است».
ً
الزم به ذکر است که کودکان تقریبا  ۳۰درصد از مهاجرای را تشکیل یمدهند که هم اکنون در بریح
اردوگاههای پناهجویان در مکزیک نگهداری یمشوند.
به گفته مدیر منطقه آمریکای التت و کارائیب در یونیسف ،ر
اکبیت اردوگاههای پناهجویان در مکزیک بسیار
های که به سوی شمال مهاجرت
شلوغ بوده و از اینرو قادر به اسکان شمار فزاینده کودکان و خانواده ی
یمکنند ،نیستند.
گفتن است ،در ماههای اخب هزاران مهاجر و پناهجو از منطقه آمریکای مرکزی به ویژه کشورهای «مثلث
شمایل» شامل السالوادور ،هندوراس ،گوآتماال -و جنوب مکزیک به امید راه یافت به خاک ایاالت متحده
به سمت شمال سفر کردهاند.
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دادگاه عایل رصبستان ،اخراج  ۲۵مهاجر افغان به بلغاریا در سال  ۲۰۱۷را غبقانوی خوانده است .یک
ی
وکیل رصب که به نمایندگ از  ۱۷تن از این مهاجران علیه پولیس به دادگاه شکایت کرده بود یمگوید که
حکم دادگاه پیام محکیم به مقامهای رصبستان و سایر کشورهای اتحادیه اروپاست تا در اقدامات مرزی
خود در برابر مهاجران ،حقوق میل و بت الملیل را رعایت کنند.
شب دوم رفبوری  ،۲۰۱۷پولیس رصبستان حمید احمدی ،مهاجر  ۱۷ساله و یک گروه  ۲۴نفری از
مهاجران افغان از جمله مهاجر ۹زیرسن را در نزدییک مرز با بلغاریا دستگب کرد و به مرکز پولیس انتقال
داد.

عکس آرشیف :نیروهای صربستان در حال گزمه مشترک با نیروهای مقدونیه و بلغاریا.

مقامهای رصب این مهاجران را بعد از چندین ساعت بازداشت در یک زیرزمین ،به اتهام تالش برای عبور
غبقانوی از مرز به یک قاض معرف کردند اما خالف انتظار آنها ،قاض دستور داد با این مهاجران مانند
پناهجو رفتار شود و آنها در یک مرکز پناهجویان جابجا گردند.
خوی به یاد دارد که
حمید احمدی که حال در آلمان به رس یمبرد به ر
خبگزاری آسوشتیدپرس گفت به ر
قاض از مهاجران پرسیده بود که آیا یمخواهند در رصبستان باف بمانند و آنها جواب مثبت داده بودند.
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پولیس رصبستان مهاجران را در یک جنگل رها کرد
با این حال چندین ساعت بعد از سوارشدن او و همراهانش در یک کامیون پولیس ،حمید دریافت که
برخالف حکم قاض ،رسنوشت غبمبقبهای در انتظار آنهاست :پولیس آنان را در یک جنگل از کامیون
پیاده و رها کرد.
حمید و همسفرانش در تارییک و رسمای شب پیاده به سوی بلغاریا بازگشتند و به دست پولیس این کشور
افتادند .آنها موفق شدند تیلفوی با یک مبجم در رصبستان تماس بگبند و مدافعان حقوق مهاجران در
هردو کشور را در جریان بگذارند.
در آن هنگام ،تعدادی از این مهاجران در یک کمپ پناهجویان در بلغاریا باف ماندند و عدهای هم به
اروپای از جمله فرانسه و آلمان رفتند اما وکالی مدافع حایم این مهاجران تمایم اسناد
کشورهای دیگر
ی
دادگاه رصبستان و مقامهای بلغاریا را گردآوری و به دادگاه عایل رصبستان شکایت کردند.
خبگزاری آسوشتیدپرس گفت:
چهار سال بعد از این ماجرا ،نیکوال کوواسووی چ ،وکیل مدافع در بلگراد به ر
اروپای به گونه سیستماتیک اصل ممنوعیت اخراج گرویه را زیرپا کردهاند اما
«تمایم مقامهای مرزی
ی
ر
ر
خاریح،
دستکم بزرگبین مرجع حفاظت از حقوق برس [در رصبستان] ،و نه یک سازمان غبدولن محیل یا
به صورت رسیم این موضوع را تائید کرد».
ی
نقض سیستماتیک حق درخواست پناهندگ
به گفته این وکیل مدافع ،محکومیت مقامهای رصبستان از سوی دادگاه عایل این کشور یک مورد نادر
اروپای ،بدون برریس وضعیتهای فردی و مساعد کردن زمینه
است که نشان یمدهد کشورهای
ی
ی
درخواست پناهندگ ،به اخراجهای گرویه مهاجران اقدام و قوانت اتحادیه اروپا و بت الملیل را نقض
یمکنند.
پناهجویان و مهاجران اقتصادی که از کشورهای بالکان عبور کردهاند به تکرار این تخیطها را بازگو کردهاند
اما در نبود اسناد و مدارک بارز ،حکومتها این موارد را نادیده گرفته و بدون مجازات گذاشتهاند.
سازمانهای غبدولن به نوبه خود بارها از حکومت ها خواستار رعایت حقوق مهاجران شده و اتحادیه
اروپا را متهم کردهاند که تخیطها در این موارد را نادیده یمگبد.
ی
در آخرین مورد در آغاز ماه اپریل ،نمایندگ سازمان ملل در بوسنیا از حکومتهای بوسنیا و کرواسیا
خواست به عقب راندن مهاجران در امتداد مرزهای مشبک شان پایان دهند.
پرداخت خسارت مایل به مهاجران اخراج شده
های که در دادگاه از آنها
نیکوال ی کوواسووی چ ،وکیل مدافع در رصبستان حال تالش دارد با تمایم افغان ی
نمایندگ یمکرد تماس بگبد و خسارات مایل تجویز شده از سوی دادگاه به این مهاجران را به آنها
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دسمب خود ،ضمن محکومیت مقامهای رصبستان ،دستور داده است که به
بفرستد :دادگاه در حکم ماه
ر
هریک از ۱۷مهاجری که به دادگاه شکایت کرده بودند مبلغ  ۱۰۰۰یورو پرداخت گردد.
به گفته وکیل مدافع ،سختگبیهای ر
نایس از وضعیت بهداشن کرونا ،تماسها با مهاجران و سازماندیه
ارسال پول خسارت به آنان را دشوار و زمانگب ساخته است اما این کار انجام خواهد شد.
ی
حمید احمدی که  ۵ماه پیش در آلمان پناهندگ دریافت کرده است یمگوید او و همرسش پول خسارت را
ی
برای آغاز یک زندگ جدید در اروپا ،از جمله «خرید یک بسب خواب برای اپارتمان آینده شان» مرصف
خواهند کرد.
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