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ر
مت کامل اخبار

حکومت انگلستان یمخواهد که حدود  ۱۵۰۰پناهجو را به آن عده از کشورهای اروپای برگرداند که این
مهاجران از آنجا به انگلستان رفتهاند .تا کنون کشورهای عمده اروپای برای توافق پس ر
گرفت این مهاجران
تماییل از خود نشان ندادهاند.
روزنامه ایندیپندنت روز پنجشنبه  ۲۷یم گزارش داد که انگلستان یمخواهد  ۱۵۰۳پناهجو را که یط سه ما
اول  ۲۰۲۱به این کشور آمدهاند به کشورهای عبوری این مهاجران در اتحادیه اروپا برگرداند .این رقم یک
چهارم پناهجویای است که یط همت مدت وارد انگلستان شدهاند.

پناهجو را که طی سه ما اول  ۲۰۲۱به این کشور آمدهاند به کشورهای عبوری این مهاجران در اتحادیه انگلستان میخواهد ۱۵۰۳
اروپا برگرداند .عکس تزئینی از رویترز

ً
این پناهجویان قبال از تصمیم حکومت اطالع یافتهاند که درخواستهای پناهندگ شان به این دلیل برریس
نخواهد شد که ر
پریت پاتل ،وزیر داخله امکان اخراج آنان را تحت برریس دارد.
ر
پریت پاتل درماه مارچ امسال اعالم کرده بود درخواست پناهندگ پناهجویای که از راههای غتقانوی وارد
کشور یمشوند رد خواهد شد .او تاکید کرده بود که این مهاجران با زور به کشورهای که قبل از آمدن به
انگلستان در آنها به رس بردهاند ،یعت کشورهای عضو اتحادیه اروپا ،برگردانده خواهند شد.
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بر بنیاد دستور وزارت داخله ،برنامه اخراج این مهاجران در جریان شش ماه بعد از درخواست پناهندگ آنان
عمیل خواهد شد و تنها در صورت ناکایم این اخراج ،انگلستان درخواست پناهندگ شان را برریس خواهد
کرد.
به نوشته ایندیپندنت ،با خروج انگلستان از اتحادیه اروپا ،لندن تالش دارد با انجام توافقهای دوجانبه برای
پس فرستادن مهاجران ،توافق دوبلت درباره پناهجویان را کنار بگذارد اما تا کنون برخ از کشورهای اروپای
از جمله فرانسه ،آلمان ،هالند ،بلژیک و سویدن تماییل به این توافقهای دوجانبه نشان ندادهاند.
ستیو والدز سایموند ،کارشناس حقوق مهاجران و پناهجویان در بخش انگلستان سازمان عفو بت الملیل،
تصامیم جدید وزارت داخله را غتمحتاطانه و غتعمیل خوانده و گفته است که این تصامیم موجب تاخت
در برریس پروندههای پناهندگ و خلق نگرای و عدم اطمینان در میان پناهجویان خواهد شد.
ریفوخ اکشن ) (Refugee Actionبه نوبه خود از تصامیم ر
ی
پریت
تیم ناهور هیلتون ،مدیر عمویم سازمان
پاتل انتقاد کرده و گفته است« :مجازات کردن پناهجویان به این دلیل که از چه مستی وارد یک کشور
شدهاند غتقانوی و اهانت به کنوانسیون پناهندگان است».
اندیپندنت با تکیه بر تازه ترین آمار ر
منتش شده نوشته که شمار درخواستهای پناهندگ در بریتانیا در سال
 ۲۰۲۰به  ۲۴درصد کاهش یافته و به  ۳۲۴۱۱مورد رسیده است .این در حالیست که شمار پناهجویای که
ر
بیشت از شش ماه انتظار یمکشند ۷۱ ،درصد افزایش یافته است.
برای اعالم تصمیم رسنوشت شان،

ً
قسما در مرگ مهاجران در بحته ر
مدیتانه مقرص است ،چونکه کشورهای
به گفته ملل متحد ،اتحادیه اروپا
عضو تماسهای اضطراری از قایقهای پناهجویان را ییپاسخ گذاشته و از تالشهای امدادگران برای نجات
مهاجران جلوگتی کرده اند.
هر سال هزاران آواره و مهاجر که بسیاری از آنها از کشورهای افریقای هستند ،سیع یمکنند خود را از
ر
مدیتانه به اروپا برسانند .آنها که اغلب سوار قایقهای بادی کوچک یمشوند ،این سفر
طریق بحته
طوالی و خطرناک را از لیبیا آغاز یمکنند.
در گزارش  ۳۷صفحهای کمیساریای عایل حقوق ر
بش سازمان ملل متحد آمده است که متان مرگ مهاجران
در حال افزایش است و امسال تا به حال دست کم  ۶۳۲تن در این مست جان باخته اند .سازمان ملل متحد
در این گزارش زیر عنوان «یاعتنای کشنده» این وضعیت را یک «تراژیدی انسای در مقیاس ر
گستده»
ی
خوانده است.
نویسندگان این گزارش به این نتیجه رسیده اند که عدم محافظت از مهاجران تصادف نیست ،بلکه این
وضعیت در نتیجه تصمیمگتیهای مشخص سیایس و عملکردهای مسئوالن در لیبیا ،کشورهای عضو
اتحادیه اروپا ،نهادهای ر
دولت و شخصیت های بانفوذ دیگر ایجاد شده است.
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در ادامه این گزارش آمده است ،اتحادیه اروپا نه تنها برنامه رسیم عملیات جستجو و نجات را متوقف کرد،
بلکه برخ از کشورهای عضو از تالشهای سازمانهای ر
بشدوست برای نجات مهاجرای که در خطر بودند،
جلوگتی کردند .آنها ر
کشتهای این مددکاران را متوقف کرده و تعقیب قضای برخ از آنها را به جریان
انداختند.

قایق در ر
مهاجران در ر
مدیتانه

مهاجران به کمیساریای عایل حقوق ر
خت داده اند.
بش سازمان ملل از «موارد به عقب راندن در بحر» نت ی
ر
هلیکوپتهای کشورهای عضو از آبهای بت الملیل به لیبیا بازگردانده
در آن جا قایقهای پناهجویان با کمک
شده اند.
دسمت  ۲۰۲۰را پوشش یمدهد و بر پایه مصاحبه
در ادامه این گزارش که دوره زمای جنوری سال  ۲۰۱۹تا
ی
با  ۸۰مهاجر نوشته شده ،آمده است که برخ از اقدامات مسئوالن در لیبیا نت باعث شده که زندگ
مهاجران به خطر بیافتد.
بر این اساس ماموران لیبیای بعض وقتها قایق شان را به قایق مهاجران کوبیده اند یا به طرف آنها
تتاندازی کرده اند .به این ترتیب قایقهای مهاجران در برخ موارد واژگون شده و یا این که رسنشینان آن
بتون افتاده اند .در اغلب موارد مهاجرای که به لیبیا بازگردانده یمشوند در خطر سوء استفاده و بدرفتاری
قرار دارند.
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میشل باچله ،کمیسارعایل حقوق ر
بش ملل متحد خواهان اصالح فوری قوانت مربوط به عملیات جستجو
و نجات در لیبیا و اتحادیه اروپا شد تا اطمینان حاصل شود که همه اقدامات در مطابقت با قوانت بتالملیل
انجام یمشوند .او گفت که تراژیدی واقیع این است که در اغلب موارد یمشود از رنج و مصیبت و مرگ
ر
مدیتانه جلوگتی کرد ،اما این کار صورت نیمگتد.
مهاجران در امتداد بخش مرکزی بحته

ی
کارآفرین و در
هالل احمر ترکیه سیع دارد با افزایش قابلیت شغیل و توان مسلیک پناهندگان ،حمایت از
ر
دستیس آنها به بازار کار و معیشت را
خودکفای و استقالل اقتصادی آنها ،امکان
نتیجه اطمینان از
ی
فراهم کند

ر
دستیس
در این نوشته به ارائه توضیحات در رابطه با فعالیتهای هالل احمر ترکیه در جهت بهبود
ر
معیشت خواهیم پرداخت.
مهاجرین و پناهندگان به امکانات
ر
معیشن
برنامه توسعه امکانات
معیشت سیع دارد با افزایش قابلیت شغیل و توان مسلیک پناهندگان که ر
ر
قش
برنامه توسعه امکانات
آسیبپذیر جامعه هستند ،حمایت از کارآفریت و در نتیجه اطمینان از خودکفای و استقالل اقتصادی آنها،
امکان افزایش اشتغال و ر
دستیس آنها به بازار کار و معیشت را فراهم کند.

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 8
د اطالعاتو او عامه اړیکو ریاست

در راستای این اهداف ،این برنامه عالوه بر استانداردهای اسایس و اصول کار ر
مشتک کلیه برنامهها ،در
چارچوب اصول زیر عمل یم کند:
• تسهیل ر
دستیس ذینفعان به بازار کار و اشتغال آنها در ررسایط مناسب
• ارتقا مهارتهای شغیل ،تخصض و اجتمایع ذینفعان ،اطمینان از خودکفای اقتصادی آنها بدون نیاز به
کمکهای اجتمایع،
• آموزش نتوی کار واجد ررسایط متناسب با نیازهای بازار با هدف کمک به اقتصاد میل و سیاست های
فعال کار،
• رواج دادن مهارتها و تخصصهای که مهاجران از کشور خود آوردهاند و در حالت فعیل در بازار موجود
نیست،
ر
زحمت که در حت آموزش شغیل رصف یمکنند ،ایجاد
• رفع نیازهای نتوی کار و پرداخت هزینه نتو و
ر
مشوقهای متناسب با نیازهای ذینفعان در دورههای شغیل با در نظر گرفت دورهای که نیمتوانند در بازار
کار ررسکت کنند.
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ییک دیگر از برنامههای هالل احمر در این زمینه ،برنامه فریع جهتدادن اشتغالها است .هدف از این
برنامه این است که افراد با ویژگها و مهارتهای مناسب به سمت فرصتهای شغیل متناسب با نیازهای
ر
آموزیس و توسعه صالحیتهای شغیل برای آنها فراهم
بازار کار هدایت شوند و یا زمینه دریافت خدمات
ر
شود تا قابلیت اشتغال آنها افزایش یابد و بتوانند به این فرصتها دستیس پیدا کنند .عالوه بر این ،به
منظور اطمینان از ادامه اشتغال افرادی که استخدام شدهاند و اطمینان از دوام آوردن آنها در بازار کار،
مطالعات انطباق با بازار کار و ررسایط اجتمایع نت در محدوده این برنامه فریع انجام یمشود.

به منظور هدایت نتوی کار مورد نیاز بازار به سمت اشتغال ،طرف عرضه و تقاضای نتوی کار به صورت
ارزیای قرار یمگتند .در چارچوب تجزیه و تحلیل عرضه نتوی کار ،با هدف مشخص کردن
دو جانبه مورد
ی
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توانایهای اجتمایع و شغیل ذینفعان ،صالحیتهای فردی آنها و تعیت متان آشنای آنها با زبان ترگ یا
ر
شخصیت ،تست تعیت کارآمدی فردی ،امتحان تعیت سطح زبان و موارد مشابه
تسلط بر آن ،مطالعات
دیگر انجام یمشود .در محدوده تجزیه و تحلیل تقاضای نتوی کار ،به منظور تعیت نیازها و خواستههای
کارفرمایان و تعیت بخشها و موقعیتها مناسب موجود در بازار نت سیع یمگردد تا آن دسته از مشاغیل
که در ر
یافت نتوی کار مشکل دارند ،شناسای شود ،خواستههای کارفرما جمع آوری شود ،نیازهای کارآمدی
ر
آموزیس با ذینفعان وکارفرمایان
شغیل شناسای شود و مطالعات اطالعرسای و آگاهسازی از طریق کارگاههای
انجام شود.

در نتیجه این تجزیه و تحلیلها ،پناهندگان برای تأمت نیازهای بازار در آموزشهای شغیل و آموزشهای
توسعه کارآمدی شخض گنجانده یم شوند ،بدین ترتیب از توسعه صالحیتهای شغیل افراد اطمینان
حاصل یمشود و ذینفعان با مشخصات مناسب به سمت مشاغل خایل هدایت یمشوند .در این مرحله،
باخت یمشوند ،خدمات مشاورهای برای
ذینفعای که به کار اشتغال دارند از ررسایط قانوی و فرهنیک کار ی
کارفرمایان در یط مراحل درخواست مجوزهای کار و هزینه های حق مجوز کار پرداخت یمشود .عالوه بر
این ،با افتتاح دورههای زبان ترگ ،هدف ورود مهاجرین به شکیل راحت به بازار کار فراهم یمشود و بدین
شکل انسجام و انطباق اجتمایع در سطح کالن بت جامعه متبان یعت مردم محیل و جامعه میهمان یعت
مهاجرین و در سطح خرد نت بت کارفرما و کارگر فراهم یمشود.
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آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان والیت بادغیس روز شنبه هشتم جوزای سال روان به  33خانواده
بیجاشده در آن والیت بسته های کمک مواد غذای توزی ع کرد.
خانواده های که ازاین بسته های کمیک مستفد شده اند ،در نتیجه ناامت ها از ولسوایل های قادس و آبکمری
به مرکز والیت بادغیس بیجا شده اند.
نیازسنج این خانواده ها توسط آمریت امور مهاجرین و نهادهای همکار صورت گرفته بر
روند رسوی و
ی
اساس نیازمندی خانواده ها به هرخانواده  84کیلوآرد توزی ع شد.

پته :د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت  ،د جنګلک فابریکی شاته  ۷ ،ناحیه کابل افغانستان
وزارت امور مهاجرین
وعودت کنندگان
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ر
تنگدست که سیع دارند به رومانیا بروند ،در حال افزایش است .آن ها
یط دو سال گذشته تعداد مهاجرای
ر
به رصبستان یمروند و سیع یمکنند از آن جا به رومانیا راه یابند .اما پولیس مرزی از ورود اکت این مهاجران
جلوگتی یمکند .
در یک خانه ر
متوکه ،مادری که چهار فرزند دارد ،بر روی آتش پیاز رسخ یم کند .او که امکانات بسیار اندگ
ر
ر
قیمت که شده یک غذای ویژه عراف بتد تا فرزندانش را خوشحال
برای آشتی دارد ،سیع یم کند به هر
کند.

(عکس :ارشیف  )/مهاجرانی که از مرز صربستان با مجارستان عبور کرده اند ،با همراهی پولیس به یک کمپ انتقال داده می شوند/.عکس :
Picture-alliance/dpa

خانواده الحیای از جمله صدها مهاجری است که از کشورهای خاورمیانه و افریقا به رصبستان آمده اند.
آن ها در قریه های که در نزدییک مرزهای ر
مشتک این کشور با مجارستان و رومانیا قرار دارند ،در خانه های
ر
متوکه ساکن شده اند.
ر
ری راه یابند .یط دو سال گذشته ،شمار
بیشت مهاجران سیع یمکنند که از طریق رومانیا به اروپای غ ی
مهاجرای که سیع کردند از این طریق به کشورهای مرفه اروپای برسند ،به رسعت افزایش یافته است.
رومانیا در سال  ۲۰۱۵از بحران مهاجرت زیاد متاثر نشد .در آن زمان ،ده ها هزار نفر به گونه مستقیم از
رصبستان به مجارستان و کشورهای اروپای دیگر سفر کردند.
پته :د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت  ،د جنګلک فابریکی شاته  ۷ ،ناحیه کابل افغانستان
وزارت امور مهاجرین
وعودت کنندگان
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اما عبور از مرز رومانیا برای مهاجران در مقایسه با کرواسیا یا مجارستان آسان تر است .کرواسیا به خاطر
سیاست سختگتانه اش در قبال مهاجران شهرت دارد و مجارستان در سال  ۲۰۱۵یک حصار سیم خاردار
را ایجاد کرد تا از ورود پناهجویان جلوگتی کند.
ر
فرصت به دست بیاورد و به سفرش ادامه دهد ،در یک متل مسکن گزین
خانواده الحیای به امید این که
ر
شد .صاحبان اصیل این متل ،دهه ها پیش آن جا را برای جستجوی یک زندگ بهت ترک کرده اند.
این خانواده شب ها بر روی زمت نمناک یمخوابند و دائما از این هراس دارند که مبادا سقف بسیار قدییم
خانه فرو بریزد.
ر
دخت  ۱۶ساله این خانواده تنها کیس است که در طول سفر زبان انگلییس را آموخته است .او گفت« :البته
این خانه رویای ما نیست .اما چه یم توانیم بکنیم؟ باید این جا بمانیم تا بتوانیم در آینده آرزوهای مان را
برآورده کنیم».
خانواده الحیای سه سال پیش از عراق فرار کرد و بعد از گذراندن دو سال در ییک از کمپ های کشور یونان،
سیع کرد از طریق بوسنیا وارد کرواسیا شود ،اما موفق نشد.
آن ها باالخره یک ماه پیش به شمال رصبستان رسیدند و از آن زمان هر روز سیع یمکنند وارد رومانیا شوند.
اما تا به حال موفق نشده اند.
سفر از مست رومانیا شاید آسان تر باشد .اما یک گروه از مهاجران سوریای از آن به عنوان «مست مردم
فقت» یاد کرده است .آن ها که در یک اتاق کوچک زندگ یمکنند ،آماده یمشوند تا یک بار دیگر برای عبور
از مرز تالش کنند.
برای مهاجرای که پول شان تمام شده است ،ورود به رومانیا عمال تنها گزینه ای است که در برابرشان قرار
دارد .اما سفر پناهجویای که از این مست استفاده یمکنند ،طوالی تر و دشوارتر یمشود و سفر به مجارستان
که غتقابل اجتناب است ،به تاخت یم افتد .مجارستان نخستت کشور اروپای در حوزه شینگن است.
شهروندان کشورهای عضو برای سفر در این حوزه نیازی به پاسپورت ندارند.
ختگزاری فرانسه (ای اف ی) گفت:
یک مرد  ۳۰ساله سوریای که نخواسته است نامش فاش شود ،به ی
قاچاقت) پول یمدادم تا مستقیما از رصبستان
«اگر  ۵تا  ۶هزار یورو ( ۶۱۰۰یا  ۷۳۰۰دالر) داشتم( ،به یک
ی
به مجارستان بروم».
پولیس رومانیا گفت که در سال گذشته ،بیش از  ۴۵هزار مورد تالش برای «عبور غتقانوی از مرز» را ثبت
کرده است .این رقم در مقایسه با سال  ۲۰۱۹چهار برابر شده است .مقام های پولیس رومانیا گفتند که
تقریبا از ورود  ۸۰درصد از مهاجران جلوگتی شده است.
پولیس رومانیا در گذشته نسبت به همکاران شان در مجارستان و کرواسیا خوشنام تر بود ،اما حاال آن ها
نت متهم به رفتار خشونت آمت و نقض قوانت بت الملیل شده اند.
پته :د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت  ،د جنګلک فابریکی شاته  ۷ ،ناحیه کابل افغانستان
وزارت امور مهاجرین
وعودت کنندگان
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ختگزاری فرانسه گفت« :پولیس رومانیا
یک مهاجر سوریای که در کشورش به کار وکالت مشغول بوده ،به ی
دو بار پای مرا و یک بار هم دست مرا شکسته است» .او گفت« :برخ از مردم خوب و برخ دیگر بد
هستند».
ر
ختگزاری فرانسه (ای اف ی) گفت،
لیوبیمکا میتووی چ ،از کمیساریای عایل سازمان ملل برای پناهندگان به ی
بیش از  ۲۵هزار نفر گفته اند که در سال  ۲۰۲۰از مرز رومانیا به عقب رانده شده اند .به این ترتیب رقم
این گروه از مهاجران در مقایسه با یک سال قبل از آن بیش از دو برابر شده است.
ر
میتووی چ به این اشاره کرد که عملکرد » «Pushbacksیا به عقب راندن اجباری مهاجران ،بدون این که
ر
فرصت برای ارائه درخواست پناهندگ داده شود ،غتقانوی است .او افزود که  ۱۲درصد از
به آن ها
مهاجرای که توسط پولیس رومانیا به عقب رانده شده اند ،از رفتار خشونت آمت ماموران مرزی شکایت
کرده اند.
ختگزاری فرانسه چند بار سیع کرد با پولیس رومانیا تماس بگتد و در مورد ادعاهای بدرفتاری با مهاجران
ی
.
سوال کند اما پولیس رومانیا پاسخ نداد.
مقام های پولیس رومانیا قبال ادعاهای رفتار خشونت آمت با مهاجرای را که از مرز به عقب رانده یمشوند،
رد کرده بودند .همان گونه که پولیس کرواسیا و مجارستان این کار را انجام داده بود.
از مهاجرای که دراین بخش از رصبستان گت مانده اند ،استقبال گرم نیمشود .مردم در این منطقه مرزی
عمدتا به زبان مجارستان صحبت یمکنند .بسیاری از آن ها دهقانان مست هستند که اطالعات شان را از
رسانه های میل مجارستان به دست یم آورند و این رسانه ها عموما بر ضد مهاجرت گزارش یمدهند .
خالکوی های در مورد نتوهای نظایم داشت ،گفت« :اگر این
یک مرد کهنسال که بر روی شانه اش
ی
مهاجران این جا را ترک کنند ،زندگ دوباره خوب یمشود .آن ها مانند موش های صحرای هستند».
مردم محیل که در مقابل تنها دکان این منطقه نشسته اند ،به مهاجرای که وارد آن یمشوند ،دشنام یمدهند.
پولیس شبانه روز گزمه یمزند تا از بروز درگتی بت مردم محیل و مهاجران جلوگتی کند.
ختگزاری فرانسه گفت« :ما پیشنهاد ساخت
والدیمت کوچیچ ،رئیس سازمان پناهندگان در رصبستان به ی
ر
یک کمپ را در این جا دادیم .اما مردم محیل رد کردند .آن ها نیمخواهند مهاجران بیشتی به این جا جذب
شوند».
مست بالقان مانند پنج سال پیش که بحران مهاجرت به اوج رسیده بود ،پرازدحام نیست .اما هنوز هم
ساالنه ده ها هزار مهاجر از این جا عبور یمکنند.
کوچیچ گفت که شمار مهاجران در آینده بسیار نزدیک بسیار افزایش خواهد یافت .او گفت« :همان گونه
که نیمشود جلو جریان آب را گرفت ،مهاجران را هم نیمشود متوقف کرد».
پته :د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت  ،د جنګلک فابریکی شاته  ۷ ،ناحیه کابل افغانستان
وزارت امور مهاجرین
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در اقامتگاه های مهاجرین در آلمان آمادگ های اندگ برای واکسیناسیون علیه ویروس کرونا وجود دارد.
متان اقدامات در ایالت ها متفاوت است و آمادگ برای دریافت واکسن میان مهاجران به  ۳۳تا  ۶۰درصد
یم رسد.

ر
امنیت در ییک از اقامتگاه های مهاجرین در بن که هفتاد درصد آن به ویروس مبتال شده بودند (آرشیف)
کارمندان

ختگزاری آلمای پروتستانت «ای ی دی» در ایاالتاین کشور ،در حال حارص متان
براساس یک
ی
نظرسنج ی
آمادگ برای واکسینانسیون مهاجران علیه کرونا ،در اقامتگاه های آنان میان  ۳۳و  ۶۰درصد از شمار آنان
یم باشد.
وزارت های مسئول ایاالت در این مورد توضیح دادهاند که تیم های سیار برای واکسیناسیون ،با شک و
تردید های زیادی در این ارتباط مواجه شده اند .برای رفع موانع فرهنیک و زبای ،تیم های واکسیناسیون در
بسیاری از جا ها توسط کارمندان امور اجتمایع و ترجمان ها حمایت یمشوند.
نظرسنج ،در بعض موارد متقاضیان مسلمان پناهندگ ،واکسیناسیون کرونا را رد کردند؛ زیرا
براساس این
ی
ارائه این خدمات مصادف با ماه رمضان بوده است.

پته :د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت  ،د جنګلک فابریکی شاته  ۷ ،ناحیه کابل افغانستان
وزارت امور مهاجرین
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ً
اما البته گزارش های منق رسانهها نت پناهجویان را در برابر واکسیناسیون نامطمت کرده بود ،مثال در
ارتباط با واکست ررسکت «جانسون اند جانسون " که فقط یک دوز دارد و به همت دلیل ادارات آلمان ،آن
را در اقامتگاه های پناهجویان در اولویت قرار دادند.
براساس مقررات واکست علیه ویروس کرونا ،باشندگان اقامتگاه های مهاجران ،به دومت گروه دارای حق
اولویت تعلق یم گتند.
سنج انستیوت روبرت کوخ ،آمادگ ها در سطح کل مردم جمعیت آلمان که یمخواهند علیه
براساس نظر ی
ویروس کرونا واکست شوند ،در حدود  ۷۳درصد است.
حکومت ایالت نوردراین وستفالن که پرجمعیت ترین ایالت این کشور یم باشد ،گفته که تالش یمکند به
همه باشندگان اقامتگاه های مهاجرین تا آغاز ماه جون ،خدمات برای واکسیوناسیون علیه ویروس کرونا را
فراهم کند.
ً
متان آمادگ ها از سوی مهاجرین برای دریافت واکست در هر ایالت آلمان تا حدی متفاوت است ،مثال در
هامبورگ ،براساس معلومت مقامات ،آمادگ ها برای واکسیناسیون در اقامتگاه های مهاجرین این ایالت در
حد اوسط حدود  ۵۰درصد است.
در ایالت ساکسن این کشور ،آمادگ ها مهاجرین برای دریافت واکسن ،باوجود آنکه از ترجمان و جزوه
ر
معلومای به زبانها مختلف استفاده یم شود ،.فقط حدود  ۳۳درصد یم باشد.
های
سنج ،در اقامتگاه های مهاجرین در ایالت نیدرساکسن ،مهاجرین در مورد محتاط بودنش
براساس این نظر ی
ر
شان در برابر واکست کرونا استدالل کردهاند که در محیط زیست شان ،هیچ مورد بیماری دشوار نایس از
ویروس کرونا را تجربه نکرده اند.
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مراکز اجتماعی هالل احمر ترکیه سعی دارند تا تهدید کووید  19را تبدیل به یک فرصت کنند

در این نوشته به ارائه اطالعات در رابطه با برنامههای اجرای توسط مراکز اجتمایع هالل احمر ترکیه به
منظور مقابله با بیماری کووید  19و شیوع آن خواهیم پرداخت.
پاندیم ویروس کرونا که از شهر ووهان چت آغاز شد و کل جهان را تحت تأثت قرار داد ،همچنان تلفات
زیادی را به همراه دارد .متأسفانه همانند بسیاری از کشورهای جهان ترکیه نت تحت تأثت منق این پاندیم
قرار گرفته است.
اولت مورد ویروس کرونا در ترکیه در تاری خ  11مارس سال  2020مشاهده شد و از این تاری خ تا به امروز
ً
یک مبارزه کامال جدی برای به حداقل رساندن تأثتات ویروس کرونا و جلوگتی از شیوع آن در حال انجام
ر
سالمت و بهداشت عمویم مردم تالش یمکنند و
است .مراکز اجتمایع هالل احمر ترکیه نت که برای حفظ
در این روند دشوار در کنار مردم هستند.
از همان دقایق اول مشاهده ویروس کرونا در ترکیه 16 ،مرکز اجتمایع هالل احمر ،با تهیه ر
متهای مختلف،
پوست و بروشور اقدام به انتشار و به ر
ر
اشتاکگذاری اطالعات مربوط به این
تصاویر اینفوگرافیک ،فیلم،
ی
خارخها در
بیماری و اقدامات احتیایط در مقابله با آن به زبانهای مختلف برای شهروندان ترکیه و
رسانههای اجتمایع ،خیابانها ،وسایط حمل و نقل عمویم ،بازارها و بسیاری از مکانهای دیگر کرد.
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در چارچوب این اقدامات كه به طور مرتب بر اهمیت فاصله اجتمایع تأكید دارند ،برای بزرگساالن باالی
 65سال ،كودكان خردسال و افراد مبتال به بیماری های مزمن در  21مارس  2020مقررات منع رفت و آمد
اعالم شد .در این راستا ،کارمندان و داوطلبان مراکز اجتمایع ،رصف نظر از اینکه این افراد شهروند ترکیه
ی
خارخ ،با بازدید از سالمندان و بیماران که در خانهها مانده بودند ،سیع در رفع نیازهای
باشند یا اتباع
ر
ر
رصوری آنها مانند مواد غذای و بهداشت کردند .تا به امروز ،در مجموع  18هزار بسته بهداشت و کمکهای
مادی توسط تیمهای مراکز اجتمایع هالل احمر ترکیه بت نیازمندان توزی ع شده است.
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مراکز اجتمایع به همان متان که به سالمت جسیم مردم اهمیت یمدهند ،به بهبود سالمت روان آنها نت
یمپردازند .این مراکز به منظور حمایت از سالمت روای جامعه متبان یعت شهروندان ترکیه و نت مهاجرین
ر
آموزیس ،به شکل آنالین به ارائه آموزشها ادامه یمدهند.
و پناهندگان و نت تداوم استفاده آنها ازکارگاههای

ر
آموزیس مانند دورههای
با همکاری برنامههای توسعه معیشت و انسجام اجتمایع ،بسیاری از دورههای
ر
ر
آموزیس و فعالیت کودکان ،دورههای
زبان ،کلوپهای گفتگو ،درسهای شطرنج ،کارگاههای هتی ،دورههای
ر
آموزیس مختلف نظت این موارد با حضور و همکاری ررسکتکنندگان بصورت آنالین
خیایط و دورههای
ادامه دارد .در عت حال ،مراکز اجتمایع به طور منظم و به شکل ماهانه با هدف افزایش سطح اطالعات و
تغیت رفتار ،نگرش و واکنش اجتمایع افراد از ملیتهای مختلف نسبت به کووید  ،19به همراه نمایندگای
از تیمهای انسجام اجتمایع و سایر سازمانها و موسسات ،جلسات هیات مشاوره را به شکل آنالین برگزار
یم کنند.
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در کنار همه اینها ،مراکز اجتمایع با تهیه فیلمهای ویدوئوی ،انیمیشنها و برنامههای با محتوای بازی یا
ر
آموزیس که مخاطبت آن همه افراد در هر ست ،از جمله کودکان ،جوانان و بزرگساالن هستند ،به حمایت
ر
ر
بهداشت و پشتیبای
سالمت روان افراد کمک یمکنند .هالل احمر ترکیه توانسته است از طریق برنامه های
از
ر
ر
ر
روای تا به امروز در مجموع به  616هزار نفر دستیس داشته و از سالمت بهداشت و روای آنها حمایت
کند.
مراکز اجتمایع هالل احمر ترکیه در این روند دشوار ،مطابق با اصول و اساس ر
بشدوستانه ،نشان یمدهد
که یمتوان بدون اعمال هر گونه تبعیض و تمایز بر اساس دین ،زبان ،نژاد ،جنسیت و غته عمل کرد و
انسانیت را زنده نگه داشت.
مراکز اجتمایع هالل احمر ترکیه همچنت سیع دارند تا تهدید کووید  19را تبدیل به یک فرصت کنند .با
ر
ر
محافظت در برابر ویروس کرونا مانند ماسک،
گستش پاندیم در همه نقاط جهان ،نیاز به تجهتات
ر
بهداشت و هم برای مردم روز به روز افزایش یافت .در
دستکش و شیلد هم برای متخصصان مراقبتهای
راستای این نیاز ،مراکز اجتمایع هالل احمر ترکیه به رسعت وارد عمل شده و با هدف تامت نیاز بازار و نت
اشتغالزای ،ررسوع به تولید ماسک از پارچههای مخصویص کردند که به عنوان کمک بالعوض در اختیار
هالل احمر قرار گرفته بود .با استفاده از کارگاههای خیایط در  16مرکز اجتمایع هالل احمر و ظرفیتهای
تولید داخیل ،پتانسیل قابل توجیه در تولید ماسک ایجاد شد.
ر
آموزیس مختلق نت مجهز هستند.
مراکز اجتمایع عالوه بر آتلیه و کارگاههای خیایط به کالسهای
ر
آموزیس در شاخههای فناوری در این مرحله وارد عمل شدند و در سایه چاپگرهای سه بعدی
کالسهای
موجود در این کالسها و آموزشهای ارائه شده ،تولید شیلد نت آغاز شد.
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مردم ترکیه یعت جامعه متبان و نت مهاجران و پناهندگان یعت جامعه میهمان با همبستیک کامل از این
کارهای تولید پشتیبای کردند .بدین ترتیب مراکز اجتمایع هالل احمر تبدیل به صحنه وفاداری جوامع
مهاجری شد که از خدمات این مراکز بهره یمبرند .هنگایم که جامعه متبان و میهمان یعت مردم ترکیه و
مهاجرین از ملیتها و تابعیتهای مختلف به شکیل داوطلبانه از این روند تولید حمایت کردند ،بار دیگر
برادری برنده این همکاری و مقابله وفادارانه شد.
مراکز اجتمایع هالل احمر ترکیه با پاسخ دادن به نیازهای مردم ،امید را به ارمغان یم آورند.
نوع جدید ویروس کرونا که جهان را تحت تاثت خود قرار داده است ،باعث شد تا بسیاری از عادتهای
خود را تغیت دهیم و ما را ملزم به نوآوری در سبک زندگ خود کرد .افرادی که به دلیل این تغیتات روزهای
پردردرسی را تجربه یمکنند ،امیدوارند که در ارسع وقت راه نجات از این ررسایط پیدا شود .در راستای این
ر
قدری که از
امید و انتظار نت مراکز اجتمایع هالل احمر ترکیه با پتوی از سنت  152ساله هالل احمر و با
دولت ،حامیان خود و مردم دریافت یمکند ،سیع در ارائه خدمت و رفع نیازهای مردم دارند .این مراکز
همراه با داوطلبان و کارکنان ،با تالش ییوقفه درهای امید را باز نگه یمدارند و امید کسای یمشوند که در
انتظار روزهای روشن هستند .کلیه فعالیتهای انجام گرفته و در حال انجام توسط سازمانهای بتالملیل
مانند اتحادیه اروپا ،ر
دفت کمکهای ر
بشدوستانه جامعه اروپا موسوم به اکو ،صلیب رسخ آلمان ،جنبش بت
الملیل صلیب رسخ و هالل احمر موسوم به IFRCپشتیبای یمشود.
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