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مت کامل اخبار
در گز ی
اریس که روز چهارشنبه از سوی سازمان ج آر اس ی
منتش شد ،وضعیت نگران کننده را از ادغام حرفه
ای پناهجویان در فرانسه ارائه یم دهد .به گفته این سازمان ،در اتحادیه اروپا فرانسه و مجارستان در آخرین
هات قرار دارند که دسییس پناهجویان به بازار کار نا موفق بوده است .
لست کشور ی
اروپات دیگر کمی به بازار کار دسییس دارند .این مورد در گزارش که
مهاجران در فرانسه نظر به کشور های
ی
ی
روز چهارشنبه  14اپریل از سوی سازمان ج آر اس منتش شد با عنوان "استقبال خوب از پناهندگان و
ادغام بهی آنها" انجام شده است.

سایت اقدام برای کاریابی برای مهاجران از معدود منابعی است که زمینه کاریابی برای پناهندگان در فرانسه را فراهم میکند .عکس از سایت آگاهی برای کاریابی در فرانسه

اروپات
هات
ی
این سازمان یم گوید« :امروز در اتحادیه اروپا ،فرانسه همانند مجارستان در آخرین ردیف کشور ی
قرار دارد که دسییس مهاجران به بازار کار دشوار است .در واقع فرانسه ییک از پنج کشور (در میان ٢٣
اروپات است که مهاجران دسییس به آموزش حرفه ای ندارند».
کشور) دیگر
ی
گیوم روسینیول رئیس این سازمان یم گوید« :با مهاجران در عمل به عنوان افراد بالقوه ناموفق برخورد یم
شود و برای مدت زمات آنها در حاشیه گذاشته یم شوند».
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در سال  ٢٠١٧نظر به آخرین آمار موجود ،کمی از یک ف صد مهاجران شامل بازار کار شده اند.
استثنات برای پناهجویات که قبول نشده اند و در انتظار جواب
سازمان ج آر اس همچنان به یک مسئله
ی
ی
درخواست پناهندگ شان هستند ،اشاره یم کند :این پناهجویان یم توانند کار کنند در صورت که "رییس
پییس" یا برگه شش ماهه را داشته باشند .این برگه به میله مجوز کار در جریان شش ماه اول [پس از
ی
درخواست پناهندگ] است .امکان دارد که در جریان شش ماه اول ،پناهجو کارگر به گونه مستقیم از کارفرما
اجازه کار بگید.
ی
این سازمان همچنان بر این باور است که پناهجویان متقاض کار یم توانند از یک سو وضعیت پناهندگ
جات در آمد
بگیند و از سوی دیگر تنها وابسته به کمک های مایل دولت نیم شوند و کار یم کنند .آنها تا ی
خود را یم داشته باشند.
مشکالت در روند اداری
ماری دومینیک دریسه ،معاون ییک از نهاد های مدت در سیاسبورگ فرانسه وعضو سازمان میل نگهداری
از شهر ها و قصبات یم گوید« :نظر به این توصیه ها که شامل دسییس مهاجران به موقعیت های خدمات
اروپات نی قابل دسییس است ،دولت باید
عمویم است و در عت حال این موقعیت برای خارج های
ی
درایجاد یک سیستم بهی برای روند اداری تالش کند .مهاجران و افراد خارج قربات روند پیچیده اداری در
کار های شان هستند».
ً
در گز ی
اریس که در سپتامی سال  ٢٠٢٠به مجلس شورای میل فرانسه ارائه شد ،یک عده از نمایندگان قبال
به وضعیت پناهجویان اشاره کرده بودند که ادغام حرفه یت آنها با مقررات "الزام آور" مختل یم شود.
ی
ستیال دوپون عضو مجلس شورای میل به مهاجرنیوز گفت« :در فرانسه مراحل پناهندگ بسیار طوالت
است .به طور متوسط  ١٢ماه را در بر یم گید .خارج ها به محض ورود به فرانسه در روند اداری طوالت
منتظر یم مانند .یک تحقیق در آلمان که ما نی نمونه آنرا در گزارش خود نقل یم کنیم نشان یم دهد
خارجیات که به محض ورود به آلمان یم آیند به زود ترین فرصت وارد بازار کار یم شوند .اما در فرانسه
برعکس است .یک تعداد کسات که پس از١٢ماه به یک کار دسییس پیدا کردند پس از آن برای همیشه از
آن کار حذف شدند .هر قدر که یادگیی زبان و دستیات به کار را به تعویق بیندازیم ،مهاجران را بیشی با
مشکل مواجه خواهیم کرد.

«جنگ و مهاجرت؛ شبکههای اجتمایع و اسیاتژیهای اقتصادی هزارههای افغانستان» عنوان کتات است
از «الساندرو مونسوت» که در روزهای اخی از سوی «انتشارات نسلنو» در کابل ی
منتش شده است .کتاب
توسط « بلقیس علوی و عیل واعظ» به فاریس برگردان شده است .خانم علوی ،استاد دانشگاه ،میجم
و پژوهشگر است .از او تحقیقات از جمله «فرهنگ عامه افغانها و مهاجرت؛ رویکردها وکمبودها»۱۳۹۶ ،
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وزارت امور مهاجرین
وعودت کنندگان

http://www.morr.gov.af 6
د اطالعاتو او عامه اړیکو ریاست

ی
منتش شده است« .عیل
بازنمات مهاجرت و مهاجر در آهنگها و اشعار عامیانه افغانها»۱۳۹۷ ،
و«
ی
واعظ» نی نویسنده و میجم توانمندی است که آثار دیگری را نی در دست ترجمه دارد.
الساندرو مونسوت ،استاد مردمشنایس و جامعهشنایس انستیتوت مطالعات عایل بتالملل و توسعه ژنو
است .او از اواسط دهه  ۱۹۹۰میالدی ،تحقیقات میدات متعددی را در افغانستان ،پاکستان و ایران انجام
ی
داده تا شیوههای همبستیک و همکاری در بسی منازعه و مهاجرت اجباری را مطالعه کند .بعدها او دامنهی
تحقیقات خود را به دیاسپورای افغانهای ساکن کشورهای غرت هم گسیش داد .او به تحلیل جنگ و
بازسازی پس از جنگ در پرتو شبکههای اجتمایع و اسیاتژیهای اقتصادی یمپردازد که مهاجران بسط
دادهاند.
در حوزه مردمنگاری و مهاجرت در افغانستان هنوز روایت دروت (افغات) وجود ندارد که بتواند مسائل و
دیدگاههای مهاجران را بیان کند .این مهمترین نقیصه در حوزه مطالعات مهاجرت افغانها است .هرچند
در سال اخی گامهای اولیه در این راستا برداشته شده است .نمونهی آن تحقیق خانم «خدیجه عبایس»
که نویع خودمردمنگاری در زمینهی مهاجرت و هویت هزارهها است.
بیشی مهاجران از جهان جنوباند و عمدتا در جنوب جهات جابجا یمشوند و کمتر به جهان شمال مهاجرت
کردهاند .با وجود این ،بیشی متها دربارهی مهاجران در جهان شمال تألیف شده است که در آنها مهاجر
یا پناهنده همواره بهعنوان «دیگری» تصویر شده که عموما نیازمند ترحم ،قربات و منفعل هستند .چنت
تصویری یادآور دیدگاه ادوارد سعید در یشقشنایس و خلق تصویر «دیگری» از مردمان ی
مشقزمت توسط
مردم شناسان – پیشقراوالن استعمار است.
کتاب جنگ و مهاجرت مونسوت هرچند توسط یک پژوهشگر از جهان شمال نوشته شده ،اما دیدگاههای
او به مهاجر و مهاجرت به کیل متفاوت از دیدگاههای کلیشهای ،رایج و برچسپهای متداول «قربات» و
«نیازمند ترحم» است.
ی
بیش از نییم (یا دو سوم) از افغانها در زندگ خود تجربهی مهاجرت را داشتهاند و از این منظر بزرگترین
گروه پناهندگان و مهاجران را تشکیل یمدهند .مطابق آمار سازمان ملل در امور پناهندگان ،افغانها پس از
سوریها در مقام دوم مهاجران قرار دارند که بیشی به کشورهای پاکستان و ایران مهاجرت کردهاند.
ی
به باور مونسوت با اینکه افغانها ،مدتها در وضعیت جنگ و صلح زندگ کردهاند اما قربانیات منفعل در
شنوشت مهاجرتشان نبودهاند .او مهاجران هزاره را کنشگرات یمداند که از موانع و مرزها خالقانه عبور
یمکنند و فضای اجتمایع و اقتصادی متناسب با خود را در شزمتهای دیگر خلق یمکنند.

سازمان حایم پناهجویان "پرو ازول" از حکومت آلمان خواست که به دلیل خروج نیوهای خارج از
افغانستان ،روند پس فرستادن پناهجویان افغان به این کشور را متوقف کند.
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سازمان حایم پناهجویان (پرو ازول) پس از اعالم تصمیم ناتو و ایاالت متحده امریکا مبت بر خروج کامل
نیوهای خارج از افغانستان یمگوید که ایالت های آلمان باید "به مسئولیت خودشان ،ممنوعیت قانوت
اخراج سه ماهه را عمیل کنند" و سپس در نشست وزرای داخله ایالت ها و فدرال ،در ماه جون امسال روی
مقررات شتاشی [ممنوعیت اخراج] به توافق برسند.
ی
در عت زمان ،این نهاد از وزارت خارجه و اداره فدرال مهاجرت و پناهندگ آلمان (بامف) خواست که یک
"ارزیات تازه و فوری را در مورد وضعیت کنوت "افغانستان انجام بدهند.
ی
گونی بورکهارد ،رئیس سازمان "پرو ازول" گفت« :استدالل اداره فدرال مهاجرت و پناهندگ آلمان مبت بر
اینکه [در افغانستان] مناطق امت وجود دارند که گویا اخراج شده ها یمتوانند به آنجا بروند ،مانند شآت
است که در هوا از بت یمرود .هیچ "اپوزسیون" در آنجا مصون نیست».
ی
بورکهارد با انتقاد از روش اداره فدرال مهاجرت و پناهندگ آلمان گفت که در گذشته ،این اداره درخواست
ی
پناهندگ "هزاران" پناهجو را به این دلیل رد کرد که آن ها یمتوانند در شهرها از آزار و اذیت در امان باشند.
"شهرهات که نیوهای غرت در آن ها مستقر بودند ".اما بسیاری از این دستورهای رد شده ،از سوی محاکم
ی
آلمان دوباره ملغ شدند.

عکس از آرشیف /اخراج مهاجران رد شده از آلمان به افغانستان

حاال ایاالت متحده امریکا با یشکای ناتو به ویژه آلمان یمخواهند که در اوایل ماه یم ،روند خروج شبازان
شان را از این کشور آغاز کنند .در صورت تکمیل این روند ،ماموریت بیست ساله نیوهای خارج در
افغانستان به پایان یمرسد .بر مبنای تصمیم اعالم شده کنوت ،تمام نیوهای عضو ناتو باید در زمان محدود
از این کشور بیون شوند.
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نتیجه یک نظرسنج در ایاالت متحده آمریکا نشان داد که مردم آمریکا از روانه شدن سیل مهاجرین به مرز
مشیک اینکشور با مکزیک نه دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق بل که جو بایدن رئیس جمهور جدید را
مسئول یمدانند.
در حالیکه  44درصد یشکتکنندگان در این نظرسنج که روزهای  24ایل  26مارس سال جاری از سوی
یشکت "  " Hill-HarrisXانجام گرفت ،از مسائل ی
نایس از تجمع ی
فشده مهاجرین در مرکز مکزیک برای
عبور به آمریکا  ،جو بایدن رئیس جمهور جدید را مسئول یمدانند ،تنها  28درصد به مسئولیت دونالد
ترامپ رئیس جمهور پیشت در این خصوص اشاره یم کنند.
 73درصد یشکتکنندگان در این نظرسنج که خود را جمهوریخواه اعالم یمکنند ،دولت فعیل را از وضعیت
موجود در مرز مشیک مکزیک ـ آمریکا مسئول دانسته و  46درصد یشکتکنندگان دموکرات در نظر سنج
نی دولت ترامپ را مسئول تلق کردند.

نتیجه یک تحقیقات قبیل نی حایک از آن است شمار مهاجریت که تا  30سپتامی با عبور از مرز مکزیک وارد
آمریکا خواهند شد ،احتماال به بیش از  2میلیون نفر خواهد رسید و این رقیم رکورد خواهد بود.پاکستان :بیش
از یک میلیون مهاجر افغان کارت اقامت مهاجرت را بدست می آورند « مهاجر نیوز »

مقامات پاکستان با حمایت کمیساریای عایل سازمان ملل در امور پناهنده گان برای ۱،۴میلیون مهاجر افغان
در پاکستان کارت هوشمند یا "سمارت کارت" را توزیـ ــع یم کنند .
پته :د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت  ،د جنګلک فابریکی شاته  ۷ ،ناحیه کابل افغانستان
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کمیساریای عایل سازمان ملل در امور پناهنده گان اعالم کرده است که "کارت های هوشمند" را به پناهندگان
افغان که ثبت و راجسیشده اند ،در شاش پاکستان توزیـ ــع یم کند .به همت منظور روند به روزرسات اسناد
ً
ثبت و راجسی مهاجران و تأیید اطالعات مربوط به روز پنجشنبه چهارم اپریل رسما در اسالم آباد افتتاح
شد.
این کارت های جدید از طریق برنامه به روزرسات سند و تأیید اطالعات مربوط به مهاجران به  ۱،۴میلیون
مهاجر افغان ثبت شده در جریان یک دوره شش ماهه توزیـ ــع یم شود.
آژانس سازمان ملل از همه مهاجران ثبت نام شده خواسته است تا قبل از مراجعه به مراکز ثبت نام "درایف"
تاریـ ــخ قرار مالقات را از  ۱۳اپریل به بعد تعیت کنند .این آژانس برای گرفت قرار مالقات ،شماره تلفن مراکز
"درایف "را در خیی پشتون خواه ،بلوچستان ،پنجاب ،سند و اسالم آباد در وب سایت ذکر کرده است.
در مراسم افتتاح این برنامه در اسالم آباد ،صاحب زاد محبوب سلطان نماینده حکومت پاکستان ،خواستار
ارزیات وضعیت مهاجران و به دست آوردن اطالعات جدید در مورد آنها شد .وی گفت« :این نخستت بار
در ده سال گذشته است که ارزیات و اطالعات مهاجران به روز یم شود».
او همچنان گفت« :پاکستان از چهار دهه به اینسو میبان مهاجران افغان است .از آخرین ارزیات که ده
ی
سال پیش انجام شده ،تغییات زیادی در زندگ پناهندگان به وجود آمده است».
"سما رت کارت" یا کارت هوشمند چیست؟
مقامات یم گویند سمارت کارت نوع جدیدی از کارت ها برای مهاجران مقیم پاکستان است .این کارت ها
زمینه دسییس به آموزش ،بهداشت ،خدمات بانیک و همچنان سایر امکانات را فراهم یم کند.
نوریکو یوشیدا مسئول امور پناهندگان کمیساریای عایل سازمان ملل در پاکستان یم گوید که برنامه "درایف"
اطالعات پناهندگان ،مانند سطح مهارت ها و تحصیالت آنها ،همچنت وضعیت اجتمایع و اقتصادی آنها
را مستند یم سازد تا برای هر دو کشور افغانستان و پاکستان موثر واقع شود».
برای اجرای این برنامه ۳۵ ،مرکز ثبت و راجسی در شاش پاکستان فعالیت خواهد داشت .در این مراکز
 ۶۰۰کارمند زن و مرد از دولت پاکستان و کمیساریای عایل پناهندگان سازمان ملل کار یم نمایند.
ی
در پاکستان حدود سه میلیون افغان زندگ یم کنند۱،۴ .میلون مهاجر ثبت و راجسی شده اند .به تعداد یک
میلیون مهاجر کارت اقامه مهاجرت را دارند و دیگران فاقد سند مهاجرت هستند.

بسیاری پناهجویان در مسی مهاجرت و کشور مبداشان ،چشم دیدهای آزاردهنده را تجربه کرده اند .با
ایجاد یک صفحه اینینیت در آلمان تالش یم گردد خدمات روان درمات برای آسیب دیدگان فراهم گردد.
پته :د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت  ،د جنګلک فابریکی شاته  ۷ ،ناحیه کابل افغانستان
وزارت امور مهاجرین
وعودت کنندگان
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یک صفحه اینینیت در نظر دارد که خدمات روان درمات از پناهجویان نیازمند ،در آلمان حمایت کند.
مطالب این صفحه به زبان های فاریس ،آلمات ،انگلییس و عرت به ی
نش یم رسند و دانشگاه کاتولیک
آیشتیت-انگولشتات در آن نقش دارد.
این دانشگاه گفته است« :پناهجویان اغلب هنگام فرار در معرض فشارهای روات شدید قرار یمگیند و بنابر
این در معرض خطر بیماری روات قرار دارند .نیاز به کمک های حرفهای بسیار است اما خدمات ویژه برای
این گروه هنوز محدود یمباشد».
این صفحه اینینیت که بودجه آن از سوی وزارت فدرال آموزش و پژوهش آلمان تامت یمشود ،پروژههای
تحقیقات را گردهم یمآرد و برای افراد آسیب دیده فرصت یمدهد که در مطالعات آنها یشکت کنند.

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

