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می کامل اخبار
آلمان ییک از مقاصد اصیل پناهجویان است .در گزارش داخیل اتحادیه اروپا آمده است که آلمان در سه ماه
اول  ۲۰۲۱میالدی حدود یک چهارم درخواستهای پناهجوی را ثبت کرده است .بیشت متقاضیان از
سوریه ،افغانستان و عراق هستند.

ی
در سه ماهه اول سال  ۲۰۲۱میالدی بیش از  ۲۶هزار درخواست پناهندک در آلمان ثبت شده است .بنا
ارزیای داخیل که در کمیسیون اتحادیه اروپا تنظیم شده ،بیش از ۴۱
به گزارش روزنامه "دی ولت" در یک
ر
درصد درخواستهای ثبتشده ،از پناهجویان کشورهای سوریه ،افغانستان و عراق است.
ی
بنا به این گزارش ،در سه ماهه اول سال  ۲۰۲۱در مجموع  ۱۰۲هزار درخواست پناهندک در اتحادیه اروپا،
ی
سوئیس و نروژ داده شده است .البته تقاضای پناهندک در سه ماه اول سال  ۲۰۲۱حدود یک سوم نسبت
به بازه زمای مشابه در سال  ۲۰۲۰کاهش نشان یمدهد.
ارزیای خود پاندیم کرونا را دلیل اصیل کاهش متان پناهجویان در اروپا دانسته است.
اتحادیه اروپا در
ر
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ختگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیوی ان اچ ک ژاپن ،صدها نفر ضد
به گزارش رسویس بی الملل ر
بدرفتاری با آسیای تبارها در شهر سیدی استالیا تظاهرات کردند.
حاضان در این تجمع اعتاض آمت با در دست داشی دست نوشته و رس دادن شعار خواهان پایان
خشونتها و رفتارهای تبعیض آمت ضدجامعه آسیای تبار در سیدی شدند.

بر روی ییک از دست نوشتهها نوشته شده بود :به نفرت ضد آسیایها پایان دهید.
برگزار کنندگان این تظاهرات اعالم کردند این تجمع را در واکنش به افزایش گزارشها درباره بدرفتاری ضد
آسیای تبارها در استالیا برگزار کرده اند .این بدرفتاریها از زمان آغاز همه گتی کرونا بیشت شده است .در
میانه افزایش تنشها بی استالیا و چی خشونتها ضد اتباع چیت در استالیا هم افزایش داشته است.
ییک از حاضان در این تجمع گفت :همه یمدانند که استالیا یک کشور است که از فرهنگهای مختلف
تشکیل شده ست .این کشور بر اساس مهاجرت بنا نهاده شده است .نباید اجازه این رفتارها داده شود.
نظرسنج یک اندیشکده در
در ادامه مجری شبکه گفت ۱۸ :درصد از اتباع چیت در استالیا بر اساس
ر
نوامت گذشته هر روز به طور فتییک تهدید شده اند و یا اینکه به آنها حمله
سیدی اعالم کرده اند که از
ر
شده است.
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په اروپای اتحاديه ک د ماشومانو او تنیک ځوانانو د پناه غوښتت په درخواستونو ک کموایل راغیل دی .د کم
سنه او ری رسپرسته مهاجرو دوه په دريمه برخه ی د افغانستان ،سوری او پاکستان هيوادونو څخه دي.
په لوګزامبورک ک د اروپای اتحادی د آمارو ادارې ) (Eurostatد جمع ورځ رپوټ مطابق ،په  ۲۰۲۰م
میالدي کال ک  ۱۳زره او  ۶۰۰زیرسن او ری رسپرسته مهاجرو د اروپای اتحادی په هیوادونو ک خپل د پناه
غوښتت درخواستونه سپاریل دي.

تر دې يو کال مخیک دغه شمت  ۱۴زره او  ۱۰۰وو .په ۲۰۱۵م کال ځ د اروپا د مهاجرت بحران خپل اوج ته
رسيدیل وو د زیرسن مهاجرو شمت  ۹۲زرو ته رسيدیل وو.
د کم سنه او ری رسپرسته پناه غوښتونکو په ډله ک يو په لسمه برځ ی له ۱۸څخه د ښکته عمرونو خاوندان
ښودل شوي ځ په دوی ک تر ټولو ډيره برخه ( ۸۸سلنه) ی هلکان دي .د دوی په هرو درو کسانو ک دوه
کتي د  ۱۶او  ۱۷کلونو خاوندان دي ۲۲ .سلنه ی د  ۱۴او  ۱۵کلنو او پای نور ی له ۱۴
ی ځ  ۶۷سلنه ږ
.
کلونو د ښکته عمرونو درلودونیک ښودل شوي دي د دغو ری رسپرسته او زيرسن مهاجرو دوه په دریمه برخه
ی د افغانستان ،پاکستان او سوری هيوادونو څخه مهاجر شوي دي.
رستي ،په يونان ک خپل د پناه غوښتت درخواستونه
تر ټولو ډير زیر سن مهاجرو ځ شمت ی  ۲۸۰۰ته ږ
سپاریل دي .تر هغه وروسته په آلمان ک  ۲۲۰۰تنو زير سن مهاجرو ،په اتریش ک  ۱۴۰۰او په بلجيم ک
 ۱۲۰۰د پناه غوښتت کړي دي.
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يونان له آسيا ،افريقا او منځت ختيځ څخه اروپای اتحادی ته د راتلونکو مهاجرو له پاره د یو مهم ترانزيت
هيواد حيثيت لري .اروپای اتحادی ته رسيدیل ر
اکته مهاجر د لومړي ځل له پاره د یونان خاورې ته ځانونه
رسویل دي.

نورالرحمن اخالق ،وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان در دیدار با خانم انگه مسمهال رئیس مرکز مشاوره
روای – اجتمایع )(IPSOدر افغانستان روی ادامه همکار های دوجانبه در رابطه به ادغام روای – اجتمایع
بازگشت کنندگان در جامعه بحث و گفتگو نمود.

وزیر امور مهاجرین و عودتکنندهگان از نهادهای بیالملیل و بخصوص مرکز مشاوره روای – اجتمایع که
نزدیک به دودهه در افغانستان فعالیت داشته اند ،قدردای نمود و خدمترسای در بخشهای روای را برای
آن عده از عودت کنندگان و بیجاشدگان که این نیاز را دارند ،در ادغام اجتمایعشان تاثت گذار دانسته و به
همکاری بیشت و همه جانبه تاکید کرد.
رئیس مرکز مشاوره روای )(IPSOدر افغانستان ضمن ارایه معلومات در رابطه به فعالیت هایش در کشور،
اشاره کرد که قرار است در سال جاری مراکز مراقبت را در پنج والیت کشور فعال و از آن طریق به بازگشت
کنندگان در زمینه ادغام مجدد شان مشوره دیهنماید.
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افغانستان از جملۀ کشورهایست که شمار زیادی از شهروندانش به دلیل ناامت ،بیکاری و فراهم نبودن
ی
ررسایط الزم زندهک ،مهاجرت نامنظم را در پیش یمگتند.
ی
شهروندان برای دستیافی به زندهک آرام از طریق مهاجرت نامنظم به کشورهای اروپای یمروند که متقبل
دشواریهای زیادی نت یمشوند .شهروندان کشور از خطرات مهاجرت نامنظم واقف نیستند و از جانب
ی
دیگر درخواست پناهندهک شمار آنان از سوی کشورهای مهاجرپذیر رد یمشود.
مشکالت مهاجرت نامنظم تنها به زندهرسیدن در کشورهای اروپای خالصه نیمشود ،بل پناهجوی
ی
افغانستای با رد درخواست پناهجوی ،مشخصنشدن درخواست پناهندهک ،گنگبودن رسنوشت و خطر
بازگشت دوباره به افغانستان روبهرو است.
ی
شیوع ویروس کرونا در یک سال اخت رنج پناهجویان را مضاعف کرده و تأثتات منف بر زندهک آنان در
کشورهای اروپای گذاشته است .بیشت کشورهای اروپای برای مهار و کنتل این ویروس محدودیتهای
زیادی را وضع کردهاند.
ی
ساخت و تطبیق پالییسهای جدید کشورهای اروپای یک چالش دیگر در برابر زندهک پناهجویان افغانستای
است .آنان با بیکاری ،عدم دستریس به خدمات صج و مشکالت روای دستوپنجه نرم یمکنند.
ی
الیاس محمدی ،چندین سال است که در سویدن زندهک یمکند .او پیش از شیوع ویروس کرونا در کنار
تحصیل مرصوف کار در ییک از رستورانتهای این کشور بود .اما با وضع محدودیت و بستهشدن
رستورانتها کارش را ازدست داده و اکنون بیکار است.
او یمگوید « :پیش از ویروس کرونا یمتوانستم کار کنم روزهای رخصت که از مکتب رخصت بودم
یمتوانستم راحت کار کنم ،اما بعد از شیوع ویروس کرونا بیکار شدم در آن زمان فقط درس یمخواندم و کار
ً
نبود چون ویروس کرونا کارها را پرچاو کرده بود .شخصا خودم بعد از شیوع ویروس کرونا بیکار شدم .چون
هر جای که یمرفتم و یمگفتم کارگر نیاز دارید؟ یمگفتند ویروس کرونا است و کاری وجود ندارد .قبل از
ویروس کرونا کار داشتم روزهای شنبه و یک شنبه».
عبدالباسط انصاری ،مشاور بخش رسانههای وزارت مهاجران وبازگشتکنندهگان یمگوید ،با همهگتی
ویروس کرونا و وضع محدویتها در کشورها ،مهاجران افغانستای نتوانستد همانند قبل به کارهایشان
ادامه دهند.
به گفتۀ او ،وزارت مهاجران و بازگشتکنندهگان در راستای حل مشکالت پناهجویان افغانستای با مسئوالن
ادارههای پناهجویان در اروپا گفتوگو کردهاند و تالش دارند تا با تطبیق برنامهها برای شماری از پناهجویان
زمینههای کار در این کشور فراهم شود.
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«در قسمت آزاد بودن در بخش این که آنها بتوانند به شکل آزاد کار و شغیل برای خود انتخاب کنند .طبعا
صحبتهای صورت گرفته است».
ی
همهگتی ویروس کرونا تنها روی زندهک پناهجویان افغانستای در کشورهای اروپای اثر نگذاشته ،بلکه
آنایکه قرار بود به گونۀ نامنظم به کشورهای اروپای مهاجرت کنند ،نت نتوانستهاند راه مهاجرت را در
پیش گتند.

اکتی ،یک سال قبل قرار بود ،به گونۀ قاچاق به ییک ازکشورهای اروپای مهاجرت کند .اما او به دلیل
حبیب ر
بستهشدن مرزها و تغیت پالییس مهاجرت این کشورها نتوانست به خواست خود برسد.
همزمان با اینکه افغانستان در آستانۀ نشست صلح استانبول در ترکیه قراردارد و انتظار یمرود این نشست
به ختم جنگ و بهبود وضعیت کشور ریانجامد ،حبیب یمگوید ،اگر این نشست به نتیجۀ مطلوب برسد،
در افغانستان یمماند.
افزایش مهاجرات شهروندان به بتون از کشور سبب شده که دولت با همکاری شماری از نهادهای بیالملیل
نهادی را با نام مرکز معلومات مهاجرت یا « »MRCدرکشور ایجاد کند .مسئوالن این نهاد یمگویند ،برای
کاهش و جلوگتی از مهاجرتهای نامنظم برنامههای آگایهدیه عامه را روی دست گرفتهاند.
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شتحسی هتیار ،هماهنگکنندۀ مرکز معلومات مهاجرت به سالموطندار یمگوید ،در زمان وضع قرنطی
در کشور نت این مرکز به برنامههای آگایهدیه خود ادامه داده است.
«ما با مردم در تماس هستیم .ماهانه ۲هزار نفر را از طریق شیوههای مختلف مشوره یمدهیم .طبیعست
که روند مشورهدیه تأثت مثبت داشته و مهاجرتهای نامنظم را کاهش یمدهد».
مسئوالن وزارت مهاجران و بازگشتکنندهگان یمگویند ،از آغاز سال  ۲۰۲۱میالدی ،حدود  ۳صد و۴۷
هزار تن به کشور برگشتهاند .از این میان  ۳۳۸هزار تن از ایران و  ۴۲۰۰تن از سایر کش ورها به افغانستان
برگشت کردهاند.
آمارهای این وزارت نشان یم دهد که از آغاز سال  ۲۰۲۰میالدی و همزمان با شیوع ویروس کرونا۸۶۰ ،
هزار مهاجر افغانستای به کشور برگشتهاند.
مسئوالن وزارت مهاجران و بازگشتکنندهگان یمگویند ،با همهگتی ویروس کرونا آمار بازگشتکنندهگان
به کشور نت افزایش یافته است.

ً
تقریبا  130مهاجر در اثر غرق شده کشت  ،در آبهای بحته مدیتانه جان دادند.
خت داده است که کشت در
به گزارش اسپوتنیک ،شب شنبه سازمان غت دولت  SOS Mediterraneeر
سواحل لیبیا غرق شد که دراثر آن  130مهاجر جان دادند.
SOS Mediterraneeدر بیانیه ای گفت" :امروز  ،پس از ساعت ها جستج  ،بدترین ترس ما به واقعیت
پیوسته است.
عملیات نجات با ررسایط نامساعد پیچیده بود  -امواج در منطقه جستجو به شش مت یم رسید .اندک پس
از آن ،یک آژانس کنتل رسحدی اتحادیه اروپا  ،Frontex ،قطعای از یک قایق الستییک را در حوایل محل
حادثه کشف کرد.
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لیبیا همچنان مرکز اصیل حمل و نقل پناهندگان آفریقا است که قصد ورود به کشورهای اروپای را دارند.
بنابراین  ،طبق کمیته میل حقوق ر
بش لیبیا ،در سال  11891 ،2020مهاجر غتقانوی نجات یافتند و در
امتداد ساحل به خاک کشور منتقل شدند  ،بیش از  300نفر جان خود را از دست دادند .در عی حال ،
ممکن است به دلیل عدم امکان در نظر گرفی همه افرادی که به طور غتقانوی از لیبیا به اروپا سفر یم
کنند  ،تعداد واقع قربانیان در میان پناهندگان به طور قابل توجیه بیشت باشد.
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ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان والیت تخار با همکاری سازمان جهای خوارک ،کمیشتی عایل ملل
متحد و موسسه داکار بهروز پنجشنبه ،دوم ثور  128خانواده بیجاشده را تحت پوشش مساعدتهای
ر
بشی قرار داد.

ی
مساعدتها در هماهنیک کامل با وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان توزی ع شده است و پس از رسوی
بههر خانواده بستههای مواد غذای که شامل (  4بو رځ آرد 14،کیلو روغن 14 ،کیلو دال نخود ،یک کیلو
نمک) ،مواد بستههای صج ،وسایل آشتخانه ،دوتخته کمپل ،یک عدد بالون گاز با حضور معاون وایل و
نمایندههای نهادهای یادشده در مرکز توزی ع شد.

ر
قرییس و محمد حنیف اتمر
ختگزاری فارس ،مولود چاووش اوغلو ،شاه محمود
به گزارش گروه بیالملل ر
وزرای خارجه ترکیه ،پاکستان و افغانستان روز جمعه در یک نشست سه جانبه به متبای آنکارا با موضوع
افغانستان ررسکت کردند.
بنا بر گزارش روزنامه ترکیهای« یت شفق» ،این نشست سه جانبه که به صورت مجازی برگزار شد با صدور
یک بیانیه مشتک به کار خود پایان داد و وزرای خارجه ترکیه ،پاکستان و افغانستان از طالبان خواستند که
دستیای به صلح پایدار در
تعهد خودش را برای «حصول به یک راه حل مبتت بر مذاکره به منظور
ر
افغانستان» نشان دهد.
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ر
قرییس و محمد حنیف اتمر بر تعهد کشورهای خودشان در حمایت از
مولود چاووش اوغلو ،شاه محمود
یک افغانستان دارای صلح ،استقالل ،دموکراتیک و یکپارچه تاکید کردند.
رهتی خود
بنا بر این بیانیه ،تن ها راه حصول به صلح پایدار در افغانستان از طریق فرایند سیایس به ر
افغانستایها و مذاکرات فراگت دروی بی گروههای افغانستای است.
وزرای خارجه این سه کشور حمایتشان را از فرایند صلح افغانستان و مذاکرات جاری در دوحه قطر را اعالم
کردند.
در بیانیه چاووش اوغلو ،شاه محمود ر
قرییس و محمد حنیف اتمر از تالشهای ترکیه ،قطر و سازمان ملل
به منظور برگزاری کنفرانس استانبول صحبت شده و از این تالشهای تمجید شده است.

ختها آمده بود که کنفرانس صلح افغانستان که قرار بود  ۲۴آوریل (پنجم اردیبهشت) در استانبول
پیشت در ر
برگزار شود تا بعد از ماه رمضان به تعویق افتاد(
در بیانیه وزرای خارجه ترکیه ،پاکستان و افغانستان در این باره اعالم شد« :بعد از رایزیهای ر
فشده و
طوالی با همه طرفها ،کنفرانس استانبول به تعویق افتاد البته با این دید که برگزاری کنفرانس در زمای
انجام شود که ررسایط برای رسیدن به ر
پیشفت معنادار مناسبتر باشد».
دیپلماتهای ارشد آنکارا ،اسالم آباد و کابل تداوم خشونتها و به ویژه تعداد باالی تلفات غتنظامیان در
افغانستان و حمالت به کارکنان ررسکتهای دولت ،فعاالن جامعه مدی ،روزنامه نگاران ،کارکنان رسانهها و
مدافعان حقوق ر
بش را محکوم کردند.
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وزرای خارجه ترکیه ،پاکستان و افغانستان در این بیانیه مشتک بر «نیاز فوری برای اعالم آتش بس فوری»
برای پایان دادن به حجم باالی خشونت در افغانستان و همواره کردن یک جو مناسب برای پیگتی مذاکرات
صلح تاکید کردند.
آنها همچنی بر اراده مشتک هر سه کشور ترکیه ،پاکستان و افغانستان به منظور مقابله با تروریسم در
همه اشکال آن تاکید کردند.
بخیس از بیانیه مشتک چاووش اوغلو ،شاه محمود ر
در ر
قرییس و محمد حنیف اتمر ،از نقش مهم کشورهای
همسایه افغانستان به ویژه ایران و پاکستان در زمینه متای بیش از چهار دههای از مهاجران و پناهندگان
افغانستای تمجید شده است.
آنها همچنی خواستار ایجاد ررسایط الزم در افغانستان به منظور بازگشت داوطلبانه ،ایمن ،آبرومندانه،
رسی ع و پایدار آنها (پناهجویان و مهاجران افغانستای به کشورشان) از طریق یک طرح دارای منابع کاق»
شدند.
وزرای خارجه این سه کشور همچنی از جامعه بیالملیل خواستند به ارائه کمکها به کشورهای متبان
مهاجران و پناهجویان افغانستای برای رفع نیازهای اسایس آنها و حمایت از بازگشت آنها و تالشهای دولت
افغانستان برای برگرداندن اتباع خود ادامه دهند.
در بخش دیگری از بیانیه مشتک آنها ،بر عزم سه کشور برای تقویت همکاری در زمینههای حمل و نقل،
ی
ر
آموزیس ،اجتمایع ،فرهنیک و
تجارت ،انرژی و مراودات بی اتباع کشورهایشان و همچنی تقویت تعامالت
گردشگری تاکید شد.
رایزی درباره تاثتات همه گتی ویروس کرونا در رشد اقتصادی و سالمت عمویم،ییک دیگر از محورهای
رایزی وزرای خارجه ترکیه ،افغانستان و پاکستان بود .آنها خواستار افزایش همکاریهای بیالملیل برای رفع
موثر این چالش و مساعدت مایل از کشورهای در حال توسعه برای مقابله با همه گتی کرونا شدند.
ر
قرییس و محمد حنیف اتمر وزرای خارجه پاکستان و
بنا بر گزارش روزنامه یت شفق ترکیه ،شاه محمود
افغانستان از دولت و مردم دوست و برادر ترکیه به دلیل متبای از این نشست سه جانبه قدردای کردند.
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