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ر
می کامل اخبار
شماری از پناهجویان افغان که برای درخواست پناهندهگ به ر
دفی کمیساریای عایل پناهندهگان سازمان ملل
متحد در هند مراجعه کردهاند ،یمگویند که اکنون با جریمه سنگی «اقامت غیمجاز» در این کشور روبهرو
هستند .شماری از پناهجویای که درخواستشان از سوی کشورهای مقصد رد شده است یا هم کسای که
درخواست پناهندهگشان را لغو کردهاند و اکنون قصد بازگشت به افغانستان را دارند ،یمگویند که از سوی
هند به پرداخت  ۵۰هزار کلدار جریمه اقامت غیمجاز مجبور شدهاند .آنان شکایت دارند که در حال حاض
با مشکالت اقتصادی زیادی روبهرو اند و توان پرداخت این مقدار پول را ندارند .از این رو این پناهجویان از
دولت افغانستان یمخواهند که در این زمینه با کشور هند گفتوگو و رشایط بازگشت آبرومندانهشان به
افغانستان را فراهم کند .در همی حال سفارت افغانستان در هند یم گوید که این مقدار جریمه براساس
قانون هند اخذ و باالی همه پناهجویان تطبیق یمشود .مسووالن در این سفارت اما تاکید دارند که این
موضوع را با دولت هند در میان یمگذارند تا بتوانند این بار سنگی را رفع کنند یا مقدار جریمهها را کاهش
دهند .وزارت مهاجرین و عودتکنندهگان نی تایید یمکند که مشکالت پناهجویان به این وزارت رسیده است
و براساس فرمان رییس جمهور ،قرار است یک هیأت برای حل این مشکل عازم هند شود.
برخ از فعاالن مدی و پناه جویان افغان مقیم هند که خواهان بازگشت به افغانستان هستند ،یمگویند که
به دلیل اقامت غیمجاز با جریمه سنگی کشور هند روبهرو شدهاند .این پناهجویان یمگویند که برای
درخواست پناهندهگ به ر
دفی کمیساریای عایل پناهنده گان سازمان ملل متحد در هند مراجعه کرده بودند و
سیی شدن چندین سال ،درخواست شان پذیرفته نشده است ،از این رو قصد دارند که به
اکنون بعد از ر
کشور بازگشت کنند .اجمل ،یک تن از پناهجویان است که با  ۱۵عضو خانوادهاش چهار سال پیش به هند
ر
امنین افغانستان را ترک کرده و به ییک از
رفته است .او به روزنامه ۸صبح گفت که به دلیل مشکالت
غری درخواست پناهندهگ دادهاند .این پناهجوی افغان افزود که پس از سالها انتظار هنوز
کشورهای ر
ر
شنوشتشان معلوم نشده و اکن ون که قصد بازگشت به افغانستان را دارند ،مجبورند پول هنگفن را جهت
اقامت غیمجاز به دولت هند پرداخت کنند .به گفته او ،مهاجرای که بیش از میعاد اقامه یا زمان ویزایشان
در هند مسکن گزیده باشند و دوباره بخواهند خاک این کشور را ترک کنند ،دولت هند از هر نفر  ۵۰هزار
کلدار هندی جریمه اخذ یمکند .به این ترتیب فامیل اجمل که  ۱۵نفر عضو دارد ،مجبور است  ۷۵۰هزار
کلدار هندی را جهت اقامت غیمجاز به این کشور جریمه پرداخت کند.
از سوی دیگر او خاطرنشان کرد که ر
دفی کمیساریای عایل پناهندهگان سازمان ملل متحد به پناهجویای که
به این کمپ مراجعه یمکنند ،یک کارت مخصوص توزی ع یمکند .این کارت اما به گفته او در هند مدار اعتبار
نیست و دارنده آن حق کار و آموزش را ندارد .او این نهاد را به یتوجیه متهم کرد و گفت « :ر
دفی پناهندهگ
ر
ر
سازمان ملل متحد بسیار یتوجه است .ر
وقن ثبت نام یمکند ،دو سال بعد مصاحبه یمگید .کاری که
ر
یمدهد ،اعتبار ندارد ».او از حکومت و سفارت افغانستان مقیم هند خواست که به این مشکالت پناهجویان
رسیدهگ و زمینه بازگشتشان به افغانستان را تسهیل کنند.
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 5
د اطالعاتو او عامه اړیکو ریاست

نوید یک تن دیگر از پناهجویان است که با خانوادهاش در هند زندهگ یمکند .او نی به ییک از کشورهای
غری درخواست پناهندهگ داده بود ،اما به دلیل مشکالت درخواستش را لغو کرده است .او گفت ،زمای
ر
.
که یمخواسته به افغانستان برگردد ،با جریمه سنگی مواجه شده است نوید بیان کرد که پیش از این جریمه
برای اقامت غیمجاز ده هزار کلدار بود ،اما اکنون این رقم به  ۵۰هزار کلدار افزایش یافته است .او که
خانوادهاش پنج عضو دارد ،مجبور است برای هرکدام  ۵۰هزارکلدارکه مجموع آن  ۲۵۰هزارکلدار یمشود،
به هند به دلیل اقامت غیمجاز پرداخت کند .این پناهجو خاطرنشان کرد که در رشایط بیکاری آنها ،پره
کردن این مقدار پول کاری دشوار است .او نی از دولت افغانستان خواست که در این راستا به پناهجویان
همکاری کند تا آنان بتوانند به کشور برگردند.

نثاراحمد شیزی ،فعال مدی و سیایس در هند ،از این وضعیت انتقاد یمکند و یمگوید که سفارت و دولت
افغانستان به وضعیت مهاجران مقیم هند توجه ندارند .به گفته آقای شیزی ،پناهجویای که برای
درخواست پناهندهگ به ر
دفی کمیساریای عایل پناهندهگان سازمان ملل متحد در هند مراجعه یمکنند،
سیی کنند تا درخواستشان مشخص شود .به این ترتیب به گفته او زمان قانوی
مجبورند چندین سال را ر
که در ویزا برایشان داده یمشود ،تکمیل شده و پس از آن به گونه غیقانوی تا معلوم شدن درخواستشان
در این کشور اقامت اختیار یمکنند .او گفت« :زمای که درخواستشان رد یمشود و بخواهند پس به
ً
افغانستان برگشت کنند ،جریمه یمشوند .مثال کسای که وقت ویزایشان گذشته باشد ۵۰ ،هزار کلدار
ً
هندی جریمه یمشوند .قبال کم بود ،اما حاال تا  ۵۰هزار رسیده است .اگر جریمه را رنیدازد ،آن پناهجو گرو
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یمماند .برای افغانها اجازه کار و امکانات صیح نیست .کار که نباشد ،پول هم نیست .در حالت یش ر
نوشن
ر
قرار یمگید .ر
وقن بخواهد به افغانستان برگردد ،پول ندارد».
ر
گذاشی این مشکالت با سفارت و دولت افغانستان ،تاکنون
این فعال مدی ترصی ح کرد که عیلرغم در میان
کدام اقدایم نشده است .او افزود که دولت افغانستان به شهروندانش «دلسوزی» ندارد و اگر دلسوزی
داشته باشد ،این مشکل حل خواهد شد .آقای شیزی خاطرنشان کرد که اگر این مشکل حل شود ،تعداد
زیادی از افغانها یمخواهند که به کشور برگردند.
در همی حال سفارت افغانستان در هند تایید یمکند که افغانهای مهاجر در آن کشور با مشکالت زیادی
ر
دستوپنجه نرم یمکنند .عبدالحق آزاد ،مسوول ر
مطبوعای سفارت افغانستان در هند ،به روزنامه
دفی
 ۸صبح گفت که این جریمه براساس قانون هند وضع شده و از تمایم پناهجویان مقیم این کشور اخذ یمشود.
آقای آزاد اما بیان کرد که هند به تازهگ مقدار جریمه را افزایش داده است .براساس معلومات وی ،پیش از
این هند برای اقامت غیمجاز از یک روز تا  ۱۵روز  ۵۰۰کلدار ،از  ۱۶روز تا  ۹۰روز پنج هزار کلدار ،از ۹۱
روز تا دو سال ده هزار کلدار و بیشتر از آن  ۲۰هزار کلدار اخذ یمکرد ،این رقم اما در حال حاض به ۵۰
ر
مطبوعای سفارت افغانستان در هند ترصی ح کرد که به دلیل شیوع
هزار کلدار افزایش یافته است .مسوول
ویروس کرونا در این کشور قرنطی وضع شده است و پس از رفع قرنطی ،سفارت افغانستان تالش خواهد
کرد تا این مشکل را حل کند.
در عی حال وزارت امور مهاجرین و عودتکنندهگان نی تایید یمکند که شکایتهای را از سوی افغانهای
مقیم هند دریافت کرده است .مرتض رسویل ،رییس بخش حقوق این وزارت ،به روزنامه ۸صبح گفتههای
این پناهجویان را تایید کرد و گفت که رییس جمهور دستور داده تا ر
هیأی جهت حل این مشکل به هند سفر
کند .او اما افزود که به دلیل همهگیی ویروس کرونا ،این سفر با تأخی مواجه شده است .آقای رسویل
تأکید کرد که در صورت فروکش کردن ویروس کرونا ،یک هیأت از سوی این وزارت به هند سفر یمکند تا
این مشکل را حل کند.
گفتن است که میان پناهجویان افغان در هند در سالهای اخی افزایش یافته است .براساس آمارهای
رسیم در حال حاض بیش از  ۱۶هزار پناهجوی افغان در هند به ش یمبرند .آمارهای غیرسیم اما حکایت
بیشتر از این دارد .براساس آمارهای غیرسیم ،در حال حاض بیش از  ۲۱هزار افغان در هند زندهگ یمکنند
و شماری از آنان به ر
دفی کمیساریای عایل پناهندهگان سازمان ملل متحد در هند مراجعه کردهاند تا اقامت
کشور سویم را دریافت کنند.

ر
مدییانه را یک رشمساری اسایس
شفقناافغانستان-پاپ فرانسیس فاجعه اخی برای مهاجران در آبهای
خواند.
روییز ،پاپ غرق شدن قایق مهاجران در ر
به گزارش شویس ترجمه شفقناافغانستان به نقل از ر
مدییانه و
مرگ  ۱۳۰انسان را یک تراژدی کامل و رشمساری بزرگ خواند .این درحایل است که برخ گزارشها فاش
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کردهاند که کشورهای درگی در این حادثه هیچ توجیه به درخواست کمک نهادهای امدادرسان در صحنه
لین پیدا شده اما اجساد بقیه مهاجران پیدا نشده است.
نکردهاند .حدود  ۱۰جسد در سواحل ر

پاپ فرانسیس رهی کاتولیکهای جهان افزود :من ر
اعیاف یمکنم که با مرگ این انسانها هر روز احساس
ر
ر
بیشیی یمکنم؛ آنها انسان بودند که دو روز تمام درخواست کمک کردند اما کیس به آنها کمک نکرد؛
درد
ر
برادران و خواهران اجازه بدهید امروز روز شمساری است.
ر
مهاجری سازمان ملل تائید کرده درخواست هیچ یک
این مهاجران درحایل غرق شدهاند که ییک از مسئوالن
از نهادهای کمکرسان در صحنه حادثه از سوی کشورهای همسایه پاسخ داده نشده است.

ر
منتش شد نشان داد
نظرسنیح که امروز (یکشنبه)
خیگزاری فارس ،نتایج یک
ر
به گزارش گروه بیالملل ر
بیش از نییم از آمریکایها از عملکرد «جو بایدن» در ارتباط با افزایش مهاجران از آمریکای مرکزی و
بخصوص وضعیت کودکان بدون شپرست در مرز ایاالت متحده با مکزیک رضایت ندارند.
ر
واشنگی پست/ای رییس نیوز» نشان داد  ۵۳درصد
نظرسنیح «
خیی «هیل»،
ر
به گزارش وبگاه ر
پاسخ دهندگان گفتند با کاری که بایدن در ارتباط با مدیریت افزایش تعداد مهاجران و پناهجویای که به مرز
یمرسند انجام داده ،تا حدی مخالف هستند .در مقابل تنها  ۳۷درصد اعالم رضایت کردند .حدود نییم از
آنها— ۴۴درصد— هم به شدت با عملکرد وی مخالف بودند.
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در عی حال ،در بی دو حزب دموکرات و جمهوریخواه تفاوت دیدگاه در این خصوص قابل توجه بود .در
حایل که  ۶۴درصد دموکراتها با عملکرد وی در مرزها موفق بودند ،تنها  ۱۰درصد جمهوریخواهان چنی
نظری داشتند.
نظرسنیح بعد از هفتهها فشار بر دولت بایدن از سوی منتقدان جمهوریخواه که یمگویند تغیی
نتایج این
ر
ر
سیاستهای سختگیانه مهاجری ترامپ از جمله سیاست «در مکزیک بمان» باعث افزایش شمار مهاجران
ر
در مرزهای آمریکا شده ،ر
انتخابای
منتش شد است .از سوی دیگر منتقدان چپ یمگویند بایدن از وعدههای
خود در خصوص کمک به مهاجران ثبت نشده و آزاد کردن کودکان از بازداشتگاههای مرزی دولت آمریکا
عقب نشسته است.
این نتایج همچنی در آستانه سخیای بایدن در نشست ر
مشیک کنگره ر
منتش شده که قرار است اواخر این
ً
هفته به مناسبت  ۱۰۰روزگ دولت وی که احتماال به موضوع مهاجرت هم خواهد پرداخت ،ایراد شود.
ً
جو بایدن اخیا برای اولی بار از زمایکه به عنوان رئیسجمهور برگزیده شد ،رکورد ریسابقه پناهجویان در
مرز مکزیک و آمریکا را به عنوان «بحران» توصیف کرد و گفت که اوضاع در مرز آمریکا ،طرحهای وی برای
ر
بیشی از شاش جهان را تضعیف کرده است.
پذیرش پناهجویان
ر
واشنگی پست/ای رییس بی  ۱۸تا  ۲۱آوریل ( ۲۹فروردین تا اول اردیبهشت) با رشکت بیش از
نظرسنیح
ر
هزار آمریکای و حاشیه خطای  ۳.۵درصد انجام شد.
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در این نوشته به ر
تشی ح خدمات هالل احمر ترکیه برای مهاجران و توضیح موضوع انسجام اجتمایع
خواهیم پرداخت.
ترکیه به دلیل موقعیت جغرافیای خود در مسی اصیل مهاجرت قرار گرفته و در طول تاری خ همیشه شاهد
موج مهاجرتهای بزرگ و کوچک بوده و از آنها میبای کرده است.
در حایل که از یک سو ،افزایش ی ر
ثبایهای سیایس مداوم در منطقه جغرافیای که ترکیه در ان واقع شده،
ر
سبب افزایش میان مهاجرتها شده است ،از سوی دیگر با افزایش قدرت اقتصادی و ثبات سیایس ،ترکیه
تبدیل به یک مرکز جذب مهاجر در منطقه شده است .ترکیه که تا همی اواخر در زمینه مهاجرت به عنوان
یک کشور تر ر
انزین شناخته یمشد ،اکنون با افزایش قدرت اقتصادی و ثبات به یک کشور هدف شده است.
انسجام به معن اضمحالل فرهنیک یا ادغام در فرهنگ دیگر نیست .انسجام زمای اتفاق یمافتد که جامعه
میهمان یعن مهاجران و جامعه میبان یعن مردم محیل بتوانند به شکیل آگاهانه و داوطلبانه ،یکدیگر را به
طور متقابل درک کنند .انسجام به معن یک تعامل فعال و داوطلبانه در فعالیتهای اجتمایع با یک رویکرد
مهاجر محور است .در ترکیه هدف اصیل فعالیتهای انسجام ،مجهز کردن فرد مهاجر به دانش و مهارتهای
است که بتواند در سایه آنها در کشوری که اسکان داده یمشود یا هنگام بازگشت به کشور خود ،بدون
واسطه شخص ثالث ،زندگ مستقیل را در همه زمینههای اجتمایع به پیش ربید.
انسجام اجتمایع
ر
جمعین هالل احمر ترکیه با رشکت دادن مهاجرین از ملیتهای مختلف و به
برنامه انسجام اجتمایع مرکز
ویژه سوریه که با فرار از جنگ داخیل ،درگیی ،تروریسم و نظایر آن مجبور به مهاجرت اجباری به ترکیه
ر
همزیسن
شدهاند و نی مردم جامعه میبان سیع دارد با برنامهریزی فعالیتهای مختلف از توسعه فرهنگ
مسالمتآمی جوامع حمایت کند .در این پروژهها و برنامهها که جامعه مهاجر و نی داوطلبین از جامعه
میبان در آن رشکت داده یمشوند ،نهادهای مدی مختلف فعال در این زمینه و نی سازمانها و نهادهای
ر
ر
دولن و
دولن نی مشارکت فعایل یمکنند و بدین ترتیب زمینه توسعه مهارت و پتانسیل نهادهای
ذیربط
ر
ر
مدی در این زمینه فراهم شده و به تعداد بیشیی از مهاجرین دسییس حاصل یمشود.
"برنامه انسجام اجتمایع" برای تحقق این فعالیتها از چهار برنامه فریع تشکیل شده است که عبارتند از:
ر
همزیسن مسالمتآمی،
 -1توسعه فرهنگ
 -2داوطلبانه بودن فعالیتها،
 -3تقویت جامعه ر
دولن و مدی،
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 10
د اطالعاتو او عامه اړیکو ریاست

 -4مشارکت جامعه در فعالیتهای مختلف و مسئولیتپذیری

اصول اسایس
هنگام ارائه فعالیتهای انسجام اجتمایع ،اصول اسایس سازمان صلیب شخ و هاللاحمر جهای و نی
ارزشهای هالل احمر ترکیه دنبال یمشود .این اصول و ارزشها را یمتوان در هفت مورد خالصه کرد:
احیام به ارزشهای ذینفعان :ر
 -1ر
احیام به تفاوتهای فرهنیک ،ارزشها و اعتقادات ذینفعان (اعم از ذینفعان
جامعه میهمان یعن مهاجران و جامعه میبان یعن مردم محیل)،
 -2مشارکت جامعه :مشارکت کلیه افراد جامعه اعم از مردم محیل و مهاجر در تمام فعالیتها و کارهای
اجرای اعم از برنامهریزی ،اجرا ،توسعه و بازخورد)،
 -3مسئولیت پذیری :انجام کارها و برنامهها به ر
رویس شفاف ،اطالعرسای منظم به ذینفعان در مورد
فرآیندها و کارهای انجام گرفته یا در حال انجام و ایجاد مکانییم که ذینفعان بتوانند درخواستها ،شکایات،
نظرات و پیشنهادات خود را ارائه کرده و اطالعات مربوط به برنامه را نی دریافت کنند.
 -4پیوی از اصول اسایس :مبنا قرار ر
گرفی اصول اسایس هالل احمر ترکیه در کلیه فعالیتها،
 -5حمایت از سیاستگذاری :حمایت از تدوین ،اجرا و توسعه سیاستهای دولت در زمینه انسجام اجتمایع،
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 -6پشتیبای از جامعه مدی :حمایت از آندسته از سازمانها و نهادهای مدی که در جهت حمایت از
سیاستهای ر
دولن فعالیت یمکنند و کمک به ایجاد ظرفیت این نهادها و توسعه ظرفیتها،
 -7داوطلبانه بودن :در تمایم مراحل برای اجرای موثر فعالیتهای داوطلبانه باید سیاست داوطلبانه تعیی
شده توسط اداره هماهنیک داوطلبانه هالل احمر تركيه رعایت شود.

شفقنااافغانستان-افغانستان از جملۀ کشورهایست که شمار زیادی از شهروندانش به دلیل ناامن ،بیکاری
و فراهم نبودن رشایط الزم زندگ ،مهاجرت نامنظم را در پیش یمگیند.
به گزارش خیگزاری شفقناافغانستان به نقل از سالم وطندار ،شهروندان برای دست ر
یافی به زندگ آرام از
ر
طریق مهاجرت نامنظم به کشورهای اروپای یمروند که متقبل دشواریهای زیادی نی یمشوند .شهروندان
کشور از خطرات مهاجرت نامنظم واقف نیستند و از جانب دیگر درخواست پناهندگ شمار آنان از سوی
کشورهای مهاجرپذیر رد یمشود.

مشکالت مهاجرت نامنظم تنها به زندهرسیدن در کشورهای اروپای خالصه نیمشود ،بل پناهجوی
افغانستای با رد درخواست پناهجوی ،مشخصنشدن درخواست پناهندهگ ،گنگبودن شنوشت و خطر
بازگشت دوباره به افغانستان روبهرو است.
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شیوع ویروس کرونا در یک سال اخی رنج پناهجویان را مضاعف کرده و تأثیات منف بر زندگ آنان در
بیشی کشورهای اروپای برای مهار و ر
ر
کشورهای اروپای گذاشته است.
کنیل این ویروس محدودیتهای
زیادی را وضع کردهاند.
ساخت و تطبیق پالییسهای جدید کشورهای اروپای یک چالش دیگر در برابر زندگ پناهجویان افغانستای
است .آنان با بیکاری ،عدم دستریس به خدمات صیح و مشکالت روای دستوپنجه نرم یمکنند.
عبدالباسط انصاری ،مشاور بخش رسانههای وزارت مهاجران وبازگشتکنندهگان یمگوید ،با همهگیی
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.
همهگیی ویروس کرونا تنها روی زندهگ پناهجویان افغانستای در کشورهای اروپای اثر نگذاشته ،بلکه
آنایکه قرار بود به گونۀ نامنظم به کشورهای اروپای مهاجرت کنند ،نی نتوانستهاند راه مهاجرت را در پیش
گیند.
افزایش مهاجرات شهروندان به بیون از کشور سبب شده که دولت با همکاری شماری از نهادهای بیالملیل
نهادی را با نام مرکز معلومات مهاجرت یا » « MRCدر کشور ایجاد کند .مسئوالن این نهاد یمگویند ،برای
کاهش و جلوگیی از مهاجرتهای نامنظم برنامههای آگایهدیه عامه را روی دست گرفتهاند.
مسئوالن وزارت مهاجران و بازگشتکنندهگان یمگویند ،از آغاز سال  ۲۰۲۱میالدی ،حدود  ۳صد و ۴۷
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 یمدهد که از آغاز سال  ۲۰۲۰میالدی و همزمان با شیوع ویروس کرونا۸۶۰ ،
هزار مهاجر افغانستای به کشور برگشتهاند.
مسئوالن وزارت مهاجران و بازگشتکنندهگان یمگویند ،با همهگیی ویروس کرونا آمار بازگشتکنندهگان
به کشور نی افزایش یافته است.

خینگار حوزه کارگری و حقوق ر
بش است که مشکالت مردم در مناطق
بونت» ر
به گزارش ایلناِ « ،ا ِتل ِ
خاورمیانه و شمال آفریقا را مورد برریس قرار یمدهد .او در آخرین گزارش خود ،وضعیت کودکان کار لبنای
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را به رشته تحریر درآورده است .نویسنده گزارش اطالعات خود را از مشاهدات میدای به دست آورده
ر
منتش شده ،در ادامه یمخوانید :
است .ترجمه این گزارش مفصل را که در Equal Times
خیابانهای پرپیچ و خم شهر قدییم طرابلس (دومی شهر بزرگ لبنان) شاهد حضور کودکای است که
کیسههای پالستییک میوه یا خریدهای ر
مشییان را حمل یمکنند .چنی تصویری ،موضویع آشنا برای ساکنان
سیی ر
فرویس اشتغال دارند که
و عابران خیابانهای شهر محسوب یمشود .کودکای در مغازههای میوه و ر
مسئولیت تمی کردن قفسهها را برعهده دارند .برخ از کودکان نی در کافهها شاغلند و باید برای «مناقیش»
(یک صبحانه لبنای) خمی آماده کنند .

به طور قطع و یقی ،نباید شاهد حضور کودکان در عرصه کار باشیم ویل کار کودک در همه جا به یک
پدیده روتی تبدیل شده است .با وجود اینکه فعاالن حقوق کودکان و سازمانهای مثل صندوق حمایت از
کودکان سازمان ملل متحد ،برنامه جهای غذا و کمیساریای عایل پناهندگان سازمان ملل در جهت مبارزه با
ر
حماین و مبارزه با کار کودک با
پدیده کار کودک تالش یم کنند اما واضح و آشکار است که سیاستهای
ر
واقعین نگرانکننده و انکارنشدی است که باید مورد رسیدگ قرار بگید .
شکست مواجه شدهاند .کارکودک
شهر بندری طرابلس لبنان ،دومی شهر پرجمعیت این کشور به حساب یمآید و بالغ بر  ۲۵۰هزار نفر
ر
میقای» و «کرایم» و از رجل سیایس سابق در این شهر
جمعیت دارد .علیغم اینکه دو خانواده ثروتمند «
ساکن هستند .ترابلس نه تنها از فقیترین شهرهای لبنان به حساب یمآید بلکه ییک از فقیترین شهرهای
ر
مدییانه نی قلمداد یمشود .گرویه از مردم لبنان به همراه پناهندگای از کشورهای
منطقه جغرافیای
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ر
فلسطی ،سوریه در این شهر زندگ یمکنند و در بخش اقتصاد غیرسیم اشتغال دارند.
دستفرویس،
رایجترین شیوه تامی معیشت در این منطقه است که ساعت کاری و دستمزد مشخص ندارد .
معیشن ر
ر
بنا بر اظهارات فعاالن حقوق ر
نایس از فقر و پدیده کودکان کار در دو سال گذشته
بش ،مشکالت
افزایش یافته است .چنی رشاییط به دلیل بحران اقتصادی و ی ر
ثبای سیایس در این کشور آسیای است.
ر
حدود نییم از جمعیت لبنان زیر خط فقر زندگ یمکنند ،نزدیک به  ۶۰درصد از مردم طرابلس زیر خط فقر
ر
بیشی است .همچنی نرخ
قرار دارند که این میان نسبت به میانگی کیل نرخ بیکاری کشور ۱۰ ،درصد
بیکاری در شهر حدود  ۸۰درصد برآورد یمشود .
فقر و برخوردار نبودن از حداقلها باعث یمشود تا کودکان از مسلمترین حق خود یعن آموزش محروم
بمانند ،خانوادهها به این نتجه یمرسند که تحصیل هیچ کمیک به بهبود معیشت و تغذیه آنها نخواهد کرد
به همی دلیل با هدف آینده ر
بهی ترک تحصیل یمکنند .بسیاری از کودکان در  ۱۲سالگ مدرسه را برای
همیشه ترک یمکنند تا برای تامی مخارج خانوادههای خود وارد بازار کار شوند .
ییک از کودکان کار که از مهاجران مرصی است درباره رشایط زندگ خود توضیح داد ۱۴ :سال دارم و از ۱۲
قلن ،شغل خود را از دست داده و توانای کار فیییک
سالگ اشتغال را آغاز کردم .پدرم به دلیل بیماری ر
سنگی را ندارد .تنها منبع درآمد خانواده دستمزد من و برادرانم است؛ اجارهبها در شهر «عکار »گران است،
به دلیل ارزان بودن اجارهبها در «باب التبانه» ،ما به این محله نقل مکان کردهایم .
درآمد روزانه او ۱۰ ،هزار پوند لبنای است .اگرچه ساعات کاری آنها زیاد است و باید مورد توجه قرار گید
اما نکته اسایس این است که با توجه به کاهش ارزش پول میل لبنان ،درآمد روزانه این کودک حدود یک
پوند انگلیس در روز است .هنگام شیوع جهای بیماری کرونا ،او تصمیم یمگید تا بار دیگر تحصیل را آغاز
کند اما پایی بودن شعت و گران بودن ر
دستیای به این هدف هستند .
اینینت ،موانع بزرگ او در
ر
در نزدییک معادن زغالسنگ ،مروان ۱۳ساله به همراه دو نوجوان دیگر در یک مکانییک مشغول به کار
هستند و در هر هفته  ۳۵هزار پوند لبنای دستمزد دریافت یمکنند .مروان فرزند وسط خانواده است و ۸
خواهر و برادر دارد .خواهر و برادران کوچک او ،زبالهگرد هستند و در قبال یک کیلو آهن قراضه۵۵۰۰ ،
پوند لبنای دریافت یمکنند .درآمد فرزندان خانواده پاسخگوی هزینههای آب ،برق وگاز است .پدر خانواده،
کمیی در ر
نقاش ساختمای است اما شیوع کووید  ۱۹باعث شده است تا فرصتهای ر
دسیس او قرار بگید .
سیاست مقامات طرابلس ی یک از دالیل افزایش ترک تحصیل کودکان و افزایش پدیده کودکان کار محسوب
ر
دولن و  ۲۴مدرسه
یمشود .براساس گزارش سازمانهای مردم نهاد محیل ،این شهر  ۹۰مدرسه ابتدای
غیانتفایع دارد که  ۶۹هزار کودک در آن تحصیل یمکنند .
مشکالت بزرگ و آینده نامعلوم کودکان پناهنده
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لبنان و سوریه مرز ر
مشیک دارند .هزاران مهاجر سوری به دلیل
مشیک دارند و از نظر تارییح گذشتهای
فرار از جنگ وارد خاک لبنان شدند .آنها به عنوان پناهنده پذیرفته نشدند بلکه به عنوان یک مهمان
پذیرفته شدند .حدود  ۹۱۴هزار نفر وارد خاک لبنان شدند ،پس از گذشت یک دهه ،رشایط
اجتمایع_اقتصادی آنان با توجه به تغیی نگرشها تغیی کرد و اوضاع وخیم شد .
دو کودک سن سوریاالصل که در لبنان متولد شدهاند در ارتباط با وضعیت اسفناک خود توضیح یمدهند:
هیچکدام از مقامات محیل و کمیساریای عایل پناهندگان سازمان ملل از آنها حمایت نکردهاند ،بنابراین
آنها برای زنده ماندن باید تمام تالش خودشان را بکنند چون هیچ اوراق شناسای در دست ندارند .در سال
 ،۲۰۱۸زمای که بازگشت داوطلبانه سوریها به شزمیهای خود آغاز شد؛ پدر ییک از آنها به شزمی
ر
نوشی ندارد .این دو کودک
مادری بازگشت .آنها از حق تحصیل محروم هستند و توانای خواندن و
یمتوانند بشمارند و برای تامی معیشت خانوادههایشان زبالهگردی یمکنند .
اگرچه آمار و ارقام سازمانهای بیالملیل و سازمانهای مردم نهاد محیل در سالهای اخی بهروز نشده
است اما آنها باور دارند که پدیده کار کودک از نیمه دوم سال  ۲۰۱۹به دلیل بحران اقتصادی و افزایش
خانوادههای فقی ،روندی صعودی داشته است .کمیساریای عایل پناهندگان سازمان ملل در آخرین گزارش
ر
منتش شده در این
خود نسبت به وضعیت پناهندگان سوری هشداردهنده است .بر اساس آمار و ارقام
ر
گزارش ۸۸ ،درصد از مهاجران زیر خط فقر قرار دارند .درآمد روزانه این گروه ناچی است و روزانه کمی از
 ۳دالر دستمزد دریافت یمکنند .
کارفرمایان لبنای در دهههای گذشته کارگران سوری را در زمان برداشت محصوالت کشاورزی خود استخدام
یمکردند .در دهه گذشته ،کارگران فصیل سوری به همراه خانوادههای خود به این کشور آسیای پناه آوردند.
در حال حاض ،حدود  ۷۵درصد از کودکان پناهنده سوری در بخش کشاورزی مشغول به کار هستند ،ییک
از دالیل این امر این است که محدودیتهای قانوی برای جلوگیی از کار پناهندگان سوری وجود ندارد و
بسیاری از کودکان کار سوری در وضعیت بدی به ش یمبرند .
هماهنگ کننده برنامه حمایت از کودکان یونیسف درباره وضعیت این کودکان معتقد است :اگر آنها
یمخواهند از کار قانوی برخوردار شوند باید در کمیساریای عایل پناهندگان ثبتنام کنند یا یک اسپانش
محیل داشته باشند .یونیسف در هماهنیک با سازمانهای غی ر
دولن محیل ،آموزش غیرسیم را در
اردوگاههای موقت پناهندگان به منظور مبارزه با بیسوادی در میان کودکان مهاجر ارائه کرده است .
براساس اظهارات هماهنگکننده یونیسف ،مقامات لبنای گامهای را برای ریشهکن نیوی کار کودکان در
ر
بیشیی دارد .دولت لبنان در سال  ۲۰۱۹سیاست
سالهای اخی برداشتهاند ،این موضوع نیاز به اقدامات
ر
ر
نداشی اوراق مهاجرت،
داشی یا
باز خود را تصویب کرد .بر اساس این ماده قانوی ،مدارس ضف نظر از
تمایم کودکان پناهنده را ثبتنام کردند .
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ر
دولن را دو شیفت کرد تا
وزارت آموزش لبنان به عنوان ییک از متولیان این اقدام ۲۴۰ ،مدرسه ابتدای
کودکان پناهنده سوری بتوانند در کالسها رشکت کنند .هماهنگکننده یونیسف اشاره یمکند ،هنوز موانع
ر
ر
آموزیس و تبعیضهای نژادی در مسی تحصیل کودکان
آموزیس مثل هزینه ایاب و ذهاب کودکان ،هزینههای
لبنای و پناهنده سوری وجود دارد .
برخ از فعاالن حقوق کودک معتقدند ،این مسائل باید به صورت ریشهای حل شود .باز کردن مدارس
ر
ر
بیشی از حق تحصیل کارساز نخواهد بود .کودکان چارهای جز
دولن به منظور برخورداری تعداد کودکان
ر
نوشی کنند تا فرصتهای
کار ندارند درحالیکه باید قادر باشند چند ساعت ضف یادگیی ،خواندن و
ر
بیشیی برای آنها در آینده شود .
یک ابتکار دیگر که توسط وزارت کار راهاندازی شد ،اصالح قانون کار و افزایش حداقل سن کار برای  ۱۵سال
است .حداقل سن ییک از موانع قانوی بر ش راه سازمانهای ر
بشدوستانه است که تالش یمکنند کار کودکان
را ریشهکن کنند .حداقل سن کار در لبنان  ۱۴سال است ،بسیاری از کودکان آموزش عمویم پایه خود را
تمام نیمکنند به دلیل اینکه وارد سن قانوی کار یمشوند.
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