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 صفحه                                                                                                                                     عنوان

 4 -------------------- «هشت صبح» اند رو شدهروبه ن  یسنگ مهیبا جر  «مجازی  اقامت غ» لیافغان در هند به دل انیجو پناه

انهیمهاجران در مد قیپاپ غرق شدن قا مسار  یر  6 ---------------------------------- «شفقنا یخیر گزار » بزرگ خواند  یرا شر

گزار »  دنیبا از عملکرد مهاجریر  ها ی  کایآمر  تیاکی   نر ینارضا  7 ------------------------------------------------ « فاریس یخیر

 9 --------------- « فاریس TRT»  مهاجران و مردم محیل ی   ب انسجام اجتمایع شیدر جهت افزا هیهالل احمر ترک یهابرنامه

   اثرات منف  
 

 11 --------------------------------------------------- «شفقنا یخیر گزار » مهاجران افغان در اروپا  کرونا بر زندگ

 12 --------------------------------------------------------------- «وز یکارگر ن  یخیر گزار » روزگار تلخ کودکان مهاجر در لبنان 
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 اخبار کامل  میر  

 به دفیر کمیساریای عایل پناهندهپناهندهجویان افغان که برای درخواست شماری از پناه
 

گان سازمان ملل گ
مجاز»گویند که اکنون با جریمه سنگی   اند، یممتحد در هند مراجعه کرده رو در این کشور روبه« اقامت غی 

که شان از سوی کشورهای مقصد رد شده است یا هم کسای  که درخواستجویای  هستند. شماری از پناه
 ناهندهپ درخواست

 
گویند که از سوی ازگشت به افغانستان را دارند، یماند و اکنون قصد بشان را لغو کردهگ

مجاز  ۵۰هند به پرداخت  اند. آنان شکایت دارند که در حال حاض  مجبور شده هزار کلدار جریمه اقامت غی 
جویان از ارند. از این رو این پناهر پول را ندرو اند و توان پرداخت این مقدابا مشکالت اقتصادی زیادی روبه

ایط بازگشت آبرومندانهخواهند که در این زمینه با کشور هند گفتدولت افغانستان یم شان به وگو و شر
گوید که این مقدار جریمه براساس افغانستان را فراهم کند. در همی   حال سفارت افغانستان در هند یم

شود. مسووالن در این سفارت اما تاکید دارند که این ن تطبیق یمجویاقانون هند اخذ و باالی همه پناه
ها را کاهش گذارند تا بتوانند این بار سنگی   را رفع کنند یا مقدار جریمهموضوع را با دولت هند در میان یم

است  جویان به این وزارت رسیدهکند که مشکالت پناهگان نی   تایید یمکنندهدهند. وزارت مهاجرین و عودت
 و براساس فرمان رییس جمهور، قرار است یک هیأت برای حل این مشکل عازم هند شود. 

گویند که هستند، یم جویان افغان مقیم هند که خواهان بازگشت به افغانستانبرخ  از فعاالن مدی  و پناه
مجاز با جریمه سنگی   کشور هند روبه گویند که برای یمجویان اند. این پناهرو شدهبه دلیل اقامت غی 

 به دفیر کمیساریای عایل پناهندهدرخواست پناهنده
 

بودند و  گان سازمان ملل متحد در هند مراجعه کردهگ
ی شدن چندین سال، درخواست شان پذیرفته نشده است، از این رو قصد دارند که به  اکنون بعد از سیر

اش چهار سال پیش به هند عضو خانواده ۱۵ا جویان است که بکشور بازگشت کنند. اجمل، یک تن از پناه
و به ییک از   صبح گفت که به دلیل مشکالت امنینر افغانستان را ترک کرده۸رفته است. او به روزنامه 

 دادهخواست پناهندهکشورهای غریر در 
 

ها انتظار هنوز جوی افغان افزود که پس از سالاند. این پناهگ
هنگفنر را جهت  ون که قصد بازگشت به افغانستان را دارند، مجبورند پولشان معلوم نشده و اکنشنوشت

مجاز به دولت هند پرداخت کنند. به گفته او، مهاجرای  که بیش از میعاد اقامه یا زمان ویزای شان اقامت غی 
هزار   ۵۰باره بخواهند خاک این کشور را ترک کنند، دولت هند از هر نفر در هند مسکن گزیده باشند و دو 

هزار   ۷۵۰ارد، مجبور است دنفر عضو  ۱۵کند. به این ترتیب فامیل اجمل که کلدار هندی جریمه اخذ یم
مجاز به این کشور جریمه پرداخت کند.   کلدار هندی را جهت اقامت غی 

جویای  که گان سازمان ملل متحد به پناهاز سوی دیگر او خاطرنشان کرد که دفیر کمیساریای عایل پناهنده
کند. این کارت اما به گفته او در هند مدار اعتبار کنند، یک کارت مخصوص توزی    ع یمبه این کمپ مراجعه یم

 دفیر پناهنده»توجیه متهم کرد و گفت: نیست و دارنده آن حق کار و آموزش را ندارد. او این نهاد را به یر 
 

گ
د. کاریر که دو سال بعد مصاحبه یم کند،نام یم توجه است. وقنر ثبتسازمان ملل متحد بسیار یر  گی 

جویان او از حکومت و سفارت افغانستان مقیم هند خواست که به این مشکالت پناه« دهد، اعتبار ندارد. یم
 و زمینه بازگشترسیده
 

 شان به افغانستان را تسهیل کنند. گ
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 یماش در هند زندهجویان است که با خانوادهنوید یک تن دیگر از پناه
 

کند. او نی   به ییک از کشورهای گ
 داده بود، اما به دلیل مشکالت درخواستش را لغو کرده است. او گفت، زمای  غریر درخواست پناهنده
 

  گ
خواسته به افغانستان برگردد، با جریمه سنگی   مواجه شده است. نوید بیان کرد که پیش از این جریمه که یم

مجاز ده هزار کلدار  هزار کلدار افزایش یافته است. او که  ۵۰بود، اما اکنون این رقم به  برای اقامت غی 
شود، هزار کلدار یم ۲۵۰ار که مجموع آن هزار کلد ۵۰اش پنج عضو دارد، مجبور است برای هر کدام خانواده

مجاز پرداخت کند. این پناه ایط بیکاجو خاطر به هند به دلیل اقامت غی  ره  ها، پ  ری آننشان کرد که در شر
جویان کردن این مقدار پول کاری دشوار است. او نی   از دولت افغانستان خواست که در این راستا به پناه

 همکاری کند تا آنان بتوانند به کشور برگردند. 

 

زی، فعال مدی  و سیایس در هند، از این وضعیت انتقاد یم گوید که سفارت و دولت کند و یمنثاراحمد شی 
زیافغانستان به وضعی جویای  که برای ، پناهت مهاجران مقیم هند توجه ندارند. به گفته آقای شی 

 به دفیر کمیساریای عایل پناهندهخواست پناهندهدر 
 

کنند، گان سازمان ملل متحد در هند مراجعه یمگ
ی کنند تا درخواست ی  شان مشخص شود. به این ترتیب به گفته او زمان قانومجبورند چندین سال را سیر

قانوی  تا معلوم شدن در ن داده یمشاکه در ویزا برای شان خواستشود، تکمیل شده و پس از آن به گونه غی 
شود و بخواهند پس به شان رد یمکه درخواست  زمای  »کنند. او گفت: در این کشور اقامت اختیار یم

 کسای  که وقت ویزایافغانستان برگشت کنند، جریمه یم
ً
هزار کلدار  ۵۰ن گذشته باشد، شاشوند. مثال

 کم بود، اما حاال تا هندی جریمه یم
ً
دازد، آن پناه ۵۰شوند. قبال جو گرو هزار رسیده است. اگر جریمه را نیر
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شنوشنر ها اجازه کار و امکانات صیح نیست. کار که نباشد، پول هم نیست. در حالت یر ماند. برای افغانیم
د. وقنر بخواهد بقرار یم  «ه افغانستان برگردد، پول ندارد. گی 

رغم در میان گذاشیر  این مشکالت با سفارت و دولت افغانستان، تاکنون  این فعال مدی  ترصی    ح کرد که عیل
ندارد و اگر دلسوزی « دلسوزی»کدام اقدایم نشده است. او افزود که دولت افغانستان به شهروندانش 

زی خاطر داشته باشد، این مشکل حل خواهد شد. آقای  نشان کرد که اگر این مشکل حل شود، تعداد شی 
 رگردند. خواهند که به کشور بها یمزیادی از افغان

های مهاجر در آن کشور با مشکالت زیادی کند که افغاندر همی   حال سفارت افغانستان در هند تایید یم
فغانستان در هند، به روزنامه کنند. عبدالحق آزاد، مسوول دفیر مطبوعایر سفارت اوپنجه نرم یمدست

شود. جویان مقیم این کشور اخذ یمصبح گفت که این جریمه براساس قانون هند وضع شده و از تمایم پناه۸
 مقدار جریمه را افزایش داده است. براساس معلومات وی، پیش از آقای آزاد اما بیان کرد که هند به تازه
 

گ
مجاز از یک ر   ۹۱، از روز پنج هزار کلدار  ۹۰روز تا  ۱۶کلدار، از   ۵۰۰روز  ۱۵وز تا این هند برای اقامت غی 
 ۵۰کرد، این رقم اما در حال حاض  به هزار کلدار اخذ یم ۲۰تر از آن روز تا دو سال ده هزار کلدار و بیش

وع هزار کلدار افزایش یافته است. مسوول مطبوعایر سفارت افغانستان در هند ترصی    ح کرد که به دلیل شی
، سفارت افغانستان تالش خواهد    ویروس کرونا در این کشور قرنطی   وضع شده است و پس از رفع قرنطی  

 کرد تا این مشکل را حل کند. 

های های  را از سوی افغانکند که شکایتگان نی   تایید یمکنندهدر عی   حال وزارت امور مهاجرین و عودت
های صبح گفته۸، رییس بخش حقوق این وزارت، به روزنامه مقیم هند دریافت کرده است. مرتض  رسویل

جویان را تایید کرد و گفت که رییس جمهور دستور داده تا هیأیر جهت حل این مشکل به هند سفر  این پناه
ی ویروس کرونا، این سفر با تأخی  مواجه شده است. آقای رسویل کند. او اما افزود که به دلیل همه گی 

کند تا صورت فروکش کردن ویروس کرونا، یک هیأت از سوی این وزارت به هند سفر یم تأکید کرد که در 
 این مشکل را حل کند. 

ان پناه های اخی  افزایش یافته است. براساس آمارهای جویان افغان در هند در سالگفتن  است که می  
رسیم اما حکایت  برند. جوی افغان در هند به ش یمهزار پناه ۱۶رسیم در حال حاض  بیش از  آمارهای غی 

ر بیش  یمهزار افغان در هند زنده ۲۱سیم، در حال حاض  بیش از تر از این دارد. براساس آمارهای غی 
 

کنند گ
اند تا اقامت  گان سازمان ملل متحد در هند مراجعه کردهو شماری از آنان به دفیر کمیساریای عایل پناهنده

 کشور سویم را دریافت کنند. 

انه ر اپ فرانسیس فاجعه اخی  برای مهاجران در آبپ-شفقناافغانستان مساری اسایس های مدییر ا یک شر
 .خواند

ز، پاپ غرق شدنبه گزارش ش  انه و  ویس ترجمه شفقناافغانستان به نقل از روییر قایق مهاجران در مدییر
مساری ۱۳۰مرگ  ها فاش بزرگ خواند. این درحایل است که برخ  گزارش انسان را یک تراژدی کامل و شر
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 درگی  در این حادثه هیچ توجیه به درخواست کمک نهادهای امدادرسان در صحنه اند که کشورهایکرده
 .پیدا نشده است جسد در سواحل لینر پیدا شده اما اجساد بقیه مهاجران ۱۰اند. حدود نکرده

 

اف یمپاپ فرانسیس رهیر کاتولیک ها هر روز احساس این انسان کنم که با مرگهای جهان افزود: من اعیر
د اما کیس به آنها کمک نکرد؛ تمام درخواست کمک کردن کنم؛ آنها انسان بودند که دو روز ی یمدرد بیشیر 

مساری است برادران و خواهران اجازه  .بدهید امروز روز شر

تائید کرده درخواست هیچ یک  ازمان مللاند که ییک از مسئوالن مهاجریر ساین مهاجران درحایل غرق شده
 .کشورهای همسایه پاسخ داده نشده است  صحنه حادثه از سوی رسان در از نهادهای کمک

گزاریبه گزارش گروه بی    منتشر شد نشان داد نتایج یک نظرسنیحر که امروز )یکشنبه(  فارس، الملل خیر
در ارتباط با افزایش مهاجران از آمریکای مرکزی و  «جو بایدن» ها از عملکرداز آمریکای   بیش از نییم

 .بخصوص وضعیت کودکان بدون شپرست در مرز ایاالت متحده با مکزیک رضایت ندارند

یبه گزارش و  درصد  ۵۳نشان داد « یس نیوزیر واشنگیر  پست/ای»نظرسنیحر  ،«هیل» بگاه خیر
که به مرز   با کاری که بایدن در ارتباط با مدیریت افزایش تعداد مهاجران و پناهجویای   دهندگان گفتند پاسخ
اعالم رضایت کردند. حدود نییم از  درصد  ۳۷رسند انجام داده، تا حدی مخالف هستند. در مقابل تنها یم
 .مخالف بودند هم به شدت با عملکرد وی —درصد ۴۴—هاآن

https://www.farsnews.ir/special/جو%20بایدن
https://www.farsnews.ir/special/جو%20بایدن
https://thehill.com/homenews/administration/550145-majority-disapproves-of-bidens-handling-of-immigration-poll
https://thehill.com/homenews/administration/550145-majority-disapproves-of-bidens-handling-of-immigration-poll
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وزارت امور مهاجرین 
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 خواه تفاوت دیدگاه در این خصوص قابل توجه بود. در رات و جمهوریحزب دموک در عی   حال، در بی   دو 
خواهان چنی   درصد جمهوری ۱۰دند، تنها ها با عملکرد وی در مرزها موفق بو درصد دموکرات ۶۴حایل که 

 .نظری داشتند

د تغیی  گوینخواه که یمجمهوری قدانها فشار بر دولت بایدن از سوی منتاین نظرسنیحر بعد از هفته نتایج
انه مهاجریر ترامپ از جملهسیاست باعث افزایش شمار مهاجران  «در مکزیک بمان»سیاست  های سختگی 

انتخابایر  هایز وعدهگویند بایدن امنتشر شد است. از سوی دیگر منتقدان چپ یم در مرزهای آمریکا شده،
های مرزی دولت آمریکا شتگاهبازدا خود در خصوص کمک به مهاجران ثبت نشده و آزاد کردن کودکان از 

 .عقب نشسته است

ک کنگره منتشر شده که این ای  بایدن در نشست مشیر قرار است اواخر این  نتایج همچنی   در آستانه سخی 
 به موضوع ۱۰۰هفته به مناسبت 

ً
 دولت وی که احتماال

 
 .مهاجرت هم خواهد پرداخت، ایراد شود روزگ

 برای اولی   بار ا جو بایدن
ً
ا سابقه پناهجویان در یر  جمهور برگزیده شد، رکورد که به عنوان رئیسز زمای  اخی 

های وی برای گفت که اوضاع در مرز آمریکا، طرح  توصیف کرد و « بحران»مرز مکزیک و آمریکا را به عنوان 
 . شاش جهان را تضعیف کرده است پذیرش پناهجویان بیشیر از 

کت بیش از شر  فروردین تا اول اردیبهشت( با  ۲۹آوریل ) ۲۱تا  ۱۸یس بی   یر واشنگیر  پست/ای نظرسنیحر 
 .درصد انجام شد ۳.۵هزار آمریکای  و حاشیه خطای 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ی    ح خدمات هالل احمر ترکیه برای مهاجران و توضیح موضوع انسجام اجتمایع  در این نوشته به تشر
 خواهیم پرداخت. 

به دلیل موقعیت جغرافیای  خود در مسی  اصیل مهاجرت قرار گرفته و در طول تاری    خ همیشه شاهد ترکیه 
بای   موج مهاجرت  رده است. کهای بزرگ و کوچک بوده و از آنها می  

های سیایس مداوم در منطقه جغرافیای  که ترکیه در ان واقع شده، ثبایر در حایل که از یک سو، افزایش یر 
ها شده است، از سوی دیگر با افزایش قدرت اقتصادی و ثبات سیایس، ترکیه ان مهاجرتسبب افزایش می   

تبدیل به یک مرکز جذب مهاجر در منطقه شده است. ترکیه که تا همی   اواخر در زمینه مهاجرت به عنوان 
 است.  فزایش قدرت اقتصادی و ثبات به یک کشور هدف شدهاشد، اکنون با یک کشور ترانزینر شناخته یم

 یا ادغام در فرهنگ دیگر نیست. انسجام زمای  اتفاق یم
 

افتد که جامعه انسجام به معن  اضمحالل فرهنیک
بان یعن  مردم محیل بتوانند به شکیل آگاهانه و داوطلبانه، یکدیگر را ب  همیهمان یعن  مهاجران و جامعه می  

های اجتمایع با یک رویکرد وطلبانه در فعالیتطور متقابل درک کنند. انسجام به معن  یک تعامل فعال و دا
های  مهاجر محور است. در ترکیه هدف اصیل فعالیتهای انسجام، مجهز کردن فرد مهاجر به دانش و مهارت

شود یا هنگام بازگشت به کشور خود، بدون است که بتواند در سایه آنها در کشوری که اسکان داده یم
 مستقیل 

 
د. را در همه زمینهواسطه شخص ثالث، زندگ  های اجتمایع به پیش بیر

 انسجام اجتمایع

کت دادن مهاجری های مختلف و به ن از ملیتبرنامه انسجام اجتمایع مرکز جمعینر هالل احمر ترکیه با شر
ی، تروریسم و  ظایر آن مجبور به مهاجرت اجباری به ترکیه نویژه سوریه که با فرار از جنگ داخیل، درگی 

بان سیع دارد با برنامهشده های مختلف از توسعه فرهنگ همزیسنر ریزی فعالیتاند و نی   مردم جامعه می  
ها که جامعه مهاجر و نی   داوطلبین  از جامعه ها و برنامهوژهآمی   جوامع حمایت کند. در این پر مسالمت

کت داده یم بان در آن شر ها و نهادهای شوند، نهادهای مدی  مختلف فعال در این زمینه و نی   سازمانمی  
کنند و بدین ترتیب زمینه توسعه مهارت و پتانسیل نهادهای دولنر و ذیربط دولنر نی   مشارکت فعایل یم

یس حاصل یممدی  در  ی از مهاجرین دسیر  شود. این زمینه فراهم شده و به تعداد بیشیر

 ها از چهار برنامه فریع تشکیل شده است که عبارتند از: "برنامه انسجام اجتمایع" برای تحقق این فعالیت

،توسعه فرهنگ همزیسنر مسالمت -1  آمی  

 ها،داوطلبانه بودن فعالیت -2

،تقویت جامعه دولنر و مد -3  ی 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 پذیریهای مختلف و مسئولیتشارکت جامعه در فعالیتم -4

 

 اصول اسایس

 و نی   شخ و هالل صلیبهای انسجام اجتمایع، اصول اسایس سازمان هنگام ارائه فعالیت
احمر جهای 

 توان در هفت مورد خالصه کرد: ها را یمشود. این اصول و ارزشارزشهای هالل احمر ترکیه دنبال یم

ام به ا -1 ، ارزشرزشاحیر
 

ام به تفاوتهای فرهنیک ها و اعتقادات ذینفعان )اعم از ذینفعان های ذینفعان: احیر
بان یعن  مردم محیل(،جامعه میهمان یعن  مهاجران و جام  عه می  

ها و کارهای ه: مشارکت کلیه افراد جامعه اعم از مردم محیل و مهاجر در تمام فعالیتمشارکت جامع -2
 ، توسعه و بازخورد(،، اجرا ریزیاجرای  اعم از برنامه

در مورد  رسای  منظم به ذینفعانها به رویسر شفاف، اطالعسئولیت پذیری: انجام کارها و برنامهم -3
یم که ذینفعان بتوانند درخواست ها، شکایات، فرآیندها و کارهای انجام گرفته یا در حال انجام و ایجاد مکانی  

 نظرات و پیشنهادات خود را ارائه کرده و اطالعات مربوط به برنامه را نی   دریافت کنند. 

وی از اصول اسایس: مبنا قرار گرفیر  اصول اسایس هالل احمر تر پ -4  ها،کیه در کلیه فعالیتی 

 ه انسجام اجتمایع،های دولت در زمینمایت از سیاستگذاری: حمایت از تدوین، اجرا و توسعه سیاستح -5
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

: حمایت از آن پشتیبای  از  -6 ها و نهادهای مدی  که در جهت حمایت از دسته از سازمانجامعه مدی 
 ها،یت این نهادها و توسعه ظرفیتکنند و کمک به ایجاد ظرفهای دولنر فعالیت یمسیاست

های داوطلبانه باید سیاست داوطلبانه تعیی   ودن: در تمایم مراحل برای اجرای موثر فعالیتداوطلبانه ب -7
 داوطلبانه هالل احمر تركيه رعایت شود. 

 
 شده توسط اداره هماهنیک

، بیکاری  ست که شمار زیادی از جملۀ کشورهای   افغانستان از -شفقنااافغانستان شهروندانش به دلیل ناامن 
، مهاجرت

 
ایط الزم زندگ ندنامنظم را در پیش یم و فراهم نبودن شر  .گی 

گزاری شفقناافغانستان به نقل از سالم  آرام از یافیر  به زند دست وطندار، شهروندان برایبه گزارش خیر
 

گ
شوند. شهروندان  های زیادی نی   یمروند که متقبل دشوارییم طریق مهاجرت نامنظم به کشورهای اروپای  

 شمار آنان از  کشور از خطرات
 

سوی   مهاجرت نامنظم واقف نیستند و از جانب دیگر درخواست پناهندگ
 .شودکشورهای مهاجرپذیر رد یم

 

وی شود، بل پناهجنیم رسیدن در کشورهای اروپای  خالصهمشکالت مهاجرت نامنظم تنها به زنده
، مشخصافغانستای  با رد درخواست پناه ، گنگپناهنده درخواست نشدنجوی 

 
بودن شنوشت و خطر گ

 .رو استروبه بازگشت دوباره به افغانستان
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ات  آنان در   شیوع ویروس کرونا در یک سال اخی  رنج پناهجویان را مضاعف کرده و تأثی 
 

منف  بر زندگ
ل این ویروس محدودیت  کشورهای اروپای  کشورهای اروپای  گذاشته است. بیشیر  های برای مهار و کنیر

 .اندزیادی را وضع کرده

  دیگر در برابر  شهای جدید کشورهای اروپای  یک چالساخت و تطبیق پالییس
 

جویان افغانستای  پناه زندگ
 .نندکوپنجه نرم یمصیح و مشکالت روای  دست ریس به خدماتاست. آنان با بیکاری، عدم دست

ی گوید، با همهیم گانکنندههای وزارت مهاجران وبازگشتعبدالباسط انصاری، مشاور بخش رسانه گی 
شان به کارهای افغانستای  نتوانستد همانند قبل ها در کشورها، مهاجرانویروس کرونا و وضع محدویت

 .ادامه دهند

ناهجویان افغانستای  با مسئوالن پ حل مشکالتگان در راستای کنندهبه گفتۀ او، وزارت مهاجران و بازگشت
 ز پناهجویاناها برای شماری اند و تالش دارند تا با تطبیق برنامهکرده  وگو های پناهجویان در اروپا گفتاداره
 .های کار در این کشور فراهم شودزمینه

ی ویروس کرونا تنها روی زندهمه  پناهجویان افغانستای  در کشورهایهگی 
 

که نگذاشته، بل وپای  اثر ار  گ
ت را در پیش  اند راه مهاجر ند، نی   نتوانستهاروپای  مهاجرت کن که قرار بود به گونۀ نامنظم به کشورهایآنای  
ند  .گی 

ون از کشور سبب شده که دولت با همکاری الملیل شماری از نهادهای بی    افزایش مهاجرات شهروندان به بی 
گویند، برای  در کشور ایجاد کند. مسئوالن این نهاد یم «MRC » ات مهاجرت یانهادی را با نام مرکز معلوم

ی  .انددیه عامه را روی دست گرفتههای آگایهههای نامنظم برناماز مهاجرت کاهش و جلوگی 

 ۴۷صد و  ۳میالدی، حدود  ۲۰۲۱گویند، از آغاز سال گان یمکنندهمسئوالن وزارت مهاجران و بازگشت
ورها به افغانستان تن از سایر کش ۴۲۰۰تن از ایران و  هزار  ۳۳۸اند. از این میان ه کشور برگشتههزار تن ب

 .اندبرگشت کرده

 ۸۶۰شیوع ویروس کرونا،  زمان با میالدی و هم ۲۰۲۰دهد که از آغاز سال آمارهای این وزارت نشان یم
 .اندهزار مهاجر افغانستای  به کشور برگشته

ی ویروس کرونا آمار بازگشتگویند، با همهگان یمکنندهمسئوالن وزارت مهاجران و بازگشت گان کنندهگی 
 .به کشور نی   افزایش یافته است

نگار حوزه کارگری و « ِاِتل بوِنت»به گزارش ایلنا،  حقوق بشر است که مشکالت مردم در مناطق  خیر

دهد. او در آخرین گزارش خود، وضعیت کودکان کار لبنای  برریس قرار یم خاورمیانه و شمال آفریقا را مورد 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

به دست آورده  رش اطالعات خود را از مشاهدات میدای  رشته تحریر درآورده است. نویسنده گزا را به

   :خوانیددر ادامه یم منتشر شده، Equal Times است. ترجمه این گزارش مفصل را که در

حضور کودکای  است که  های پرپیچ و خم شهر قدییم طرابلس )دومی   شهر بزرگ لبنان( شاهد خیابان

یاکیسه کنند. چنی   تصویری، موضویع آشنا برای ساکنان یم ن را حملهای پالستییک میوه یا خریدهای مشیر

یشود. کودکای  در مغازهمحسوب یم های شهر و عابران خیابان  فرویسر اشتغال دارند کههای میوه و سیر 

« مناقیش»ند و باید برای شاغل ها ها را برعهده دارند. برخ  از کودکان نی   در کافهمسئولیت تمی   کردن قفسه

( خمی  آماده کنند)یک صب
  .حانه لبنای 

، نباید شاهد حضور کودکان در عرصه کار باشیم ویل کار  کودک در همه جا به یک   به طور قطع و یقی  

های  مثل صندوق حمایت از حقوق کودکان و سازمان پدیده روتی   تبدیل شده است. با وجود اینکه فعاالن

 کمیساریای عایل پناهندگان سازمان ملل در جهت مبارزه با برنامه جهای  غذا و   کودکان سازمان ملل متحد،

مبارزه با کار کودک با  های حماینر و کنند اما واضح و آشکار است که سیاستپدیده کار کودک تالش یم

د کننده و اند. کار کودک واقعینر نگرانشکست مواجه شده  قرار بگی 
 

  .انکارنشدی  است که باید مورد رسیدگ

هزار نفر  ۲۵۰بالغ بر  آید و رابلس لبنان، دومی   شهر پرجمعیت این کشور به حساب یمشهر بندری ط

غم اینکه دو خانواده ثروتمند  و از رجل سیایس سابق در این شهر « کرایم»و « میقایر » جمعیت دارد. علی 

ترین شهرهای لبنان به حساب یم ساکن هستند. ترابلس نه تتنها از فقی   رین شهرهایآید بلکه ییک از فقی 

انه نی   قلمداد یم
همراه پناهندگای  از کشورهای  شود. گرویه از مردم لبنان بهمنطقه جغرافیای  مدییر
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 یم
 

، سوریه در این شهر زندگ ،  کنند و در فلسطی   رسیم اشتغال دارند. دستفرویسر بخش اقتصاد غی 

  .زد مشخص ندارداین منطقه است که ساعت کاری و دستم ترین شیوه تامی   معیشت در رایج

، مشکالت معیشنر نایسر از فقر و پدیده کودکان کار در دو سال گذشته   بنا بر اظهارات فعاالن حقوق بشر

اییط به دلیل بحران ثبایر سیایس در این کشور آسیای  است. اقتصادی و یر  افزایش یافته است. چنی   شر

 یم حدود نییم از جمعیت
 

فقر  درصد از مردم طرابلس زیر خط ۶۰یک به کنند، نزدلبنان زیر خط فقر زندگ

ان نسبت به میانگی   کیل نرخ بیکاری کشور،  بیشیر است. همچنی   نرخ  درصد  ۱۰قرار دارند که این می  

  .شوددرصد برآورد یم ۸۰بیکاری در شهر حدود 

حق خود یعن  آموزش محروم  ترینشود تا کودکان از مسلمها باعث یمفقر و برخوردار نبودن از حداقل

ها نخواهد کرد هیچ کمیک به بهبود معیشت و تغذیه آن رسند که تحصیلها به این نتجه یمبمانند، خانواده

 مدرسه را برای ۱۲کنند. بسیاری از کودکان در آینده بهیر ترک تحصیل یم به همی   دلیل با هدف
 
 سالگ

  .شوند های خود وارد بازار کار ادهکنند تا برای تامی   مخارج خانو همیشه ترک یم

 خود توضیح
 

ایط زندگ  ۱۲سال دارم و از  ۱۴داد:  ییک از کودکان کار که از مهاجران مرصی است درباره شر

 اشتغال را آغاز کردم. پدرم به دلیل بیماری
 
ییک  سالگ ، شغل خود را از دست داده و توانای  کار فی   قلنر

گران است،  «عکار»بها در شهر د خانواده دستمزد من و برادرانم است؛ اجارهمنبع درآم سنگی   را ندارد. تنها 

  .ایمنقل مکان کرده ، ما به این محله«باب التبانه»بها در به دلیل ارزان بودن اجاره

د  ها زیاد هزار پوند لبنای  است. اگرچه ساعات کاری آن ۱۰درآمد روزانه او،  است و باید مورد توجه قرار گی 

کاهش ارزش پول میل لبنان، درآمد روزانه این کودک حدود یک   نکته اسایس این است که با توجه به اما 

د تا بار دیگر روز است. هنگام شیوع جهای  بیماری کرونا، او تصمیم یم پوند انگلیس در  تحصیل را آغاز  گی 

نت، موانع بزرگ او    .به این هدف هستند در دستیایر  کند اما پایی   بودن شعت و گران بودن اینیر

مکانییک مشغول به کار  ساله به همراه دو نوجوان دیگر در یک۱۳سنگ، مروان در نزدییک معادن زغال

 ۸کنند. مروان فرزند وسط خانواده است و دریافت یم هزار پوند لبنای  دستمزد  ۳۵هستند و در هر هفته 

 ۵۵۰۰ رد هستند و در قبال یک کیلو آهن قراضه،گخواهر و برادران کوچک او، زباله .خواهر و برادر دارد

آب، برق و گاز است. پدر خانواده،  هایکنند. درآمد فرزندان خانواده پاسخگوی هزینهپوند لبنای  دریافت یم

دباعث شده است تا فرصت ۱۹نقاش ساختمای  است اما شیوع کووید  س او قرار بگی 
ی در دسیر   .های کمیر

پدیده کودکان کار محسوب  یک از دالیل افزایش ترک تحصیل کودکان و افزایشسیاست مقامات طرابلس ی

مدرسه  ۲۴مدرسه ابتدای  دولنر و  ۹۰این شهر  های مردم نهاد محیل،شود. براساس گزارش سازمانیم

انتفایع دارد که    .کنندکودک در آن تحصیل یم  هزار  ۶۹غی 

 کودکان پناهنده مشکالت بزرگ و آینده نامعلوم
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ک دارند و از نظر تارییح  گذشتهل ک دارندبنان و سوریه مرز مشیر هزاران مهاجر سوری به دلیل  .ای مشیر

عنوان پناهنده پذیرفته نشدند بلکه به عنوان یک مهمان  ها بهفرار از جنگ وارد خاک لبنان شدند. آن

ایطهزار نفر وارد خاک لبنان شدند، پس از گذشت یک دهه ۹۱۴ پذیرفته شدند. حدود   ، شر

  .شد ها تغیی  کرد و اوضاع وخیماجتمایع_اقتصادی آنان با توجه به تغیی  نگرش

دهند: اسفناک خود توضیح یم اند در ارتباط با وضعیتاالصل که در لبنان متولد شدهدو کودک سن  سوری

اند، بنابراین هها حمایت نکردپناهندگان سازمان ملل از آن هیچکدام از مقامات محیل و کمیساریای عایل

ندارند. در سال  ماندن باید تمام تالش خودشان را بکنند چون هیچ اوراق شناسای  در دست ها برای زندهآن

ها به شزمی   آغاز شد؛ پدر ییک از آن های خود ها به شزمی   ، زمای  که بازگشت داوطلبانه سوری۲۰۱۸

نای  خواندن و نوشیر  ندارد. این دو کودک محروم هستند و توا ها از حق تحصیلمادری بازگشت. آن

  .کنندگردی یمهایشان زبالهبشمارند و برای تامی   معیشت خانواده توانند یم

روز نشده های اخی  بهدر سال های مردم نهاد محیلالملیل و سازمانهای بی   اگرچه آمار و ارقام سازمان

به دلیل بحران اقتصادی و افزایش  ۲۰۱۹از نیمه دوم سال  ها باور دارند که پدیده کار کودکاست اما آن

،خانواده گزارش   روندی صعودی داشته است. کمیساریای عایل پناهندگان سازمان ملل در آخرین های فقی 

ارقام منتشر شده در این  خود نسبت به وضعیت پناهندگان سوری هشداردهنده است. بر اساس آمار و 

درآمد روزانه این گروه ناچی   است و روزانه کمیر از  .زیر خط فقر قرار دارند درصد از مهاجران ۸۸گزارش، 

  .کنندیم دالر دستمزد دریافت ۳

محصوالت کشاورزی خود استخدام  های گذشته کارگران سوری را در زمان برداشتکارفرمایان لبنای  در دهه

های خود به این کشور آسیای  پناه آوردند. همراه خانواده کردند. در دهه گذشته، کارگران فصیل سوری بهیم

، حدود   درصد از کودکان پناهنده سوری در بخش کشاورزی مشغول به کار هستند، ییک ۷۵ در حال حاض 

ی از کار از دالیل این امر این است که محدودیت  برای جلوگی 
پناهندگان سوری وجود ندارد و  های قانوی 

  .برندیم یت بدی به ش بسیاری از کودکان کار سوری در وضع

ها معتقد است: اگر آن کننده برنامه حمایت از کودکان یونیسف درباره وضعیت این کودکانهماهنگ

نام کنند یا یک اسپانش کمیساریای عایل پناهندگان ثبت  خواهند از کار قانوی  برخوردار شوند باید در یم

 با سازمان .محیل داشته باشند
 

رسیم را در یونیسف در هماهنیک دولنر محیل، آموزش غی   های غی 

  .است مهاجر ارائه کرده های موقت پناهندگان به منظور مبارزه با بیسوادی در میان کودکاناردوگاه

وی کار کودکان در ریشه های  را برایکننده یونیسف، مقامات لبنای  گامبراساس اظهارات هماهنگ کن  نی 

ی دارد. دولت لبنان در سال  اند، این موضوع نیاز بههای اخی  برداشتهسال سیاست  ۲۰۱۹اقدامات بیشیر

، مدارس ضف نظر از داشیر  یا نداشیر  اوراق مهاجرت، .باز خود را تصویب کرد  بر اساس این ماده قانوی 

  .نام کردندتمایم کودکان پناهنده را ثبت
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ابتدای  دولنر را دو شیفت کرد تا  مدرسه ۲۴۰یک از متولیان این اقدام، وزارت آموزش لبنان به عنوان ی

کت کنند. هماهنگ ها کودکان پناهنده سوری بتوانند در کالس کند، هنوز موانع کننده یونیسف اشاره یمشر

کودکان   های نژادی در مسی  تحصیلهای آموزیسر و تبعیضایاب و ذهاب کودکان، هزینه آموزیسر مثل هزینه

  .بنای  و پناهنده سوری وجود داردل

شود. باز کردن مدارس  ای حلبرخ  از فعاالن حقوق کودک معتقدند، این مسائل باید به صورت ریشه

ای جز تحصیل کارساز نخواهد بود. کودکان چاره دولنر به منظور برخورداری تعداد کودکان بیشیر از حق

ی، خواندن و نوشیر  کنند تا فرصتباشند چند سا کار ندارند درحالیکه باید قادر  های عت ضف یادگی 

ی برای   .ها در آینده شودآن بیشیر

سال  ۱۵افزایش حداقل سن کار برای  اندازی شد، اصالح قانون کار و یک ابتکار دیگر که توسط وزارت کار راه

دوستانه است که تالشراه سازمان است. حداقل سن ییک از موانع قانوی  بر ش  کنند کار کودکان یم های بشر

پایه خود را  سال است، بسیاری از کودکان آموزش عمویم ۱۴کنند. حداقل سن کار در لبنان   کنرا ریشه

 .شوندکنند به دلیل اینکه وارد سن قانوی  کار یمتمام نیم


