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ر
مت کامل اخبار

سازمان حایم کودکان » «World Visionبا یک حرکت ر
اعتاض در برابر دروازه براندنبورگ که در برلت
پایتخت آلمان موقعیت دارد ،سیع کرد توجه عموم را به خشونت جنیس علیه کودکان مهاجر جلب کند.
اعتاض ،ر
روز پنجشنبه در این حرکت ر
معتضان با خود تابلوهای با کلمه توقف حمل یم کردند .افزون براین
ر
موسیق نت مردم را از وقوع خشونت جنیس علیه کودکان
برگزارکنندگان این برنامه سیع کردند با رقص و
مهاجر آگاه کنند.

حرکت اعتراضی در برلین پایتخت آلمان علیه خشونت جنسی کودکان مهاجر

سازمان » «World Visionاعالم کرد ،خشونت جنیس علیه کودکان که در مناطق پرمناقشه رشد یم کنند
و یا در حال فرار هستند ،در مقایسه با جنایات دیگر بسیار ر
کمت گزارش داده یم شود.
کمپاین این سازمان حایم کودکان با عنوان «خشونت جنیس علیه کودکان در حال فرار را متوقف کنید»
انجام شده است.
براساس برآوردهای سازمان ملل ،از پنج ر
دخت تقریبا ییک خشونت جنیس را به صورت هدفمندانه یا در
ی
نتیجه رسایط نامطمت زندگ ،تجربه کرده است .براین اساس دریافت کمک برای بازماندگان این خشونت
ها از زمان آغاز همه گتی کرونا دشوارتر از گذشته شده است.
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این اقدام سازمان » «World Visionبه مناسبت روز بت الملیل نابودی خشونت جنیس در مناقشات
انجام شد که به تاری خ  ۱۹جون برگزار یم شود.

کمیساریای عایل پناهندهگان سازمان ملل متحد ،خواهان حمایت بیشتر جامعه جهان از مردم افغانستان
به ویژه افزایش کمکها به آوارهگان و پناهجویان افغان شد.
ر
عملیان
این در خواست در پایان سفر چهار روزه رائوف مازو ،معاون کمیساریای عایل پناهندهگان در امور
از افغانستان مطرح شده است.

او ابراز نگران کرده است که متان کمکها به افغانستان و بودجه کمکهای بشدوستانه برای این کشور
کاهش یمیابد.
نماینده کمیساریای پناهندهگان سازمان ملل متحد یمافزاید که از ۱۳۵.۵میلیون دالر ،مبلغ درخواست
مایل این نهاد برای سال  ۲۰۲۱تنها  ۲۴درصد این پول تهیه شده است.
به گفته مازو ،کمیساریای پناهندهگان سازمان ملل یط شش ماه گذشته به بیش از  ۱۰۰هزار خانواده
ر
ذان و نت تهیه رسپناه ،کمک کرده است.
نجا شده با کمکهای مایل ،بهداشت و غ ی
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طبق اعالم کمیساریای عایل پناهندهگان سازمان ملل متحد ،بیش از  ۱۰۰هزار نفر در جنگهای اخت در
افغانستان آواره شدهاند.
ر
عملیان ،گفته است« :افغانستان در برهه
رائوف مازو ،معاون کمیساریای عایل پناهندهگان در امور
حساس و تاریخ قرار دارد و همزمان با تالشهای مداوم برای استقرار صلح ،فعالیتهای امدادی و
توسعه نت افزایش یابد».
ر
مازو در اولت سفر خود به افغانستان ،با امرهللا صالح ،معاون اول ریاست جمهوری ،نورالرحمن اخالق،
وزیر مهاجرین و متویس ناب ،رسپرست وزارت خارجه دیدار کرده است .او از ادامه کمکهای کمیساریای
عایل پناهندهگان سازمان ملل متحد در جریان این سفر اطمینان داده است.
ر
داشت ۳۵
در همت حال ،کمیساریای عایل پناهندهگان سازمان ملل متحد گفته است که افغانستان با
ر
امنیت و اقتصادی بش یمبرد و میلیونها
میلیون جمعیت که بیشترشان جوانان هستند ،در وضعیت بد
تن شهروند آن به کشورهای خارج مهاجر شدهاند .این نهاد بر لزوم افزایش کمکها به افغانستان تأکید
کرده است.

ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان والیت کندز با همکاری سازمان جهان خوراک و اداره یس اچ ا
بهروز پنجشنبه  19جوزای سال روان مواد خورایک را برای  713خانواده بیجاشده توزی ع نمود.

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 7
د اطالعاتو او عامه اړیکو ریاست

شناسان به هر خانواده بسته های خورایک از جانب موسسات CHA/WFPمیباشد که در مرکز
پس از
ی
توزی ع شد.
قراراست در روزهای آینده برای این خانواده ها پول نقد نت مساعدت شود.

غذان با همکاری نهاد
غذان و غت ی
ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان والیت قندهار از مساعدت ی
های همکار به روز پنجشنبه شنبه،نوزدهم جوزای سال روان ،برای 41خانواده بیجاشده نایس از جنگ
ولسوایل ژیری در این والیت خت داد.

غذان ( ۱۸۴کیلو آرد 18 ،کیلو روغن 1۵ ،کیلو مواد مغذی برای مادران شت ده2 ،کیلو
به  16مواد ی
نمک) یک باب خیمه ،بستههای فامییل و بستههای صخ و به  25عودت کننده و بیجاشده دیگر پول
نقد توزی ع شد.

ر
صون توپونو له استعمال څخه دفاع کړې ده.
اروپان
مخیک
کت رسه پر پوله د مهاجرو پر ضد د
یی
ی
ی
يونان د تر ې
بلیل وه.
کميسيون دغه يوه د هېښتيا وړ خته ې
چاروایک د
يونان
ج
ی
شنت په ورځ له دې څخه دفاع وکړه ی
ی
ایک د چهار ې
د يونان د مهاجرت وزير نوتيس ميتار ی
ر
ج څه کوي ،په
کت رسه پر پوله د مهاجرو ضد
ی
صون/ږغت توپونه کاروي .د نوموړي په وينا «پوليس ی
تر ې
اتحادن د
اروپان
ګندون و بروکسل ته د سفر پر وخت وکړې .د
خپله طريقه ی ېن بايد وکړي ».نوموړي دا څر
یې
یی
ې
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ر
داخله چارو کمشتي يلوا جوهانسون په يو ر
صون توپونو ياد استعمال «د پولو د
مشتک کانفرانس یگ د
ی
ان وړ ميتود» ياد کړ.
ساتت ی ېن د حت ۍ
ې

د یونان د مهاجرت وزیر نوتیس متاراکي Photo: Greek migration ministry

ر
ج ورته موضوع روښانه کړي.
مياشت په پېل یگ ال له اتن څخه هيله کړې وه
اتحادن کميسيون د
اروپان
د
یې
یی
ی
ی
ر
ر
صون توپونه پر دوو بار
صون توپونو په تړاو خپل پالن اعالن کړی ؤ .دغه
ج يونان د
ی
ی
دا د هغه وروسته ی
ر
ج هغوی د
وړونکو موټرو نصب کړل سوي دي .د دغو په مرسته پر مهاجرو
صون ګوذارونه ږ
ی
کتي کله ی
ر
صون توپونه تر  ۱۶۲دسيبېل پوري
کت رسه پر رسحد د ايفورس د سيند پوري وتلو کوښښ کوي .دغه
ی
تر ې
الوتیک د توربت دريمه برخه د ږغ هسکوایل دی.
جنیک
ج د يوې
جګ ږغ لري ی
ی
ی
هیع په وينا په
ج مصارف دي ی ېن
یی
ج دا هغه څه نه دي ی
جوهانسون وويل ی
اروپان اتحادي ورکړي وي .د ې
ج
دغ
ساتونیک
يونان پوله
نورو مواردو یگ
یې
ی
هیع هيله څرګنده کړه ی
چاروایک له ې
ی
ی
اتحادن مالتړ ترالسه کوي .ې
ج دا
ساتت فعاليتونه به د بنيادي حقونو رسه
يونان چارواکو له خوا د پوله
د
ی
هیع وويل ی
ی
ې
همږغ وي .ې
همږغ موجوده ده که نه.
ج ياده
یس ی
ی
موضوع به اوس وارزول ی
ر
ر
نيوگ کړي
سخت
د بشي حقونو مدافع ډلو د مهاجرو پر ضد د يونان له خوا د
ی
ی
صون توپونو پر استعمال ر ی
ر
صون توپونو په هکله
ان د بشي حقونو د څار سازمان د يادو
لرونیک د
وې .په سويس یگ مرکز
ی
اروپان مديت ې
ی ری
ی
څت ی ېن په انسانانو یگ دردونه او په بدن یگ شاکونه رامنځته کوالی
ج «قوي
ی
اندېښنه څرګنده کړې ی
صون ې
نيویل تر کڼېدو
ج د داسو آالتو استعمال د «قوي دردونو د رامنځته کولو څخه
ې
ويیل ی
یس ».ياد سازمان ی
ی
یس».
لرالی
عواقب
پوري
ی
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شماری از باشندهگان بغالن پیکر عزیزآغا ،فرزند بزرگ و نانآور یک خانوادۀ هشتنفری را اینجا در ییک از
مناطق این والیت ،با تمام آرزوهایش به خاک یمسپارند .عزیزآغا  ۲۸سال سن داشت و دانشآموختۀ
دانشکدۀ تعلیم و تربیۀ دانشگاه بغالن بود .او پس از فراغت از دانشگاه ،دو نیم سال تمام در بخش اداری
این دانشکده به گونۀ افتخاری کار کرد.
نکاری رسانجام عزیزآغا را واداشت با چهار تن از دوستانش که همۀ آنان دارای مدرک کارشنایس بودند،
رخت سفر بندند و راه مهاجرت نمدرک قانون/نامنظم را در پیش گتند .آنان یمخواستند با عبور از ایران،
راه ترکیه را در پیش گتند؛ اما چند روز پیش زمان که یمخواستند از والیت نیمروز از مرز افغانستان وارد
ایران شوند ،در نتیجۀ تتاندازی مرزبانان ایران ،عزیزآغا کشته شد.
اینجا بستهگان و نزدیکان عزیزآغا ،برایش مراسم فاتحهخوان برگزار کردهاند و یمگویند ،این مراسم از
نییکهای اوست که با خود برای همیشه به خاک برده است.
ر
یما ،از همراهان عزیزآغا که خوش ر
سختهای مرز
بخت همراهش بوده و جانش را نجات داده است ،از
ی
یمگوید« :ما پنج نفر از پلخمری بودیم که با هماهنیک قاچاقبر حرکت کردیم و تا یک شبانهروز به والیت
نیمروز دقیق مرز ایران و افغانستان رسیدیم .قاچاقبر تمام ما را گروهگروه ساخته بود ،هوا خییل گرم بود و
پیادهرویهای نهم بیش از حد همه را خسته ساخته بود و هنگایم که یمخواستیم آنسوی مرز برویم با
عبورکردن ما از آنجا صدای شلیک گلوله را شنیدیم و یمخواستیم از آنجا فرار کنیم که قاچاقبر به ما صدا
زد که از جاهایتان نختید ،ر
وقت شلیک گلوله بیشتر شد خواستیم فرار کنیم .به قطار که ما نشسته بودیم،
پیش از ما قطارهای دیگری هم بود که عزیزآغا در اول بود و در جریان همت شلیک گلولهها چند دقیقه بعد
ر
وقت متوجه شدیم دیدیم که متأسفانه عزیزآغا جان شتینش را به حق ستده است».
یما به سالموطندار یمگوید که اگر برای جوانان زمینۀ کار فراهم شود ،هیچگایه کشور را ترک نخواهند کرد.
یما از جوانان یمخواهد که فریب قاچاقبران را نخورند و هیچگایه از راههای ُپرخطر قصد سفر به کشورهای
دیگر را نداشته باشند.
ً
اصال فکر ر
رفت به کشورهای خارج را از طریق قاچاق
یما یمافزاید« :پیام من به دیگر جوانان این است که
نداشته باشند ،کم و کالن کشور خودشان را قبول کنند .در غت آن ،ر
رفت به کشورهای دیگر آنهم بهطور
ی
قاچاق با زندهگ بازیکردن است و  ۹۹درصد جان انسانها در خطر است و تنها یک درصد دیگر یمتواند
شانس باشد».
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عزیزآغا که مدرک چهار سال دانشگاه را بهدست داشت و به مدت دو نیم سال بهطور افتخاری در دانشگاه
بغالن بهعنوان معاون تدرییس دانشکدۀ علوم اجتماغ وظیفه اجرا کرده بود ،با به اعالن ر
رفت بست
کاریاش و کامیابنشدنش در آن بست ،وادار به ترک وطن شده و رسنوشتش به مرگ انجامید.
جانآغا ،پدر عزیزآغا که در گوشه ین از شهر پلخمری رسگرم دکانداریست ،یمگوید که پشش بهدلیل نبود
ی
ر
ساخت آیندهاش نداشت.
کار کشور را ترک کرد .به گفتۀ جانآغا ،پشش دیگر رایه برای پیشبرد زندهگ و
پدر عزیزآغا یمافزاید« :عزیزآغا برایم چندینبار گفت که باید بتون از کشور برود و گفت آغا/پدر مشکالت
ی
بده تا بتون از کشور بروم و من هم با هر نوع دلیل مانع رفتنش یمشدم و
در زندهگمان زیاد است و اجازه ِ
ر
حت برایم گفت پس مبلغ  ۱۰لک عرویس را برایم پیدا کنید .بنابر مشکیل که داشتیم ،این خواسته را برآورده
نتوانستم و او هم مادرش را برایم واسطه کرد تا اینکه من و مادرش برایش دعا دادیم که بخت حرکت کند».
جانآغا از دیگر خانوادهها یمخواهد که فرزندانشان را نگذارند که نمدرک قانون رهسپار دیگر کشورها
شوند.
احمدفواد آریا که ورزشکار و از بستهگان عزیزآغا است ،به سالموطندار یمگوید ،دلییل که عزیزآغا را وادار
به سفر به بتون از مرزهای کشور کرد ،نکاری بود.
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به گفتۀ آریا ،اگر دانشگاه بغالن با او به وصف کارکردنش به مدت چندین سال بهطور رایگان همکاری یمکرد
یا ر
حت بهعنوان اجت هم استخدام یمشد ،او هیچگاه عزم سفر به ایران را نیمکرد.
ر
دستاوردهان داشت و چندین مدال
داشت تجربۀ کاری در دانشگاه بغالن ،در ورزش نت
عزیزآغا افزون بر
ی
نت در مسابقات محیل و میل کسب کرده بود.
در همت حال ،رسیفهللا شفق ،رئیس مهاجران و بازگشتکنندهگان بغالن یمگوید که وزارت مهاجران
کشور تالش دارد با ایجاد طرح و برنامههای مؤثر در آیندههای نزدیک زمینۀ کاری را برای جوانان در کشور
فراهم کنند.
ی
رئیس مهاجران و بازگشتکنندهگان بغالن یمافزاید که آنان در نقاط مرزی کشور نمایندهگ دارند و در
صورت آسیبدیدن به کسان که مهاجرتهای نامنظم و منظم یمکنند ،پول نقد و زمینۀ درمان به قربان
را فراهم یمکنند.
با اینکه روزانه دهها تن از شهروندان افغانستان بهدلیل نکاری و ناامت کشور را ترک یمکنند و شمار
بسیاری از آنان به رسنوشت عزیزآغا دچار یمشوند؛ اما دولت افغانستان تاکنون هیچ برنامۀ مشخیص برای
پیشگتی از مهاجرتهای نامنظم رویدست نگرفته است.

ی
دولت یونان برای مقابله با ورود مهاجران غتقانون ،در حال نصب دیوار بزرگ در حاشیه رودخانۀ مرزی
است که این کشور را از ترکیه جدا یمکند.
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مت ،دولت به کمک دوربتهای حر ر
کیلومت و ارتفاع  ۵ر
ر
ارن و
در کنار نصب این حصار فوالدی به طول ۴۰
سنسورها سیع در تقویت ر
کنتلهای مرزی و جلوگتی از ورود مهاجران دارد.
قرار است این حصار فوالدی در کل منطقه مرزی ،از دلتای اوروس تا بلغارستان نصب شود.

ر
بیشت در اخراج مهاجران غتقانون از فرانسه شد.
امانوئل ماکرون ،رئیس جمهور فرانسه خواهان موثریت
بر اساس برآوردها ،تنها حدود  ۱۵درصد از تصامیم اخراج در فرانسه عمیل یمشوند در حایل که این رقم در
اروپا دو برابر یعت  ۳۰درصد است.
رئیس جمهور فرانسه روز  ۹جون در جلسهای با ژان کاستکس ،نخست وزیر ،و وزیران داخله ،امور خارجه
و نماینده وزارت عدلیه مساله مهاجرت در فرانسه را برریس کرد.

بر مبنای آمار کاخ الیزه ،از مجموع  ۱۱۱۵مهاجر غیرقانونی و مظنون به افراط گرایی ۶۰۱ ،تن اخراج شدهاند .عکس از پیکسابی

امانوئل ماکرون در این جلسه خواهان آن شد که درصدی اعمال تصامیم اخراج مهاجران غتقانون افزایش
یابد .او گفت که فرانسه «با اخراج [مهاجران غتقانون] مشکل دارد» و افزود« :سیستم اخراج ما به دالیل
ر
اطالعان ،به دشواری فعال یمشود»
سیایس ،دیپلوماتیک و
در پایان سال  ،۲۰۲۰کمیسار امور داخیل فرانسه در گزاریس در مجلس سنا برآورد کرده بود که درصدی
متوسط اعمال تصامیم اخراجها در فرانسه به  ۱۳،۱۴درصد یمرسد در حایل که این رقم در سطح اروپا ۳۰
در صد است .کاخ الته درصدی اخراجها در فرانسه را  ۱۵،۳درصد ارزیان یمکند.
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رئیس جمهور فرانسه که در اوایل به قدرت رسیدن در کاخ الته خواهان تحقق کامل یا  ۱۰۰درصدی
ر
عملیان را اتخاذ کنند.
تصامیم اخراج بود ،روز چهارشنبه از وزیران دولت خواست به زودی اقدامات
او تاکید کرد که میکانتم موجود برای اخراج مهاجران غتقانون باید به صورت جدی فعال گردد و مذاکرات
برای بازگشت آنان به کشورهای مبداء تشدید گردد.
ی
ی
تروریست یا مظنون به افراط گران
غیقانون متهم به اقدامات
تمرکز روی مهاجران ر
ر
تروریست شده یا به
امانوئل ماکرون قبل از همه اخراج آن عده از مهاجران غتقانون را که مرتکب اعمال
مظنون به افراط گران هستند ،یک اولویت ر
تلق یمکند .بر اساس این اولویت ،این مهاجران به محض بتون
ی
ً
آمدن از زندان برای اخراج مستقیما به فرودگاهها انتقال داده خواهند شد.
بر مبنای آمار کاخ الته ،از مجموع  ۱۱۱۵مهاجر غتقانون و مظنون به افراط گر یان ۶۰۱ ،تن اخراج شدهاند
و  ۵۱۴تن دیگر ،به این دلیل که در زندان هستند ،هنوز هم در فرانسه به رس یمبرند.
در میان مهاجران قابل اخراج ،حدود  ۴۰۰تن تحت نظر هستند و قرار است در هفتههای آینده  ۲۵۰تن
از آنان اخراج گردند.
انتظار یمرود آنعده از مهاجران غتقانون که مرتکب جرم و خالف رفتاری شدهاند نت به صورت
ر
بیشت اتباع مراکش ،الجزایر و تونس یا روسیه و افریقا هستند.
سیستماتیک اخراج گردند .این مهاجران
ی
ر
بیشت از پیش مود سوء استفاده
به گفته یک تن از مشاوران امانوئل ماکرون ،سیستم پناهندگ در فرانسه
ی
قرار یمگتد« :مهاجران به گونه سیستماتیک [در فرانسه] درخواست پناهندگ یمدهند زیرا یمدانند که
برریس درخواست شان چندین ماه طول یمکشد و در این مدت از خدمات زیادی مستفید یمشوند».
ر
بیشت از پیش کاهش یمیابد ».به
این در حالیست که به گفته این منبع «درصدی مهاجرپذیری در فرانسه
ی
گونهای که از مجموع  ۱۲۰۰۰۰درخواست پناهندگ در سال ۲۰ ،هزار آن پاسخ مثبت دریافت یمکنند؛
ر
 ۲۰هزار متقاض بر یمگردند و حدود  ۸۰هزار تن دیگر به صورت غتقانون در فرانسه باق یممانند .
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