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صفحه                                                                                                                                     عنوان  

 4 ---------------------------------------------------------- « وز یمهاجر ن» کرونا   ی   مهاجران از واکس : ترس و نگران  سیپار 

 5 ----------------------------- « یآزاد و یراد»  دهد مهاجرت یم زهیکشور کار کرده و   نیا یوهای  که با ن  یهابه افغان جرمن  

  یله  ن   ترک
 6 ------------------------------------------------ « وز یمهاجر ن» مهاجر ژغورل   ۱۲۱شوي  لش    خهڅاوبو  ونان 

 8 ---------------------- « وز ین ورو ی» نفر جان باختند  ۴دستکم  ؛یقنار  ر یجزا یکیدر نزد انیحامل پناهجو  قیغرق شدن قا

 9 ---------------------------------- « وز یمهاجر ن»  فرستند دالر به افغانستان یم ونیلیم ۷۰۰مهاجران افغان ساالنه حدود 

 10 ------------------------------------------------ « فاریس هیالعرب» شد  ا یآس یوزرشکار افغان قهرمان مسابقات تکواندو 

 نفر در جهان در آ ونیلیم ۸۲ملل متحد: 
 

 11 ---------------------------------------- « یوله در  چی    دو »  برند به ش یم وارگ

  یوهای  افغان ن یهابه ترجمان ا یتوانیل
 

 13 -------------------------------------------- « وز یمهاجر ن»  دهد یم خود پناهندگ
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

 اخبار کامل  می   

 افراد نی بضاعت و نی شپناه از جمله 
ان بدون مرز کارزار واکسی   ز چندین روز به این سو سازمان داکی 

مهاجران رادر واریس و ایل دوفرانس آغاز کرده است. تعدادی از مهاجران آماده تطبیق واکسی   هستند اما 
ات جاننی واکسی   یمعده های توطئه گرا قرار یا هم تحت تاثی  تبلیغات و آوازهترسند و ای دیگر یا از تاثی 

 .اندگرفته

 
 عکس از مهاجر نیوز. ۲۰۲۱جون  ۱۶کند، شمال پاریس، یک مهاجر اولین واکسین ضد کرونا را دریافت می

 ساله افغان است که به دلیل نی  ۲۳عرفان، یک مهاجر 
 

کند. شپنایه در زیر یک پل در شمال پاریس زندگ
شما »گوید: دهد که به او یمهای ژوسلی   کاروف، یک داکی  سازمان بدون مرز گوش یماو با دقت به توصیه

د و اقدامات جوالی، ماسک بزنی ۱۵کنید اما باید تا زمان تزریق واکسی   دوم در واکسی   فایزر دریافت یم
 «.حفاظن  را رعایت کنید. تنها بعد از واکسی   دوم در برابر ویروس مصئونیت پیدا خواهید کرد

 کنید. اگر »گوید: داکی  در ادامه به مهاجر افغان یم
 

احتمال دارد بازو یا ش تان درد کند یا احساس خستیک
 «.چنی   عالییم داشتید به شما دوا خواهیم داد
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

ان  بدون مرز از آغاز کارزار واکسی   در پاریس و ایل دوفرانس، توجه خود را روی افراد نی سازمان داکی 
 Restos du) بضاعت و نی شپناه متمرکز کرده است. یک مرکز این سازمان در محل توزی    ع غذای سازمان

Coeur) کنددر پورت دوله ویلت مهاجران را واکسی   یم. 

ان بدون مرز خواستیم همه افراد را واکسی   »گوید: مارین، یک عضو رستو دوکور، یم ما در همکاری با داکی 
آیند، در مورد واکسی   صحبت کنیم. کنیم. اینجا جای خونی است تا با افراد شگردان  که به خاطر غذا یم

 «.در اینجا پیدا کردن افراد برای واکسی   دوم نی   آسانی  است

ساله افغان از کسان   ۲۲کنند. نارص، یک مهاجر تقبال نیماما همه مهاجران مانند عرفان از واکسی   اس
ات جاننی واکسی   کرونا یم ترسد. او که فقط چند روزی است از سویدن به فرانسه آمده، است که از تاثی 

 «.در سویدن چند دوستم خود را واکسی   کردند اما بعد از چند روز وضعیت صیح شان بد شد»گوید: یم

دیگر افغان نی   که دوست نارص است و از سویدن به فرانسه آمده، حارص  نیست خود را اسد، یک مهاجر 
ات جاننی واکسی   یمواکسی   کند. او نی   یم  .ترسدگوید که از تاثی 

ان بدون مرز یم ، حدود مارک بیگ، یک پرستار داکی  درصد  ۸۵گوید که هنگام کارزار تبیلغان  برای واکسی  
، به آوازهدند. اما حال عدهافراد موافق واکسی   بو  ها و تبلیغات توطئه گرا تکیه ای برای مخالفت با واکسی  

، اطالعات شخیص آنبرخ  ها یم»کنند: یم شود و تعدادی ها انتقال داده یمگویند که در جریان واکسی  
 «.ها را عقیم خواهد کردهم معتقد هستند که واکسی   آن

ان بدون مرز، مهاجران دوبلین  و رد شده بیشی  از دیگران از واکسی   هراس دارند  به گفته این پرستار داکی 
، ردیانی شوندزیرا یم

 .ترسند از طریق واکسی  

و  ۲۰۱۳های را یم پذیرد که از ها تن از افغانگوید، صد وزیر داخلۀ جرمن  یم کشور در های اینبا نی 
  .افغانستان کار کرده اند

و پیش از این حکومت جرمن  گفته بود، تنها آن عده از افغان های ها را یم پذیرد که در دو سال گذشته با نی 
  .کشور کار کرده انداین

گزاری روی ز جمعه )خیی جوزا( به نقل از هورست زی  هوفر وزیر داخله جرمن  گزارش داد که گفته است،  ۲۸ی 
و  ۸شود که در به آن شهروندان افغانستان ویزه مهاجرت به کشورش داده یم های جرمن  سال گذشته با نی 

  .کار کرده اند

پذیرد که با ان را به عنوان پناهنده یمهای افغلیتوانیا، عضو دیگر ناتو هم دیروز گفت، دوازده تن از ترجمان
و    .کشور در افغانستان کار کرده اندهای ایننی 
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

 
 هورست زیهوفر وزیر داخله جرمنی

و  های پیش از این شماری دیگر از اعضای ناتو از جمله امریکا و بریتانیا از اقدام برای انتقال همکاران افغان نی 
 .شان خیی داده بودندکشور 

  
هغه مهاجر ژغورل  دي خ    ۱۲۱مه ن   اژې سمندر گ  ۱۷ترگ  چارواک  وان   پرون پنجشنبه د جون میاشن 

ل  دي ، خو د یونان ساحل  ځواکونو د ترکن   پر لوړ ش    
 .غوښتل ن   یونان ته والړ یس 

  شچی
   نه وان   د دغه هیواد ساحل  د ترکن   یوه امنین 

و پرون پنجشنبه د جون میاشن  مه ن   اژه ۱۷شتی 
ل  وو ۱۲۱سمندر گ  هغه    ځواکونو د ترکن   پر لوړ ش  

 .مهاجر ژغورل  دي خ   یونان 

ۍ اطالع پر بنسټ د ایدن والیت  ط ویل  خ   ساحل  ځواکونو د مخکن 
  د خپل نوم د نه ښودلو په ش 

شچین 
 .مهاجر ژغورل  خ   په رابري کښتیو گ  سپاره ول ۸۴د دیدیم په ساحل  اوبو گ  

ورلو مهاجرو د ژغ ۳۷په یوه بله پېښه گ  د ساحل  ځواکونو یوه ډله د بلق شهر ایوالیک ساحل  اوبو ته د 
ۍ گ  ځان د یونان لېسبوس ټاپو ته ورسوي ۍ بی  

دول شوه. یادو مهاجرو غوښتل خ   په یوه کوچن   .لپاره ولی  ږ

 .ژغورل شوي کسان د مهاجرت ځان   ادارو ته سپارل شوي دي

ه سه شنبه او چهارشنبه د ازمی  والیت د دیکیل  او فولکا ولسوالیو  دا په دایس  حال گ  ده خ   ترگ  چارواکو تی 
 .ژغورل  وو  ډېر مهاجر ۱۶۰تر په ساحل  اوبو گ  

https://www.infomigrants.net/ps/post/32829/%D8%A7%DA%98%D9%87-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%DB%90-%D9%87%D8%BA%D9%87-%DB%B3%DB%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%DA%98%D8%BA%D9%88%D8%B1%D9%84%D9%8A-%DA%86%DB%90-%D8%BA%D9%88%DA%9A%D8%AA%D9%84-%DB%8C%DB%90-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%88%DA%93%D9%8A
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

اژه سمندر کې هغه  څه موده مخیک  ترگ  چارواکو اعالن کړی و خ   د روان میالدي کال له پیل راهیس  ن   

ل شوي وو مهاجر ۳۷۶۳  .ژغورل  دي خ   د یونان د ساحل  ځواکونو له خوا د ترکن   پر لور ش  

ي. ترکن   په منظمه توګه ی ته د ترکن   ساحل  اوبو پر لور ش   ونان په دې تورنوي خ   پر اژه سمندر مهاجر بی 
  چارواکو دغه ادعاوې ناسیم  بول  

 .خو یونان 

 
 رویټرز انځور: اژه سمندر کې د مهاجرو بېړۍ.

ۍ د یونان د مهاجرو چارو وزارت وویل له دې وروسته ترکیه
ه اون   د افغانانو په ګډون د پنځو د یادولو ده خ   تی 

.  هیوادونو اتباعو لپاره د یو درېم خوندي هیواد  
ن    له ترکن   څخه  په توګه پی  

دا په دې مانا خ   یونان کول یس 
ته ترکن   ته اخراج کړي  .دغه هیواد ته رسېدل  مهاجر بی 

ي حقونو په لسګونو  مهاجرو له پاره امن خ   ترکیه ن   د  سازمانونو د یونان پر حکومت انتقاد کړیخو د بش 
  .درجه بندي کړې ده

، د   
انو څانیک    سازمان او د ښځو د حقونو د ډېرو « هلسینیک  مونیتور»د یونان د نی  شحده داکی 

یونان 
ي حقونو په لسګونو سازمانونو ویل  دي: 

د غی  اروپان   هیوادونو مهاجر خ   په »سازمانونو په ګډون د بش 
 «.د مهاجرت کنوانسیون پر اساس نړیوال حفاظت نه ترالسه کوي ۱۹۵۱ ترکيه گ  د پناه غوښتنه کوي، د 

داری ورکړل شوی  ه ن   د وروستیو کلونو په ډېرو رپوټونو گ  له ترکن   څخه د مهاجرو اخراج په هکله خیی په خیی
 .دی

 

https://www.infomigrants.net/ps/post/32659/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%88%D8%A7%DB%8C%D9%8A-%D8%B3%DA%96-%DA%A9%D8%A7%D9%84-%DB%8C%DB%90-%D8%A7%DA%98%D9%87-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%DB%90-%D9%84%D9%87-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%DA%93%D9%84-%D8%B4%D9%88%D9%8A-%DB%B3%DB%B7%DB%B6%DB%B3-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%DA%98%D8%BA%D9%88%D8%B1%D9%84%D9%8A
https://www.infomigrants.net/ps/post/32659/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%88%D8%A7%DB%8C%D9%8A-%D8%B3%DA%96-%DA%A9%D8%A7%D9%84-%DB%8C%DB%90-%D8%A7%DA%98%D9%87-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%DB%90-%D9%84%D9%87-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%DA%93%D9%84-%D8%B4%D9%88%D9%8A-%DB%B3%DB%B7%DB%B6%DB%B3-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%DA%98%D8%BA%D9%88%D8%B1%D9%84%D9%8A
https://www.infomigrants.net/ps/post/32783/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%88-%D9%BE%D9%87-%DA%AB%DA%89%D9%88%D9%86-%D8%AF-%D9%BE%D9%86%DA%81%D9%88-%D9%87%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%88-%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%88-%D9%84%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D9%87%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A
https://www.infomigrants.net/ps/post/32783/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%88-%D9%BE%D9%87-%DA%AB%DA%89%D9%88%D9%86-%D8%AF-%D9%BE%D9%86%DA%81%D9%88-%D9%87%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%88-%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%88-%D9%84%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D9%87%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A
https://www.infomigrants.net/ps/post/32783/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%88-%D9%BE%D9%87-%DA%AB%DA%89%D9%88%D9%86-%D8%AF-%D9%BE%D9%86%DA%81%D9%88-%D9%87%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%88-%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%88-%D9%84%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D9%87%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A
https://www.infomigrants.net/ps/post/32783/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%88-%D9%BE%D9%87-%DA%AB%DA%89%D9%88%D9%86-%D8%AF-%D9%BE%D9%86%DA%81%D9%88-%D9%87%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%88-%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%88-%D9%84%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D9%87%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A
https://www.infomigrants.net/ps/post/33030/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%88%20%D8%AF%20%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%20%D9%BE%D8%B1%20%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%20%DA%A9%DA%93%DB%8C
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

دستکم چهار پناهجو به دنبال غرق شدن قایق حامل آنها در نزدییک جزایر قناری، متعلق به اسپانیا جان 
 .خود را از دست دادند

هستند. جزایر قناری به ییک از مقاصد اصل یک کودک و یک زن باردار از جمله جان باختگان این حادثه 
 در قاره اروپا به سفر دریان  پرخطر تن یم

 بهی 
 

دهند. بنا به پناهجویان  تبدیل شده است که به امید زندگ
 .ها قایق حامل پناهجویان حدود ساعت ده پنجشنبه شب در نزدییک جزیره النزاروته غرق شدگزارش

 
است ی که بر اثر غرق شدن قایق جان باختهانتقال جسد یکی از پناهجویان  

 
 
ق ترین جزیره از جزایر قناری در شمال غرنی قاره آفریقا است. انریکه اسپینوسا، مسئول خدمات النزاروته ش 

نفر بود. به گفته وی،  ۴۹امدادرسان  جزیره النزاروته گفت که تعداد شنشینان قایق حامل پناهجویان 
زن و چهار کودک از  ۱۷مرد،  ۲۰گرویه از رهگذران در ساحل النزاروته در مجموع موفق به نجات جان 

 .جمله دو نوزاد شدند

اند که قایق حامل آنها حرکت خود را دو روز قبل از نزدییک شهر طانطان نجات یافتگان از این حادثه گفته
ق جزیره النزاروته قرار   ۲۵۰در جنوب مراکش آغاز کرده بود. ساحل نزدیک طانطان در حدود  ی ش  کیلومی 

 .دارد

 .این قایق پناهجویان  از کشورهای منطقه ساحل آفریقا بودندهمه شنشینان 
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

از شامگاه پنجشنبه تا سحرگاه جمعه به جزایر قناری  به گفته امدادگران دو قایق دیگر حامل پناهجویان نی  
 .پناهجو با این دو قایق وارد جزایر قناری شدند ۱۱۰رسید. به این ترتیب در مجموع 

انه ۲۰۱۹قناری از اواخر سال مهاجرت پناهجویان به جزایر  ل سختگی 
انه و به دنبال کنی  تر در دریای مدیی 

رو به افزایش است. این در حال است که سفر دریان  از ساحل غرب آفریقا به سمت جزایر قناری با توجه 
های حامل پناهجویان و همچنی   جریان تند آب اقیانوس اطلس پرخطر به وضعیت نامناسب قایق

 .شودمحسوب یم

هزار پناهجو سال گذشته خود را از قاره آفریقا به جزایر قناری  ۲۳بنا به اعالم وزارت کشور اسپانیا بیش از 
از افزایش هشت برابری ورود پناهجویان به این جزایر  ۲۰۱۹رساندند. این رقم در مقایسه با آمار سال 

 .حکایت دارد

میلیارد دالر را به کشورهای  ۵۴۰ها مهاجر در شاش جهان میلیون ۲۰۲۰گوید که در سال بانک جهان  یم
ها های بانیک در افغانستان رقم پول ارسال شده به افغانستان از سوی افغاناند. به گفته مقاممبداء فرستاده

 .ملیون دالر بوده است ۷۰۰در خارج از این کشور 

 
 .اقتصادی به شمار می رود های ارسال شده از سوی مهاجران برای بسیاری از کشورهای فقیر، یک عامل بسیار مهمپول

جون هرسال را روز بی   الملل ارسال پول به خانواده از سوی مهاجران نام گذاری  ۱۶سازمان ملل متحد 
میلیون مهاجر در جهان ساالنه میلیاردها دالر را برای  ۲۰۰کرده است. بر اساس آمار این سازمان، حدود 

 .کنندن در کشورهای مبداء ارسال یمهای شامیلیون نفر از اعضای خانواده ۸۰۰حدود 
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

 ۵۴۰مهاجران  ۲۰۲۰گوید که در سال منتش  شده است یم ۲۰۲۱یک گزارش بانک جهان  که در ماه یم 
 .اندمیلیارد دالر را به کشورهای خود فرستاده

شده های ارسال با آغاز بحران ویروس کرونا در سال گذشته، کارشناسان پیش بین  کرده بودند که رقم پول
دهد درصد کاهش خواهد یافت اما رقم باال نشان یم ۲۰تا حدود  میلیارد دالر( ۵۸۴) ۲۰۱۹نسبت به سال 

 .درصد محدود شده است ۱،۶که این کاهش به 

های خارج به کشور شان در همی   راستا، بانک مرکز افغانستان گفته است که رقم پول ارسال شده از افغان
 ۲۰۱۹میلیون دالر ارسال شده در  ۷۵۰الر بوده است. این رقم در مقایسه با میلیون د ۷۲۲در سال گذشته 

 .دهداندگ کاهش را نشان یم

نی نی یس از قول عصمت کوهسار، سخنگوی بانک مرکزی افغانستان گفته است که شهروندان افغان در 
 کشورهای مختلف جهان از طریق بانک

 
کتها، رصاق های شان خانوادههای انتقال پول، به ها و ش 

 .فرستندافغانستان کمک مال یم در

های قهرمان  آسیا مدال طال کسب محسن رضان  نخستی   تکواندو کار تاری    خ افغانستان است که در رقابت

 . کند یم

 

های جوزا( با کسب مدال طال، قهرمان رقابت 28ژوئن ) 18رضان  تکواندو کار افغانستان، جمعه  محسن
 .قهرمان  تکواندوی آسیا شد

او با عبور از سد حریفان  از کشورهای کویت، چی   تایپه و پاکستان توانست به فینال راه یابد. در رقابت 
 .ادشکست د 12بر  21جنونی به میدان رفت و او را با نتیجه نهان  هم در برابر حریف  از کره



http://www.morr.gov.af 
 ریاستد اطالعاتو او عامه اړیکو 

11 
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

این ورزشکار افغان با کسب این مدال به نخستی   تکواندو کار تاری    خ افغانستان مبدل شد که توانست ازاین 
 .کندهای قهرمان  آسیا، مدال طال کسب یمرقابت

کشور آسیان  در   21تکواندو کار از  189بیست و چهارمی   دوره پیکارهای تکواندو قهرمان  آسیا با حضور 
 .برگزار شدلبنان 

کمیساریای عال سازمان ملل متحد برای پناهندگان گفته است که تعداد آوارگان در شتاش جهان به بیش 
 ۱۸درصد این آوارگان را نوجوانان زیر  ۴۲میلیون تن افزایش یافته است. به گفته این سازمان حدود  ۸۲از 

 .دهندسال تشکیل یم

ها، ها، جنگدر گزارش سالیانه کمیساریای عال سازمان ملل متحد تأکید شده است که افزایش خشونت
ات اقلییم سبب شده است که در سال    ۲۰۲۰تعقیب و همچنان تغیی 

ً
میلیون تن از مناطق  ۸۲،۴مجموعا

 .محل سکونت شان آواره باشند

دهد که تعداد بیجاشدگان داخل و آوارگان در جهان در مقایسه به سال آمار این اداره ملل متحد نشان یم
 سه میلیون تن بیشی  شده و در مقایسه به ده سال قبل دو برابر شده است. بنا بر این گزارش،  ۲۰۱۹

ً
تقریبا

یش از نیم این آوارگان در داخل کشورهای شان بیجا شده اند. در میان آن آوارگان  که به کشورهای دیگر ب
 
ً
 .درصد شان به کشورهای همسایه خود آواره شده اند ۸۶پناه جسته اند، تقریبا

در عقب هر عدد یک شخیص که »فلیپو گراندی، کمیسار عال ملل متحد در امور پناهندگان گفته است: 
، سلب مالکیت و مصیبت قرار دارد

 
 «.مجبور به فرار شده و داستان  از بیجاشدگ

دوستانه دارند، بلکه این پناهجویان نه تنها نیاز به توجه ما از طریق کمک»گراندی افزوده است:  های بش 
 «.ما باید برای مشکل آنان راه حل پیدا کنیم

بسیار زیاد است، اما جهان نی   از امکانات کمک به آنان گراندی تأکید کرده است که هرچند تعداد آوارگان 
 «.های مهاجران در دریاها راه حل نیم باشدایجاد حصارها و یا پس فرستادن کشن  »برخوردار است: 

 بیندکمیساریای پناهندگان وضعیت را مکدر یم

دیم کرونا، رقم آوارگان کمیسار عال این سازمان تأکید کرده است که با وجود محدودیت های مرتبط به پان
ی از پاندیم کرونا مرزهای  افزایش یافته است. سال گذشته شمار زیادی از کشورهای جهان برای جلوگی 

 .خود را بستند و به این ترتیب اکیر مرزهای کشورهای جهان به روی پناهجویان مسدود بود

ضعیت نیم بیند. به گفته او معضل گراندی وضعیت را مکدر دیده و نشانه های چندان  برای بهبود این و 
هیچ یک از کشورهای درگی  بحران به شمول سوریه، افغانستان، سومالیا و یا یمن حل نشده است. عالوه 
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

 معضل منطقه تیگرای 
ً
بر این، شمار زیادی از تنش های جدید تعداد زیاد مردم را مجبور به فرار یم کند، مثال

 . قاتیوپیا و یا هم وضعیت شمال موزمبی

میلیون تن افزایش یافته است ۸۲با وجود پاندمی کرونا، رقم آوارگان در جهان به بیش از  . 

 در خارج به رس یم برند ۲.۶
ی

 میلیون افغان در آوارگ

بیش از دو سوم همه آوارگان  که در سال گذشته در خارج از کشورهای خود به ش یم برده اند، از پنج کشور 
 ۲.۲میلیون از افغانستان،  ۲.۶میلیون از ونزیال،  ۴میلیون تن از سوریه،  ۶.۷جهان یم باشند. به این ترتیب 
 به ش یم برند. بنا بر  ۱.۱میلیون تن از سودان جنونی و 

 
میلیون نفر از میانمار در کشورهای دیگر در آوارگ

 .سال تشکیل یم دهند ۱۸این گزارش رقم خیل باالی این تعداد را جوانان زیر 

  ۳۰نوجوانان حدود 
 

درصد جمعیت جهان را تشکیل یم دهند، اما از جمع کسان  که سال گذشته در آوارگ
رصد شان نوجوانان اند. براساس تخمی   کمیساریای عال سازمان ملل متحد در د ۴۲به ش یم برده اند، 

 متولد شده اند. اکیر این کودکان سال های  ۲۰۲۰و  ۲۰۱۸میان سال های 
 

 یک میلیون نوزاد در آوارگ
ً
تقریبا

ی جز فرار و مهاجرت را تجربه نخواهند کرد  .زیادی چی  

بان  از حدود براساس گزارش کمیساریای عال ملل متحد، ت ین آوارگان  ۳،۷رکیه با می   میلیون مهاجر، بیشی 
میلیون مهاجر  ۱.۴میلیون تن، پاکستان و اوگاندا هر کدام به  ۱.۷را جا داده است. به تعقیب آن، کولمبیا به 

 .جا داده اند

 

https://www.dw.com/fa-af/%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF-%DB%B8%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF/a-57953847
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

وهای این کشور کار کرده لیتوانیا، کشور عضو ناتو، اعالم کرد که به افغان هان  که به حیث ترجمان با نی 
 یم

 
وهای بی   دهد. این ترجماناند، پناهندگ جون  گروه الملل هدف انتقامها ترس دارند که با خروج نی 

ند  .طالبان قرار بگی 

 
 لیتوانیااینگریدا شیمونته، نخست وزیر 

گزاری فرانسه گفت:  ها )ترجمانان( کسان  این»اینگریدا شیمونیته، نخست وزیر لیتوانیا روز جمعه به خیی
وهای ما کمک کردند. این برای کشور ما جای افتخار است که در عوض به آن  «.ها کمک کنیماند که به نی 

گیس، وزیر خارجه لیتوانیا پذیرش این ترجمان عنوان « تصمیم مسئوالنه و درست»ها را گابریلیوس لندسیی
 یم»های محل گفت: کرد و به رسانه

 
 «.دهیمما به این افراد پناهندگ

ها ترجمان افغان دریافت کرد. این ترجمان ۱۲ای را از سوی این کشور عضو اتحادیه اروپا این هفته نامه
وهای لیتوانیا در والیت غور ک ۲۰۱۳گفته اند که تا سال  وهای لیتوانیان  تا آن سال با نی  ار کرده اند. نی 

 .مسئولیت تیم بازسازی والین  را در غور به عهده داشتند

گزاری فرانسه نی   قرار گرفته است، این افغان مساله مرگ و »ها گفته اند که در این نامه که در اختیار خیی
 
 

 یم« زندگ
 

 .کنندشان در میان است و به این دلیل درخواست پناهندگ

ها جریان دارد تا مشخص شود کسان  که ارویداس انوساوسکاس، وزیر دفاع لیتوانیا گفته است که برریس
وهای این کشور کار کرده اند  با نی 

ً
 .این نامه را فرستاده اند واقعا
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

وهای خارخی از مقام های محل و حکومن  معلومات نویسندگان این نامه گفته اند که در زمان کار شان با نی 
های نظایم کمک کرده و حن  در آوری کرده، در جلسات استخباران  حضور داشته، در آموزشجمع

اک کرده اندعملیات  .های نظایم علیه طالبان اشی 

وهای بی   آن  که با نی 
ند، کسان  ول را به دست بگی  الملل همکاری ها هشدار داده اند که اگر طالبان کنی 

 «.خواهند بود ها نخستی   اهداف آن»کرده اند 

وهای خارخی کار کرده اند، اگر ابراز هفته گذشته گروه طالبان اعالم کرد آن افغان « پشیمان  »هان  که با نی 
وها تهدیدی متوجه شان نیست و یم  کنندکنند، بعد از خروج نی 

 
 .توانند در افغانستان زندگ

 


