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ر
مت کامل اخبار

متان ب سابقه  ۸۲،۴میلیون نفر
گتی کرونا به ر
در سال گذشته شمار مهاجران در رسارس دنیا با وجود همه ر
رسیده است .به خصوص تعداد ب جاشدگان داخیل افزایش یافته است .
در گزارش سالنه کمیسیاریای عایل سازمان ملل متحد «یو ان اچ یس ار» که روز جمعه ( ۱۸جون )۲۰۲۱
معرف شد ،آمده است ،شمار مهاجران در مقایسه با ده سال پیش دوبرابر شده است .آلمان از جمله پنج
ر
بیشتین تعداد مهاجران در رسارس جهان پناه داده است.
کشوری است که به

 ۱۹سپتمبر سال  ،۲۰۲۰یونان ،جزیره لیسبوس ،گروهی از آوارگان و مهاجران که در کمپ کاراتپه زندگی می کنند/عکس: EPA/Vangelis Papantonis

فیلیپو گراندی ،کمیسار عایل سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به ختگزاری فرانسه (ای اف یب) گفت،
چت به شمول اقتصاد متوقف شد ».او افزود« :اما جنگ ها ،منازعات،
در جریان «پاندیم کرونا همه ر
ر
خشونت ها ،تبعیض و تعقیب ،همه این عوامل که مردم را به فرار مجبور کرده اند ،باف مانده است».
متان ب سابقه ای رسیده
در سال  ۲۰۱۹رنت شمار اشخایص که از خشونت و تعقیب فرار یم کردند ،به ر
بود .براساس این گزارش در سال  ۲۰۲۰سه میلیون انسان دیگر به این تعداد اضافه شد .به این ترتیب شمار
نهمت سال متوایل افزایش یافت.
افرادی که از وطن شان ربتون رانده شدند ،یط ر
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بربنیاد گزارش «یو ان اچ یس ار» در اواخر سال گذشته در رسارس جهان حدود  ۲۶،۴میلیون انسان از
کشورهای شان فرار کردند ۴،۱ .میلیون پناهجو که هنوز راجع به درخواست های پناهندگ شان پاسخ
نهاب را دریافت نکرده اند ،در شامل این تعداد هستند.
ی
تغیتی نکرده است ،شمار افراد موسوم به ب
در حایل که این ارقام در مقایسه با یک سال قبل تقریبا هیچ ر
.
جاشده داخیل ،یعن اشخایص که در درون کشورشان در حال فرار هستند ،افزایش یافته است تعداد آن
ها به دو میلیون نفر افزایش یافته و به این ترتیب مجموعا به  ۴۸میلیون تن رسیده است.
ر
وضعین که مناقشه و خشونت افزایش یافته و عبور از مرز به خاطر بحران کرونا دشوار
گراندی گفت« :در
شده است ،شمار ب جاشدگان داخیل الزاما افزایش یم یابد ».
دست کم  ۱۶۴کشور در سال گذشته به خاطر پاندیم کرونا مرزهایشان را مسدود کردند .بیش از نییم از
جلوگتی کرده اند.
این کشورها از ورود پناهجویان هم
ر
کشورهاب مانند سوریه ،افغانستان ،سومالیا و یمن ،برخ از مناقشات
در کنار بحران های درازمدت در
ی
دیگر رنت شمار زیادی از مردم را به فرار وادار کرد ،به طور مثال در منطقه تیگرای که در اتیوپیا موقعیت دارد
و در شمال موزامبیق.
ونتوئال ،افغانستان،
بیش از دو سوم از همه مهاجران در رسارس جهان فقط از پنج کشور هستند :سوریه ،ر
ر
سودان جنوب و میانمار .براساس گزارش «یو ان اچ یس ار»  ۴۲درصد از ب جاشدگان کمت از  ۱۸سال سن
دارند.
ر
کشورهاب پناه برده اند که با مناطق بحران زده همجوار هستند .ترکیه با ۳،۷
اکتیت مطلق مهاجران به
ی
ر
بیشتین تعداد در رسارس دنیا پناه داده است .در جایگاه های بعدی کشورهای
میلیون مهاجر ،کماکان به
کلمبیا (با  ۱،۷میلیون).

دستکم چهار پناهجو به دنبال غرق شدن قایق حامل آنها در نزدییک جزایر قناری ،متعلق به اسپانیا جان خود را از دست
دادند.
یک کودک و یک زن باردار از جمله جان باختگان این حادثه هستند .جزایر قناری به ییک از مقاصد اصیل پناهجویاب تبدیل
ر
دریاب پرخطر تن یمدهند .بنا به گزارشها قایق حامل پناهجویان حدود
شده است که به امید زندگ بهت در قاره اروپا به سفر ی
ساعت ده پنجشنبه شب در نزدییک جزیره لنزاروته غرق شد.
ر
لنزاروته ررسفترین جزیره از جزایر قناری در شمال غرب قاره آفریقا است .انریکه اسپینوسا ،مسئول خدمات امدادرساب
جزیره لنزاروته گفت که تعداد رسنشینان قایق حامل پناهجویان  ۴۹نفر بود .به گفته وی ،گرویه از رهگذران در ساحل
لنزاروته در مجموع موفق به نجات جان  ۲۰مرد ۱۷ ،زن و چهار کودک از جمله دو نوزاد شدند.
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نجات یافتگان از این حادثه گفتهاند که قایق حامل آنها حرکت خود را دو روز قبل از نزدییک شهر طانطان در جنوب مراکش
ر
کیلومتی ررسق جزیره لنزاروته قرار دارد.
آغاز کرده بود .ساحل نزدیک طانطان در حدود ۲۵۰
همه رسنشینان این قایق پناهجویاب از کشورهای منطقه ساحل آفریقا بودند.

انتقال جسد یکی از پناهجویانی که بر اثر غرق شدن قایق جان باخته است

به گفته امدادگران دو قایق دیگر حامل پناهجویان رنتاز شامگاه پنجشنبه تا سحرگاه جمعه به جزایر قناری رسید .به این ترتیب
در مجموع  ۱۱۰پناهجو با این دو قایق وارد جزایر قناری شدند.
ر
مهاجرت پناهجویان به جزایر قناری از اواخر سال  ۲۰۱۹و به دنبال ر
مدیتانه رو به افزایش
سختگتانهتر در دریای
کنتل
ر
دریاب از ساحل غرب آفریقا به سمت جزایر قناری با توجه به وضعیت نامناسب قایقهای
است .این در حایل است که سفر ی
همچنت جریان تند آب اقیانوس اطلس پرخطر محسوب یمشود.
حامل پناهجویان و
ر
بنا به اعالم وزارت کشور اسپانیا بیش از  ۲۳هزار پناهجو سال گذشته خود را از قاره آفریقا به جزایر قناری رساندند .این رقم
در مقایسه با آمار سال  ۲۰۱۹از افزایش هشت برابری ورود پناهجویان به این جزایر حکایت دارد.

رئیس جمهور محمد رارسف غن قبل از ظهر امروز در مراسم تجلیل از روز پناهندگ که در قرص چهارچنار
ارگ برگزار شده بود ،ر
اشتاک و سختاب کرد.
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در این مراسم ابتدا وزیر مهاجرین و عودت کنندگان صحبت کرده ،گفت که در خصوص ارائه خدمات به
تامت حقوق
عودت کنندگان و رسیدگ به بیجاشدگان داخیل متعهد هستیم و با تمام توان خویش بخاطر ر
ر
بشی آنان تالش یم نماییم.
سپس معاون نمایندۀ خاص ملل متحد برای افغانستان و نمایندۀ کمیشتی عایل ملل متحد در امور
پناهندگان ،گفتند که بیجاشدگ در چهار دهۀ گذشته میلیون ها افغان را آسیب رسانیده و عوامل مهم آن
حوادث طبییع ،فقر مزمن و تداوم جنگ ها یم باشد.

آنان ضمن تاکید بر کاهش خشونت ها در افغانستان ،بر تداوم حمایت شان از تالش های حکومت در
زمینه های مارکیت سازی ،اعمار صلح و دولت سازی در چارچوب پالن انکشاف صلح تاکید ورزیدند .
همچنان تعهد شان را در خصوص رسیدگ به مشکالت عودت کنندگان و بیجا شدگان و ادغام مجدد آنان
ابراز کردند.
رئیس جمهور غن در صحبت هایش در این مراسم ،گفت که مهاجرین و دیاسپورا جزء لینفک ملت و
رسمایۀ میل ما یم باشند و بر مبنای قانون اسایس ،حق افغان بودن هیچ شهروند افغانستان سلب شده نیم
تواند.
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وی با یادآوری از نقش موثر دیاسپورا در برنامه های انکشاف ،افزود که بحث مهاجرت بدون دیدگاه واضح
تغیت راب که در حال رخ دادن است ،صورت گرفته نیم تواند.
و توجه به ر
رئیس جمهور با اشاره بر اینکه جامعه ربت الملیل به طالبان حیثیت سیایس داده است ،تاکید کرد که طالبان
مسئول ادامه جنگ اند و همه روزه تاسیسات عام المنفعه را تخریب و افراد ملیک را هدف قرار یم دهند.
غت ر
مشوع از سوی طالبان ،باید از طرف منطقه و جامعه ربت الملیل تحریم
وی افزود که این جنگ تحمییل ر
و محکوم شود.
رئیس جمهور غن از کشورهای منطقه به ویژه پاکستان و ایران خواست تا در رابطه به نقش فعال شان در
ایجاد ثبات و صلح پایدار و عادلنه در افغانستان تعلل نکنند.
رئیس جمهور کشور افزود که هشت برنامه میل تحت دیزاین و در حال تطبیق شدن است و کمک های ربت
الملیل در این خصوص باید نتیجه محور باشد ،نه پروسه محور.
اخت سخنانش ایجاد ررسایط مناسب برای برگشت مهاجرین را وظیفه دولت خوانده،
رئیس جمهور در ر
گفت :تعهد ما این است که مهاجرین و دیاسپورای افغان بخش مهم ،باعزت و رسمایۀ بزرگ بوده و باید از
این رسمایه تمام افغان ها مستفید شوند.

با شعار «حقوق ر
غتقابل مذاکره است» در روز های شنبه و یکشنبه یک کمپاین برای حمایت از پذیرش
بش ر
ر
گردهماب ها
بیشتی از مهاجران در آلمان آغاز شده است .به این منظور در شهرهای متعدد آلمان
شمار
ی
و تظاهرات برگزار شد .
سیمون دورن زایفر ،از جنبش » «Seabrückeکه ییک از سازماندهندگان این کمپاین است ،گفت« :کمپ ها
ر
مدیتانه
بحته
در مرزهای ربتوب اروپا سال ها است که کرامت انساب را رعایت نیم کنند ،هر روز مردم در ر
غرق یم شوند و یا توسط گارد ساحیل لیبیا به این کشور پس فرستاده یم شوند ».خطر شکنجه و بدرفتاری
مهاجران را در لیبیا تهدید یم کند.
غت ر
دولن ،ایجاد راه های امن فرار
جنبش » «Seabrückeبرای نجات مهاجران از بحر توسط سازمان های ر
به اروپا و پذیرش دائیم مهاجران در آلمان تالش یم کند.
گردهماب ها و تظاهرات که قراردر روز های شنبه و یکشنبه در شهرهای بر رلت ،کولن ،رگنسبورگ،
در این
ی
اشتوتگارت و شهرهای دیگر برگزار شد و یم شود ،سازمان های حایم پناهجویان «پرو ازول» و«Sea-
ر
ر
مدیتانه فعالیت یم
بحته
»Watchسهم دارند ». «Sea-Watchبا
کشن های نجات در بخش مرکزی ر
کند.
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سازمان دهندگان این کمپاین خواهان تخلیه کمپ های پناهجویان در مرزهای ربتوب اتحادیه اروپا و پایان
دادن به ر
اشتاک آلمان در فعالیت های آژانس محافظت از مرزهای اتحادیه اروپا (فرانتکس) شدند.
ژانت ویسلر ،که رهتی حزب چپ آلمان را به طور ر
مشتک با یک سیاستمدار دیگر به عهده دارد ،گفت:
ر
ر
.
«حقوق بش در قسمت پناهجویان هر روز نقض یم شود و این امر در داخل اتحادیه اروپا رخ یم دهد » او
در ادامه گفت ،آلمان رنت به خاطر وضعیت در مرزهای ب رتوب اتحادیه اروپا تا اندازه ای مسئول است.

عکس :ارشیف /تظاهرات در شهر کولن آلمان

ر
بیشتی از مهاجران را از آن جا قبول کند و ادامه داد« :حال
خانم ویسلر ،خواهان این شد که آلمان شمار
ر
دیگر وقت آن فرارسیده که به جای انزوای مرگبار ،بدبخن و هرج مرج ،راه های قانوب برای پناهجویان
ایجاد شود».

امروز بیستم جون ،برابر با روز جهاب پناهندهگان است .این روز توسط سازمان ملل متحد بهمنظور ر
احتام
ر
شجاعن که
به پناهجویان در رسارس جهان نامگذاری شده است .در روز جهاب پناهندهگان از قدرت و
گتی و شکنجه از کشورشان به خرج یمدهند ،تجلیل یمشود .از این
پناهندهگان برای فرار از مشکالت ،در ر
ر
فرصن برای ایجاد همدیل و درک مشکالت پناهجویان و ارجنهادن به تابآوری آنها در بازسازی
روز بهعنوان
زندهگشان ،یاد یمشود.
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با وجود اینکه همهساله از این روز تجلیل یمشود؛ اما وضعیت پناهجویان در بیشتر کشورهای جهان قابل
کشورهاب مانند سودان ،سومایل ،سوریه،
تعریف نیست .شمار بسیاری از پناهجویان را شهروندان
ی
فقت و جنگزده تشکیل یمدهند.
افغانستان و دیگر کشورهای ر
ً
شهروندان این کشورها معموال برای حفظ جانشان مجبور به ترک کشورشان یمشوند؛ اما در راه رسیدن
به کشور مقصد ،با مشکالت فراوان روبهرو یمشوند.

ر
امنین به ترکیه رفت .او یمگوید
رضا ،ییک از شهروندان افغانستان است که چهار سال پیش بنا بر مشکالت
که تا یک سال از تمام حقوق اولیه مثل کار و استفاده از خدمات صیح محروم بود .رضا یمافزاید ،در ترکیه
کساب که کارت هویت ندارند ،نیمتوانند به شفاخانه مراجعه کنند و این بزرگترین مشکل برای پناهجویان
است.
گتی کرونا دو برابر شده است و حال ر
حن با کارت هویت
او یمگوید که مشکالت آنان از زمان آغاز همه ر
حق مراجعه به شفاخانه ،خرید و استفاده از وسایل نقلیۀ شهری را ندارند« .ییک از مشکالت عمدۀ ما
ر
ر
نداشت کارت هویت بود
نداشت اجازۀ کار است .پناهندهها در ترکیه هیچ اجازۀ کار ندارند و مشکل دیگر ما
ً
که پس از تقریبا یک سال بهدست آوردیم».
اندونتیا زندهگ یمکند ،یمگوید
حبیب ،ییک دیگر از پناهجویان است .او که بیش از هفت سال یمشود در
ر
که در وضعیت بدی در اردوگاه بهرس یمبرد.
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اندونتیا زندهگ یمکنند ،از همۀ حقوق اولیۀ زندهگ محروم
به گفتۀ حبیب ،بیشتر پناهجویاب که در
ر
ر
ستی کنند.
هستند و شماری از پناهجویان سالها را مجبور شدهاند در اردوگاهها و حن زندان ی
گتی کرونا سفارتخانهها بسته شده و روند پیشبرد کارهای پناهجویان به تعویق
حبیب یمافزاید که با همه ر
افتاده است.
اندونتیا برای پناهندهها این است که از حقوق اولیه مثل کار و آموزش
حبیب یمگوید« :مشکالت عمده در
ر
ر
محروماند .ر
اکت مهاجرین اینجا خستهاند و برخ از مهاجرین سالها در کمپ و زندان باف مانده و ناامید
شدهاند».
این پناهجویان از سازمانهای ربتالملیل یمخواهند که برای بهبود وضعیت زندهگ آنان کارهای مؤثرتری
انجام دهند.
اندونتیا بهرس یمبرد .مینا استاد
مینا اسدی ،ییک دیگر از پناهجویان است که از سال  ۲۰۱۵به اینسو در
ر
ورزش کاراته است و فعالیتهایش در کابل سبب شد که از نشابهای مختلف تهدید شود.
او پس از ر
اندونتیا ،دست از تالش برنداشت و تالش کرد که کودکان و نوجوانان پناهجو را ورزش
رفت به
ر
کاراته آموزش دهد .در روزهای نخست از جای کوچک و با چند شاگرد کارش را آغاز کرد؛ اما حال دهها
پناهجو را آموزش یمدهد.
ریفیوجت
اندونتیا از دو روز به اینسو هشتیک را زیر نام «هزاره
از سوی دیگر ،شماری از پناهجویان در
ر
ر
 »#HazaraRefugeesدر ر
اندونتیا و تایلند دادخوایه
توییت راهاندازی کردهاند و برای هزارههای پناهنده در
ر
یمکنند.
همت حال ،سفارت آمریکا در کابل اعالم کرده است که بهمناسبت روز جهاب پناهندهگان ،از مهاجران
در ر
و بجاشدههای داخیل افغانستان ر
پشنباب خواهند کرد.

ر
مطبوعاب که روز شنبه 29جوزا در مرکز اطالعات و رسانه های حکومت دایر شده بود ،اسالم
درنشست
اخت دولت افغانستان در زمینه رسیدگ
الدین جرأت سخنگوی امور مهاجرین و عودت کنندگان ،از اقدامات ر
کروناب در پاکستان معلومات ارایه کرد.
ها به مهاجران در ررسایط
ی
بر اساس این معلومات ،از جمله دو میلیون و 500هزار نفر مهاجر افغان در پاکستان 32،فیصد آنها در
ر
شهر ها و متباف درکمپ ها زنده گ یم کنند و از مجموع آن ،یک میلیون و  400هزار نفر دارای کارت
شناساب افغانستان هستند.
مهاجرت ،حدود 800هزار نفر دارای کارت
ی
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آقای جرأت در این نشست از تالش دولت افغانستان در زمینه تمدید اقامت مهاجران در پاکستان ،کاهش
اخراج اجباری و توزی ع تذکره ر
الکتونییک برای آنها ،عالوه کرد که :با در نظر داشت اینکه ویروس کرونا
ر
مشکالب را برای ادامه حیات مهاجران افغان در پاکستان خلق کرده است ،یک سلسله اقدامات برای رسیدگ
به وضعیت آنها از سوی سفارت و نمایندگ های وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان با همکاری نهاد
نشت در ررسایط
های همکار ربت الملیل صورت گرفته و هدف آن
ر
جلوگتی از آسیب پذیری مهاجران کمپ ر
کرونا است.

غذاب ،توزی ع بسته
توزی ع کمک نقدی به  75هزار خانواده( 12هزار کلدار برای هر خانواده) ،مساعدت
ی
ر
مهمتین برنامه های ایست که برای
های صیح و فراهم سازی زمینه کار برای افراد معلول و معیوب از
رسیدگ به وضعیت مهاجران افغان در پاکستان انجام یافته و نزدیک به یکصدهزار خانواده نیازمند را تحت
پوشش قرار داده است.
در این برنامه های ر
بشدوستانه اداره پناهندگان سازمان ملل متحد ،اداره همکاری های ربت الملیل ترکیه
چت و شماری از تجاران میل با سفارت افغانستان در پاکستان همکاری داشته اند.
(تیکا) ،سفارت کشور ر
وی همچنان با یادآوری از موجودیت 3میلیون مهاجر افغان در کشور ایران رنت سخن گفته و اشاره کرد که
در سال جاری حدود 18هزار و  400خانواده در رسارس کشور به دلیل ناامن و جنگ افروزی های گروه
ر
تروریسن طالب محالت اصیل شان را ترک کرده اند.
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ختیه پروتستانت "دیاکوب "در آلمان از سیاست های مهاجرت اروپا در سال های گذشته به
موسسه ر
شدت انتقاد کرده و آن را «انزواگرایانه» خواند .افزون براین دیاکوب خواسته است تا باید پذیرش شمار
ر
بیشتی از مهاجران «در حد ممکن» امکان پذیر شود و اخراج به مناطق بحران زده مانند افغانستان متوقف
شود .

بسیاری از مهاجران در افریقا رویای رسیدن به اروپا را در سر دارند .اما این سفر می تواند طوالنی مدت و خطرناک باشد/.عکس: Picture Alliance / dpa / AP / J.

ختیه پروتستانت "دیاکوب" به مناسبت روز جهاب مهاجرت گفت« ،به جای ادغام ،سیاست
موسسه ر
ر
بحته مدیتانه به دنبال داشته است.
انزواگر یاب» به پیش برده شده که مرگ هزاران تن را در ر
سختگتی ها در قبال مهاجران تالش
این اتحادیه از حکومت آینده آلمان فدرال خواست که برای کاهش
ر
ر
بیشتی انجام دهد .از آن جمله الحاق اعضای خانواده به فرد پناهجو در آلمان باید آسان تر شود.
های
افزون براین «مراکز انکر» و رسپناه های دسته جمیع باید بسته شوند تا بتوان روند ادغام را از همان آغاز
حمایت کرد .در آلمان اشخایص که مدرک دولدونگ (اجازه اقامت تحمیل یا موقت) دارند ،باید یک مدرک
موثر اقامت دریافت کنند.
براساس یک نظرخوایه که به سفارش دیاکوب انجام شد ،از نظر  ۵۸درصد از شهروندان آلماب ،مهاجراب
که در سال های گذشته به آلمان آمده اند ،به خوب در جامعه ادغام نشده اند .براین اساس فقط حدود
ر
بیشتی را قبول
یک چهارم یا  ۲۸درصد از ررسکت کنندگان در این نظرخوایه یم خواهد که آلمان مهاجران
کند.
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به گزارش کنفرانس اسقف های کاتولیک ،در سال گذشته در کلیسای کاتولیک آلمان با وجود محدودیت
های کرونا ،حدود  ۳۵هزار فرد داوطلب در بخش کمک به مهاجران فعالیت یم کردند .افزون براین ۴۴۰۰
تن دیگر به صورت تمام وقت دراین بخش کار یم کردند.
نشت های کاتولیک به بخش کمک به مهاجران رسازیر شد ۸۶ ،میلیون
حدود  ۱۲۴میلیون یورو از اسقف ر
یورو از این مبلغ در بخش پروژه های ربت الملیل و  ۳۸میلیون یورو برای فعالیت ها در داخل کشور.
اداره فدرال احصائیه آلمان به مناسبت روز جهاب مهاجران ،اعالم کرد ،شمار پناهجویاب که ربت سال های
ر
بیشت از گذشته بوده است.
 ۲۰۱۵و  ۲۰۱۹در آلمان متولد شده اند ،به وضوح
در این کشور سالنه به طور متوسط  ۲۷هزار و  ۲۰۰نوزاد به دنیا یم آیند که والدینشان مدرک پناهندگ
دارند و تعداد آن ها در مقایسه با پنج سال پیش شش برابر شده است.
متان مهاجرت ،انتظار این یم رود که در سال های بعدی رنت شمار کودکان پناهجو در آلمان
با وجود کاهش ر
افزایش یابد .چرا که ربت سال های  ۲۰۱۴تا  ۲۰۱۶شمار زیادی از پناهجویان جوان به آلمان آمدند.
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