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صفحه                                                                                                                                     عنوان  

 4 ------------------------------------- « وز یمهاجر ن» با وجود بحران کرونا  ا یسابقه شمار مهاجران در رسارس دن ب   شیافزا

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

 6 ------------- «وزارت  تیسا بیو » باشند  ما یم میل یۀملت و رسما نفکیجزء ل  اسپورا یو د نی: مهاجر جمهور غن   سیرئ

 8 ------------------------------------------------- « وز یمهاجر ن» مختلف آلمان  یدر شهرها انیاز پناهجو  تیحما نیکمپا

 زنده تیبهبود وضع یو مؤثر برا یافغانستان خواستار اقدامات فور  انیجو گان؛ پناهپناهنده روز جهاب  
 

سالم »  اند شانگ

 9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- «وطندار 

ش و   بیو » صورت گرفته است  مهاجر افغان در پاکستان کمک رساب   ازمند ین یکرونا، به خانواده ها  روسیهمزمان با گستر

 11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- «وزارت  تیسا

 13 ----------------------- « وز یمهاجر ن» اروپا در قبال مهاجران  «انهیانزواگرا استیس»" از اکوب  یموسسه "د د یانتقاد شد
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 اخبار کامل  متر  

ان ب  سابقه 
ی کرونا به متر  میلیون نفر  ۸۲،۴در سال گذشته شمار مهاجران در رسارس دنیا با وجود همه گتر

  .رسیده است. به خصوص تعداد ب  جاشدگان داخیل افزایش یافته است

( ۲۰۲۱جون  ۱۸که روز جمعه )« یو ان اچ یس ار»در گزارش سالنه کمیسیاریای عایل سازمان ملل متحد 
 ش

 
د، آمده است، شمار مهاجران در مقایسه با ده سال پیش دوبرابر شده است. آلمان از جمله پنج معرف

ین تعداد مهاجران در رسارس جهان پناه داده است  .کشوری است که به بیشتر

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

( گفت،  گزاری فرانسه )ای اف بی فیلیپو گراندی، کمیسار عایل سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به خت 
اما جنگ ها، منازعات، »او افزود: « پاندیم کرونا همه چتر  به شمول اقتصاد متوقف شد. »در جریان 

 مانده استخشونت ها، تبعیض و تعقیب، همه این عوام
ر
 «.ل که مردم را به فرار مجبور کرده اند، باف

ان ب  سابقه ای رسیده  ۲۰۱۹در سال 
نتر  شمار اشخایص که از خشونت و تعقیب فرار یم کردند، به متر 

سه میلیون انسان دیگر به این تعداد اضافه شد. به این ترتیب شمار  ۲۰۲۰بود. براساس این گزارش در سال 
ون رانده شدند، یط نهمتر  سال متوایل افزایش یافت افرادی که از وطن  .شان بتر
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میلیون انسان از  ۲۶،۴در اواخر سال گذشته در رسارس جهان حدود « یو ان اچ یس ار»بربنیاد گزارش 
 شان پاسخ  ۴،۱کشورهای شان فرار کردند. 

 
میلیون پناهجو که هنوز راجع به درخواست های پناهندگ

 .اند، در شامل این تعداد هستندنهابی را دریافت نکرده 

ی نکرده است، شمار افراد موسوم به ب   در حایل که این ارقام در مقایسه با یک سال قبل تقریبا هیچ تغیتر
جاشده داخیل، یعن  اشخایص که در درون کشورشان در حال فرار هستند، افزایش یافته است. تعداد آن 

 .میلیون تن رسیده است ۴۸ین ترتیب مجموعا به ها به دو میلیون نفر افزایش یافته و به ا

در وضعینر که مناقشه و خشونت افزایش یافته و عبور از مرز به خاطر بحران کرونا دشوار »گراندی گفت: 
  «.شده است، شمار ب  جاشدگان داخیل الزاما افزایش یم یابد

مسدود کردند. بیش از نییم از کشور در سال گذشته به خاطر پاندیم کرونا مرزهایشان را   ۱۶۴دست کم 
ی کرده اند  .این کشورها از ورود پناهجویان هم جلوگتر

در کنار بحران های درازمدت در کشورهابی مانند سوریه، افغانستان، سومالیا و یمن، برخ  از مناقشات 
تیوپیا موقعیت دارد دیگر نتر  شمار زیادی از مردم را به فرار وادار کرد، به طور مثال در منطقه تیگرای که در ا

 .و در شمال موزامبیق

وئال، افغانستان،  :بیش از دو سوم از همه مهاجران در رسارس جهان فقط از پنج کشور هستند سوریه، ونتر 
سال سن  ۱۸درصد از ب  جاشدگان کمتر از  ۴۲« یو ان اچ یس ار»سودان جنوب  و میانمار. براساس گزارش 

 .دارند

یت مطلق مهاجران به    ۳،۷کشورهابی پناه برده اند که با مناطق بحران زده همجوار هستند. ترکیه با اکتر
ین تعداد در رسارس دنیا پناه داده است. در جایگاه های بعدی کشورهای  میلیون مهاجر، کماکان به بیشتر

 (. میلیون ۱،۷کلمبیا )با 

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

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

 بهتر
 

ها قایق حامل پناهجویان حدود دهند. بنا به گزارششده است که به امید زندگ
 .ساعت ده پنجشنبه شب در نزدییک جزیره لنزاروته غرق شد

 
ر
ف . انریکه اسپینوسا، مسئول خدمات امدادرساب  ترین جزیره از جزایر قناری در شمال غرب  قاره آفریقا استلنزاروته رسر

نفر بود. به گفته وی، گرویه از رهگذران در ساحل  ۴۹جزیره لنزاروته گفت که تعداد رسنشینان قایق حامل پناهجویان 
 .زن و چهار کودک از جمله دو نوزاد شدند ۱۷مرد،  ۲۰لنزاروته در مجموع موفق به نجات جان 
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اند که قایق حامل آنها حرکت خود را دو روز قبل از نزدییک شهر طانطان در جنوب مراکش دثه گفتهنجات یافتگان از این حا
ق جزیره لنزاروته قرار دارد  ۲۵۰آغاز کرده بود. ساحل نزدیک طانطان در حدود  ی رسر  .کیلومتر

 .همه رسنشینان این قایق پناهجویاب  از کشورهای منطقه ساحل آفریقا بودند

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

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

انه ۲۰۱۹قناری از اواخر سال مهاجرت پناهجویان به جزایر  ل سختگتر
انه رو به افزایش و به دنبال کنتر تر در دریای مدیتر

های است. این در حایل است که سفر دریابی از ساحل غرب آفریقا به سمت جزایر قناری با توجه به وضعیت نامناسب قایق
 .شودحامل پناهجویان و همچنتر  جریان تند آب اقیانوس اطلس پرخطر محسوب یم

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

 که در قرص چهارچنار 
 

ف غن  قبل از ظهر امروز در مراسم تجلیل از روز پناهندگ رئیس جمهور محمد ارسر
اب  کردارگ برگز  اک و سخت   .ار شده بود، اشتر
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در این مراسم ابتدا وزیر مهاجرین و عودت کنندگان صحبت کرده، گفت که در خصوص ارائه خدمات به 
 به بیجاشدگان داخیل متعهد هستیم و با تمام توان خویش بخاطر تامتر  حقوق 

 
عودت کنندگان و رسیدگ
ی آنان تالش یم نماییم  .بشر

ی عایل ملل متحد در امور سپس معاون نمایندۀ  خاص ملل متحد برای افغانستان و نمایندۀ کمیشت 
 در چهار دهۀ گذشته میلیون ها افغان را آسیب رسانیده و عوامل مهم آن 

 
پناهندگان، گفتند که بیجاشدگ

 .حوادث طبییع، فقر مزمن و تداوم جنگ ها یم باشد

 

بر تداوم حمایت شان از تالش های حکومت در آنان ضمن تاکید بر کاهش خشونت ها در افغانستان، 
 صلح تاکید ورزیدند

 
 .زمینه های مارکیت سازی، اعمار صلح و دولت سازی در چارچوب پالن انکشاف

 به مشکالت عودت کنندگان و بیجا شدگان و ادغام مجدد آنان 
 

همچنان تعهد شان را در خصوص رسیدگ
 .ابراز کردند

در این مراسم، گفت که مهاجرین و دیاسپورا جزء لینفک ملت و رئیس جمهور غن  در صحبت هایش 
رسمایۀ میل ما یم باشند و بر مبنای قانون اسایس، حق افغان بودن هیچ شهروند افغانستان سلب شده نیم 

 .تواند
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، افزود که بحث مهاجرت بدون دیدگاه واضح 
 
وی با یادآوری از نقش موثر دیاسپورا در برنامه های انکشاف

ابر که در حال رخ دادن است، صورت گرفته نیم تواندو ت  .وجه به تغیتر

رئیس جمهور با اشاره بر اینکه جامعه بتر  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

وع از سوی طالبان، باید از طرف منطقه و جامعه بتر  الملیل تحریم وی  افزود که این جنگ تحمییل غتر مشر
 .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 بتر  
 .الملیل در این خصوص باید نتیجه محور باشد، نه پروسه محور

ایط مناسب برای برگشت مهاجرین را وظیفه دولت خوانده،  رئیس جمهور در اختر سخنانش ایجاد رسر
مهاجرین و دیاسپورای افغان بخش مهم، باعزت و رسمایۀ بزرگ بوده و باید از گفت: تعهد ما این است که 

 .این رسمایه تمام افغان ها مستفید شوند

قابل مذاکره است»با شعار  حمایت از پذیرش در روز های شنبه و یکشنبه یک کمپاین برای « حقوق بشر غتر
ی از مهاجران در آلمان آغاز شده است. به این منظور در شهرهای متعدد آلمان گردهمابی ها  شمار بیشتر

  .و تظاهرات برگزار شد

کمپ ها »که ییک از سازماندهندگان این کمپاین است، گفت:  «Seabrücke» سیمون دورن زایفر، از جنبش
وب  اروپا سال ها است ک انه در مرزهای بتر ه مدیتر ه کرامت انساب  را رعایت نیم کنند، هر روز مردم در بحتر

خطر شکنجه و بدرفتاری « غرق یم شوند و یا توسط گارد ساحیل لیبیا به این کشور پس فرستاده یم شوند. 
 .مهاجران را در لیبیا تهدید یم کند

دولنر  «Seabrücke» جنبش ، ایجاد راه های امن فرار برای نجات مهاجران از بحر توسط سازمان های غتر
 .به اروپا و پذیرش دائیم مهاجران در آلمان تالش یم کند

، کولن، رگنسبورگ،  در این گردهمابی ها و تظاهرات که قراردر روز های شنبه و یکشنبه در شهرهای برلتر 
-Sea» و« پرو ازول»اشتوتگارت و شهرهای دیگر برگزار شد و یم شود، سازمان های حایم پناهجویان 

Watch» سهم دارند. «Sea-Watch»  انه فعالیت یم ه مدیتر با کشنر های نجات در بخش مرکزی بحتر
 .کند
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وب  اتحادیه اروپا و پایان  سازمان دهندگان این کمپاین خواهان تخلیه کمپ های پناهجویان در مرزهای بتر
اک آلمان در فعالیت های آژانس محافظت از مرزهای اتحادیه  .اروپا )فرانتکس( شدند دادن به اشتر

ک با یک سیاستمدار دیگر به عهده دارد، گفت:  ی حزب چپ آلمان را به طور مشتر ژانتر  ویسلر، که رهت 
او « حقوق بشر در قسمت پناهجویان هر روز نقض یم شود و این امر در داخل اتحادیه اروپا رخ یم دهد. »

وب  اتحادیه اروپا تا اندازه ای مسئول استدر ادامه گفت، آلمان نتر  به خاطر وضعیت در مرزهای ب  .تر

 
 عکس: ارشیف/ تظاهرات در شهر کولن آلمان

ی از مهاجران را از آن جا قبول کند و ادامه داد:  حال »خانم ویسلر، خواهان این شد که آلمان شمار بیشتر
نوب  برای پناهجویان دیگر وقت آن فرارسیده که به جای انزوای مرگبار، بدبخنر و هرج مرج، راه های قا

 «.ایجاد شود

ام گان است. این روز توسط سازمان ملل متحد بهامروز بیستم جون، برابر با روز جهاب  پناهنده منظور احتر
گان از قدرت و شجاعنر که گذاری شده است. در روز جهاب  پناهندهجویان در رسارس جهان نامپناهبه 

ی و شکنجه از کشورشان به خرج یمپناهنده شود. از این دهند، تجلیل یمگان برای فرار از مشکالت، درگتر
ها در بازسازی آوری آندن به تابنهاجویان و ارجدیل و درک مشکالت پناهعنوان فرصنر برای ایجاد همروز به
 زنده
 

 شود. شان، یاد یمگ



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

10 

 

 ناحیه کابل افغانستان ۷پته: د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، 
 

 

 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

تر کشورهای جهان قابل جویان در بیششود؛ اما وضعیت پناهروز تجلیل یمساله از این که همهبا وجود این
جویان را شهروندان کشورهابی مانند سودان، سومایل، سوریه، تعریف نیست. شمار بسیاری از پناه

 دهند. زده تشکیل یمیگر کشورهای فقتر و جنگافغانستان و د

 برای حفظ جان
ً
شوند؛ اما در راه رسیدن شان مجبور به ترک کشورشان یمشهروندان این کشورها معموال

 شوند. رو یمبه کشور مقصد، با مشکالت فراوان روبه

 

گوید امنینر به ترکیه رفت. او یمرضا، ییک از شهروندان افغانستان است که چهار سال پیش بنا بر مشکالت 
افزاید، در ترکیه که تا یک سال از تمام حقوق اولیه مثل کار و استفاده از خدمات صیح محروم بود. رضا یم

جویان ترین مشکل برای پناهتوانند به شفاخانه مراجعه کنند و این بزرگکساب  که کارت هویت ندارند، نیم
 است. 

ی کرونا دو برابر شده است و حال حنر با کارت هویت ان از زمان آغاز همهگوید که مشکالت آناو یم گتر
ییک از مشکالت عمدۀ ما »حق مراجعه به شفاخانه، خرید و استفاده از وسایل نقلیۀ شهری را ندارند. 

ت بود ها در ترکیه هیچ اجازۀ کار ندارند و مشکل دیگر ما نداشتر  کارت هوینداشتر  اجازۀ کار است. پناهنده
 یک سال به

ً
 «دست آوردیم. که پس از تقریبا

یا زندهجویان است. او که بیش از هفت سال یمحبیب، ییک دیگر از پناه  یمشود در اندونتر 
 

گوید کند، یمگ
 برد. رس یمکه در وضعیت بدی در اردوگاه به
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

یا زندهتر پناهبه گفتۀ حبیب، بیش  که در اندونتر 
 یمجویاب 

 
 محروم مۀ حقوق اولیۀ زندهکنند، از هگ

 
گ

ی کنند. اند در اردوگاهها را مجبور شدهجویان سالهستند و شماری از پناه  ها و حنر زندان ستی

ی کرونا سفارتافزاید که با همهحبیب یم جویان به تعویق برد کارهای پناهها بسته شده و روند پیشخانهگتر
 افتاده است. 

یا برای پناهنده مشکالت عمده»گوید: حبیب یم ها این است که از حقوق اولیه مثل کار و آموزش در اندونتر 
 مانده و ناامید اند و برخ  از مهاجرین سالجا خستهاند. اکتر مهاجرین اینمحروم

ر
ها در کمپ و زندان باف

 «اند. شده

 آنان کارهای مؤثرتری خواهند که برای بهبود وضعیت زندهالملیل یمهای بتر  جویان از سازماناین پناه
 

گ
 انجام دهند. 

یا بهبه این ۲۰۱۵جویان است که از سال مینا اسدی، ییک دیگر از پناه برد. مینا استاد رس یمسو در اندونتر 
 های مختلف تهدید شود. هایش در کابل سبب شد که از نشاب  ورزش کاراته است و فعالیت

یا، دست از تالش بر    به اندونتر 
جو را ورزش نداشت و تالش کرد که کودکان و نوجوانان پناهاو پس از رفتر

ها کاراته آموزش دهد. در روزهای نخست از جای کوچک و با چند شاگرد کارش را آغاز کرد؛ اما حال ده
 دهد. جو را آموزش یمپناه

یا از دو روز به ایناز سوی دیگر، شماری از پناه  را زیر نام جویان در اندونتر 
 

هزاره ریفیوجتر  »سو هشتیک
HazaraRefugees »#یا و تایلند دادخوایه اند و برای هزارهاندازی کردهدر توییتر راه های پناهنده در اندونتر 

 کنند. یم

گان، از مهاجران مناسبت روز جهاب  پناهندهاست که بهدر همتر  حال، سفارت آمریکا در کابل اعالم کرده 
 باب  خواهند کرد. های داخیل افغانستان پشنر شدهجا و ب  

زا در مرکز اطالعات و رسانه های حکومت دایر شده بود، اسالم جو 29درنشست مطبوعابر که روز شنبه 
 
 

الدین جرأت سخنگوی امور مهاجرین و عودت کنندگان، از اقدامات اختر دولت افغانستان در زمینه رسیدگ
ایط کرونابی در پاکستان معلومات ارایه کرد

 .ها به مهاجران در رسر

فیصد آنها در  32هزار نفر مهاجر افغان در پاکستان، 500بر اساس این معلومات، از جمله دو میلیون و
 یم کنند و از مجموع آن، یک میلیون و 

 
 درکمپ ها زنده گ

ر
هزار نفر دارای کارت  400شهر ها و متباف
 .هزار نفر دارای کارت شناسابی افغانستان هستند 800مهاجرت، حدود
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مدید اقامت مهاجران در پاکستان، کاهش آقای جرأت در این نشست از تالش دولت افغانستان در زمینه ت
ونییک برای آنها، عالوه کرد که: با در نظر داشت اینکه ویروس کرونا  اخراج اجباری و توزی    ع تذکره الکتر
 
 

مشکالبر را برای ادامه حیات مهاجران افغان در پاکستان خلق کرده است، یک سلسله اقدامات برای رسیدگ
 های وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان با همکاری نهاد به وضعیت آنها از سوی سفارت و 

 
نمایندگ

ایط  ی از آسیب پذیری مهاجران کمپ نشتر  در رسر های همکار بتر  الملیل صورت گرفته و هدف آن جلوگتر
 .کرونا است

 

، توزی    ع بسته  12هزار خانواده) 75توزی    ع کمک نقدی به  هزار کلدار برای هر خانواده(، مساعدت غذابی
ین برنامه های ایست که برای ه ای صیح و فراهم سازی زمینه کار برای افراد معلول و معیوب از مهمتر

 به وضعیت مهاجران افغان در پاکستان انجام یافته و نزدیک به یکصدهزار خانواده نیازمند را تحت 
 

رسیدگ
 .پوشش قرار داده است

دوستانه اداره پناهندگان سازما ن ملل متحد، اداره همکاری های بتر  الملیل ترکیه در این برنامه های بشر
 .)تیکا(، سفارت کشور چتر  و شماری از تجاران میل با سفارت افغانستان در پاکستان همکاری داشته اند

میلیون مهاجر افغان در کشور ایران نتر  سخن گفته و اشاره کرد که 3وی همچنان با یادآوری از موجودیت 
خانواده در رسارس کشور به دلیل ناامن  و جنگ افروزی های گروه  400ر و هزا 18در سال جاری حدود 

 .تروریسنر طالب محالت اصیل شان را ترک کرده اند
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یه پروتستانت "دیاکوب   های مهاجرت اروپا در سال های گذشته به در آلمان از سیاست  "موسسه ختر
خواند. افزون براین دیاکوب  خواسته است تا باید پذیرش شمار « انزواگرایانه»شدت انتقاد کرده و آن را 

ی از مهاجران  امکان پذیر شود و اخراج به مناطق بحران زده مانند افغانستان متوقف « در حد ممکن»بیشتر
  .شود

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

" به مناسبت روز جهاب  مهاجرت گفت،  یه پروتستانت "دیاکوب  به جای ادغام، سیاست »موسسه ختر
انه به دنبال داشته استکه  به پیش برده شده« انزواگرابی  ه مدیتر  .مرگ هزاران تن را در بحتر

ی ها در قبال مهاجران تالش  این اتحادیه از حکومت آینده آلمان فدرال خواست که برای کاهش سختگتر
ی انجام دهد. از آن جمله الحاق اعضای خانواده به فرد پناهجو در آلمان باید آسان تر شود.  های بیشتر

و رسپناه های دسته جمیع باید بسته شوند تا بتوان روند ادغام را از همان آغاز « ز انکرمراک»افزون براین 
حمایت کرد. در آلمان اشخایص که مدرک دولدونگ )اجازه اقامت تحمیل یا موقت( دارند، باید یک مدرک 

 .موثر اقامت دریافت کنند

، مهاجراب   ۵۸براساس یک نظرخوایه که به سفارش دیاکوب  انجام شد، از نظر  درصد از شهروندان آلماب 
براین اساس فقط حدود  که در سال های گذشته به آلمان آمده اند، به خوب  در جامعه ادغام نشده اند. 

ی را قبول  ۲۸یک چهارم یا  کت کنندگان در این نظرخوایه یم خواهد که آلمان مهاجران بیشتر درصد از رسر
 .کند
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

ک، در سال گذشته در کلیسای کاتولیک آلمان با وجود محدودیت به گزارش کنفرانس اسقف های کاتولی
 ۴۴۰۰هزار فرد داوطلب در بخش کمک به مهاجران فعالیت یم کردند. افزون براین  ۳۵های کرونا، حدود 

 .تن دیگر به صورت تمام وقت دراین بخش کار یم کردند

میلیون  ۸۶مهاجران رسازیر شد، میلیون یورو از اسقف نشتر  های کاتولیک به بخش کمک به  ۱۲۴حدود 
 .میلیون یورو برای فعالیت ها در داخل کشور ۳۸در بخش پروژه های بتر  الملیل و  یورو از این مبلغ

 که بتر  سال های 
اداره فدرال احصائیه آلمان به مناسبت روز جهاب  مهاجران، اعالم کرد، شمار پناهجویاب 

 .وضوح بیشتر از گذشته بوده استدر آلمان متولد شده اند، به  ۲۰۱۹و  ۲۰۱۵

  ۲۰۰هزار و  ۲۷در این کشور سالنه به طور متوسط 
 

نوزاد به دنیا یم آیند که والدینشان مدرک پناهندگ
 .دارند و تعداد آن ها در مقایسه با پنج سال پیش شش برابر شده است

ان مهاجرت، انتظار این یم رود که در سال های بعدی نتر  شمار کودکان پناهجو در آلمان  با وجود کاهش متر 
 .شمار زیادی از پناهجویان جوان به آلمان آمدند ۲۰۱۶تا  ۲۰۱۴افزایش یابد. چرا که بتر  سال های 

 


