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مت کامل اخبار
پلیس مرزی بلغاریا  ٢٥مهاجر غتقانون را با دو راننده آن که سوار دو کامیون بودند در منطقه توپولوگراد و
بورگاس در مرز با ترکیه بازداشت کرد .
پلیس مرزی بلغاریا یکشنبه گذشته  ٣١جوالی گرویه متشکل از  ١٢مهاجر غتقانون و یک راننده را که
سوار کامیون بودند ،در منطقه توپولوگراد درجنوب این کشور برای بازریس متوقف کردند.

حصار مرزی اروپا میان بلغاریا و ترکیه .عکس آ اف پ /نیکوالی دواچینوف

به گفته پلیس این  ١٢مرد مهاجر ،غتقانون و بدون سند هستند و از کشور افغانستان یم باشند .آنها به
همراه راننده کامیون در اداره پلیس در شهر الهوو بازداشت شدند.
بلغاریان بوده و شصت سال دارد.
به گفته این منبع ،راننده این کامیون یک تبعه
ی
بر اساس اظهارات دادستان ،مراحل پیش از محاکمه علیه راننده به دلیل قاچاق انسان و  ١٢پرونده علیه
مهاجران به دلیل عبور غتقانون از مرز آغاز شده است .روند رسیدگ به پرونده آنها تحت نظارت دادستان
در منطقه جنوب این کشور انجام یم یابد.
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در همت روز ،در جاده نزدیک به منطقه بورگاس ،افرسان پلیس مرزی  ١٣مهاجر دیگر را با راننده آن که
سوار کامیون بودند بازداشت کردند.
راننده کامیون که یک مرد  ٥٣ساله از شهر صوفیه یم باشد ،متهم به قاچاق مهاجران است .مهاجران
بازداشت شده از کشورهای سوریه و عراق هستند.
مهاجران پس از بازداشت در مرکز موقت برای خارجیان در شهر لیوبیمتس انتقال داده شدند.

اروپان درقبال پناهجویان اروپا را به باد انتقاد گرفت
روزنامه گاردین یط مقالهای پتامون سیاست کشورهای
ی
اروپان درقبال
گاردین ییک از روزنامههای معتت انگلستان درمقالهای ضمن انتقاد ازسیاست کشورهای
ی
پناهجویان وتدابت اتخاذ شده از جانب اروپا را بصفت قارهای که قطبنمای خود را ازدست داده ،تلق
کرده و نوشت :موضع نرحمانه در قبال مهاجرین نامنظم به اصل و روح قرار داد پناهجویان  1951خیانت
یمکند.

گاردین ضمن یادآوری اینکه درسال جاری نزدیک به هزار پناهنده در حت تالش برای عبور از بحته ای
مدیتانه جان باخته و این رقم چهار برابر از متان مرگ و مت دردوره مشابه سال  2020بیشت است تاکید
کرد :با استاتژی اعمال ظلم و ستم سیع یمشود تا مهاجرین از سفر به اروپا منرصف شوند.
گاردین از سیاست مهاجرن یونان نت با لحت شدید انتقاد کرده و خاطر نشان ساخت :یونان برای دورکردن
مهاجرین از مرزهای خود در مرز مشتکش با تورکیه توپهای صون که قادر به آسیب رساندن به قدرت
شنوان انسان هستند ،جاسازی کرده است.
ی
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روزنامه مذکور ضمن یادآوری اینکه اخبار دال بر اخراج پناهجویان بدون سنجش و ارزیان درخواست
پناهندگ آنها دریافت یمشود نوشتهاست :اینگونه برخوردها مغایر با قرار داد سال  1951سازمان ملل
متحد است.
دراروپای شمایل نت دولت دنمارک قانون برای اسکان دادن پناهجویان درمنطقهای در فاصله هزاران
کیلومتی ورسیدگ به أمورپناهجویان دریک کشور ثالث را تدوین کردهاست.
در مقاله روزنامه گاردین ضمن اشاره به اینکه حکومت سوسیال دموکرات در دنمارک با توسل به زوردرتالش
بازپس فرستادن صدها پناهنده به سوریه میباشد اعالم گردید :اروپا بشکیل نرحمانه و غتاخالق از یک
استاتژی متیک بر قوه قهریه علیه پناهندگان پتوی یمکند .با یک رهتی موثر و روح همبستیک بت کشورها
یمتوان موضیع انسان در قبال مسئله در پیش گرفت.

در رشاییط که خشونت طالبان هر روز به تعداد بیجاشده های داخیل یم افزاید ،دولت افغانستان از
همکاران بت الملیل یم خواهد تا در رشایط کنون توجه جدی به مدد رسان برای بیجاشدگان صورت گتد.
به ادامه این تالش ها ،نورالرحمن اخالق وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان در یک گفتگوی تصویری
(ویدیو کنفرانس) با مسئول بخش مهاجرت سفارت امریکا ،تاکید کرد که آن اداره برای رسیدگ بهت به
بیجاشده های داخیل با وزارت امور مهاجرین همکاری و هماهنیک بیشت داشته باشد.
وی دراین گفتگو که سه شنبه  12اسد صورت گرفت ،با خانم دیان وتت ،رئیس بخش مهاجرت سفارت
امریکا در رابطه به هماهنیک بیشت دو اداره برای رسیدگ به موقع به بیجاشده های داخیل و هماهنیک
موسسات تطبیق کننده با این وزارت بحث و تبادل نظر کرد.
آقای اخالق با تاکید به مدد رسان شفاف و به موقع به بیجاشده های داخیل بیان کرد "که اکنون کشور در
یک رشایط حساس قرار دارد و هماهنیک ما سبب یم شود به کسانیکه از ظلم طالبان خانه های شان را ترک
یم کنند خدمت رسان موثر و خوبت صورت گتد".
وی افزود ،وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان روی ایجاد سیستم میل بیجاشدگان ،زیر برنامه تثبیت و
حمایت کار یم نماید و راه افتیدن این سیستم بخش اسایس مشکل آمار ،تثبیت ،ردیان ،و کمک رسان به
مستحقت را حل یمنماید.
به عالوه تذکر داد که در برنامه تثبیت حمایت دیدگاه همه طرفهای دخیل گرفته شده است نگرانهاشان
مد نظر است.
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همچنان تاکید شد که هماهنیک با دولت افغانستان از نخستت مراحل اختصاص دیه کمک ها باید انجام
شود و تا موثریت کمکها افزایش یابد.

در همت حال خانم دیان یادآوری کرد که دولت آمریکا در ماه جون سال جاری 260 ،میلیون دالر را برای
رسیدگ به بیجاشده ها و کسانیکه از جنگ متاثر یم شوند تعهد کرده و این کمک ها بر اساس اولویت دولت
افغانستان به نیازمندان توزی ع خواهد شد.

ایلوا یوهانسون ،کمیسار امور داخیل اتحادیه اروپا گفته است که این اتحادیه قصد دارد برای مهار مهاجرت
غت قانون کمک های بیشتی به لیتوانیا ارائه کند .این کشور که عضو اتحادیه اروپا است ،به خاطر افزایش
شدید عبور غتقانون از مرز بالروس تحت فشار قرار گرفته است .
اتحادیه اروپا به خاطر افزایش شدید شمار مهاجران در مرز لیتوانیا به شدت از الکساندر لوکاشینکو ،رئیس
جمهور بالروس انتقاد کرد.
ایلوا یوهانسون ،کمیسار امور داخیل اتحادیه اروپا روز دوشنبه گفت ،فقط مساله بحران مهاجرت مطرح
نیست ،بلکه اتحادیه اروپا با «اقدامات پرخاشگرانه »رژیم الکساندر لوکاشینکو روبرو است .اوکه در حاشیه
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گفتگوها در ویلنیوس ،پایتخت لیتوانیا سخن یم گفت ،این اقدامات تحریک آمت را «کامال غتقابل قبول»
خواند.
در مرز تقریبا  ۶۸۰کیلومتی لیتوانیا با بالروس ،فقط در ماه جوالی بیش از  ۲هزار مورد عبور غتقانون از
افریقان بوده اند .در سال
کشورهان مانند عراق یا کشورهای
مرز ثبت شده است .براین اساس مهاجران از
ی
ی
گذشته شمار مهاجران که به صورت غتقانون از بالروس وارد لیتوانیا شدند ،فقط به  ۸۱مورد یم رسید.

لیتوانیا کنترول مرزی را تشدید کرده است ،اما می گوید که دیگر نمی تواند روند مهاجرت از بالروس را کنترول کند/عکس: Janis Laizans/REUTERS

براساس اطالعات اتحادیه اروپا ،این وضعیت به صورت هدفمندانه توسط حکومت بالروس ایجاد شده
است.
لوکاشینکو در گذشته به رصاحت تهدید کرده بود که در واکنش به اقدامات تعزیری اتحادیه اروپا بر علیه
کشورهان مانند عراق ،افغانستان یا سوریه از مرز کشورش با لیتوانیا
کشورش ،اجازه یم دهد مهاجران از
ی
عبور کنند.
اتحادیه اروپا یم خواهد برای کنتول مهاجرت غتقانون ،حمایت از لیتوانیا را یک بار دیگر گستش دهد.
یوهانسون روز دوشنبه در یک کنفرانس مطبوعان مشتک با اینگریدا سیمونیت ،نخست وزیر لیتوانیا
گفت ،به زودی بیش از  ۱۰۰محافظ مرزی فرانتکس به لیتوانیا فرستاده یم شوند .افزون براین امکان
حمایت مایل بیشت از این کشور برریس یم شود.
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یافتههای سازمان جهان مهاجرت ) (IOMنشان یمدهد که از آغاز سال  ۲۰۱۲تا پایان  ۲۰۲۰میالدی ،سه
میلیون و ۲۲هزار و  ۸۸۹افغان به خارج از افغانستان مهاجر شده اند.
بر اساس ارزیان این نهاد سازمان ملل متحد ،از آغاز سال  ۲۰۱۲تا پایان  ۲۰۲۰میالدی ،چهار میلیون
۱۹۶هزار و  ۸۷۸به گونۀ دواطلبانه و یا هم به گونۀ اجباری به افغانستان برگشته اند.

همچنت آمارهای این سازمان نشان یمدهد که در این مدت ،چهار میلیون و ۹۳۷هزار و  ۲۷۷بیجا شدۀ
داخیل در افغانستان به دور از مناطق اصیل شان زیست کردند.
وزارت مهاجرین و عودتکنندگان افغانستان یمگوید که آمار مهاجرت افغانها در یط نه سال گذشته با
این وزارت رشیک شده ،اما آنان در این مورد مالحظات خود را دارند.
محمد رضا باهر ،معاون سخنگوی این وزارت روز سه شنبه سوم اگست ( ۱۲اسد) به صدای امریکا گفت:
"بریح مالحظات در قسمتهای وجود دارد که آنها ) (IOMمنابع شان بسیار محدود است و به همت
خاطر آماری که ارایه کرده قابل مالحظه است و باز هم یک آمار قریب به واقعیت است".
آقای باهر گفت که بسیاری افغانها در سالهای گذشته به گونۀ قاچاق از افغانستان خارج شدند و به
همت دلیل ،آمار دقیق در این مورد در اختیار آنان نیست .او عامل عمدۀ فرار افغانها به ویژه جوانان را
ناامت و بیکاری در این کشور عنوان کرد و گفت که افغانستان در سالهای  ۲۰۱۴و  ۲۰۱۵میالدی ،شاهد
بیشتین مهاجرتهای مردم این کشور بود.
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 10
د اطالعاتو او عامه اړیکو ریاست

با تشدید جنگها میان نظامیان افغان و جنگجویان طالبان در شهرهای بزرگ افغانستان وزارت مهاجرین و
عودتکنندگان این کشور یمگوید که آنان بار دیگر نگران افزایش مهاجرتها از این کشور اند.
ً
آقای باهر گفت" :ما فعال هم نگران این موضوع استیم که با تشدید ناامتها و خشونتهای که از طرف
طالبان اعمال یمشود در ولسوایلها و والیات افغانستان ،یک تعداد زیادی از شهروندان افغانستان امکان
این وجود دارد که کشور را ترک کنند".
بر اساس معلومات این وزارت ،روند فرار شهروندان این کشور در ماههای اخت افزایش یافته و آنان بیشت
اروپان برسانند.
از مست ایران و ترکیه به گونۀ قاچاق یمخواهند که خود شان را به کشورهای
ی
وزارت مهاجرین و عودتکنندگان افغانستان همچنت یمگوید که در بیش از  ۴۰روز گذشته ،بیش از ۴۰
شهروند این کشور که به گونۀ قاچاق وارد خاک ایران شده بودند ،کشته و زخیم شده اند.
در این حال ،کمیسیون مستقل حقوق ر
رویکردهان که از سوی مخالفت مسلح
برس افغانستان یمگوید که
ی
در این کشور روی دست گرفته شده ،نگرانها و "ترس و واهمه" را در میان شهروندان این کشور بیشت
کرده و آنان فرار را نسبت به ماندن در این کشور ترجیح داده اند.
محمد نعیم نظری ،معاون این کمیسیون به صدای امریکا گفت" :شهروندان افغانستان حس یمکنند که با
برس و قواعد حقوق ر
حاکمیت طالبان نیمتوانند مصوون باشند .تا زمانیکه حقوق ر
برس دوستانۀ بتالملیل
رعایت نشود این ترس روز به روز بیشت و بیشت یمشود".
آقای نظری همچنت گفت که کمیسیون حقوق ر
برس خواستار تامت آتشبس فوری در این کشور است و
طرفهای درگت به هدف جلوگتی از آواره شدن دهها هزار نفر در داخل افغانستان و مهاجرتها به بتون
از این کشور به خواست آنان پاسخ مثبت دهند.
ر
هان که سبب
معاون کمیسیون حقوق برس همچنت از سازمان ملل متحد خواست تا فشار بیشت به گروه ی
تشدید جنگ در این کشور شده ،وارد کند تا از سیل مهاجرت افغانها جلوگتی شود.

بر بنیاد اطالعات سازمان های امدادگر ،صدها مهاجر را که به قصد سفر به اروپا با قایق به بحته مدیتانه
اروپان مانند ایتالیا و مالتا خواستند که برای
آمده اند ،خطر غرق شدن تهدید یم کند .آن ها از کشورهای
ی
نجات مهاجران به شعت وارد عمل شوند.
سازمان غتدولت «یس واچ» روز دوشنبه از دست کم چهار قایق با مجموعا بیش از  ۸۰۰مهاجر گزارش داد
که به شدت به کمک نیاز داشتند.

پته :د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت  ،د جنګلک فابریکی شاته  ۷ ،ناحیه کابل افغانستان
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«یس واچ» در شبکه اجتمایع تویت نوشت« :وضعیت به شدت بحران است .ایتالیا و مالتا باید به شعت
وارد عمل شده انسان ها را نجات دهند و نگذارند که کیس جانش را از دست بدهد».
در این میان سازمان «اس او اس مدیتانه» اعالم کرد ۵۵۰ ،مهاجر که سوار بر قایق بودند ،نجات داده
شده و به کشت «اوشن وایکینگ» انتقال داده شدند.

عملیات روز های شنبه و یکشنبه گذشته کشتی های نجات در بحیره میدترانه ( ۳۱جوالی و اول آگست  )۲۰۲۱عکس از رویترز

براین اساس در روزهای شنبه و یکشنبه شش عملیات نجات انجام داده شده است .بیشت مهاجران نجات
یافته مرد هستند .اما ده ها زن حامله ،مهاجران نوجوان و شمار زیادی از کودکان نت در کشت هستند .جوان
ترین کودک نجات یافته سه ماه دارد.
«اس او اس مدیتانه» در ادامه گفت که به همراه پرسونل کشت «یس واچ  »۳و پرسونل کشت بادبان
«نادیر» که به سازمان غتدولت «رسک شیپ» تعلق دارد ،فقط در شنبه شب حدود  ۴۰۰مهاجر توسط
سازمان های امدادگر نجات داده شده و در میان کشت های «اوشن وایکینگ» و «یس واچ  »۳تقسیم
شدند.
به گزارش سازمان بت الملیل مهاجرت (آی او ام) از آغاز سال تا به حال در بخش مرکزی بحته مدیتانه
 ۹۳۰مهاجر غرق شده و یا گم شدند که به این ترتیب شمار آن ها در مقایسه با همت دوره زمان در سال
گذشته ،تقریبا سه برابر شده است.
پته :د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت  ،د جنګلک فابریکی شاته  ۷ ،ناحیه کابل افغانستان
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براساس برآورد این سازمان از ماه جنوری سال روان ،حدود  ۷۸۷۰۰بار برای عبور از بحته مدیتانه تالش
شده است.
در حایل که در سال گذشته به خاطر همه گتی کرونا شمار بسیارکمتی از مهاجران از مست بسیار خطرناک
بحته مدیتانه برای آمدن به اروپا استفاده کردند ،تعداد آن ها در این سال به وضوح افزایش یافته است.

نورالرحمن اخالق ،وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان در دیدار با خانم ازابل موسارد کارلسن ،رئیس اداره
هماهنگ کننده کمک های ر
برسی سازمان ملل متحد )(OCHAدر کابل بیان کرد ،این وزارت متعهد است که
در ساحان ناامن نت به بیجاشدگان خدمت رسان کند.

وی افزود ،با توجه به اینکه ادامه ناامت تعداد بیجاشدهها را افزایش داده است و این آوارگان نیاز به خدمت
رسان بیشت دارد ،وزارت تمام تالشش را برای مددرسان انجام یمدهد.
در این نشست که روز سه شنبه  12شطان سال روان در مقر وزارت امور مهاجرین صورت گرفت در رابطه
به تقویت هماهنیک های دو اداره برای خدمت رسان شیعت و بیشت به بیجاشده های داخیل بحث و تبادل
نظر شد.

پته :د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت  ،د جنګلک فابریکی شاته  ۷ ،ناحیه کابل افغانستان
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همچنان در مورد برنامه ثبات دیدگاه های رییس هماهنگ کننده کمکهای ر
برسی شنیده شد و وی ضمن
اعالم همکاری همه جانبه اش با وزارت امور مهاجرین در زمینه مدد رسان به بیجاشده های داخیل ،ادامه
نا امت ها را چالش اصیل در روند مددرسان عنوان کرد.

وزارت خارجه آمریکا اعالم کرده است که برنامه پذیرش پناهجو از افغانستان را گستش داده است.
هان را که به نحوی برای سازمانها و رشکتهای
طرح تازه دولت آمریکا بالقوه دهها هزار نفر از افغان ی
آمریکان کار کردهاند ،واجد رشایط اخذ روادید خواهد کرد.
ی
گسته برنامه اولیه دولت جو بایدن برای پذیرش پناهجو از میان متجمان افغان با انتقاد بریح اعضای
کنگره و سازمانهای حایم حقوق ر
برس روبرو شده بود.
حاال دولت آمریکا یمگوید راه را برای پذیرش پناهجویان بیشتی از افغانستان هموار کرده است اگرچه این
بار هم یک مانع جدی پیش روی کسان است که به دنبال خروج از افغانستان هستند.
بر اساس برنامه تازه دولت آمریکا متقاضیان باید ابتدا امکان خروج از افغانستان و اقامت در کشوری ثالث
داشته باشند چرا که ثبت تقاضای پناهندگ و یط دوره انتظار برای کسب روادید باید در کشور ثالث و
بدون هرگونه کمک از سوی آمریکا انجام شود.
سازمان اینتاکشن ،که مجموعهای از نهادهای فعال در زمینه امداد و توسعه فعال در افغانستان است،
برنامه تازه دولت آمریکا را ناکاق و غتقابل قبول خوانده است" :چندین ایستگاه مرزی کشور در حال حارص
در کنتل طالبان است و کشورهای همسایه افغانستان نت لزوما پذیرای افغانهای پناهجو و خانوادههای
آنها نخواهند بود".
با وجود این وزارت خارجه آمریکا یمگوید با ابتکار عمل تازه "هزاران افغان و خانواده آنها فرصت این را
خواهند داشت که در آمریکا ساکن شوند".
آمریکان از خاک
با باالگرفت حمالت طالبان در چند ماه اخت و همزمان با آغاز رسیم خروج نتوهای
ی
آمریکان همکاری یمکردند افزایش
افغانستان ،تهدیدهای جان علیه آن دسته از افغانها که با نتوهای
ی
یافته است.
انجمن غتدولت «هیچ کس نباید جا گذاشته شود» ( )No One Left Behindبرآورد کرده است که تاکنون
دست کم  ۳۰۰نفر از متجمان افغان که با ارتش و دولت آمریکا در افغانستان کار کردهاند کشته شدهاند.
آقای بلینکن روز دوشنبه در گفتگو با ختنگاران اذعان کرد که رشایط برای افغانها بسیار دشوار است و
تاکید کرد" :این کار از جنبههای مختلف دشوار است .اینکه وسایلت را برداری و هرآنچه یمشنایس را رها
پته :د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت  ،د جنګلک فابریکی شاته  ۷ ،ناحیه کابل افغانستان
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جان برسان که بتوان از فرصتهای پیش رو استفاده کت و تقاضای پناهندگ کت کار
کت و بعد خود را به ی
ر
سخت است .و ما متوجه این موضوع هستیم .اما این شایط دشواری است که میلیونها نفر در جهان به
ویژه در افغانستان با آن مواجهند" .
در حال حارص نخستت گروه متجمان و دستیاران محیل ارتش آمریکا به همراه اعضای خانواده خود وارد
خاک ایاالت متحده شدهاند.

مترجمان افغان به نیروهای امریکایی در عملیاتها و برقراری ارتباط با مردم محلی کمک میکنند

این گروه که شامل  ۲۵۰۰نفر است به طور موقت در پایگاه نظایم فورت یل اسکان داده خواهند شد تا
زمان که به روند صدور ویزای ویژه مهاجرن برای آنها رسیدگ شود.
آمریکان و تهدید جان متوجه آنها از سوی طالبان و
نگران از رها کردن این متجمان پس از خروج نتوهای
ی
گروههای پیکارجو ،ییک از چالشهای اصیل پنتاگون توصیف شده است.
طرح اولیه اعطای ویزای ویژه مهاجرن که به اس.آی.وی شهرت یافته و از سال  ۲۰۰۹صدور آن آغاز شده
به افرادی که با دولت امریکا و نتوهای تحت رهتی این کشور در افغانستان کار یمکردهاند ،وعده رسیدگ
شی ع و ویژه به درخواست مهاجرت و اقامت در خاک آمریکا یمدهد.
کنگره آمریکا روز  ۲۹ژوئیه برای این کار یک میلیارد دالر بودجه در اختیار دولت جو بایدن قرار داد.
آن طورکه وزارت خارجه آمریکا گزارش کرده از سال  ۲۰۰۸تاکنون حدود  ۷۰هزار افغان با استفاده از همت
ویزای ویژه اس.آی.وی مقیم آمریکا شدهاند.
پته :د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت  ،د جنګلک فابریکی شاته  ۷ ،ناحیه کابل افغانستان
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آمریکا گفته است طرح موسوم به "اولویت دو" در قالب برنامه پذیرش پناهجوی آمریکا تعبیه شده تا
کسان را که به دلیل ارتباط با دولت آمریکا در خطر قرار یمگتند ویل رشایط الزم برای تقاضای از برنامههای
معمول را ندارند کمک کند.
به گزارش آسوشیتدپرس ،براساس برنامه اعالم شده برای تقاضای پناهندگ از طریق برنامه "اولویت دو"
آمریکان در یک رسانه و
متقاض باید از سوی یک آژانس دولت آمریکا ،و یا از سوی عالتتبهترین شهروند
ی
یا سازمان غتدولت در آمریکا معرق شود.
آنتون بلینکن وزیر امور خارجه امریکا روز دوشنبه به ختنگاران گفت آمریکا در کنار کسان که در جنگ به
این کشور کمک کردهاند خواهد ایستاد.
آقای بلینکن گفت برنامه ویژه دولت این کشور برای اعطای روادید آمریکا ر
مرسوط به آن بوده است که
متقاض برای دو سال یا بیشت برای دولت آمریکا کار کرده باشد اما حاال با ایجاد یک طبقهبندی جدید
شامل کسان که برای نهادهای غت دولت یا سازمانهای توسعه همکاری کردهاند نت خواهد شد.
وزیر خارجه آمریکا گفته است این عده باید از سوی کارفرمایان سابق خود در این سازمانها برای رشکت در
این برنامه معرق شوند و بعد افغانستان را ترک کنند تا بتوانند دوره  ۱۲تا  ۱۴ماهه تا اعطای پناهندگ را
ستی کنند.
در یک کشور دیگر ر

کشت نجات «اوشن وایکینگ» به دنبال یک بندر است تا  ۵۵۵مهاجر را که از بحر نجات داده است ،در
هان را به کشورهای مالتا ،تونس ،لیبیا و ایتالیا
آن جا پیاده کند« .اس او اس مدیتانه» تا به حال درخواست ی
ارسال کرده است .
سخنگوی سازمان «اس او اس مدیتانه» روز دوشنبه در این باره به ختگزاری «ای اف رن» گفت ،مالتا
درخواست ما را رد کرد .تونس و لیبیا تا به حال واکنش نشان نداده اند.
این خانم سخنگو گفت« :وضعیت در کشت غت قابل تحمل است» و مهاجران در کشت به خاطر امواج
قوی آب و گرمای شدید رنج یم برند .یک عضو تیم داکتان در کشت «اوشن وایکینگ» در شبکه اجتمایع
تویت نوشت« :بسیاری دریازده شده اند .بریح در کشت به خاطرگرمای شدید و آن چه که تجربه کرده اند،
بیهوش شده اند».
این سازمان های امدادگر گفتند که یط چندین ماموریت در بحته مدیتانه که در روزهای شنبه و یکشنبه
انجام شد ،در مجموع  ۸۰۰مهاجر را از خطر غرق شدن نجات دادند.
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به گفته «اس او اس مدیتانه» ،کشت نجات «اوشن وایکینگ» تا شنبه شب در چهار ماموریت نجات
 ۱۹۶تن را نجات داده و سوار کشت کرد .امدادگران شنبه شب به یک قایق چون با بیش از  ۴۰۰مهاجر
برخورد کردند که در خطر غرق شدن قرار داشت.
«اس او اس مدیتانه» در ادامه گفت ،ماموریت نجات که به صورت مشتک با «یس واچ  »۳وکشت بادبان
«نادیر» انجام شد ،تمام شب به طول انجامیده است .کشت «نادیر» متعلق به سازمان نجات «ریسک
شیپ» است.

در روز های شنبه و یکشنبه گذشته بیش از  ۵۵۰پناهجو از غرق شدن در آب های مدیترانه نجات داده شدند (عملیات نجات  ۳۱جوالی و  ۱آگست )۲۰۲۱

به گفته این سازمان های نجات ،نجات یافتگان در میان دو کشت «اوشن وایکینگ» و «یس واچ  »۳تقسیم
شده اند .براین اساس هر کدام از این دوکشت در روز یکشنبه یک ماموریت دیگر انجام داده اند .
پرسونل «یس واچ  »۳اعالم کرد« :ما اکنون در مجموع  ۲۵۰مهاجر نجات یافته در کشت داریم که
امدادگران به آن ها رسیدگ یم کنند».
بربنیاد اطالعات سازمان بت الملیل مهاجرت (آی او ام) از آغاز سال تا به حال بیش از  ۱۱۰۰مهاجر در
مست خطرناک بحته مدیتانه جان باختند.
پته :د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت  ،د جنګلک فابریکی شاته  ۷ ،ناحیه کابل افغانستان
وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان
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طبق ارقام رسیم در سال گذشته شمار قربانیان به بیش از  ۱۲۰۰تن رسید .اما کارشناسان یم گویند که رقم
واقیع به مراتب بیشت از این است« .اس او اس مدیتانه» اعالم کرد که از ماه فتوری سال  ۲۰۱۶بیش از
 ۳۰هزار تن را نجات داده است.

بیست و شش نفر دیگر از مهاجران غیرقانونی که در پی غرق شدن کشتی حامل آنها در دریای مدیترانه با خطر مرگ مواجه
بودند ،روز دوشنبه توسط گروههای امدادی وابسته به نهادهای مستقل حقوق بشری اروپا نجات یافتند .نهاد خیریه آلمانی به
نام دیدهبان دریا )(Sea Watchروز دوشنبه با انتشار تصاویری از توزیع جلیقه نجات و کمک به مهاجران حادثه دیده توسط
نیروهای داوطلب خود خبر داد.

این نهاد حقوق بشری همچنین اعالم کرد که پس از نجات  ۱۲نفر در روز یکشنبه ،روز دوشنبه نیز موفق به نجات  ۲۶نفر
دیگر شده است .عملیات نجات سرنشینان قایق متالشی شده در دریای مدیترانه که حامل  ۴۵۰مهاجر غیرقانونی بود با همکاری
نهادهای خیریه آلمانی و فرانسوی از اواخر هفته گذشته آغاز شده است .البته تا کنون دهها تَن از مهاجران سرگردان در دریا
موفق شدهاند بدون کمک نهادهای خیریه خود را جزیره ساردنیای ایتالیا برسانند.

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