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متن کامل اخبار

مهاجرنیوز

گروهی از پناهجویان اوکرایینی به هانوفر در آلمان رسیده اند/عکس : Ole Spata/picture-alliance

وزیران داخله اتحادیه اروپا در یک نشست ویژه از پیشنهاد پذیرش داوطلبانه پناهجویان اوکرایینی بسیار حمایت کرده اند.
براین اساس هیچ توافقی در مورد سهمیه های از پیش تعیین شده حاصل نشده است .
ایلوا یوهانسون ،کمیسار أمور داخلی اتحادیه اروپا گفت ،در یک دیدار ویژه وزیران داخله که روز دوشنبه در بروکسل
برگزار شد ،یک پالن با ده بخش که توسط کمیسیون پیشنهاد شده ،با استقبال کشورهای عضو مواجه شده است .براین
أساس وزیران داخله در این نشست از پذیرش داوطلبانه (پناهجویان اوکرایینی) و هماهنگی بهتر آن «بسیار حمایت کرده
اند ».
گفته می شود که در این نشست ایجاد سهمیه های از پیش تعیین شده برنامه ریزی نشده اند.
به جای آن قرار است پذیرش داوطلبانه پناهجویان اوکرایینی در  ۲۷کشور عضو با کمک یک «فهرست» تنظیم شود که
میزان فشار بر هرکدام از کشورها را ارزیابی می کند.
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برای ارزیابی این فشار ،شمار پناهجویان اوکرایینی پذیرفته شده ،شمار پناهجویان از همه کشورها در سال گذشته و
جمعیت کشور برآورد می شود.
براساس این برآوردها ،به گفته کمیسیون اتحادیه اروپا پولند در حال حاضر متحمل بیشترین فشار است و پس از آن
کشورهای اتریش و چک قرار دارند .به گفته نانسی فیزر ،وزیر داخله آلمان فدرال ،این کشور در جایگاه هشتم قرار دارد.
فیزر در دیدار با همتایان اروپایی اش از ایجاد یک فهرست حمایت کرد .او افزود« :اما ما به التزام بیشتری نیاز داریم»
و گفت که قبال هم «خواهان وعده های الزام آور» همه کشورهای عضو شده است.
کمیسیون اتحادیه اروپا روز دوشنبه بر پاسخ منفی به درخواست تعیین سهمیه تاکید کرد .یوهانسون گفت« :ما بر روی
ایجاد سهمیه یا تقسیم مهاجران کار نمی کنیم».
در چارچوب این پالن که از ده بخش تشکیل شده ،یک سیستم ثبت و راجستر برای تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا
ایجاد می شود تا به این وسیله مشخص شود که چه تعداد از آوارگان اوکرایینی خواهان پناهندگی موقت شده است یا این
که آن را دریافت کرده است.
در اوائل ماه مارچ وزیران داخله اتحادیه اروپا در زمینه دادن پناهندگی به آوارگان اوکرایینی به توافق رسیدند .آن ها
اینگونه می توانند بدون ارائه درخواست پناهندگی نیز تا سه سال در اتحادیه اروپا باقی بمانند.
فیزر ،وزیر داخله آلمان فدرال از اتحادیه اروپا خواست که کشورهای میزبان را از نظر مالی بیشتر حمایت کند.
حاال کمیسیون اتحادیه اروپا پیشنهاد کرده ،آن دسته از کشورهای عضو اتحادیه اروپا که متحمل بیشترین فشار شده اند،
 ۱۷میلیارد یورو کمک مالی دریافت کنند.
به گفته کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان «یو ان اچ سی ار» تا به حال دست کم  ۲،۳میلیون تن از اوکرایین
به پولند رسیده اند .در آلمان نیز طبق اطالعات وزارت داخله تا روز دوشنبه حدود  ۲۷۲هزار پناهجوی اوکرایینی ثبت
شده اند.
آلمان تا به حال با کشورهای پولند و فرانسه برای تقسیم پناهجویان اوکرایینی همکاری بسیار نزدیک داشته است .حاال
قرار است به گفته فیزر ،اسپانیا و کشورهای دیگر نیز برای ادامه تقسیم هماهنگ شده پناهجویان به آن ها اضافه شوند .

ویب سایت وزارت

آمریت امورمهاجرین نیمروز ازبرگشت سه هزارو  584تن مهاجرافغان طور جبری و داوطلب ازایران ،به تاریخ  8حمل
خبرداد.
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از میان افراد مذکور 119خانواده ،شامل  516تن و  2161تن دیگرافراد مجرد بودند که طور جبری و 36خانواده شامل
 136تن و 771تن مجردین بصورت داوطلب واردکشور شده اند.
منبع عالوه نمود که ازآن میان 153،خانواده شامل  319مرد و 329زن وهمچنان  1158تن مجرد راغرض دریافت
کمک ،به دفتر IOMمعرفی شدند.

رادیو ترکیه

این گروه از مهاجرین توسط عناصر یونانی به سواحل داتچای استان موغال رانده شدند در سواحل شهرستان داتچای
استان موغالی ترکیه  21مهاجر نامنظم که از سوی نیروهای گارد ساحلی یونان به آبهای ترکیه رانده شده بودند،
نجات یافتند.
در پی دریافت اخبار مربوط به سرگردانی گروهی مهاجر در قایقی در سواحل دریای اژه ،اکیبی از سوی گارد ساحلی
ترکیه به محل اعزام شد.
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در نتیجه فعالیتهای امدادرسانی نیروهای گارد ساحلی ترکیه  21مهاجر نامنظم از خطر غرق شدن نجات یافتند.
مهاجرین نامنظم در پی امور الزمه به اداره مهاجرت استان موغال تحویل داده شدند.

مهاجرنیوز
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سازمان امدادی «اس او اس مدیترانه» اجازه دارد حدود  ۱۶۰مهاجر نجات یافته در بحیره مدیترانه را به ایتالیا انتقال
دهد .
سازمان امدادی «اس او اس مدیترانه »روز دوشنبه در توییتر نوشت« ،اوشین وایکینگ» به سوی بندر اگوستا در جزیره
سیسیلی ایتالیا حرکت می کند.
پرسونل این کشتی مهاجران را طی دو عملیات مختلف نجات داد .در عملیات دوم حدود  ۱۳۰تن از یک قایق بادی به
کشتی انتقال داده شدند .دو تن از سرنشینان این قایق جان باخته بودند.
روز یکشنبه ،گارد ساحلی ایتالیا یک زن باردار را از کشتی «اوشین وایکینگ »تخلیه کرد .سازمان های امدادگر در
بسیاری از موارد به سوی بندرهای ایتالیا حرکت می کنند.
عملیات آن ها در بحیره مدیترانه اغلب از نظر سیاسی مجادله برانگیز است .حکومت ماریو دراگی ،نخست وزیر ایتالیا
مدت ها است که از بروکسل می خواهد سیستم جدیدی برای تقسیم مهاجران ایجاد کند.
بیشتر افرادی که سفرشان را از سواحل افریقای شمالی آغاز می کنند ،می خواهند به ایتالیا بروند که عضو اتحادیه اروپا
است.
در سال روان تا روز دوشنبه این هفته تقریبا  ۶۵۵۰تن با قایق به ایتالیا آمدند .این رقم اندکی بیشتر از سال گذشته در
همین مدت زمان است ( ۶۳۳۴تن).

ویب سایت وزارت

ریاست امورمهاجرین وعودت کننده گان والیت هلمند مساعدت نقدی را برای 335خانواده بیجاشده ناشی از جنگ ،یتیم،
معیوبین ،وخانم های بیوه محالت مختلف به تاریخ  8حمل سال روان توزیع نمود.
مساعدت مذکور ،برای هرخانواده سروی شده ،در دوکتگوری مبلغ  10هزار افغانی و  20هزار افغانی از جانب موسسه
 IRCبودکه ازطریق اداره امور مهاجرین آنوالیت توزیع شد.
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رادیو ترکیه

گارد ساحلی ترکیه  15پناهجو را که توسط پلیس یونان به سمت آبهای ترکیه رانده شده بودند از خطر غرق شدن نجات
داد.

نیروهای گارد ساحلی ترکیه در استان ازمیر  15مهاجر نامنظم را از خطر غرق شدن در سواحل شهرستان چشمه نجات
دادند.
به گزارش گارد ساحلی ترکیه ،این پناهجویان هنگام تالش برای ورود غیرقانونی به یونان با ممانعت نیروهای گارد ساحلی
این کشور مواجه و قایقهای حامل آنها به سمت آبهای ترکیه رانده شدند.
افراد مذکور توسط ن یروهای گارد ساحلی ترکیه به بندر منتقل شده و پس از طی مراحل قانونی به اداره مهاجرت استان
ازمیر انتقال یافتند.

صدای امریکا
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ایاالت متحده آمریکا از آمادگی برای پذیرش  100هزار اوکراینی فراری از جنگ به اینکشور خبر داد.
کاخ سفید اعالم کرد :آمریکا برای یاری به آسیبدیدگان جنگی در اوکراین هر چه در توان دارد ،انجام میدهد.
در اطالعیه کاخ سفید با اشاره به اینکه آمریکا برای متضررین از حمالت روسیه در اوکراین بیش از یک میلیارد دالر
کمک بشردوستانه تخصیص خواهد داد ،آمده است :عالوه بر این آمریکا به اوکراین و کشورهای همسایه آن یک صندوق
 320میلیون دالری بشردوستانه و دموکراسی اختصاص خواهد داد.
در این اطالعیه با اشاره به اینکه اولین انتخاب بسیاری از افراد فراری از اوکراین پناهنده شدن به کشورهای اروپایی
است اعالم گردید :آمریکا آماده قبول صد هزار اوکراینی فراری از جنگ با استفاده از راههای قانونی مانند مراجعه به
برنامه پذیرش مهاجرین به آمریکاست.
شایان ذکر است :سربازان روسیه  24فوریه به حمالت علیه اوکراین آغاز کردند.

مهاجرنیوز
پته :د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت  ،د جنګلک فابریکی شاته  ۷ ،ناحیه کابل افغانستان
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مهاجران اوکراینی در شهر کاله ،عکس از رویترز

بریتانیا برای اعطای ویزا به مهاجران اوکراینی در فرانسه ،یک دفتر موقتی در فرمانداری پولیس شهر اراس در شمال
فرانسه ایجاد کرده است .این دفتر مسافرت اوکراینیها به بریتانیا را تسهیل میکند.
مهاجران اوکراینی که از جنگ در این کشور فرار کرده و خواهان رفتن به بریتانیا از طریق فرانسه هستند ،نیاز ندارند
حتما ً به سفارت بریتانیا در پاریس مراجعه کنند .یک دفتر موقت اعطای ویزا به اوکراینیها از  ۱۱مارچ به این سو ،یعنی
تنها حدود دو هفته بعد از آغاز حمالت روسیه بر اوکراین ،از سوی بریتانیا در فرمانداری پولیس شهر اراس فعال شده
است.
چرا بریتانیا اراس را برای دفتر ویزا انتخاب کرده است؟
شهر اراس حدود یک صد کیلومتر از سواحل کاله موقعیت دارد .مقامهای بریتانیایی با این اقدام خواستهاند تنها از مهاجران
اوکراینی در این دفتر پذیرایی کنند .خانم منا راولینگس ،سفیر بریتانیا در فرانسه به روزنامه محلی له وادونور گفت:
«ایجاد این دفتر در کاله خطر جلب توجه مهاجران دیگر را به دنبال داشت....در کاله ،ما با گروههای جنایتکار ،قاچاقبران
و مهاجرانی که میخواهند با کشتیهای کوچک از کانال مانش عبور کنند از قبل مشکل داریم .الزم بود برای جلوگیری از
نگرانیهای دیگر و دسترسی آسان کنسولگری ما در پاریس ،این دفتر را دورتر از مرز ایجاد کنیم».
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شهر اراس در  ۱۰۰کیلومتری کاله قرار دارد .عکس از گوگل مپ

در حالی که ژرالد دارمنن ،وزیر داخله فرانسه ،در نامهای به پریتی پاتل ،همتای بریتانیایی اش ،از کندی اقدامات ،پاسخ
نامناسب بریتانیا به مهاجران اوکراینی و عقب راندن آنان از از بندر کاله انتقاد کرده بود ،ایجاد دفتر ویزه بریتانیا در
اراس یک اقدام غیرمنتظره و بجا توصیف شده است.
«ما مشکالت کوچک میان بریتانیا و رفانسه را حل کردیم»
سفیر بریتانیا گفت که وزیر داخله فرانسه «به صراحت از وضعیت اوکراینی ها اظهار نگرانی کرده بود اما ما مشکالت
کوچک میان هردو کشور را حل کردیم».
روزنامه گاردین نوشته است که تا کنون تنها یک هزار ویزا به اوکراینیها داده شده است.
مقامهای بریتانیایی دو مینی بس را موظف کردهاند تا روزانه اوکراینیها را از اراس به کاله انتقال بدهند.
این در حالیست که صدها مهاجر از کشورهای دیگر از ماهها یا سالها در شمال فرانسه منتظرند تا در غیاب ویزای قانونی
برای بریتانیا ،در کشتیهای کوچک از کانال مانش عبور کنند.
مهاجران «خوب» و «بد»
سفیر بریتانیا برای رد سیاست «یک بام و دو هوای»این کشور با مهاجران اوکراینی و دیگران گفت« :در هر جنگی ما
برنامههای بشردوستانه و راههای قانونی داریم ،چیزی که به ما امکان داد حدود  ۲۰هزار افغان را بپذیریم ».او در ادامه
گفت« :بیشتر مهاجران در کاله مهاجران اقتصادی هستند نه سیاسی .ما نمیتوانیم آنها ترغیب کنیم به مسافرتهای
خطرناکی اقدام کنند که سودش به قاچاقبران میرسد اما آنها در بریتانیا به غیرقانونی بدل میشوند».
ناتاشا بوشار ،شهردار کاله که به فرق گذاشتن میان مهاجران «خوب» و «بد» متهم شده استالل مشابهی دارد .او در
گفتگو با تلویزیون بی اف ام تی وی فرانسه گفت که «اوکراینیها در وضعیت قانونی هستند و برای رفتن به بریتانیا
درخواست قانونی میدهند».
تعدادی از سازمانهای خیریه از رفتارهای دوگانه با مهاجران اوکراینی و دیگر کشورها شدیداً انتقاد دارند.
حدود  ۱۵۰۰مهاجر از کشورهای مختلف در شرایط بسیار رقت بار در جادهها و سرکهای کاله و اطراف آن زندگی
میکنند .
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مهاجرنیوز

,پولیس فرانسه در حال کنترول سواحل کاله .عکس از رویترز

شهرداری کایو سور مر ،در شمال فرانسه اعالم کرده است که چهار کمره نظارتی را در منطقه برایتون له پن در ساحل
کانال مانش نصب خواهد کرد .قرار است این کمرهها که هزینه آن توسط بریتانیا تمویل میشود ،تردد مهاجران در این
منطقه برای عبور از کانال مانش را تحت کنترول نیروهای امنیتی قرار دهد.
سواحل شهر کایو سور مر در تابستان سال گذشته ،شاهد مهاجرانی بود که تالش داشتند با کشتیهای کوچک از کانال
مانش عبور کنند و به انگلستان بروند.
حال شهرداری این شهر اعالم کرده که با کمک مالی بریتانیا ( ۵۵۹۲۳یورو) ،چهار کمره نظارتی را در سواحل برایتون
له پن نصب خواهد کرد تا تردد مهاجران در این منطقه را کنترول کند .بخش ناچیز دیگر هزینه ( ۱۱۱۸۵یورو) را
فدراسیون انرژی دپارتمان منطقه میپردازد.
یک تن از مقامهای شهرداری به تلویزیون محلی فرانسه گفت که تصمیم تجهیز شهر با کمرههای مراقبتی در سال ۲۰۲۰
گرفته شده بود و بعد از تالشهای تابستان گذشته مهاجران برای عبور از این منطقه ،مقامها از یک کمک مالی استثنایی
بهره مند شدند.
سواحل برایتون در اطراف یک برج فانوس دریایی قرار دارد و «از ساحه نسبتا ً دست ناخورده آن ،کوره راههای ورود
به دریا میگذرد .در این راهها قاچاقبران میتوانند از موتر نیز استفاده کنند».
در درازمدت قرار است حدود  ۳۰کمره امنیتی در ورودی و امتداد  ۱۴کیلومتر از سواحل شهر کایو سور مر نصب گردد.
مقامها امیدوارند کمک مالی بریتانیا این برنامه را نیز پوشش دهد.
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نصب کمرههای کنترول در مناطق سواحلی شمال فرانسه بخشی از برنامه همکاری میان فرانسه و بریتانیا در مبارزه علیه
مهاجرت غیرقانونی از طریق کانال مانش محسوب میگردد .بر بنیاد این برنامه مشترک که در آغاز ماه فبروری اعالم
شد ،مناطق سواحلی میان دنکرک و بِی دوسوم ،که طول آن به بیشتر از  ۱۳۰کیلومترمی رسد ،با کمرههای امنیتی مجهز
خواهند شد.
کمره های جدید بخشی از تجهیزات و امکانات فناوری پیشرفتهای هستند که فرانسه و بریتانیا میخواهند در مبارزه علیه
مهاجرت غیرقانونی از طریق کانال مانش از آنها استفاده کنند .ژرالد دارمنن ،وزیر داخله فرانسه در پایان ماه نومبر سال
 ۲۰۲۱خبر استفاده از تجهیزات جدید را داده بود .

مهاجرنیوز

یانوش داهمن ،سخنگوی أمور صحی جناح حزب سبز آلمان در پارلمان این کشور ،می گوید ،باید به پرسنل طبی که از
اوکرایین به آلمان فرار کرده اند ،اجازه کار داده شود .
یانوش داهمن ،سخنگوی أمور صحی جناح حزب سبز آلمان در پارلمان ،به روزنامه های شبکه هیئت تحریریه آلمان
(شماره روز سه شنبه) گفت« :به همه داکتران و پرستاران اوکرایینی که به آلمان فرار کرده اند ،باید فورا اجازه داده
شود که به صورت محدود در بخش تخصصی شان کار کنند».
داهمن افزود« :بسیار مهم است که پرسنل متخصص در بخش طب بتوانند در این جا نیز دست کم به صورت محدود
برای رسیدگی به آوارگان دیگر کار کنند».
او به این اشاره کرد که حکومت فدرال آلمان یک چنین قانونی را در سال  ۲۰۱۵برای آوارگان سوریایی به سرعت به
اجرا درآورده است و این اقدام باید اکنون مجددا انجام شود.
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این سیاستمدار آلمانی افزود« :در برخی موارد تمام ساکنان آسایشگاه ها و خانه های سالمندان باهم از اوکرایین فرار
کرده اند ».به گفته او« :در صورتی که پرستاران و افراد نیازمند پرستاری باهم فرار کرده اند ،این رابطه متقابل باید در
یک آسایشگاه یا خانه سالمندان در آلمان تا حد امکان بدون وقفه ادامه پیدا کند».
افزون براین ،این کارشناس أمور صحی خواهان این شد که آوارگان اوکرایینی «در سریع ترین زمان ممکن» شامل بیمه
قانونی بیماری شوند .به گفته داهمن ،مزایای صحی که براساس قانون مزایا برای پناهجویان به آوارگان اوکرایینی تعلق
می گیرد ،از نظر اداری پیچیده است و برای رسیدگی طبی مناسب کفایت نمی کند.
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