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بی بی سی

منبع تصویرEPA ،

بر اساس گزارشها  ۱۲مهاجر در نزدیکی مرز ترکیه با یونان جان خود را از دست دادند؛ هر دو کشور یکدیگر را
مقصر این اتفاق میدانند.
مقامهای ترکیه گفتهاند امروز صبح  ۹جسد را یافتهاند؛ با آغاز عملیات جستجو دو جسد دیگر هم پیدا شد.
بعدا یک فرد دیگر هم که دچار یخزدگی شده بود پیدا شد که پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد.
ترکیه میگوید مقامهای مرزبانی یونان این گروه مهاجران را در مرز عقب راندهاند که به مرگ آنها منجر شده است؛
یونان این اتهامات را به شدت رد کرده است.
یونان و ترکیه بارها بر سر موضوع مهاجران و عبور از زمین و آب مشترک مجادله داشتهاند.
سلیمان سویلو ،وزیر کشور ترکیه ماموران مرزبانی یونان را متهم کرده که پیش از عقب راندن آنها در سرمای شدید
کفش و لباس این مهاجران را درآوردهاند.
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آقای سویلو در توییتر گفته که این افراد در میان یک گروه بیست و دو نفری بودند که توسط گارد مرزی یونان
بازگردانده شدند.
نوتیس میتاراچی ،وزیر مهاجرت یونان مرگ این افراد را "تراژدی" خوانده و گفته "حقیقت پیرامون این ماجرا هیچ
شباهتی با تبلیغات غیرواقعی همتای من (وزیر مهاجرت ترکیه) ندارد".
او گفته" :این مهاجران هیچوقت به مرز نرسیده بودند؛ هر نظری که (ترکها) دادهاند یا اظهاراتی درباره عقب راندن
آنها به ترکیه ،بی اساس است".
عقب راندن مهاجران با استفاده از زور که یونان به آن متهم شده بر اساس قوانین بینالمللی حقوق بشر "غیرقانونی"
است.

منبع تصویرAFP ،
توضیح تصویر ،گروهی از مهاجران در حالی رسیدن به یونان

در سال  ۲۰۲۰میالدی گروهی از مهاجران با کمک یک نهاد غیردولتی خود را به یونان رسانده بودند.
اعضای این گروه میگویند آنها را سوار قایق نجات کردند و برای بازگشت به سمت آبهای ترکیه رها شدند؛ یونان چنین
اتهاماتی را رد میکند و میگوید اقدامات مرزی این کشور منطبق با قوانین بینالمللی است.
یونان برای بسیاری از مهاجران دروازه اتحادیه اروپا محسوب میشود اما پس ورود تعداد زیادی از مهاجران در سال
 ۲۰۱۵میالدی اقدامات سختگیرانهای در این زمینه به اجرا گذاشت.
یونان میگوید حفاظت دروازه های اتحادیه اروپا را بر عهده دارد و ترکیه را به کم کاری درباره جلوگیری از سفرهای
خطرناک مهاجران متهم میکند.
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فیسبوک وزارت

دو هزارو  268نفرمهاجر افغان ،به تاریخ 19حوت ،طورداوطلب وجبری ازایران به کشوربرگشتند.
به گفته آمر امور مهاجرین والیت نیمروز ،از میان افراد مذکور 71خانواده ،شامل  299تن و  1159افراد مجرد ،طور
جبری 28 ،فامیل شامل  104تن و 706تن افراد مجرد دیگرطورداوطلبانه واردکشور شده اند.
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منبع عالوه نمود که ازآن میان 90 ،خانواده و 877تن از افراد مجرد نیازمند غرض دریافت کمک ،به دفتر IOMمعرفی
شدند.

اخراج های انفرادی و گروهی پناهجویان رد شده از آلمان هزینه هنگفتی بر می دارد .در یک مورد ،اخراج یک فرد به
کشورش در سال گذشته برای حکومت آلمان حدود  ۲۰۰هزار یورو تمام شد .حزب چپ ها خواستار استفاده بهتر از این
پول شده است.

حکومت آلمان فدرال در پاسخ به تقاضای جناح پارلمانی حزب چپ ها اظهار داشت که برای بازگرداندن تنها یک مهاجر
در ماه آگست گذشته به کشورش زیمبابوی ،یک هواپیما چارتر شده بود و چهار مأمور پولیس این فرد را تا زیمبابوی
همراهی می کردند .این پرواز ،که از میدان هوایی فرانکفورت صورت گرفت ،جمعا ً  ۱۹۸هزار و  ۷۷۵یورو هزینه
برداشته است.
به اساس پاسخ حکومت آلمان ،که در اختیار خبرگزاری آلمان (دی پی ای) قرار گرفته است ،در سال  ۲۰۲۱جمعا ً ۱۶۳
اخراج گروهی با هواپیما از آلمان صورت گرفته است که پولیس این کشور در آن سهم داشته است .در سال گذشته
میالدی  ۵۴۶۲تن تنها از طریق هوایی از آلمان اخراج گردیدند.
اکثریت این  ۱۱۹۸۲پناهجوی رد شده ،در سال گذشته از طریق هوایی ،زمینی و یا بحری ،به کشور های گرجستان،
البانیا ،صربستان ،پاکستان و مولداویا بازگردانده شده اند .افغان های که تقاضای پناهندگی شان در آلمان و یا برخی از
کشور های دیگر اروپایی رد شده بود ،نیز تا پیش از به قدرت رسیدن طالبان در میانه آگست سال گذشته به گونه گروهی
به وطن شان بازگردانده می شدند .اما آلمان ،سویدن ،ناروی ،هالند و فنلند ،با درنظرداشت تشدید وخامت اوضاع در
افغانستان ،اندکی پیش از به قدرت رسیدن طالبان ،اخراج افغان ها به کشور شان را متوقف ساختند.
کالرا بونگر ،مسئول سیاست مهاجرت جناح پارلمانی چپ ها گفته است« :هر اخراج یک مشکل است ».او افزوده است
که انتظار دارد حکومت ائتالفی فدرال مطابق وعده ،تسهیالت در قبال حق اقامت را «هرچه زودتر فراهم کند تا افرادی
که در معرض خطر اخراج قرار دارند ،بتوانند چشم انداز مطمینی برای آینده شان داشته باشند» .به قول وی پولی را که
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ساالنه برای اخراج مهاجران صرف می گردد ،می توان به گونه سودمندتری استفاده کرد ،مثالً برای دوره های آموزش
زبان ،که پناهجویان می توانند آزادانه در آن سهم بگیرند.

فیسبوک وزارت

د تیرې یوې اوونۍ په اوږدو کې د هېواد په  ۱۶والیتونو کې له  ۷زره بې ځایه شویو کورنیو سره مرسته شوی.
.
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دا مرستې په نیمروز ،فاریاب ،ننګرهار ،تخار ،لغمان ،کندهار ،کابل ،غزني ،زابل ،خوست ،نورستان ،بادغیس ،بغالن،
هرات ،غور او بادغیس والیتونو کې د  ۷۴۰۷بې ځایه شوو ،بې وزلو ،د طبیعي پېښو قربانیانو ،کونډو او یتیمانو سره
شوي دي .

چې په دې مرستو کې نغدې پیسې ،روغتیایي کڅوړې ،البسې ،خوراکي توکي او د پخلنځي لوښي شامل وو.

صدای امریکا

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

سازمان بینالمللی مهاجرت ) (IOMاز افزایش شمار بیجاشدگان داخلی در افغانستان خبر داده و گفته است که در حال
حاضر ،آمار آوارهگان داخلی در این کشور به حدود شش میلیون نفر میرسد.
این سازمان روز شنبه  ۱۲مارچ ( ۲۱حوت) در گزارشی گفت که آخرین بررسی آنان نشان میدهد که هم اکنون ،پنج
میلیون و ۸۳۲هزار و  ۴۵۴نفر بیجا شدۀ داخلی در سراسر افغانستان وجود دارد.
این سازمان دالیل عمدۀ افزایش بیجاشدگان داخلی در این کشور را ،منازعه و خشکسالی در افغانستان عنوان کرده
است.
این سازمان همچنین گفته است که شمار آوارگان داخلی در سالهای  ۲۰۱۶تا  ۲۰۱۸به گونه بیسابقه افزایش یافت و
نیز سال  ۲۰۲۱میالدی ،یکی از سالهای پرمشقت برای بیجاشدگان داخلی به دلیل تشدید خشونتها در این کشور بود.
بر اساس این گزارش ،تنها در سال  ۲۰۲۱میالدی  ۱.۳میلیون نفر در بخشهای مختلف افغانستان آواره شدند.
سازمان بینالمللی مهاجرت همچنین گفته است که از سال  ۲۰۱۲تا اخیر  ۲۰۲۱میالدی ،حدود هشت میلیون و
۵۰۰هزار نفر توانسته اند که دوباره به مناطق اصلی خود برگردند.
مهاجرتها
سازمان بینالمللی مهاجرت در این گزارش گفته است که در  ۱۱سال گذشته ،بیش از چهار میلیون و ۵۱۹هزار نفر به
کشورهای خارجی مهاجر شده اند.
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این سازمان دلیل عمدۀ فرار افغانها از کشورشان را ،تشدید جنگ و مشکالت اقتصادی عنوان کرده و گفته است که
بسیاری این مهاجرین به کشورهای همسایۀ افغانستان پناه برده اند.
بر اساس معلومات این سازمان از سال  ۲۰۱۲تا پایان  ۲۰۲۱میالدی ،همچنین بیش از پنج میلیون و ۱۴۹هزار نفر از
کشورهای خارجی به وطن شان برگشته اند .بیشتر افراد برگشته به افغانستان ،از ایران و پاکستان بوده اند.
در این حال ،وزارت مهاجرین و عودتکنندگان حکوت طالبان میگوید که در حال حاضر ،روزانه تا  ۲۰۰۰پناهجوی
افغان از ایران و پاکستان به کشور خود بر میگردند .این وزارت افزوده که شمار زیادی این افراد به گونۀ اجباری از
ایران اخراج میشوند.
این وزارت اضافه کرده که بیشتر کسانیکه دوباره به افغانستان بر میگردند در مرزهای این کشور از سوی سازمانهای
بینالمللی کمکهای مالی دریافت میکنند.
پیش از این ،سازمان بینالمللی مهاجرت گفته بود که تنها در سال  ۲۰۲۱میالدی ،حدود یک میلیون و  ۱۵۰هزار
مهاجر افغان از ایران و پاکستان به کشورشان برگشتند .بر اساس گزارش این سازمان ،بیشتر این افراد اسناد قانونی
اقامت ایران و پاکستان را نداشتند.
این در حالی است که با مسلط شدن طالبان بر افغانستان بار دیگر ،سیل مهاجرتها از این کشور آغاز شده و در ماههای
اخیر دهها هزار نفر به گونۀ غیرقانونی به کشورهای ایران ،پاکستان و برخی کشورهای دیگر مهاجر شده اند.
پیش از این کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان ) (UNHCRاز افزایش مهاجرت از افغانستان به دلیل
هراس روز افزون از سقوط اقتصادی در این کشور هشدار داده و گفته بود که در سال گذشتۀ میالدی ،دستکم ۵۰۰هزار
نفر از افغانستان به ایران مهاجر شده اند.

فیسبوک وزارت

ریاست امورمهاجرین وعودت کننده گان والیت هلمند مساعدت غیرخوراکی و نقدی را برای  400خانواده بیجاشده ناشی
از جنگ وحوادث طبیعی آن والیت به تاریخ  19حوت سال روان توزیع نمود.
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خانواده های یادشده ازولسوالی های ناوه ونادعلی بودند و بعد ازسروی ،مساعدت دفتر ، IOMبرای هرخانواده مبلغ 18
هزار افغانی همراه با یک بسته غیر خوراکی توزیع شد.

آوارگان از اوکرایین در بوداپست

روسای دولت ها و حکومت های کشورهای عضو اتحادیه اروپا به آوارگان جنگی از اوکرایین وعده کمک های جامع را
دادند .براین اساس به مهاجران اوکرایینی اجازه اقامت ،کار و تحصیل در همه کشورهای عضو داده می شود .
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د اطالعاتو او عامه اړیکو ریاست

در این نشست که در فرانسه برگزار شد ،از روسیه خواسته شد که امکان دسترسی به قربانیان و آوارگان جنگی در
اوکرایین را فراهم کرده و به افراد ملکی اجازه خروج امن از این کشور را بدهد

فیسبوک وزارت

آمریت امورمهاجرین وعودت کننده گان والیت ارزگان کمک غذایی را برای  638خانواده بیجاشده ناشی از جنگ
ونیازمند آن والیت به تاریخ  19حوت سال روان توزیع نمود.

مساعدت یادشده شامل  20کیلو آرد4 ،کیلو روغن 9 ،کیلو برنج 5 ،کیلو لوبیا 5،کیلو دالنخود ،یک پاکت نمک ،یک پاکت
چای ،والبسه بود که با حضورداشت نماینده ادارات زیربط و موسسه یادشده  ،برای  638خانواده سروی شده توزیع
شد.

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

وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

