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صفحه

عنوان

د مهاجرینو چارو وزیر د ) (UNHCRموسسې له مشرې سره وکتل 4------------------------------------------------
محسن ،مهاجر ایرانی« :در پولند محافظان مرزی ما را میزدند و میگفتند به بالروس بر گردید»!5--------------------
 ۱۵هزار پناهجوی اوکرایینی به یونان رسیدند (مهاجرنیوز) 6---------------------------------------------------------
بیش از هزارنفر مهاجرافغان ،ازایران برگشت نمود 8------------------------------------------------------------------
فرانسه :یک مهاجر در اثر برق گرفتگی روی بام یک ترن جان داد 8--------------------------------------------------
برای حمایت از نیازمندان یمن به  765میلیون دالر نیاز است 10 ------------------------------------------------------
وزیر داخله آلمان فدرال خواهان تقسیم عادالنه پناهجویان اوکرایینی در اتحادیه اروپا شد 10 ---------------------------
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متن کامل اخبار

د وزارت ویب سایت

د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو وزیر الحاج خلیل الرحمان حقاني د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي
ادارې یونیسار له مشرې "یومیکو تاکاشیما" سره ولیدل
په دغه ناسته کې په ګاونډیو هیوادونو کې د بې اسناده مهاجرینو په ستونزو خبرې وشوې
ښاغلي حقاني ټینګار وکړ ،چې هغه افغانان ،چې په نورو هیوادونو کې بې اسنادو دي هغوی هم باید د مهاجرینو له ټولو
حقوقو برخمن شي
هغه دغه راز وویل؛ مونږ له څلور رسمي سرحدونو پرته  ۱۴سرحدونه نور لرو ،چې افغانان تګ راتګ ورباندې کوي،
مونږ به په دې ټولو سرحدونو د اړتیا وړ اسانتیاوې برابرې کړو
اغلې تاکشیما وویل ،مونږ موافق یو ،چې په ټولو ستونزو کې د مهاجرینو وزارت سره په همغږۍ کار وکړو
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مهاجرنیوز

گروهی از مهاجران افغان و عراقی که در مرزهای بالروس و پولند دستگیر شدهاند( آرشیف)

محسن* در تهران به دنیا آمده و در این شهر زندگی کرده است .او که دانشجو و همزمان معلم زبان انگلیسی بود ،یک
سال پیش تصمیم گرفت ایران را ترک کند .بعد از فراهم کردن پول مسافرت ،این جوان  ۲۵ساله در ماه جنوری موفق
شد به تنهایی راه مهاجرت را در پیش بگیرد .با این هدف که به بریتانیا خواهد رفت .محسن حاال در کاله به سر میبرد
و منتظر است راهی بیابد و از کانال مانش عبور کند .او داستان دردآور چد روزی را که در مرز میان بالروس و پولند
گذشتانده ،به مهاجر نیوز بیان میکند.
«بعد از چندین روز مسافرت از ترکیه در یک وان ،در یک جنگل در بالروس توقف کردیم و همراه با چند تن از
همراهانم ،پیاده به راه ادامه دادیم .درست چندین ساعت بعد از پیاده روی ،با محافظان مرزی بالروس روبرو شدیم.
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آنها میدانستند که ما میخواهیم از مرز عبور کنیم و به پولند برویم و به همین دلیل چیزی به ما نگفتند .تنها به ما
توصیه کردند که به مینسک برویم و با هواپیما به کشور مان برگردیم.
ما پنج روز و شب را در پولند در جنگل گذراندیم .خیلی سرد و وحشتناک بود و ما گرسنه و تشنه بودیم .خوشبختانه سر
راه با افرادی برخوردیم که به ما نان و شوکوالت دادند .نمیدانم چه روزی بود که محافظان مرزی پولندی ما را دیدند و
به ما نزدیک شدند .آنها به ما آب دادند و همز مان یکی از آنها از ما فیلم میگرفت .وقتی فیلمبرداری تمام شد،
فیلمبردار یک تن از دوستان مرا سوار یک وان کرد .او را لت و کوب کرد و گاز اشکآور به چشمهایش پاشید.
دوستم هنوز هم چشمانش درد میکند
محافظان دیگر نیز مهاجران را زدند اما من تصادفی از ضربات شان در امان ماندم .آنها مهاجران را میزدند و با جیغ
میگفتند به بالروس برگردید .دیدن این صحنه خیلی دشوار بود اما به غیر از این که به انگلیسی به آنها بگویم
«نزنید» کاری از من ساخته نبود.
باالخره ما را رها کردند و گفتند بروید .ما هم یک وان کرایه کردیم و به سوی آلمان به راه افتادیم .من سفرم را تا
فرانسه ادامه دادم و این مسیر برای من  ۷۰۰یورو تمام شد.
از دوستم که مورد حمله گاز اشک آور قرار گرفته بود خبرهایی رسید که هنوز هم چشمانش درد میکند .او نزد داکتر
رفته و تداوی اش ادامه دارد.
بعد از بیش از دو ماه ،حال در کاله هستم اما برای غذا و خانه پولی برایم نمانده است .هر چه داشتم خرج کردم .در
ایران پدرم خانه اش را فروخت تا من مسافرت کنم و به همین دلیل دیگر نمیتوانم از خانوادهام پول بخواهم .اینجا هم
بدون پول ،کاری ازت ساخته نیست .پولیس هم همه جاست.
در طول یک هفته ،خیلی اینجا و آن جا رفتم اما تصمیم دارم سوار یک کشتی شوم و از اینجا به سوی انگلستان فرار
کنم .چیزی زیادی نمانده است»....
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آوارگان از اوکرایین پس از رسیدن به اتن ،پایتخت یونان باید آزمایش کرونا بدهند ۲۸ -فبروری سال /۲۰۲۲عکس : EPA/GEORGE
VITSARAS

از آغاز تهاجم روسیه به اوکرایین ۱۴۷۵۷ ،پناهجوی اوکرایینی به یونان رسیدند .وزرات محافظت از شهروندان در
یونان ،روز یکشنبه اعالم کرد که  ۴۶۶۹فرد خوردسال شامل آن ها هستند.
همه پناهجویان پس از ثبت مشخصات شان فورا شماره بیمه اجتماعی و مالیات دریافت می کنند تا بتوانند در یونان
حساب بانکی باز کنند.
وزارت محافظت از شهروندان در ادامه گفت ،بیشتر پناهجویان از طریق مسیر اوکرایین ،رومانیا ،بلغاریا به گذرگاه
مرزی بلغاریا به یونان می رسند که پروماهون نام دارد.
آتن تا به حال درهای سه کمپ را برای این پناهجویان باز کرده است .این کمپ ها در زمان سرازیری شدید پناهجویان از
سوریه و کشورهای دیگر آسیایی و افریقایی در طی هفت سال گذشته ایجاد شده بودند .برخی از این کمپ ها در حال
حاضر خالی هستند.
نخستین اردوگاه حدود پنج کیلومتر از گذرگاه مرزی پروماهون فاصله دارد و دارای تعداد زیادی کانتینرهای مسکونی
مجهز به دستگاه تهویه هوا است.
به گزارش فرستنده تلویزیونی دولتی «ای آر تی» در روز یکشنبه ،مردم در آن جا می توانند نخست استراحت کنند و
بعد لباس دریافت می کنند و به آن ها رسیدگی می شود .
در مجموع می شود در یونان  ۱۵هزار پناهجو را در چنین کمپ هایی اسکان داد .ایجاد  ۱۵هزار جای خالی دیگر در
کمپ ها طی هفته های آینده به پایان خواهد رسید.
براساس گزارش این فرستنده تلویزیونی ،آتن آماده است که شمار بیشتری از پناهجویان اوکرایینی را قبول کند .اما به
گفته برخی از مقام های وزارت مهاجرت یونان ،اتحادیه اروپا باید این پروسه را سازمان دهی کند.
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بیشتر پناهجویان از اوکرایین که تا به حال به یونان رسیده اند ،در نزد دوستان و اقارب شان ساکن شده اند .پس از
سقوط پرده آهنین در سال  ۱۹۸۹گروهی از مردم اوکرایین به یونان مهاجرت کرده و آن جا سکونت گزیدند .

ویب سایت وزارت

آمریت امورمهاجرین نیمروز ازبرگشت یک هزارو  370تن مهاجرافغان طور جبری و داوطلب ازایران ،به تاریخ  6حمل
خبرداد.
از میان افراد مذکور 54خانواده ،شامل  206تن و  574تن دیگرافراد مجرد بودند که طور جبری و 20خانواده شامل
 72تن و 518تن مجردین بصورت داوطلب واردکشور شده اند.
منبع عالوه نمود که ازآن میان 72،خانواده شامل  130مرد و 146زن وهمچنان  604تن مجرد راغرض دریافت کمک،
به دفتر IOMمعرفی شدند.

مهاجرنیوز

یک مهاجر اریترهای که در نزدیکی شهر والنسین روی بام یک ترن باری باال رفته بود در اثر برق گرفتگی جان داد.
سه مهاجر دیگر که همراه او بودند به شفاخانه منتقل شدند .
حادثه روز جمعه  ۲۵مارچ در ایستگاه قطار والنسین هنگامی رخ داد که یک جوان اریتریایی «با استفاده از بی توجهی
[کارمندان] از خط گذشت و با سرعت روی بام ترنی باال رفت که از کاله آمده بود و به سوی اسپانیا میرفت».
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برق گرفتگی مهاجر اریتریایی باعث آتش سوزی در ایستگاه قطار والنسین شد .عکس از تویتر

به گفته لوران دگاله ،شهردار والنیسین« ،بدن مهاجر یاد شده باعث اتصال [برق] شد» و او بالفاصله جان داد.
سه مهاجر دیگر که با قربانی همراه بودند و به گفته شهردار ،زیرسن هستند ،در این حادثه از بام واگون به زمین پرتاب
شدند و به شفاخانه انتقال یافتند.
ترن باری تایر حمل میکرد و اتصال برق باعث شد آتش سوزی بزرگی در ایستگاه به وقوع به پیوندد.
روز یکشنبه ،حدود پنجاه نفر ،شامل نمایندگان سازمانهای خیریه و مهاجران ،برای یادبود از مهاجر کشته شده
راهپیمایی برگزار کردند .شرکت کنندگان ،از جمله تعدادی از مهاجران اریتریایی ،روی کاغذی که با شمع روشن شده
بود نوشته بودند« :مرزها میکشند».
سازمان یوتوپیا  ۵۶در پیامی در تویتر نوشت که «اگر مسافرت با ترن برای مهاجران مجانی میبود این جوان حاال زنده
بود .تبعیض میکشد».
این چندمین بار است که یک مهاجر روی خط آهن در فرانسه جان میدهد .در اول مارچ ،یک ترن یک مهاجر سودانی
را که در امتداد خط آهن راه میرفت کشت .در چهارم نومبر سال گذشته نیز ،یک ترن با  ۴مهاجر که روی خط آهن میان
دنکرک و کاله راه میرفتند تصادم کرد .در این حادثه ،یک تن از مهاجران کشته ،و یک تن دیگر شدیداً زخمی شدند.
مهاجرانی که از چندین ماه و حتی سالها در سواحل شمالی فرانسه گیر ماندهاند ،تالش دارند با استفاده از هر امکانی
خود را به انگلستان برسانند .از ماه دسمبر سال گشته به این سو ،دو مهاجر سودانی  ۱۸و  ۱۶ساله که تالش داشتند
مخفیانه سوار کامیونهای عازم انگلستان شوند ،کشته شدند.
در پایان ماه سپتمبر نیز یک مهاجر جوان سودانی با سقوط از یک کامیون جان داد .مرگ او باعث شد سه تن از فعاالن
حقوق مهاجران مدت  ۴۰روز به عنوان اعتراض اعتصاب غذایی کنند.
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رادیو ترکیه

13میلیون نفر در یمن با کمکهای بشردوستانه به زندگی خود ادامه میدهند

در بیانیهای که در توییتر برنامه جهانی غذای سازمان ملل ) (WFPمنتشر شد ،آمده است که  13میلیون نفر در یمن با
کمکهای بشردوستانه به زندگی خود ادامه میدهند.
در این بیانیه آمده است که برای حفظ وضعیت فعلی تالشهای کمکرسانی به یمن ،باید  765میلیون دالر کمک مالی
جهت حمایت از نیازمندان در  6ماه آینده تامین شود.
سازمان ملل اعالم کرد که وعده  1.3میلیارد دالر کمک مالی از  36اهداکننده برای پروژههای کمکهای بشردوستانه
 2022در یمن را داده است و برای این پروژهها به  4.27میلیارد دالر نیاز است.

مهاجرنیوز

قبل از دیدار ویژه وزیران داخله اتحادیه اروپا در روز دوشنبه ،نانسی فیزر ،وزیر داخله آلمان فدرال خواهان تقسیم
عادالنه پناهجویان اوکرایینی و هماهنگی بیشتر از سوی کمیسیون اتحادیه اروپا شد .
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نانسی فیزر ،وزیر داخله آلمان فدرال پذیرش آوارگان اوکرایینی توسط اتحادیه اروپا را «تاریخی »خواند/عکس : Dursun
Aydem/AA/picture-alliance

ناسی فیزر ،وزیر داخله آلمان به روزنامه آلمانی «راینیشه پست» (شماره روز دوشنبه) که در دوسلدورف نشر می
شود ،گفت« :من خواهان هدایت قوی ،راه حل های واقع بینانه و حمایت جامع از کشورهای همسایه اوکرایین هستم که
شدیدا تحت فشار هستند ».او در ادامه گفت« :در این جا کمیسیون اتحادیه اروپا باید نقش مرکزی را به عهده بگیرد».
وزیر داخله آلمان فدرال در ادامه گفت ،ما به یک «اتحاد تاریخی» دست یافته ایم و در همه کشورهای اتحادیه اروپا
شرایط محافظت غیربوروکراتیک و سریع از آوارگان فراهم شده است.
این سیاستمدار حزب سوسیال دموکرات آلمان (اس پی دی) گفت« :حاال باید گام دوم برداشته شود :تقسیم عادالنه در
تمام کشورهای اتحادیه اروپا».

آوارگان اوکرایینی در یکی از گذرگاه های مرزی این کشور با پولند/عکس: EPA/Vitaliy Hrabar POLAND OUT
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شام روز دوشنبه وزیران داخله کشورهای اتحادیه اروپا دوباره در بروکسل گردهم می آیند تا درباره مدیریت شمار رو
به افزایش پناهجویان مشوره کنند .
فیزر به ابعاد تاریخی چالش کنونی و مسئولیت مشترک اروپا اشاره کرد .او در این باره گفت« :جنگ بسیار وحشتناک
بر علیه اوکرایین ،باعث ایجاد بزرگترین شمار آوارگان از زمان جنگ جهانی دوم تا به حال شده است ».
به گفته خانم فیزر ،به خصوص زنان ،کودکان و اشخاص مسن به کشورهای همسایه فرار می کنند و شمار آن ها در
آلمان نیز رو به افزایش است.
وزیر داخله آلمان فدرال در ادامه گفت ،ما اروپایی ها باید حاال نشان دهیم که چه توانایی هایی داریم .برای بهترین
رسیدگی ممکن به آوارگان ،کشورهای اتحادیه اروپا باید بیشترین تالش شان را بکنند.
همزمان فیزر می خواهد پل های هوایی را گسترش دهد .این اقدام به ابتکار حکومت آلمان فدرال به جریان افتاده است.
او گفت« :این نشان می دهد که ما چگونه می توانیم تقسیم پناهجویان را در اروپا از طریق هوایی نیز سازمان دهی
کنیم».
روز جمعه نخستین هواپیما حدود  ۱۳۰مهاجر اوکرایینی را از مولداو به فرانکفورت ام ماین انتقال داد .به گفته وزیر
داخله آلمان فدرال کشورهای دیگر نیز قصد تاسیس پل های هوایی را دارند.
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