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ویب سایت وزارت

به اساس گزارش آمریت امورمهاجرین نیمروز دو هزارو  158نفر مهاجر ،به تاریخ  22حمل طور اجباری و داوطلبانه
ازایران به وطن برگشت نمودند.
از میان افراد مذکور 50خانواده ،شامل  233تن و  1360تن دیگرافراد مجرد بودند که طور اجباری و 12خانواده شامل
 45تن و 520تن مجرد بصورت داوطلب واردکشور شده اند.
به گفته منبع ازآن میان 62،خانواده شامل  118مرد و  160زن وهمچنان  463تن مجرد راغرض دریافت کمک ،به
دفتر  IOMمعرفی شدند.

د وزارت ویب سایت
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د مهاجرینو چارو د وزارت مسوولینو او په کابل والیت کې د داخلي بې ځایه شویو کمپونو د استازو ترمنځ ګډه ناسته
ترسره شوه.
په دغه ناسته کې لومړۍ داخلي بې ځایه شویو چارو ته د رسېدنې رییس مولوي سردارمحمد شېرزاد ،د کابل والیت د 48
کمپونو د انتقال طرحه او پالن ،او د مهاجرینو د وزارت طرحه د هغو خلکو په هکله چې مخکې د مختلفو سببونو له السه
له خپل والیاتو څخه کابل ته بې ځایه شوي ول ،جلسې ته وړاندې کړه .او ټینګار یې وکړ چې په افغانانو تپل شوي جنګ
سلګونه زره کورنۍ بې ځایه کړې وې ،اوس چې د هېواد په هر ګوټ کې امنیت تامین شوی ،نو د دې وخت را رسېدلی
هغه کورنۍ چې بې ځایه او متضررې شوي بېرته خپلو اصلي والیاتو ته ستنې شي.
په ورته وخت کې د مهاجرینو چارو د وزارت د بې ځایه شویو کورنیو لپاره د دایمي حلالرې د پیدا کولو رییس مولوي
شمال خان د دې کورنیو د ځای پر ځای کولو او د حل الرې په هکله خبرې وکړې.
د دې ناستې په دوام کې د کابل والیت د مهاجرینو چارو رییس مولوي عبدالمتین رحیمزي یادو شویو کورنیو ته د مرستو
د توزیع ،او د کابل والیت د  48کمپونو څخه د دغو کورنیو د انتقال په الرو چارو په تفصیلي توګه خبرې وکړې.
د دې ناستې په پای کې د کابل والیت د بې ځایه شویو د کمپونو استازو خبرې وکړې او د مهاجرینو چارو د وزارت له
دغه اقدام څخه یې مننه وکړه ،او د انتقال د پروسې ستونزې یې بیان کړې ،چې د مسوولینو لخوا واورېدل شوې.
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د وزارت ویب سایت

د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو وزیر الحاج خلیل الرحمان حقاني د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو په چارو
کې د عالي کمشنرۍ ) (UNHCRله مشر ښاغلی لیونارد زولو سره په خپل کاري دفتر کې ولیدل
په دغه ناسته کې د راستنېدونکو او داخلي بې ځایه شوو لپاره په راتلونکو پالنونو او ګډه همکارۍ خبرې وشوې
ښاغلي زولو وویل :مونږ غواړو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سره په ګډه کار وکړو او د خدمتونو وړاندې کولو
لپاره ښې الرې چارې پیدا کړو
همدا راز په نږدې راتلونکې کې د ( )۵۵ښارګوټو چې مخکی لومړیتوب ورکړل شوی و ،نور ښارګوټي هم د مهاجرینو او
راستنیدونکو چارو وزارت سره په ګډه انتخاب او د لومړیتوب په ساحو کې ور اضافه کړو ،چې پکې به د ژوند لومړنۍ
اسانتیاوې برابرې کړو
نوموړي زیاته کړه ،چې ماته الرښوونه شوې ،چې په دفتر کې تم نه شم ،او باید لرې پرتو سیمو ته الړ شم ترڅو اړمن
خلک او د هغوی اړتیاوې معلومې کړم
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ښاغلي حقاني د ښه راغالست ترڅنګ ددوی له همکاریو مننه وکړه او زیاته یې کړه ،چې سږکال به په ډیر زیات تعداد
مهاجرین هیواد ته راستانه شي ،دوی سره باید د تعلیم ،صحت ،پاکو اوبو او نورو اسانتیاوو ترڅنګ په داسې ډول مرسته
وشي ،چې په خپلو پښو ودریږي
ښاغلي حقاني د میرمنو لپاره په حرفوي زدکړو او ځان بساینې پروژو هم ټینګار وکړ
د مهاجرین و او راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال محمد ارسالح خروټي وویل :له ایران او پاکستانه د راستنېدونکو
کډوالو سره چې کومه نقدی مرسته کیږي ډېره کمه ده ،باید کم نه کم  ۱۰۰۰ډالر مرسته د هرکس سره وشي ترڅو پرې
د یو وړوکي روزګار جوړولو تر څنګ دیوې سرپناه د جوړولو وړتیا ولري

ویب سایت وزارت

د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي ادارې ) (UNHCRد بیړنۍ سرپناه او غیر غذائي مرستو د همغږۍ مسول "پاتریک
موتای" او د کډوالو نړیوال سازمان ) (IOMد سرپناه او کلستر تخنیکي مسولې "فیونادي هیر" سره ناسته ترسره شوه
دغه ناسته ،چې د مهاجرینو چارو وزارت د داخلي بې ځایه شوو رئیس مولوي سردار شېرزاد یې مشري کوله د وزارت
څو نورو رئیسانو هم ګډون پکې درلود
په ناسته کې داخلي بې ځایه شوو ته د سرپناه برابرولو او په والیتونو کې په ځینو ستونزو خبرې وشوې
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ښا غلي شیرزاد وویل :اسالمي امارت ژمن دی ،چې ټولو خیریه بنسټونو ته د ال ښه خدمت زمینه برابره کړي او ډاډ یې
ورکړ ،چې په هره برخه کې به همکاري ورسره کوي

ویب سایت دویچوله

در سال  ۲۰۲۱در آلمان ،براساس گزارش اداره فدرال احصائیه آلمان ۲۲،۳ ،میلیون نفر که  ۲۷،۲در صد جمعیت
کشور را تشکیل می دهند ،پیشینه مهاجرت داشته اند .بنابرین در سال گذشته بیش از نیمی از جمعیت با پیشینه
مهاجرت ،تابعیت آلمانی داشته اند.
این گروه جمعیت آلمان ،شامل آنانی می شود که با تابعیت آلمان به دنیا نیامده اند و یا دست کم یک بخش والدین آن ها
خارجی بوده اند و بعد شهروندی آلمان را به دست آورده اند .مثال از طریق فرزندخواندگی ،یا آلمانی تبارانی که اخیرا از
کشور های بلوک شرقی به آلمان فدرال آمده اند.
براساس داده های اداره احصائیه آلمان فدرال ،در سال گذشته بیش از نیمی از جمعیت با پیشینه مهاجرت ،تابعیت آلمانی
داشته اند .حدود  ۴۷درصد آن ها یک پاسپورت خارجی داشته اند .شمار آلمانی های با پیشینه مهاجرت ،یعنی آن هایی
که پاسپورت آلمانی دارند ،فقط  ۴۳درصد بوده است.
حدود یک سوم همه مردم با پیشینه مهاجرت در آلمان ،از کشور های اروپایی اند .براساس این آمار ،آسیا دومین منطقه
مهم مبدا مهاجران در این کشور اند .حدود  ۱،۱میلیون جمعیت آلمان ،ریشه افریقایی دارند.
عمده ترین کشور های زادگاه مهاجران در آلمان ،ترکیه ،پولند ،فدراسیون روسیه ،قزاقستان و سوریه اند.
براساس گزارش اداره احصائیه آلمان فدرال ،به دلیل موج مهاجرت از اوکرایین ،ممکن است شمار افراد با پیش زمینه
مهاجرت از این کشور ،در آینده «آشکارا» افزایش یابد.
از میان  ۴۹درصد جمعیت آلمان که پیشینه مهاجرت دارند ،تقریبا نیمی از آن ها با چند زبان بزرگ می شوند و در خانه هم به آلمانی
و هم دست کم به یک زبان دیگر حرف می زنند.

یورونیوز
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چادرهای پناهجویان در منطقه کاله فرانسه

 -کپی رایت AP Photo

در  ۷۰سال اخیر جمعیت مهاجران در فرانسه تغییر و یا خیزش شگرفی نداشته است با این حال موضوع مهاجرت به یکی
از مهمترین دغدغههای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و بخش قابل توجهی از شهروندان این کشور در سالهای
اخیر تبدیل شده است .آمارها نشان می دهند که جمعیت مهاجران در فرانسه رابطه مستقیمی با افزایش جمعیت کشور در
این هفت دهه دارد .خارجی ها در سال  ۷.۷ ،۲۰۲۱درصد از جمعیت فرانسه را تشکیل می دادند .این آمار در سال ۱۹۷۵
 ۶.۵درصد و در سال  ۴.۴ ۱۹۴۶درصد بوده است.
تا میانههای دهه هفتاد میالدی ،موج اصلی مهاجران به فرانسه را مردان غالبا کارگران تشکیل می دادند .مردانی که عمدتا
از مستعمرههای پیشین فرانسه برای بازسازی و پاسخ به نیاز گسترده بازار به نیروی کار پس از جنگ دوم جهانی به
این کشور می آمدند .تنها از سال  ۱۹۷۵میالدی است که زنان به جمع مردان مهاجر اضافه می شوند .این سیاست ،با نام
«گردهمآیی خانوادهها» بهویژه برای تامین نیروی کار یدی ،برای آن دوره و حتی نسلهای بعد در پیش گرفته شد .امروز
زنان مهاجر  ۵۲درصد از جمعیت خارجی ها در فرانسه را تشکیل می دهند.
یکی از مهم ترین چالش های دو نامزد مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه هم بی تردید موضوع مهاجرت خواهد
بود .سیاست های مهاجرتی امانوئل ماکرون می تواند یکی از موارد قابل حمله از سوی مارین لوپن در مناظرهای پیش
روی انتخاباتی باشد .نه به این معنا که رئیس جمهوری فرانسه سیاستهای نرمشی در قبال پناهجویان در پیش گرفت اما
شرایط بگونه ای پیش رفته که راست گرایان افراطی می توانند ،آنطور که خود میگویند بهانهای علیه «عملکرد فاجعه
بار ماکرون» در قبال پناهجویان داشته باشند.
با این حال بسیاری از ناظران معتقدند عملکرد  ۵ساله دولت ماکرون بهشدت با نرمش ادعایی مارین لوپن و همقطارانش
در قبال پناهجویان و مهاجران فاصله دارد .آمارها نشان می دهند که که اخراج پناهجویان غیرقانونی از خاک فرانسه از
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همان سال  ۱۰ ،۲۰۱۷درصد افزایش یافت و در سال  ،۲۰۱۹سومین سال ریاست جمهوری ماکرون ،به  ۳۲درصد
رسید .این در حالی است که به دلیل همه گیری کووید ۱۹-تمرکز دولت بر اخراج پناهجویان کاهش یافت.
ژرار کلمب ،اولین وزیر کشور ماکرون ،قانونی را به اجرا درآورد که طی دوران حبس پناهجویان غیرقانونی در مراکز
ویژه از  ۴۵به  ۹۰روز افزایش یافت .در این دوران به گواهی سازمان عفو بین الملل ،نوجوانان پناهجو هم بارها در این
مراکز زندانی شدند.
دولت فرانسه همچنین در سال  ،۲۰۱۹پروتکل های مربوط به « تامین سالمت متقاضیان پناهندگی» را لغو کرد .مقامات
دولتی بارها اعالم کردند که بسیاری از پناهجویان به بهانه مشکالت «دست بدامن توریسم سالمت» می شوند .یکی از
مهم ترین سیاست های امانوئل ماکرون در قبال «متقاضیان پناهندگی در زیر سن قانونی» بود .برای اولین بار این قشر
از پناهجویان از سوی پلیس بازداشت و به حبس رفتند .برخی از این نوجوانان بی سرپرست ،اغلب افغان ،در طول دوران
ریاست جمهوری ماکرون «ترک خاک» گرفته و بعضی از آنها نیز « با زور اخراج »شدند .دیدهبان حقوق بشر در زمستان
گذشته با بررسی وضعیت هزاران پناهجوی سرگردان در منطقه کاله ،دولت ماکرون را به تحمیل استیصال به آنها متهم
کرد .
همزمان پرونده اخذ تابعیت بسیاری از مهاجرانی که بصورت قانونی درخواست داده بودند کامال متوقف شد .روند فرانسوی
شدن خارجیها در دوران ماکرون در دو دهه اخیر به پایین ترین حد خود رسید .تا جایی که در مقایسه کارنامه ماکرون،
با فرانسوا اوالند و نیکال سارکوزی ،می توان گفت که اعداد و ارقام نشان از سخت گیریهای شدید وزرای کشور ماکرون
برای اعطای ملیت به مهاجران دارد .تعداد مهاجرانی که در سال  ۲۰۲۰ملیت فرانسوی دریافت کردند ۴۵ ،هزار نفر بود
که در مقایسه سال  ،۲۰۰۹دوران ریاست جمهوری نیکال سارکوزی ،دو برابر کاهش داشته است .نیکال سارکوزی به
سیاست های ضدمهاجرتی شهرت داشت .اما آمار نشان می دهد که به عنوان مثال در سال  ۸۷ ،۲۰۰۹هزار مهاجر ملیت
فرانسوی دریافت کردند .حتی دریافت ملیت در دوران ریاست جمهوری فرانسوا اوالند که این کشور میزبان حمالت
تروریستی متعددی هم بود هم به اندازه دوران ماکرون کاهش نداشت .یکسال پس از حمالت گسترده تروریستی پاریس،
سال  ،۲۰۱۶بیش از  ۶۵هزار مهاجر از سوی وزارت کشور ملیت فرانسوی گرفتند.
سیاست عدم ورود مهاجران
اعطای کارت های موقت اقامت به دانشجویان خارجی هم روند بهشدت کندی دارد .به گفته «لیگ دفاع از حقوق بشر»
فرانسه بسیاری از دانشجویان ماهها بدون کارت اقامت در فرانسه زندگی کرده اند و با مشکالت عدیده ای مواجه شدند.
از سال  ،۲۰۱۸وزارت کشور تصمیم گرفت بخش اعطای کارت اقامت دانشجویان را در بسیاری از فرمانداریهای شهرهای
کوچک به بهانه صرفه جویی اقتصادی ببندد .صف های دانشجویان برای دریافت کارت اقامت طوالنی تر از همیشه شد.
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دولت امانوئل ماکرون ،بارها در طول پنج سال اخیر از سوی سازمان های حقوق بشری به رفتار خشونت آمیز علیه
پناهجویان محکوم شد .یکی از مهم ترین آنها پرتاب گاز اشک آور و جمع آوری خشن چادر پناهجویانی بود که در زمستان
سال  ۲۰۲۰در کانال سن مارتن و میدان جمهوری پاریس ساکن شده بودند .خشونت علیه پناهجویان در دو شهر دانکرک
و کاله فرانسه به اوج خود رسید .به جز  ۲۷پناهجویی که در دریای مانش ،با وجود اعالم وضع اضطراری به گارد ملی،
جانشان را از دست دادند ،چندین پناهجوی دیگر در خاک فرانسه هم جان باختند .از جمله ماتیوی  ۲۰ساله که در رودخانه
ای در کوه های آلپ در سال  ۲۰۱۸غرق شد .سه الجزایری که در راه فرار از دست پلیس ،روی خط راه آهن افتادند و
زیر قطار له شدند .
پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان سفارت فرانسه اعطای ویزا و انتقال بسیاری از افغانهایی که بدلیل کار با ناتو
و دیگر سازمان های بین المللی جانشان در خطر بود را انجام نداد .در حالیکه آلمان و بریتانیا به ترتیب از هشت هزار و
چهار هزار افغان میزبانی کردند ،دولت ماکرون تنها با ورود و اعطای ویزا به  ۲۰۰۰نفر موافقت کرد.
با این حال راست گرایان افراطی که در  ۲۴آوریل در مقابل ماکرون صف آرایی می کنند ،سیاست های مهاجرتی رئیس
جمهوری فرانسه در  ۵سال گذشته را از لحاظ ورود مهاجران و پناهجویان در فرانسه «فاجعه بار» ارزیابی می کنند .در
 ۵سال گذشته  ۶۷۵هزار و  ۲۵۵پناهجوی غیراروپایی وارد فرانسه شدند .در حالی که ورود پناهجویان در دوران ریاست
جمهوری فرانسوا اوالند ۲۱۷۴۶۳ ،نفر و در دوران سارکوزی کمتر از  ۱۹۰هزار نفر بود .شمار مهاجرانی که موفق
شدند برای اولین بار کارت اقامت دریافت کنند ،در دوران ماکرون  ۱۵برابر بیشتر از دوران فرانسوا اوالند بود.

دویچه ویله
براساس گزارش یک سازمان امدادی در ایتالیا ،میزان مهاجرانی که اخیرا از اوکرایین به ایتالیا آمده اند ،بیشتر از
مهاجرانی است که در تمام سال  ۲۰۲۱از راه بحری به این کشور آمده اند.
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دیدار پاپ با مهاجران اوکرایین در روم

با معرفی گزارش ساالنه اش به روز سه شنبه در روم نوشته است که در سال گذشته  ۶۷هزار و  ۴۰مهاجر از طریق
بحیره مدیترانه به ایتالیا رسیدند .در حالی که براساس گزارش کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان ،از پایان
ماه فبروری به این سو ۹۰ ،هزار اوکرایینی به ایتالیا آمده اند.
در این گزارش افزوده شده است که جنگ در اوکرایین نشان میدهد که این افراد «نه متهاجم و نه تهدیدی برای امنیت
ما» هستند.
شمار مهاجرانی که در سال  ۲۰۲۱از راه بحری به ایتالیا رسیده اند ،تقریبا دو برابر بیشتر از سال  ۲۰۲۰بوده است .در
آن سال تعداد مهاجران به  ۳۴هزار و  ۱۵۴تن می رسید.
براساس این گزارش ،شمار مهاجران زیر سن بدون همراه بزرگساالن نیز دو برابر افزایش یافته است« :از  ۴۴۸۷نفر
در سال  ،۲۰۲۰به  ۹۴۷۸نفر در سال گذشته افزایش یافته است».
کامیلو ریپامونتی ،رئیس سازمان «سنترو استالی» انتقاد کرده است که مساله «مهاجرت از دید رسانه ها پنهان می ماند».
او عالوه کرده که «بدرفتاری ها در لیبیا ،مرگ و میر در بحر و برگشت دادن های خودسرانه از مرز ها ،پایان نمی یابند».
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•

تصویر :مهاجران در لیبیا قربانی شکنجه و بردگی می شوند

فریادها برای روشنگری
تصاویر تلویزیونی از قاچاق انسان و بازارهای برده از پناهجویان افریقایی باعث وحشت در سراسر جهان شده
است .سپس حکومت لیبیا که از طرف جامعه بین المللی حمایت می شود ،اعالم کرد که یک کمیسیون تحقیقی را
ایجاد می کند .هم زمان ،حکومت لیبیا اشاره کرد که پس از سرنگونی معمرالقذافی ،در این کشور هرج و مرج
حاکم است و لیبیا منبع مهاجرت ها نه بلکه خود قربانی مهاجرت های غیرقانونی است.

«سنترو استالی» ،متعلق به فرقه مسیحی یسوعی ها ،یک سازمان امدادی برای مهاجران است که  ۴۰سال پیش تاسیس
شد .این سازمان در حال حاضر با  ۵۴کارمند و بیش از  ۶۰۰نفر رضاکار ،مراکز معتدد خدماتی را در ایتالیا اداره می
کند.
براساس گزارش های این سازمان ،در سال گذشته جمعا  ۱۷هزار مهاجر به مراکز آنها مراجعه کرده اند .از میان آنها
 ۱۰هزار نفر تنها به مراکز به شهر روم مراجعه کرده اند.
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مهاجرنیوز

حدود  ۴۰۰۰مهاجر در مناطق مرزی بالروس و پولند در وضعیت رقت باری گیر افتادهاند  ۱۸نومبر  .۲۰۲۱عکس از
رویترز
عفو بینالملل پولند را در موارد بسیار متهم به نقض حقوق مهاجران کرده است .این سازمان گزارش داده است که اکثریت
مهاجران از جانب مرزبانان پولند و بالروس متحمل انواع بدرفتار های نژادگرایانه ،توهین و تحقیر می شوند.
سازمان حقوق بشر عفو بین الملل در برلین گزارش داده است که معلومات جدید نشان میدهد که «پناهجوان از کشور
های عراق یا سوریه ،در مرز مشترک پولند و بالروس ،با خشونت برگشت داده میشوند و افزون برآن تحت شرایط غیر
انسانی زندانی می گردند و نیز مورد تحقیر قرار میگیرند و یا مجبور به خوردن دوا های تسکین آور می شوند ».عفو
بینالمللی نتیجهگیری میکند که ادارات پولند با این نوع برخورد ها ،حقوق پناهجویان را نقض می کنند.
براساس گزارش این سازمان ،بعد از سپری شدن ماه های زمستان ،مهاجران هرچه بیشتری از خاور میانه و دیگر مناطق
جهان ،باردیگر تالش می کنند از طریق بالروس به پولند بروند .آنها توسط مامورین مرزی بالروس متحمل بدرفتاری ها
میشوند.
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در این گزارش افزوده شده است که محافظان مرزی مهاجران را با اعمال خشونت و استفاده از سگ ها ،مجبور به گذشتن
از مرز به سوی پولند میکنند و همزمان مهاجران در جانب پولند ،با حصار های سیم خاردار مواجه میشوند و دوباره
برگشت داده می شوند.

مهاجران در زمستان سال  ۲۰۲۱در مرز میان بالروس و پولند هجوم برده بودند تا به قلمرو اتحادیه اروپا وارد شوند
فرانسیسکا فیلمر ،کارشناس امور سیاست پناهندگی عفو بین الملل در آلمان گفت که این مهاجران «تا هنوز بدون پناهگاه،
مواد غذایی و آب اند و به مراقبت های صحی در مرز میان بالروس و پولند دسترسی ندارند ».او افزود که تقریبا همه
مهاجران که توانسته اند با عفو بین الملل صحبت کنند ،از بیحرمتی و دشنام ها ،اظهارات نژادگرایانه و دیگر بدرفتاری
های روانی گزارش داده اند .
براساس گزارش این سازمان ،بهخصوص زیستن در زندان مزدحم مهاجران در منطقه «ودرژین» بی نهایت طاقت فرسا
است که در آن تا  ۶۰۰نفر نگهداری میشوند و تا  ۲۴نفر فقط در ساحه هشت مترمربع به سر می برند .در حالی که
استندارد اتحادیه اروپا ،چهار مترمربع جا را برای یک نفر در زندان ها و محل های بازداشت در نظر گرفته است.
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عفو بین الملل از پولند خواستار برخورد برابر با همه پناهجویان در مرز شده است .فیلمر تاکید کرده است که پولند باید
حق همه انسانها را بر پذیرش در خور کرامت بشری ،مستقل از تابعیت شان مورد احترام قرار دهد« :جامعه بین المللی،
بهخصوص اتحادیه اروپا باید در این راستا تالش کنند».

رادیو فرانسه

کودکان اوکراینی در پی حملۀ روسیه ،آواره و بی خانمان شده اند REUTERS - FABRIZIO BENSCH

صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) ،اعالم کرد که در طول شش هفته ای که از زمان آغاز حملۀ روسیه به
اوکراین می گذرد ،حدود دو سوم کودکان اوکراینی آواره شدهاند .وی با اشاره به خطر کمبود مواد غذایی برای کودکانی
که در اوکراین باقی ماندهاند ،نسبت به وجود بقایای گستردۀ مواد منفجره ناشی از حملۀ روسیه به اوکراین که کودکان را
در معرض خطر مرگ و جراحات وحشتناک قرار می دهد ،ابراز نگرانی کرد .
مانوئل فانتین مدیر برنامه های اضطراری صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) ،در نشست شورای امنیت سازمان
ملل اعالم کرد که «حدود دو سوم از  ۷.۵میلیون کودک اوکراینی ،در طول شش هفته ای که از زمان تهاجم نیروهای
نظامی روسیه به اوکراین میگذرد ،آواره شده اند».
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بنا به گفتۀ مانوئل فانتین که به تازگی از کشور جنگ زدۀ اوکراین بازگشته است« ،از میان  ۴.۸میلیون کودک آوارۀ
اوکراینی ۲ ،میلیون کودک به عنوان پناهنده از خاک اوکراین گریخته اند و  ۲.۸میلیون کودک نیز در داخل این کشور
بیخانمان شده اند».
مدیر برنامه های اضطراری یونیسف ،افزود« :این کودکان مجبور شده اند همه چیز خود از جمله خانه هایشان ،مدرسه
هایشان و حتی در اغلب موارد ،اعضای خانواده های خود را ترک کنند».
مانوئل فانتین در این نشست خطاب به دیپلمات ها ،گفت« :عالوه بر میلیونها کودک اوکراینی که آواره و بی خانمان شده
اند ،حدود نیمی از  ۳.۲میلیون کودکی که هنوز در اوکراین باقی مانده اند نیز در معرض خطر کمبود مواد غذایی قرار
دارند».
وی با اشاره به اندوه کودکان اوکراینی از اینکه نمیتوانند به مدرسه بازگردند ،اظهار داشت« :من روایات بسیاری درباره
پدر و مادرانی شنیدهام که ناامیدانه تالش کردهاند فرزندانشان را به منطقهای امن برسانند».
مدیر برنامه های اضطراری یونیسف ،در نشست شورای امنیت سازمان ملل که با محوریت تاثیرات تهاجم نظامی روسیه
بر زنان و کودکان اوکراینی برگزار شده بود ،تصریح کرد« :حمالت پی در پی به زیرساخت های سیستم آب و قطعی برق
باعث شده است که حدود  ۱٫۴میلیون نفر در اوکراین به آب دسترسی نداشته باشند و  ۴٫۶میلیون نفر دیگر نیز تنها
دسترسی محدودی به آب داشته باشند».
مانوئل فانتین که به مدت  ۳۱سال در امور بشردوستانه فعالیت داشته است ،در ادامه گفت« :آوارگی  ۴.۸میلیون کودک
از میان  ۷.۵میلیون کودک اوکراینی طی چنین مدت زمان کوتاهی ،اصال باورکردنی نیست؛ من به ندرت دیده ام که این
همه خسارت در عرض چنین مدت کوتاهی ایجاد شود».
وی با اشاره به جان باختن بیش از  ۵۲نفر در حملۀ موشکی اخیر روسیه به ایستگاه راه آهنی که برای تخلیۀ غیرنظامیان
در اوکراین استفاده می شد ،گفت« :حملۀ روز جمعۀ روسیه به ایستگاه قطار کراماتورسک ،وحشتناک بود».
مدیر برنامه های اضطراری یونیسف در ادامه تصریح کرد« :سازمان ملل متحد تأیید کرده است که تا روز یکشنبه حداقل
 ۱۴۲کودک در جریان حملۀ روسیه به اوکراین کشته شده اند و  ۲۲۹کودک نیز مجروح شده اند».
وی افزود« :ما می دانیم که آمار واقعی کشته شدگان و مجروحان احتماال خیلی بیشتر از این ارقام است که بسیاری از
آنها در اثر تیراندازی یا استفاده از سالح های انفجاری در مناطق پر جمعیت رخ داده است».
مانوئل فانتین با اشاره به کمک رسانی روزانۀ یونیسف به اوکراین ،در ادامه گفت« :یونیسف کمک هایی به ارزش۸۰
میلیون دالر در حوزۀ سالمت و بهداشت برای مردم این کشور سفارش داده است».
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 18
د اطالعاتو او عامه اړیکو ریاست

وی افزود که نیروهای این سازمان ،در فاصلۀ کوتاهی تا ایستگاه قطار شهر کراماتورسک ،در حال تحویل کیت های
اضطراری بودند که این ایستگاه مورد حملۀ موشکی روسیه قرار گرفت.
مدیر برنامه های اضطراری یونیسف ،تأکید کرد« :من به ویژه نگران وجود بقایای گستردۀ مواد منفجره از جنگ در
اوکراین هستم که کودکان را در معرض خطر مرگ و جراحات وحشتناک قرار می دهد».
در همین حال ،سرگئی کیسلیتسیا سفیر اوکراین در سازمان ملل متحد نیز مدعی شد که «روسیه در حال حاضر ،بیش از
 ۱۲۱هزار کودک را از خاک اوکراین خارج کرده است».
وی افزود« :بر اساس گزارش های به دست آمده ،روسیه پیش نویس الیحهای را جهت تسهیل و تسریع روند فرزندخواندگی
کودکان ربوده شدۀ اوکراینی ،چه بچههایی که یتیم شده اند و چه آنهایی که دارای پدر و مادر و اقوام هستند را فراهم
آورده است».
سفیر اوکراین در سازمان ملل در ادامه گفت که «اغلب این کودکان از شهر محاصرهشدۀ ماریوپل به منطقه دونتسک و
سپس به شهر تاگانروگ در روسیه انتقال یافته اند».
از سوی دیگر ،لِسیا واسیلنکو نمایندۀ پارلمان اوکراین نیز کودک ربایی نیروهای روسیه در اوکراین را تأیید کرد .این در
حالیست که ردیابی اقدامات ارتش روسیه مبنی بر ربودن کودکان در میانۀ جنگ در اوکراین ،بسیار دشوار ارزیابی شده
است .
مانوئل فانتین نیز در این خصوص گفت« :یونیسف در حال حاضر دسترسی های الزم را به مناطقی از اوکراین یا روسیه
جهت بررسی گزارش های مربوط به کودک ربایی ،ندارد» .وی افزود« :ما در حال بررسی هستیم که ببینیم چگونه می
توانیم در این زمینه ردیابی یا کمک کنیم».
همچنین جو انگلیش سخنگوی یونیسف ،تأکید کرد « :کودکربایی در زمان جنگ ،یکی از شش تخلف بزرگ علیه کودکان
در هنگام جنگ محسوب می شود که طبق قوانین بین المللی بشردوستانه ممنوع است».
در همین حال ،لیندا توماس گرینفیلد سفیر ایاالت متحدۀ آمریکا در سازمان ملل ،در جریان نشست شورای امنیت در مورد
تاثیرات تهاجم نظامی روسیه بر زنان و کودکان اوکراینی ،خطاب به دیپلمات ها اظهار داشت«  ۹۰:درصد پناهجویان
اوکراینی را زنان و کودکان تشکیل می دهند».

مهاجرنیوز
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کنفرانس کشورهای کمک کننده در وارسا (اپریل )۲۰۲۲
در کنفرانس کشور های کمک کننده در وارسا ،چندین میلیارد یورو اعانه برای اوکرایین و مهاجران اوکرایینی جمع آوری
شد .در کمپاین جمع آوری پول برای کمک به اوکرایین ۳۶ ،کشور و  ۱۷شرکت های جهانی سهیم شدند .
اورزوال فون دیر الین ،رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا در پایتخت پولند گفت که جهان در چارچوب این کمپاین ۹،۱ ،میلیارد
یورو کمک را به اوکرایین پذیرفته اند .اوالف شولتس ،صدراعظم آلمان فدرال از طریق پیام ویدیویی گفت که آلمان ۴۲۵
میلیون یوروی اضافی کمک بشری و کمک های انکشافی را برای اوکرایین و دولت های همسایه اش در اختیار قرار می
دهد ۷۰ .میلیون یوروی دیگر برای حمایت های طبی اختصاص می گیرد.
شولتس تأکید کرد« :آلمان در کنار اوکرایین ایستاده است .ما می خواهیم تمام جهان را گردهم آوریم تا بتوانیم به مهاجران
در داخل و خارج اوکرایین کمک کنیم».
براساس این اظهارات ،کمیسیون اتحادیه اروپا ،یک میلیارد کمک را به اوکرایین پذیرفته است .افزون بر جمع آوری پول
ها در این کمپاین ،بانک اروپا در امور بازسازی و انکشاف ،یک میلیارد یورو را در چارچوب کریدت ها برای بیجا شدگان
در اختیار قرار می دهد .فون دیر الین گفت که به این ترتیب حتی میزان جمعی پول ها به  ۱۰،۱میلیارد می رسد.
ولودیمیر زلنسکی ،رئیس جمهور اوکرایین از طریق یک پیام ویدیویی خواست« :در شجاعت ما باید همه جهان سهیم
شود ».جاستین ترودو ،نخست وزیر کانادا از طریق یک پیام ویدیویی گفت که والدیمیر پوتین ،رئیس جمهور روسیه یک
بحران بشری را ایجاد کرده است که همواره بدتر می شود.
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به این کنفرانس کشورهای کمک کننده ،سازمان غیردولتی «شهروندان جهانی» ،کمیسیون اتحادیه اروپا و حکومت کانادا
فراخوانده بودند .این پول های قرار است از جمله به پروژه های سازمان ملل متحد و سازمان های امدادی در محل داده
شود.
این کنفرانس توسط یک کمپاین رسانه اجتماعی با شعار «برای اوکرایین به پا بیاستید» راه اندازی شد که در آن هنرمندان
موسیقی ،هنرپیشه ها و ورزشکاران سهیم شدند.
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