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د وزارت ویب پاڼه

د پاکستان د الخدمت خیره بنسټ له لورې د کابل والیت د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو ریاست په همکارۍ( )٤٠٠بې
سرپرسته میرمنو ،اړمنو بېځایه شوو او مستحقو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وشوه.
یادو کورنیو هرې کورنۍ ته د وري په ( )١۲مه د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو وزارت د وزیر الحاج خلیل الرحمن
حقاني او د یاد بنسټ د استازو په شتون کې یو اندازه وړه ،غوړي ،وریجې ،لوبیا ،دالنخود او سریالک ووېشل شول.
د دغه مرستو د وېش پرمهال الحاج خلیل الرحمن حقاني د الخدمت فونډېشن څخه مننه وکړه ،د مرستو د وېش په روڼتیایې
ټینګار وکړ ویې ویل :او س وخت را رسېدلی چې دنړۍ هېوادونه د افغانستان د خلکو سره مرستې او همکاري وکړي او د
مهاجرینو او راستنېدونکو چارو وزارت د یو مسؤلې ادارې په توګه هڅه کوي ،چې د نړیوالو مرستندویه ادارو سره په ګډه
همغږۍ بې سرپرسته ،اړمنو او مستحقو کورنیو سره ال زیاتې مرستې ترسره کړي.
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مهاجرنیوز

انجمن حمایت از کودکان آلمان به دلیل تقسیم بطی پناهجویان در شهرهای این کشور ،نسبت به اعمال فشار روانی بیشتر
بر کودکان اوکرایینی هشدار می دهد.
هاینز هیلگرز ،رئیس انجمن حمایت از کودکان در آلمان هشدار میدهد که "روند بطی کنونی تقسیم پناهجویان به ویژه
کودکان را در میان آنان متاثر میسازد".
او در مصاحبه اش با رسانه "اوگسبورگر آلگیماینن" روز پنجشنبه از سیاسیون آلمان خواست "به همین دلیل ،باید تدابیر
سیاسی اتخاذ شود تا اطمینان حاصل گردد که ثبت نام پناهجویان سریعتر از آنچه که در چند هفته گذشته بوده است ،انجام
میشود".
او در بخشی از صحبت هایش افزود« :به ویژه کودکان آسیب دیده ،به یک ساختار ثابت ،یک برنامه روزانه موزون و
مهمتر از همه به تماس با کودکان دیگر در اسرع وقت نیاز دارند .افزون بر این ،اگر آنها برای چند روز در صنوف
مکتب قرار بگیرند و سپس مجبور شوند که به سایر ایالتهای آلمان نقل مکان کنند ،برای کودکان بار سنگینی بر جا
خواهد گذاشت».
با این همه ،قرار است اوالف شولتس صدر اعظم آلمان با نمایندگان شهرداری ها و بسیاری از وزرای ایالت های
آلمان ،در مورد تقسیم و مراقبت از آوارگان جنگ ،روز جمعه گفتگو کند.
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مهاجرنیوز

مهاجران در شهر کاله زیر خیمه ها زندگی می کنند .عکس :رویترز

سازمان خیریه امداد کاتولیک هفته گذشته مرکزی را در کاله ایجاد کرد که هدف از ان کمک به مهاجرانی است که
«نمیخواهند به انگلستان بروند و آرزو دارند در فرانسه بمانند ».مهاجران در این مرکز ،میتوانند زبان فرانسه و سایر
آموزشها را فرا بگیرند .
سازمان امداد کاتولیک )( secours Catholiquesهفته گذشته خانه کمک و منابع ) (MERرا در نزدیکی مرکز
پذیرایی روزانه خود در کاله ایجاد کرد .مرکز جدید در نظر دارد روزانه حدود  ۵٠تن از مهاجرانی را بپذیرد که آرزو
دارند در فرانسه بمانند یا به گفته ژولیت دوله پالس ،مسئول سازمان در کاله« ،نمیخواهند به انگلستان بروند».
این ویژگی مرکز جدید را از مرکز قدیمی پذیرش روزانه که در نزدیکی آن قرار دارد متمایز می کند اما هردو مرکز
مکمل همدیگرند.
ژولیت دوله پالس گفت« :مرکز قدیمی برای پذیرش اضطراری است .همه میتوانند به آنجا مراجعه کنند و گذشته از رفع
خستگی و دریافت کمک روانی ،تیلفونهای خود را چارج کنند ،کمی استراحت کنند و به آب دسترسی داشته باشند».
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مرکز جدید اما برای همراهی درازمدت مهاجرانی ایجاد شده که میخواهند در فرانسه بمانند اما به دلیل مشکالت اداری،
از جمله پیمان دوبلین ،کاری نمیتوانند بکنند ،یا این که درخواست پناهندگی شان رد شده و میخواهند درخواست
تجدیدنظر بدهند.
به گفته ژولیت دوله پالس ،بیشتر وقتها مهاجرانی که به این مرکز مراجعه میکنند میگویند« :ما میخواهیم در فرانسه
بمانیم اما در وضعیت غیرقانونی هستیم».

مرکز کمک و منابع) (MERبرای مهاجرانی ایجاد شده که میخواهند در فرانسه بمانند .عکس از امداد کاتولیک

مرکز جدید میتواند به این مهاجران «آموزش زبان فرانسوی و سایر آموزشها را فراهم کند و مشکالت اداری آنها را
حل کند ».این مرکز همچنین برای مهاجران خدمات حقوقی جدی و با کیفیتی را فراهم می کند که به دلیل ازدحام بیش از
حد ،در مرکز قدیمی میسر نست.
تا کنون حدود  ۲٠تن از مهاجران که بیشتر شان اریتریایی ،سودانی یا الجزایری هستند به این مرکز میآیند .مسئوالن
امیدوارند که در دراز مدت حدود  ۵٠مهاجر آموزشها را دنبال کنند.
مرکز جدید همچنین برای فعاال حقوق مهاجران زمینه را فراهم میکند تا در مورد فعالیتهای بیاندیشند و تبادل نظر کنند.
ساختمانی که مرکز جدید در آن فعالیت دارد پیشتر نیز محل پذیرایی از مهاجران بوده و گاهی در صحن حویلی آن به
مهاجران غذا توزیع می شده اما شهرداری با استدالل عدم امکان برای تامین امنیت افراد ،آن را مسدود کرده بود.
مقامهای رسمی در سواحل شمال فرانسه میگویند که علیه مراکز «تجمع» مهاجران مبارزه میکنند و ادعا دارند که برای
پذیرایی از مهاجران بی سرپناه ،دو مرکز پذیرایی و بررسی وضعیت ) (CAESرسمی وجود دارد.
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ویب سایت وزارت

به اساس این تفاهم نامه ها که با موسسات  ،DAARTT ،GNI ،DRC ،HRRAC ،HHAبه تاریخ ١١حمل سالروان
امضاشد ،نهاد های یاد شده ،پروژه های مدد رسانی را به قیمت مجموعی  6میلیون و  840هزارو  742دالر آمریکایی در
والیات مختلف کشور تطبیق می نمایند.
تفاهمنامه های مذکوردرحضورداشت الحاج محمد ارسالح خروتی معین وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان ،توسط
مولوی حسین هللا حقانی ریس هماهنگی مساعدت ها با رؤسای مؤسسات یادشده به امضاء رسید.

مهاجرنیوز
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شماری از مهاجران در نزدیک جزایر قناری جان باخته اند عکس از آرشیف : REUTERS/Borja Suarez

یک گروه از مهاجران ،در جریان تالش برای رسیدن به قلمرو اسپانیا ،احتماالً جان باخته اند .ذخایر آب این قایق در مسیر
راه تمام شده بود و سرنشینان آن ،آب شور از بحر را نوشیده بودند.
پولیس اسپانیا روز پنجشنبه اعالم کرد ،گمان میرود که دست کم  ۲۵مهاجر در نزدیک جزایر قناری جان باخته باشند .قایق
حامل این قربانیان در مجموع  ۴۸مهاجر را حمل میکرد و آنان در تالش بودند که از موریتانیا به قلمرو اسپانیا برسند.
به گفته پولیس اسپانیا ،بازماندگان گفته اند که در جریان عبور از بحیره مدیترانه ،جان باختگان به بحر انداخته شده اند .این
قایق با مهاجران بازمانده ،روز یکشنبه گذشته به جزیره ایه رو که از جمع جزایر قناری به حساب میآید ،رسیده بود.
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نیروهای اسپانیایی در حال انتقال جسد یک مهاجر اند /عکس از ارشیف: REUTERS/Borja Suarez

در اعالمیه خبری پولیس آمده است که ذخایر آب قایق در جریان چند روز سفر تمام شده بود و سرنشینان آن ناگزیر شده بودند
که از آب شور بحر استفاده کنند .گفته میشود که قایقرانان در مسیر راه ،یک مرد را مورد ضرب و شتم نیز قرار داده بودند.
پولیس اسپانیا ،سه قایقران مظنون را بازداشت کرده است.
بر بنیاد معلومات وزارت داخله اسپانیا ،از اول ماه جنوری تا  ۱۵ام ماه مارچ امسال ،بیش از  ۵۵۰۰مهاجر به جزایر قناری
رسیده اند .این رقم ،افزایش دو برابری را نسبت به زمان مشابه در سال گذشته نشان میدهد.

ویب سایت وزارت
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د اکشن ایډ موسسې له لورې د ننګرهار والیت د مهاجرینو اوراستنېدونکو چارو ریاست په همکارۍ ( )٤٦٩اړمنو بېځایه
شوو کورنیوسره نغدي مرسته شوه.
یادې کورنۍ چې د ننګرهار د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو ریاست له لورې د مرستندویه اداروسره په ګډه همغږۍ د
ننګرهار والیت په سرخرود ولسوالۍ کې سروې او د مرستولپاره مستحقې ګڼل شوې وې د شعبان په ( )۲٨مه هرې کونۍ
ته ( )٧٩٠٠افغانۍ نغدې ووېشل شوې.

ویب سایت وزارت

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 12
د اطالعاتو او عامه اړیکو ریاست

په کابل کې ( )٦٦٠داخلي بېځایه شوو کورنیو سره د ادرا افغانستان موسسې له لوری نغدي مرسته ترسره شوه.
دغه کورنۍ چې د یادې موسسې او کابل مهاجرینو ریاست په ګډې همغږۍ سروی او مستحقې ګڼل شوې وې د وري په
()١٠مه هر کورنۍ ته ( )۲٥٦١٠افغانۍ نغدې و وېشل شوې.
دغه مرستې د ادرا افغانستان د برنامو عمومي رئیس حامد اکبري او د کابل مهاجرینو او راستنېدونکو چارو رئیس قاري
عبدالمتین رحیمزي په شتون کې و وېشل شوې.

دویچوله

از دو ماه به این سو ،حدود  ١۵٠مهاجر بی سرپناه که بیشتر شان افغان هستند ،در منطقه پورت دو پانتن ،در همسایگی
پاریس در خیمهها زندگی میکنند .این مهاجران که در گرماگرم رسیدن مهاجران اوکراینی به فرانسه ،خود را فراموش شده
احساس میکنند ،میگویند که از شب  ۳١مارچ ،که هوا رو به سردی گذاشته ،در وضعیت خیلی بدی قرار دارند.
صبح روز جمعه اول اپریل ،هوا همچنان سرد و برفی-بارانی است و مهاجران کمپ موسوم به اسپ سیاه (Cheval
)Noirدر پورت دو پانتن ،در نزدیکی پاریس ،باید همچنان با مشکالت بی سرپناهی دست و پنجه نرم کنند.
شبیر احمد ،مهاجر افغان که  ۲۵ساله است ،با سر و روی پوشیده ،در داخل خیمهاش به فضای سرد و تیره بیرون خیره شده
است .او مانند تعداد دیگری از مهاجران بدون سرپناه ،از شدت سرما و برف نا به هنگام بهاری غافلگیر شده و ناتوانی در
برابر آن در چهره اش هویداست .او با ناامیدی میگوید« :برف باری باعث شده هوا خیلی سرد شود ،تا حدی که حتی تشناب
رفتن هم مشکل است .در اوکراین جنگ تازه شروع شده اما در افغانستان چهل سال است که جنگ جریان دارد .همه امکانات
برای اوکراینیها فراهم شده اما هیچکسی به وضعیت ما توجه ندارد».

شبیر احمد ،مهاجر  ۲۵ساله افغان ،در داخل خیمهاش با ناتوانی به فضای سرد و تیره بیرون خیره شده است ،اول اپریل .۲٠۲۲
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کمی دورتر ،اسحق ،یک مهاجر نوجوان افغان که لباس نه چندان گرم و با رنگ و نشان پرچم افغانستان به تن دارد ،در یک
خیمه جداگانه زندگی می کند .اسحق از والیت کنر ،در جنوب افغانستان است و از یک ماه به این سو در کمپ پانتن به سر
میبرد و مانند دیگران از سرمای نا به هنگام دو روز اخیر به تنگ آمده است« :هوا خیلی سرد است و نمیدانم چه کار کنم.
من  ١۶ساله و زیرسن هستم اما تا هنوز به من قبولی نداده،اند .میخواهم هرچه زودتر اسناد قانونی به دست بیاورم».

اسحق ١۶ ،ساله ،از والیت کنراست و از یک ماه به این سو در کمپ پانتن به سر میبرد

نیکوال ،عضو یکی از سازمانهای خیریه که در منطقه پانتن فعالیت دارد معتقد است که بعد از آغاز جنگ اوکراین و ورود
تعداد زیادی از مهاجران اوکراینی ،وضعیت مهاجران دیگر کشورها ،روز به روز بدتر میشود.
او میگوید که امیدوار است پولیس متوجه وضعیت این مهاجران شود و آنها را به سرپناههای موقت انتقال دهد.
این بار اول نیست ،که مهاجران غیراوکراینی از عدم توجه مقامها و کمبود سرپناه و خدمات اولیه شکایت میکنند .در
هفتههای اخیر این سیاست «یک بام و دو هوا» از سوی سازمانهای دفاع از مهاجران نیز مورد انتقاد قرار گرفته است.
تعدادی از این سازمانها ،از جمله یوتوپیا ،همبستگی ویلسون ،بخش ایل دو فرانس داکتران دنیا و دیگران اعالم کردهاند که
بعد از ظهر روز یکشنبه  ۳اپریل ،در پانتن تظاهرات برگزار کنند.
این سازمانها با انتشار خبرنامهای گفتهاند که از تصمیم اعطای «حفاظت موقت »به مهاجران اوکراینی توسط اتحادیه اروپا،
که «حق رفتن به کشور دلخواه و دسترسی به خدمات صحی ،مسکن و کار را برای آنها تامین میکند» ،استقبال میکنند اما
این خدمات باید به همه افرادی که از مدتها قبل ،در جستجوی حفاظت به فرانسه آمدهاند توسعه یابد.
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مهاجر نیوز

سازمان مددرسان "سی آی" گروهی از مهاجران را در بحیره مدیترانه مرکزی از آب بیرون کشید .در میان این مهاجران،
 ۲۲کودک نیز حضور دارند.
مسئولین سازمان غیردولتی آلمانی "سی آی" روز پنجشنبه اعالم کردند که همکاران این نهاد ،بیش از هفتاد مهاجر را از
خطر غرق شدن در بحیره مدیترانه نجات دادند .
به گفته این مسئولین ،همکاران رضاکار آنان پس از چاشت روز چهارشنبه این مهاجران را که سوار بر یک قایق بودند ،از
آب بیرون کشیدند .در میان این مهاجران ۲۲ ،کودک نیز حضور دارند.
گفته میشود که خدمه های کشتی نجات سازمان "سی آی" به  ١۵تن از این نجات یافتگان ،نیازهای درمانی را نیز فراهم
کرده اند.
بر بنیاد معلومات این سازمان مددرسان ،مهاجران نجات یافته شهروندان مصر ،سوریه و نایجریا بوده اند.
این سازمان مددرسان که مقر آن در شهر ریگنسبورگ آلمان است ،گفت که در چند روز گذشته  ١١٠مهاجر را نجات داده
اند و که آنان در حال حاضر ،در کشتی "سی آی " ۴به سر میبرند.

این مهاجران در ماه اگست سال گذشته به جزیره مالتا انتقال یافته بودند /عکس از آرشیف

کشتی "سی آی "۴حدود  ۳٠مهاجر را از یک کشتی باربری که موسوم به "کارینا" است ،پس از چاشت روز سه شنبه گرفته
بود .خدمههای کشتی باربری "کارینا" این مهاجران را روز دوشنبه در نزدیک سواحل لیبیا از آب بیرون کشیده بودند.
قرار است کشتی "سی آی  "۴روز جمعه به قلمرو جزیره مالتا برسد .این جزیره کوچک اتحادیه اروپا ،روش سختگیرانه
را در برابر کشتی های حامل مهاجران نجات یافته ،روی دست گرفته است.
مقام های مالتا پیش از این اعالم کرده بودند که به کشتی های نجات خصوصی اجازه نمیدهند که مهاجران را به این جزیره
بیاورند.
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