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 2112جون  22          فافون هیاجرائ تیهئ
 

 روز بین المللی پناهندگان
 

 کنوانسیون سازمان روز بیستم ماه جون از طرف سازمان ملل متحد بنام روز جهانی پناهندگان نامگذاری گردیده زیرا
 رسید.ملل متحد  سال قبل در همین روز به تصویب مجمع عمومی سازمان ۷۶ملل متحد برای پناهندگان 

دگی از حقوق پناهن ، بمثابهٔ نخستین سند حمایت رسمی ومدون بین المللیملل متحد برای پناهجویان 1۵۹1کنوانسیون 
یکی از دست آورد های بزرگ حقوق بین الملل در ساحهٔ حقوق بشرو حقوق بشر دوستانه است. میلیون ها انسان 

 آرامی برای ادامه زندگی با حفظ مین کنوانسیون گوشه، در چوکات همورد تعقیب حکام دیکتاتور ونیازمند به حمایت
پناهجویان که برای هماهنگ سازی تطبیق این کنوانسیون ملل متحد برای کمیساری عالی  کرامت انسانی شان یافتند.

 ادار به مهاجرت به کشور همسایه یا بیجاو تشکیل گردید قادر به حمایت ده ها میلیون انسانی که گزند جنگ آنها را
برای 1۵۹1سال از تصویب کنواسیون  ۷۶با گذشت شدن در داخل کشور مربوطهٔ شان کرد، حمایت همه جانبه نمود. 

 سند اصالحی کنواسیون توسط دولتهای عضو که بمثابهٔ  1۵۷۶تصویب پروتوکول سال بعد از ۹1و ، پناهندگان
تطبیق  سفانه جدیت دولتها درق گردیدند متأ به عضویت این کنوانسیون وضمایم آن ملح کنوانسیون و کشورهای که بعداً 

ی ثر و تاثیر گزارمواد این کنوانسیون رنگ باخته است. دول عضو نه تنها در رعایت مواد این کنواسیون گامهای مؤ 
بل روز بروز بسوی بی تفاوتی، بی عالقگی و گریز از مسؤلیت های ناشی از تعهدات بین المللی  بر نمی دارند

 ده و پالیسی پناهندگی بیشتر دولتها مملواز ابهامهای غیر قابل درک میباشد.گرایش پیدا نمو
 

 

نشر رسیده تعداد پناهندگان ه ب UNHCRکه توسط آژانس پناهندگان سازمان ملل  211۷اعالم شده سال  ارقاممطابق 
میلیون نفر میرسد، که  225۹به  UNHCRا رقم ثبت شده درمیلیون پناهنده در جهان اعالم داشته، تنه ۷۹5۷را به 

میلیون نفر پناهجوی فلسطینی ثبت شده را شامل میگردد، یا به عبارت دگر مشکل پناهندگان مردم  ۹55از ان جمله 
 رتوجه به کل جمعیت مردم فلسطین در صدژنو تا هنوز با  1۵۹1غاز تصویب کنواسیون بین المللی آفلسطین از 

باالی از جامعه پناهندگان را میسازد و ِگره این مشکل را جامعه جهانی تا هنوز نتوانسته رسیدگی و یا به ان نقطه 
 پایانی بگذارد.

 و فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در هالند)فافون( بر این باور است که سیاست جنگ افروزی حاکم بر جهان
رقابت قدرتهای بزرگ اقتصادی و قدرتهای نو ظهور منطقه ای بعضی از کشورهای درگیر در مناطق مختلف با 
مداخالت پیهم در بیشتر کشورهای در حال توسعه و در گیر جنگ، باعث ایجاد نا امنیتی از طرفی، و موجودیت 

از عوامل عمده پناهندگی در اقصی  یده وحاکمیتهای ضعیف و دکتاتوری از دالیل عمده بی ثباتی در کشورها گرد
آغاز گریده است که 15۹۶ح.د.خ.ا درسال  نقاط جهان از جمله در افغانستان از نخستسن روزهای به حاکمیت رسیدن

 متاسفانه تا امروز نه تنها این روند متوقف نگردیده بل روز بروز ابعاد وسیعتری بخود گرفته است.

 
اعالم شده توسط کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل و سازمان عفو بین المللی در مورد پناهندگان  احصائیه قرار

پناهجویانی که درجهان تقاضای پناهندگی میکندد از سه کشور نا امن و  ۹۹۵دیده میشود که  سثبت شده این آژان
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میلیون  ۹5۹سیا و افریقا هستند، ارقام رسمی پناهجویان سوریه آ( در فغانستان و سودان جنوبیا سوریه،)درگیر جنگ 
میلیون متقاضی پناهندگی سالهای اخیر را به ثبت 15۱انسان و از سودان جنوبی بیش از  میلیون25۹نفر، افغانستان 

 ت بیش از چهل کشورحاکمیت کرسی نشینان کابل با حمای سال از 1۶بازهم افغانستان بعد از  رسانیده است و متاسفانه
 ُرتبِه دوم پناهنجویی و بیجا شدگان جهان قرار دارد. جهان، در
تعداد پناهجویانی که مجبور به ترک کاشانه شان  211۶خرین ارقام اعالم شده سازمان ملل برای پایان سال آبرمبنای 
میلیون نفراز پناهجویان  1۷52عادل ملیون و در کل رقم م 25۵میلیون نفر اعالم گردیده که رقم افزایش ۷25۹شده اند 

مجبور به ترک دیار خود میگردد یعنی نفر  ۱۱۹11ثبت شده را نشان میدهد،به سخن دگر هر روزه بطور متوسط 
 پناهجویان از پنج کشور نا امن مانندتمام نفر باشتده کره خاکی یک نفرپناهنده است. و متاسفانه دوسوم  111از هر 
هزار  ۵۵1میلیون واز سومالیا  152میلیون، میانمار  25۹میلیون، سودان جنوبی  25۷میلیون، افغانستان  ۷سوریه 

 نفرمیباشد. 
با توجه به سروصداهای سونامی نامیدن پناهندگان توسط کشورهای صنعتی، مانند امریکا و اروپا و ..امار اعالم شده 

 ه جابجا گردیده اند.پناهندگان در کشورهای همجوار خود و در همان منطق %2۹نشان میدهد که 
 

 
 

فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در هالند) فافون ( بنمایندگی از انجمنهای عضو فدراسیون در حالی به استقبال 
ها چندگاهی صدروز جهانی پناهندگان میرود که نبود امنیت در کشور ما ابعاد فاجعه باری بخود گرفته است و هراز 

 211۶قربانی و هزاران زخمی در اقصی نقاط کشور قربانی دهشت افگنان و دسته های تروریستی میگردد، سال 
نفر بیانگر  11111تعداد قربانیان حمالت تروریستی دهشت افگنان، نیروی های دولتی و بین المللی به رقم بیش از 

 عمق فاجعه انسانی را گواهی میدهد.
لیتی حاکمیت در قبال مردم نه تنها در داخل و بی مسؤ عدالت حمایتی از قربانیان ، نبود محاکم سالم و فقدان سیاست 

کشور بلکه نبود یک استراتژی حمایتی رسمی از جامعه پناهجویی توسط دولت با عقد قرار داد برگشت اجباری 
نیز  یئان افغان را در کشورهای اروپابروکسل توسط دولت افغانستان وضعیت پناهجوی 211۷پناهجویان در اکتوبر 

ن ساخته است، و کارد تیز احزاب ضد مهاجرین، و ادارات عودت دهندگان پناهندگی را بیشتر از آمشکلتراز قبل 
پیش دسته کرده و هر روز بر گلوی پناهجویان افغان فشار مضاعف وارد میسازد و چه بسا که بیشتر پناهجویان از 

 جسمی و بی سرنوشتی دچار ساخته است. رحد ابتال به مشکالت روحی، روانیجمله نوجوانان را تا س
وزارت جارجهٔ هالند در مورد وضع امنیتی افغانستان که در آستانهٔ روز جهانی پناهنده  2112گزارش رسمی سال 

رای صلح ن المللی ب، با اتکا به مساعی داخلی و بیانتشار یافت با وصف اعتراف به نا امنی مناطق معین در افغانستان
 کوتاه آمد. از نا امن اعالن کردن کشور افغانستان  و امنیت،

فافون( با اشتراک مساعی انجمنهای عضو همیشه در تالش یک فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در هالند )
ن سالگرد روز جهانی پارچه ساختن انجمنهای پراکنده افغانهای مقیم هالند بوده و امسال بمناسبت شصت و هفتمی

پناهندگان باز هم از همه افغانهای مقیم و پناهندگان افغان دعوت بعمل میاورد که با اشتراک مساعی در راستای احقاق 
 ید با هم یکصدا شده تا در چارچوب فعالیتهای مشترک فافون بتوانیم موانعی را که بر سر راهئحقوق پناهندگان بیا

هالند قرار دارد با اتحاد و همسویی با صدای رساتر هم اواز گردیم و با اتحاد، کار جمعی  جامعه پناهندگان افغان در
 و تالش مشترک توان خود را بیشتر از پیش تقویت ببخشیم.

روز جهانی پناهندگی را به همه پناهجویان و انجمنهای عضو شاد باش گفته و برای همه انهای که در راه کمک به 
پناهندگان بصورت رضا کارانه کمک و همدلی نموده اند ویا درحل مشکالت به پناهجویان یاری رسانیده اند خسته 

 نباشید گفته و توانمندی بیشتر شانرا ارزومندیم.
 

 فافون(پناهندگان افغان در هالند ) های اسیون سازمنریه فدئیت اجرائه
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