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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 32/60/3612 نویسنده:

 
 

 

یونـته افغانانو د تولنو فدراسـشـپه اروپا کی دمی                

  یون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپاـفدراس                

Federation of Afghan Refugee Organizations in Europe         

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 3612جون  36شهر هاگ  
 

 جهانی پناهندگان، روز
 برای  تعمق برعلل ازیاد پناهندگانفرصتی 

 

ل بعمل تجلی جهان ازین روز سر گردد.  پناهندگان افغان در سرتا پناهنده تجلیل می نام روزه سال ب بیستم ماه جون هر
ثبات دست  به صلح و تنازع هنوز بحران و سال از آغاز 20صف گذشت ست که با وا می آورند. افغانستان کشوری

سال  ماه جنوری ۀدارد. طبق احصائی رین پناهجویان به آنان متعلق اند، قرارکه بیشت در لیست ده کشوری نیافته و
 بیجا شدۀ داخلی دارد. با 021330وپناهجو  4.352پناهنده،  نفر 0..05..35جاری مؤسسۀ ملل متحد افغانستان 

دارد.  رلیست کشورهای که بیشترین پناهنده را دارند، قرا ست که در صدرا ییها هم از کشور تأسف افغانستان هنوز
 سوریه، افریقای مرکزی، کامرون، سودان جنوبی، چاد و ایتوپیا.  کشورها عبارتند از سایر

جهانی پناهنده گزارش رسمی ساالنۀ خود را  سال در روز هر UNHCRکمیشنری عالی ملل متحد برای پناهندگان 
 سابقۀ تعداد پناهجویان و کند. گزرش امسال این کمیشنری حاوی ارقام تکان دهنده در مورد ازدیاد بی نشر می

انسان  23366بیش از  روز هر 3612میالدی است. طبق این گزارش در سال 3612سال  بیجاشدگان داخلی در
سال  در مقایسه با فی روز و 11666افزایش  3613د شده است. این رقم در مقایسه با سال مجبور به ترک کشور خو

 رقم بی پناهجویان در سال مذکور تعداد مجموعی پناهندگان ودهد.  نفر فی روز را نشان می 13666افزایش  3611
هند. آقای انتونیو گوترس د د. بدبختانه نصف این تعداد را اطفال تشکیل میده می انشمیلیون را به ن 1،3.سابقۀ  
شمین ش عالی پناهندگان گفت: اگر اینهمه پناهنده در یک کشور زندگی میکرد، از لحاظ تعداد نفوس بیست و کمیشنر

 22،2بود. این رقم شامل بیجا شدگان داخلی نیست. بیجا شدگان داخلی در سطح جهان مشتمل بر  کشور جهان می
 هزار صد یک کنند.  از جمع یک میلیون و امنیت زندگی می از لحاظ رفاه و شرایط ترینمیلیون انسان اند که در بد

اقامت دایمی دریافت کرده  ۀاجاز نفر درخواست پناهندگی کرده اند، صرف یکصد هزار 3612پناهجو که در سال 
 .دسیستم جهانی پناهندگی است. قربانیان اصلی این بحران پناهجویان ان یک بحران در اند. این عدم تناسب نمایانگر

 سانحه های پناهجویان عدم خاتمۀ منازعات قبلی، پیدایش منازعات جدید و یش بیجا شدگان، پناهندگان واعلت افز
رسند به این درک ب های نادار بیجا شدگان داخلی باید دول کشور عی اند. برای کاهش تعداد پناهجویان، پناهندگان ویطب

 برای مبارزه با حوادث ها جلوگیری کنند، و جنگ و ات جدیدکه باید به منازعات قبلی پایان دهند، از پیدایش منازع
ن باشند. اکنون جامعۀ مدنی بخصوص مطبوعات وبحرانات انسانی مص عی خود را آماده سازند تا ملل شان ازیطب

توانند دول را مجبور به تعقیب  آکاهی ملی برسند، می اند. هرگاه ملل به خودبه مردم آگاهی دادن  وسایل مؤثر

   دارند. بحران آفرینی برحذر از زدائی ساخته وپالیسی بحران 
 

 "حقوق بشرفاروکمیتۀ  "
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