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          يونـته افغانانو د تولنو فدراسـشـپه اروپا کی دمي

            يون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپاـفدراس
        

Federation of Afghan Refugee Organizations in Europe    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  سايه افگنده استگان پناهجويان و بيجا شد زندگی دشوارکرونا بر

  روز جهانی پناهندگانبه مناسبت 

  ٢٠٢٠جون  ٢٠

ً تقريبگی بر زند چون ابر تاريک، شيوع کرونا ديگرهلوی مشکالت که در پميگردد شرايطی تجليل پناهنده درجهانی روز  امسال  ا
 درخواست ملل متحد و اساس به در سايرمراکز تشنجآنکه با وصف . نده استگسايه افو بيجا شده  وجپناه، ندهليون پناهمي ٨٠

و خويش دوام داده حرکت به ت شددر افغانستان بو نا امنی  گ، ماشين جنشد متوقفبرای مدتی جنگ ١٩کويد شيوع مرضبخاطر
 . توليد ميکند جوو پناه  بيجا شدههر روز 

  

 فيصد آن  ٢۵،٩ الجبار بيجا شده اند،باميليون انسانی که  ٧٠،٨، از مجموع کميساری عالی متحد برای پناهندگانارقام آخرين طبق 

يان وجهناپآن مليون  ٣،۵و خلی ان داگفيصد آن بيجا شد ۴١،٣ميدهد.  لتشکي ١٨اطفال زير سن را  پناهندگانهنده اند که نيمی از پنا
فيصد بيجاشدگان زنان  ٢۵ند. ا کشور های رو به انکشافپناهجويان ان و گناهندپفيصد  ٨٠ن بيش از ميزبا. ميباشندبی سرنوشت 

تعداد بيجاشدگان در هر دو ثانيه يک تن به و فقر ، نا امنی، حوادث طبعیمناقشاتٔه در نتيج. حامله اندفيصد ديگرزنان  ۴جوان و 
  اضافه ميگردد.  

اهجويان در کشور هائی زندگی ميکنند که پناهندگان و پنفيصد  ٨٠، د ميکندکشوردنيا ويروس کرونا بيدا ٢١۵که در سال جاری در 
بنا به مشکالت  UNHCRعمليات کمک رسانی توسط ار محدود است. سيب هادر آن یصح خدماتعايد پائين يا ميانه دارند و 

و  ميگيردرا  پناهجوياناز زيادی عدٔه زندگی آفت کرونا ه ديش تا يونان لازبنگ در کمپ هايا محدودشده است وع ترانسپورتی قط
پنجه با مشکالت روحی دست ودر هراس از ابتال به کرونا  ايمنیتدابيررعايت امکان  کمیازدحام وبخاطرباشندگان کمپ ها بقيه 

  . کردتجليل  ٢٠٢٠پناهنده انی جه ٔه هفتميتوان از  مشکالتط با کمک در رفع اين فق . در چنين وضعی ندنرم ميکن

 جويان فاروهدفاع از حقوق پناکميتٔه 


