ﮔﺰارش  4Miﻣﺮﮐﺰ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺨﺘﻠﻂ ،ﻣﻨﻄﻘٔﻪ آﺳﯿﺎ ـ ا ﮐﺘﺒﺮ ۲۰۲۰

اﺛﺮ ﮐﻮوﯾﺪ ـ  ۱۹ﺑﺮ ﻗﺎﭼﺎق ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن و ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
از اﭘﺮﯾﻞ  ۲۰۲۰ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ،واﺣﺪ آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺨﺘﻠﻂ ) ،(Mixed Migration Centerﺑﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ و

ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن

ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﻋﻮدتﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎیﺷﺎن در ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻤﻪﮔﯿﺮی و ﯾﺮوس

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ،ﺑﯿﻦ  ۲ﺟﻮﻻی و  ۳۰آ ﮔﺴﺖ  ،٢۲۰۲۰در ﻫﻔﺖ وﻻﯾﺎت )ﮐﺎﺑﻞ ،ﻫﺮات ،ﺑﻠﺦ ،ﮐﻨﺪوز،

ﻓﺸﺎر را ﺑﺮ ﻋﻮدتﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ اﻓﺰوده و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﻬﺎ در ﺟﺴﺘﺠﻮی اﻣﻨﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﺎر

ﻧﻨﮕﺮﻫﺎر و ﻧﯿﻤﺮوز( و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺮزی )زرﻧﺞ ،اﺳﻼم ﻗﻠﻌﻪ و ﺗﻮرﺧﻢ( ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه و  ۴۵۰ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺗﻠﻔﻨﯽ
ً
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮐﺜﺮﯾﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﯾﺎن ) (٪۸۶ﻣﺮد ﺑﻮدهاﻧﺪ .رﻗﻢ ﺑﺎﻻی ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﯾﺎن ﻣﺮد اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺴﯿﺎر

ﮐﻮو ﯾﺪ ـ  ۱۹را ﺑﻬﺘﺮ درک ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺪﺗﺮﺷﺪن وﺿﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ـ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺑﻪ ﻋﻼوه ﮐﻮو ﯾﺪ ـ ،۱۹
ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺮای ﺑﻘﺎی ﺧﻮد و ﻓﺎﻣﯿﻞﺷﺎن دو ﺑﺎره ﻗﺪم ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﮕﺬارﻧﺪ ١.اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای

٣

ﺑﺎﻻی ﻋﻮدتﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺨﺼﻮص در ﺑﯿﻦ ﻋﻮدتﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﯾﺮان و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.
ً
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻦ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﯾﺎن  ۲۹ﺳﺎل اﺳﺖ .ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﯾﺎن ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ ﻫﺰاره ) ،(٪۲۹ﺗﺎﺟﯿﮏ

ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺎﭼﺎﻗﺒﺮی ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺮزﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺳﻔﺮﻫﺎی ]ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف[ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺧﻄﺮﻧﺎکﺗﺮ
ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻗﺎﭼﺎﻗﺒﺮان ﻧﯿﺰ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﺳﻔﺮ را ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮدهاﻧﺪ.

) ،(۲۶٪و ﭘﺸﺘﻮن ) (٪۲۳ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻟﯿﺴﻪ ﯾﺎ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ) (٪۳۸و ﻣﮑﺘﺐ اﺑﺘﺪاﺋﯿﻪ )(٪۲۴
ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻣﻄﺎﻟﻌٔﻪ ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﻮرد ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺤﺮان ﮐﻮو ﯾﺪ ـ  ۱۹ﺑﺮ ﻗﺎﭼﺎق ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن و ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎد
ﺷﻮاﻫﺪ واﻗﻌﯽ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت درﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺎﺳﺦ اراﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻼشﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ

ﻋﻮدتﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﻟﯽ روزاﻓﺰوﻧﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ً
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻧﯿﻤﯽ از ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﯾﺎن ) (٪۴۴ﮔﺰارش دادهاﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﻤﻪﮔﯿﺮی و ﯾﺮوس ﮐﻮو ﯾﺪ ـ  ۱۹ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﻋﻮدتﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻤﻪﮔﯿﺮی ﮐﻮو ﯾﺪ ـ  ۱۹آ ﮔﺎﻫﯽ دﻫﺪ.
ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎ
-

ﺑﺮﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ ،ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ ) (n=95 ،٪۷۵از دﺳﺖ دادن ﺷﻐﻞﺷﺎن را را دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ ﻋﻮدت ﻋﻨﻮان ﮐﺮدهاﻧﺪ.
از ﺑﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ٪۳۳ ،دﯾﭙﻮرت ﺷﺪهاﻧﺪ ٪۳۲ ،ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻮدت ﮐﺮدهاﻧﺪ و  ٪۲۶ﻫﻢ ﺗﺤﺖ

ﺗﺪاوم ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﻮو ﯾﺪ ـ  ۱۹ﺑﺮ ﭘﺪﯾﺪٔه ﻗﺎﭼﺎﻗﺒﺮی ،ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺧﻄﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮐﻤﯿﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮان و ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن در

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ) (UNو ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮت ) (IOMﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ.

ﻣﺴﯿﺮ راه ﻫﺴﺘﻨﺪ؛
-

ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﺮزﻫﺎ در اﺛﺮ ﮐﻮو ﯾﺪ ـ  ۱۹ﺑﺎﻋﺚ ﻟﻄﻤﻪزدن ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮان و ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن
ﻧﻤﯽﺷﻮد ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺒﺮ و زور در ﻣﺮزﻫﺎ ﻧﻈﺎرت ﮔﺮدد و ﺣﻖ ﺑﻪ ﭘﻨﺎﻫﺠﻮ ﯾﯽ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﻮد؛

-

ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ و ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﻋﻮدتﮐﻨﻨﺪه ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ،ﻣﺤﺪودﯾﺖ در رﻓﺖ و
ً
آﻣﺪ و اﻗﺘﺼﺎد ﺿﻌﯿﻒ ،ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﮐﻤﺒﻮد ﯾﺎ ﻧﺒﻮد درآﻣﺪ رو ﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ .٤ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻧﯿﻤﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ

ﺗﻀﻤﯿﻦ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن و ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ ﺑﻪ وﺳﺎﯾﻞ و ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﺻﺤﯽ ﺑﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﻦ آﻧﻬﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮐﻮو ﯾﺪ ـ .۱۹

https://reliefweb.int/report/afghanistan/covid-19-creates-new-challenges-migrants-afghanistan-and-abroad

ﺳﺮوی ﺷﺪهاﻧﺪ ) (n=450 ،٪۵۲ﮔﺰارش دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ درآﻣﺪﺷﺎن را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻮو ﯾﺪ ـ  ۱۹از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ .اﯾﻦ
 ٣ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮔﺰارش  ،UNHCR’s Border Monitoring Updates 23 – 20 Augustﻧﺴﺒﺖ ﻣﺮد ـ زن در ﺑﯿﻦ ﻋﻮدتﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از اﯾﺮان ۱:۵
ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﺷﺪه اﺳﺖ.
 ٤ر.کhttps://reliefweb.int/report/afghanistan/coronavirus-threatens-push-afghan-returnees-deeper-poverty :

1

 ٢ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺨﺘﻠﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﯿﺎ ،در ﻣﺎه ﺟﻮﻻی ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠٔﻪ دوم ﺟﻤﻊآوری داده اﻗﺪام ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ درازﻣﺪت ﮐﻮو ﯾﺪ ـ  ۱۹ﺑﺮ
ﻋﻮدتﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﻗﺎﭼﺎﻗﺒﺮی ،ﺧﻄﺮات و ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ.

١

ً
اﻣﺮ ﻣﮑﺮرا ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﻮ ﯾﺶ و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ) (٪۵۸و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﻮل ﻏﺬا ،آب و ﺳﺮﭘﻨﺎه

ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاری ﻣﺰﻣﻦ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﻋﺚ زﯾﺎدﺷﺪن ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺠﺪد ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ

) (۴۰٪ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ،ﺷﮑﻞ  ۱را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ٪۳۵ ،ﮔﺰارش دادهاﻧﺪ ﮐﻪ زﯾﺮ ﻗﺮض رﻓﺘﻪاﻧﺪ و  ٪۳۳ﮔﺰارش

ﺷﺪه اﺳﺖ

دادهاﻧﺪ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻤﻪﮔﯿﺮی از ﭘﺲاﻧﺪازﺷﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.

ﺑﺎ ﺑﺎز ﺷﺪن ﻣﺠﺪد ﺳﮑﺘﻮر ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ]اﻗﺘﺼﺎدی[ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ،ﺑﻪ ﺷﻤﻮل اﯾﺮان ،ﺗﻮﻗﻊ ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری در
ً
ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﮐﺎری ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن روز ﺑﻪ
روز رو ﺑﻪ وﺧﺎﻣﺖ اﺳﺖ ٥.وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص ﻧﯿﺖﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﯽ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﯾﺎن در آﯾﻨﺪٔه ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﻮال ﺷﺪ،

ﺷﮑﻞ  .۱از دﺳﺖ دادن درآﻣﺪ ﭼﻪ اﺛﺮ ی ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟

ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﯾﺎن ﺟﻮابﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت دادﻧﺪ ،ﺷﮑﻞ  ۲را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ً
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ٪۴۲ ،ﮔﺰارش دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻮو ﯾﺪ ـ  ۱۹ﺑﻬﺘﺮ ﺷﻮد آﻧﻬﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ دارﻧﺪ ﻣﺠﺪدا
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮﺷﺎن ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻗﺒﻠﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﯽﺷﺎن ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ ) ٪۳۶ .(٪۳۳ﻫﻢ ﮔﺰارش دادهاﻧﺪ
ﮐﻪ ﻫﻨﻮز در ﺧﺼﻮص ﻧﯿﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﯽﺷﺎن ﻣﻄﻤﯿﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻓﻘﻂ  ٪۱۹ﮔﺰارش دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺎﻧﺪن در ﮐﺸﻮر دارﻧﺪ.
ﺷﮑﻞ  .۲ﻧﯿﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﭼﯿﺴﺖ؟

»از وﻗﺘﯽﮐﻪ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ وﺿﻊ ﮔﺮدﯾﺪه ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﺎ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺲاﻧﺪازﻫﺎﯾﻢ را ﺧﺮج ﮐﺮدهام
و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﯿﺮون ﺑﺮوم .ﻫﯿﭻ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای رﻓﺘﻦ دو ﺑﺎره ﺑﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﺮای ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮی ﮐﻪ ﻣﺮز ﺑﺴﺘﻪ
ً
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻦ واﻗﻌﺎ در ﻣﻮرد آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺮان ﻫﺴﺘﻢ.«...
ﻣﺮد  ۳۳ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ از ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن ﻋﻮدت ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﺷﺪه در ﻧﻨﮕﺮﻫﺎر.

 ٥ر.کhttps://thediplomat.com/2020/04/what-the-covid-19-outbreak-means-for-afghanistans-troubled- :
economy/
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ﺷﮑﻞ  .۳از آﻏﺎز ﺑﺤﺮان ﮐﻮوﯾﺪ ـ  ،۱۹ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻗﺎﭼﺎﻗﺒﺮان ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ؟

»ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ازﯾﻦ ﺑﺮای و ﯾﺰا ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﻢ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ و ﯾﺰا ﺗﺎ ﺳﻪ ـ ﭼﻬﺎر ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﺻﺎدر ﻧﻤﯽ
ﺷﻮد  ...ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﺮﮔﺮدم ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮی ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺒﮑﺎرم ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
وﻇﯿﻔﻪام را از ﺳﺮ ﺑﮕﯿﺮم .ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ آﺧﺮ اﯾﻦ ﻣﺎه در آﻧﺠﺎ ﺑﺎﺷﻢ«.
ﻣﺮد  ۳۲ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ از ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﺪه در ﮐﺎﺑﻞ.

»ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﻐﺎنﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ از اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮی ﮐﻪ ﻣﺎ ﮐﺎر ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﯾﻢ .ﺣﺎﻻ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ً
ﻣﺤﻞﻫﺎی ﮐﺎر ﻣﺠﺪدا ﺑﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻣﯽرو ﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﺲ در ﺷﻐﻞ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮ ﯾﻢ«.
ﻣﺮد  ۲۸ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ از اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﺪه در ﻫﺮات.

ﺷﮑﻞ  .۴ﭼﻄﻮر ﺑﺤﺮان ﮐﻮوﯾﺪ ـ  ۱۹ﺑﺮ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻗﺎﭼﺎﻗﺒﺮان اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟

ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻗﺎﭼﺎﻗﺒﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﮑﻞﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ
از ﻣﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺠﺪد را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ﮐﺸﻮر در ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ٪۴۲ ،ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﯾﺎن
ﮔﺰارش دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺠﺪد از زﻣﺎن ﺷﯿﻮع ﮐﻮو ﯾﺪ ـ  ۱۹ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ،ﺷﮑﻞ  ۳را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻗﺎﭼﺎﻗﺒﺮان ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺎ
ﺣﺪ زﯾﺎدی ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﺮزﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺤﺮان ﮐﻮو ﯾﺪ ـ  ،۱۹ﻣﺤﺪودﯾﺖ رﻓﺖ و آﻣﺪ و ﺗﻮﻗﻒ ﺻﺪور و ﯾﺰا ﺗﻮﺳﻂ

ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻗﺎﭼﺎﻗﺒﺮان ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ

ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،اﯾﺮان ،ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ،ﺻﺪور

اﮐﺜﺮﯾﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﯾﺎن ) (۴۵۰=n ،٪۷۰ﮔﺰارش دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺰ ﯾﻨﻪﻫﺎی ﻗﺎﭼﺎﻗﺒﺮان از زﻣﺎن آﻏﺎز ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮو ﯾﺪ ـ ۱۹
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و ﯾﺰا ﺑﺮای اﻓﻐﺎنﻫﺎ را از ﻣﺎه ﻣﺎرچ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ در اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺰ ﯾﻨﻪﻫﺎ از ﺳﺎل  ۲۰۱۹ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ .ﺟﺪول  ۱ﻫﺰ ﯾﻨﻪﻫﺎی
ﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﭼﺎﻗﺒﺮان از ﺳﻔﺮﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﯽ از زرﻧﺞ ﯾﺎ اﺳﭙﯿﻦ ﺑﻮﻟﺪک ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ،اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ،و ﮐﻮ ﯾﺘﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ

در ﻋﯿﻦ آﻧﮑﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻗﺎﭼﺎﻗﺒﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﮑﻞﺗﺮ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .در ﻣﯿﺎن ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﯾﺎن٪۵۳ ،

دﻫﺪ ،ﮐﻪ در رﺑﻊ  ۲و  ۳ﺳﺎل ﺟﺎری در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﻫﻤﺎن دوره در ﺳﺎل  ۲۰۱۹ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ اﺳﺖ ٧.ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،ﻫﺰ ﯾﻨﻪﻫﺎی

ﮔﺰارش دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺤﺮان ﮐﻮو ﯾﺪ ـ  ۱۹دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻗﺎﭼﺎﻗﺒﺮان ﺗﺎ ﺣﺪی ﯾﺎ زﯾﺎد ﻣﺸﮑﻞﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺷﮑﻞ ۴

ﻗﺎﭼﺎﻗﺒﺮان ﺑﺮای ﺳﻔﺮ از زرﻧﺞ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان در ﻣﺎهﻫﺎی ﺟﻮﻻی و آ ﮔﺴﺖ  ۲۰۲۰ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن دوره در رﺑﻊ ﺳﻮم ﺳﺎل

را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﻓﻘﻂ  ٪۳۴ﮔﺰارش دادهاﻧﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽﺷﺎن ﺑﻪ ﻗﺎﭼﺎﻗﺒﺮان در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از ﮐﻮو ﯾﺪ ـ  ۱۹ﭼﻨﺪان

 ۲۰۱۹ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  ٪٢٩اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻫﻤﯿﻦ دوره ،ﻫﺰ ﯾﻨﻪﻫﺎی ﻗﺎﭼﺎﻗﺒﺮی از اﺳﭙﯿﻦ ﺑﻮﻟﺪک ﺑﻪ ﮐﻮ ﯾﺘﻪ

ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.

ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن  ٪٢٥و از زرﻧﺞ ﺗﺎ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻧﯿﺰ  ٪۷ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻣﺒﻠﻎﻫﺎی ﺟﺪول  ۱ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﻫﺮ رﺑﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻪ داﻟﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ و رﺑﻊ ﺳﻮم  ۲۰۲۰ﻓﻘﻂ
اوﺳﻂ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ را در ﻣﺎهﻫﺎی ﺟﻮﻻی و آ ﮔﺴﺖ درﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

 ٦ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ https://evisa.mfa.ir/en/
 ٧از ﺳﺎل  ۲۰۱۸ﺑﺪﯾﻦ ﺳﻮ MMC Asia ،ﻣﻘﺪار ﻣﺒﻠﻐﯽ را ﮐﻪ ﻗﺎﭼﺎﻗﺒﺮان در ﺑﺪل ﺧﺪﻣﺎتﺷﺎن وﺿﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺛﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﻫﺎ در زرﻧﺞ ،اﺳﻼم ﻗﻠﻌﻪ و اﺳﭙﯿﻦ ﺑﻮﻟﺪک اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،آﻧﻬﺎ ﻣﻘﺪار ﻓﯿﺲ را از ،ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  ۱۵-۱۰ ،ﻗﺎﭼﺎﻗﺒﺮ در ﻫﺮ ﻣﺎه ﺳﻮال
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ﺟﺪول  .۱ﻫﺰ ﯾﻨٔﻪ ﺳﻔﺮ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﭼﺎﻗﺒﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد

ﺧﻄﺮﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﺴﯿﺮ راه را در ﭘﯽ دارد ۸۵٪ ٩.ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﯾﺎن ﺳﺮوی ﮔﺰارش دادهاﻧﺪ ﮐﻪ از زﻣﺎن ﺷﯿﻮع ﻫﻤﻪﮔﯿﺮی،
ﻗﺎﭼﺎﻗﺒﺮان ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎکﺗﺮی را در ﭘﯿﺶ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺷﮑﻞ  ۵را ﺑﺒﻨﯿﺪ.
ﺷﮑﻞ  .۵ﺷﻤﺎ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ ذﯾﻞ ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﯿﺪ :ﻗﺎﭼﺎﻗﺒﺮان از زﻣﺎن آﻏﺎز ﺑﺤﺮان ﮐﻮوﯾﺪ ـ  ۱۹ﻣﺴﯿﺮ ﻫﺎی
ﺧﻄﺮﻧﺎ کﺗﺮ ی را در ﭘﯿﺶ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ؟

»ﻣﻦ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻗﺎﭼﺎﻗﺒﺮان را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﺎ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺒﺮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ از ﻣﻦ و دﯾﮕﺮ
ﻫﺰارهﻫﺎ ﭘﻮل اﺿﺎﻓﯽ ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﻣﯽﮔﻮ ﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻠﯿﺸﻪ و ﮔﺮوهﻫﺎی ﺷﻮرﺷﯽ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﮔﺮ
ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ از ﻗﻮم ﻣﻦ ]ﻫﺰارهﻫﺎ[ در ﮐﺎروان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ رﺷﻮه اﺿﺎﻓﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ«.
ﻣﺮد  ۲۲ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ از اﯾﺮان ﻋﻮدت ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﺷﺪه در ﻧﯿﻤﺮوز.
»ﭼﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎﻗﺒﺮ ﮔﭗ ﻣﯽزدم ،او ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را از ﻣﺴﯿﺮ ﺳﺮخ ﺧﺎک ﺑﻪ ﺳﻮی اﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد
اﻣﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﺮدم ﻣﺮا ﻫﺸﺪار دادﻧﺪ ﮐﻪ رﻓﺘﻦ از آن ﻣﺴﯿﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻪ ﯾﺎ ﭼﻬﺎر روز ﭘﯿﺎده رﻓﺘﻦ از ﮐﻮهﻫﺎ و درهﻫﺎ و اﯾﻦ
ﻣﺜﻞ ﺑﺎزی ﮐﺮدن ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
ﻣﺮد  ۲۸ﺳﺎﻟﻪ ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﺪه در ﻫﺮات.

»ﻫﺰ ﯾﻨﻪﻫﺎ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ اﺳﺖ ]ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮐﻮو ﯾﺪ ـ  [۱۹زﯾﺮا ﮔﺎردﻫﺎی ﻣﺮزی و اﯾﺴﺖ ﺑﺎزرﺳﯽ در ﻣﺮز و ﻣﺴﯿﺮ راه ﺑﯿﺸﺘﺮ
اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،آﻧﻬﺎ ]ﻗﺎﭼﺎﻗﺒﺮان[ ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ رﺷﻮه ﺑﭙﺮدازﻧﺪ«.
ﻣﺮد  ۳۵ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ از اﯾﺮان ﻋﻮدت ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﺷﺪه در ﻧﯿﻤﺮوز.

ﻗﺎﭼﺎﻗﺒﺮان ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎکﺗﺮی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ در ﭘﯿﺶ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﻃﺮاف در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻣﺮزی را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﻮو ﯾﺪ ـ  ۱۹وﺿﻊ ﮐﺮدهاﻧﺪ ٨.در
ً
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﺮزﻫﺎ ،ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻗﺎﭼﺎﻗﺒﺮان راهﻫﺎی ﺑﺪﯾﻠﯽ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻌﻀﺎ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎکﺗﺮ را
ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ از ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪن در ﻣﺮزﻫﺎ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﻨﺪ؛ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ اﺛﺮ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﺳﻔﺮ و ﺗﺠﺮﺑٔﻪ

8 https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/ICP/MPR/covid-19_analytical_snapshot_3_-

9 https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2020/04/GIATOC-Policy-Brief-003-Smuggling-

_travel_restrictions_and_mobility.pdf

COVID-28Apr0930-proof-4.pdf

٤

ٔ
ﮐﻨﺘﺮل ﺳﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪ ﻣﺮزﻫﺎ و واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻗﺎﭼﺎﻗﺒﺮان ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ

ﺷﮑﻞ  .۶ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺣﻮادث ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﯽ ﺷﺪﻧﺪ؟

اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺑﯿﻦ ﺟﻨﻮری و ﻣﺎرچ  ،۲۰۲۰ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺳﺮوی ) (n=469ﮔﺮوهﻫﺎی ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر ) ،(٪۲۸ﻣﺤﺎﻓﻈﯿﻦ ﻣﺮزی )،(٪۲۲
ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ و ﻣﻠﯿﺸﻪﻫﺎ ) (٪۲۲و ﻗﺎﭼﺎﻗﺒﺮان ) (٪۲۰را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻦ اﺻﻠﯽ ﺣﻮادﺛﯽ ذﮐﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ
ﻣﻬﺎﺟﺮت از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮای ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ و ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن اﻓﻐﺎن رخ دادﻧﺪ ١٠.ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،در دادهﻫﺎی ﺟﻤﻊﺷﺪه از ﺟﻮﻻی
ﺑﻪ اﯾﻨﺴﻮ ٪۴۸ ،ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﯾﺎن ﮔﺰارش دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ اﺻﻠﯽ ﺣﻮادث در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻫﺴﺘﻨﺪ،
اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻗﻢ ﮔﺰارشﺷﺪه در اول ﺳﺎل اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ  ۶را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ( ١١.اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺎردﻫﺎی ﻣﺮزی ،ﺑﺨﺼﻮص ﮔﺎردﻫﺎی ﻣﺮزی اﯾﺮان ،دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ ١٢.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﯿﺎز
ﺑﻪ ﻗﺎﭼﺎﻗﺒﺮان در ﻣﺪت ﻫﻤﻪﮔﯿﺮی ﮐﻮو ﯾﺪ ـ  ،۱۹اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻗﺎﭼﺎﻗﺒﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ ﺗﺨﻄﯽﻫﺎ و
ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﻮﻧﺪ .در ﺟﺮﯾﺎن دوره ﺟﻤﻊآوری اﯾﻦ دادهﻫﺎ ٪۲۳ ،ﮔﺰارش دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﭼﺎﻗﺒﺮان
ﻣﺮﺗﮑﺐ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺣﻮادث ﺑﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﯿﺰان ﮔﺰارش ﺷﺪه ) (٪۲۰از ﺟﻨﻮری ﺗﺎ ﻣﺎرچ ۲۰۲۰
اﺳﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺣﻮادﺛﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﯾﺎن ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﯿﺰ ﯾﮑﯽ ) ،(٪۳۱ﻣﺮگ )،(٪۲۵
دزدی ) ،(٪۲۲و ﺗﻮﻗﯿﻒ/ﺣﺒﺲ ) (٪۱۹ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

http://www.mixedmigration.org/resource/4mi-snapshot-the-decision-to-migrate-among-afghans-access-
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 ١٢ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،در اول ﻣﺎه ﻣﯽ ،در ﺣﺪود  ۵۰ﻧﻔﺮ از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﺗﻼش داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف از ﻣﺮز اﯾﺮان وارد ﺧﺎک اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺷﻮﻧﺪ،
ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻮﻟﯿﺲﻫﺎی ﻣﺮزی اﯾﺮان ﺑﺎزداﺷﺖ ،ﻟﺖ و ﮐﻮب و ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .در ﯾﮏ واﻗﻌﻪ دﯾﮕﺮ در ﻣﺎه ﺟﻮن ،ﭘﻮﻟﯿﺲ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻮﺗﺮ
ﺣﺎﻣﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ اﻓﻐﺎن ﮐﻪ از ﻣﺴﯿﺮ وﻻﯾﺖ ﯾﺰد ﻗﺎﭼﺎق ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﻓﯿﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠٔﻪ آﺗﺶﺳﻮزی ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آﻣﺪ ،ﺣﺪاﻗﻞ  ۳ﻧﻔﺮ از ﻣﺴﺎﻓﺮان
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.

to-information-and-key-influencers/

 ١١ﻟﻄﻔﺎ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ دادهﻫﺎی  4Miﻃﻮﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺮویﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪاوم،
اﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﯾﺎن ﻣﺘﻔﺎوت ،ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

٥

 4Miو ﮐﻮو ﯾﺪ ـ ۱۹

 (Mixed Migration Monitoring Mechanism Initiative) 4Miﺳﯿﺴﺘﻢ اﺻﻠﯽ
ﺟﻤﻊآوری دادهﻫﺎ در ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺨﺘﻠﻂ ) (Mixed Migration Centerاﺳﺖ؛ روش
ﻣﺒﺘﮑﺮاﻧﻪای ﺑﺮای ﭘﺮ ﮐﺮدن ﺧﻸ داﻧﺶ و ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻬﺖ ﭘﺎﻟﯿﺴﯽﺳﺎزی و اﻗﺪاﻣﺎت درﺑﺎرٔه
ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺗﺤﺮﮐﺎت ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺨﺘﻠﻂ اﺳﺖ .در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدی ،ﯾﺎﻓﺘﻦ و ﻣﺼﺎﺣﺒٔﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﯾﺎن ﺑﺼﻮرت
رودررو اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻫﻤﻪﮔﯿﺮی ﮐﻮو ﯾﺪ ـ  ،۱۹ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﺟﻤﻊآوری دادهﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت
رودررو در ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﻮ ﯾﻖ در آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺨﺘﻠﻂ در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﺑﺤﺮان ﮐﻮو ﯾﺪ ـ  ،۱۹ﺷﯿﻮٔه ﺟﻤﻊآوری داده و ﻧﻮع دادهﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ
ﺟﻤﻊ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ داده اﺳﺖ .ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﯾﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪادی از ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰمﻫﺎی از راه دور و ﯾﺎ ﺷﺨﺺ
ﺳﻮم ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از روشﻫﺎی ﮔﻠﻮﻟﻪﺑﺮﻓﯽ و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺻﻮرت
ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺳﺮوی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﻮو ﯾﺪ ـ  ۱۹ﺑﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ و ﭘﻨﺎﻫﻨﺪهﻫﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ دارد ،و ﺳﺮویﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ
ﺗﯿﻠﯿﻔﻮن ،ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﻫﺎ ﯾﺎ ) (4Mi Monitorsدر آﻓﺮﯾﻘﺎی ﻏﺮﺑﯽ ،آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺷﺮﻗﯽ ،آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ،
آﺳﯿﺎ و اﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .از ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﺮویﻫﺎی ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮای
ﺗﻌﻤﯿﻢﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﮔﺮوهﻫﺎی ﻫﺪف اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻌﺮف ﮔﺮوهﻫﺎی ﻫﺪف
ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﻐﯿﯿﺮ روش ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ و ﻣﺼﺎﺣﺒٔﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ از راه دور ﻣﺸﮑﻼت ،ﺧﻄﺮات و ﺳﻮﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺧﺎص
ﺧﻮد را دارد ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ از آﻧﻬﺎ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،اﻗﺪاﻣﺎت و راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی
ـ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ ـ روی دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﻮﮔﯿﺮیﻫﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه و از اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﯾﺎن ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ .ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ  4Miو ﺟﺰ ﯾﯿﺎت
در ﻣﻮرد روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ آدرس ذﯾﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪwww.mixedmigration.org/4mi :

٦

