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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 صفحه                                                                                                                              عناوین                   

 یرس
 

  دگ
 

 4 ------------------------------------------------------- کشد  طول یم شت  یب« انکر»در مراکز  به درخواست پناهندگ

   ايهېځب بغالن گ  
 6 ----------------------------------------------------------------------- ېوشو  شوو کورنيورسه نغدي مرست 

 6 ---------------------------------------------------------------------وزارت( تیسا بیکار احداث رسک در بلخ افتتاح شد )و 

 7 ---------------------------------------------------------------------بسته شده اند انیپناهجو  یمیقد یها هیاز دوس یر ایبس

 8 --------------------------------------------------- وزارت( تیسا بیانواده درقندهار مساعدت صورت گرفت )و خ 115به 

 9 ----------------------------------------------------------------------- اردوگاه مهاجران رفت کیکودکان در   دنیبابانوئل به د

گذار انیدر قبال اوضاع اسفناک کمپ پناهجو  سیوزارت کشور انگل یکار پنهان  11 ------------------------------ فارس( ی)ختر

 13 ------------------------- (وزین ورو ی) یمتخصصان حوزه فناور  ژهیروزه فنالند و  ۹۰ طرح مهاجرت   یبرا انیهجوم متقاض

 14 ----------------------------- (یآزاد یصدا و یرسد قرار گرفته اند)راد یدر معرض هوا نا،یهرزگو  ا یصدها پناهجو در بوسن
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ن کامل  اخبار مت 

رسی    ع انجام نیم شود. یک سخنگوی حزب چپ های « انکر»یط مراحل پرونده های پناهجویان در مراکز 

ان فاجعه بار" سخن گفته است ن ن از "مت   .آلمان با لحن انتقاد آمت 

 

 (آرشیفدر شهر ریگینسبورگ )عکس از « انکر»مرکز 

 یک پروژه مورد عالقه وزیر داخله آلمان فدرال است. حاال ارقایم ارائه شده اند که« انکر»مراکز موسوم به 

 در آلمان را زیر سوال یم برند
 

 .برخن وعده ها در قبال یط مراحل پناهندگ

 در مراکز 
 

ط طول یم  به مراتب بیشت  از حد متوس« انکر»یک گزارش حایک از آنست که مراحل پناهندگ

کشد. به اساس پاسخن که وزارت داخله آلمان فدرال به جناح پارلماتن حزب چپ ها ارائه کرده و گروه رسانه 

 تا اتخاذ تصمیم از سوی 
 

تی "فونکه" از آن نقل قول کرده است، فاصله زماتن میان ارائه درخواست پناهندگ

 .اه بوده استمقامات، از جنوری تا نوامتر امسال طور اوسط هشت و نیم م

ان فاجعه بار»اوال یلپکه سخنگوی سیاست داخیل جناح چپ ها در پارلمان فدرال از یک  ن برای « مت 

هورست زی  هوفر وزیر داخله آلمان سخن گفته است. او به گروه رسانه تی فونکه گفته است که قرار وعده 

https://www.dw.com/fa-af/%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%B7%D9%88%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AF/a-56063511
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 در مراکز 
 

از قرار معلوم عکس آن درست »اما باید بسیار رسیعت  یط یم گردیدند، « انکر»مراحل پناهندگ

 «.است

 

ان فاجعه بار»اوال یلپکه، سخنگوی عضو جناح چپ ها در پارلمان فدرال از یک  ن  عکس از آرشیف() سخن گفته است« مت 

امکانات »اسکان داده شده و « فضای تنگ»این عضو پارلمان فدرال انتقاد کرد که پناهجویان در یک 

یس به ساختار های مستق او همچنان » ل مشورت  و حمایت جامعه مدتن برای شان میرس نیست. دست 

 اشتباه خوانده و روی اسکان غت  متمرکز پناهج« مراکز انکر»
ً
ویان را از جمله به خاطر بحران فعیل کرونا کامال

 .تأکید کرده است

مربوط به مراحل ، که در توافقنامه ائتالتف حاکم به تصویب رسیده است، چندین اداره «مراکز انکر»

 یم  
 

د. پناهجویان در این مراکز در یک اقامتگاه جمیع زندگ  را در یک مکان در بر یم گت 
 

مختلف پناهندگ

تقسیم بندی در »ورود )پناهجو(، »اختصاریه چهار واژه آلماتن با مفاهیم ذیل است: « انکر»کنند. 

ی»، «محالت  «.بازگرداندن به کشور اولیه»و « تصمیم گت 

 

https://www.dw.com/fa-af/%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%B7%D9%88%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AF/a-56063511
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بېځآيه شوو   ۳۶۰له لورې د بغالن واليت دکډوالو چارو رياست په همکارۍ  WFP د خوراک نړيوال سازمان
  وشوې. 

  کورنيورسه نغدي مرست 

ۍ خ   د جګړو له امله د يوشمت  سيموڅخه ددې واليت مرکز ته راکډ
ه شوې وې د مرغویمی په يادې کورتن

ۍ ته ۴
ۍ نغدې ورکړل شوې ۶۰۰۰مه هرې کورتن

 . افغاتن

 

  15جدی از افتتاح کار جغل اندازی  3روز چهارشنبه امور مهاجرین و عودت کنندگان والیت بلخ بهریاست 
داد کیلومت  رسک در محالت تجمع بیجاشدگان پروژه  . های همدرد و برگت ولسوایل نهرشایه این والیت ختر

کیلومت  رسک واقع در   3.8کیلومت  رسک واقع در پروژه همدرد و   11.48بر اساس پالن این پروژه قرار است 
 . پروژه برگت احداث شوند 

قدرداتن کرده و از  GIZفت  هایش در این محفل، از کارکردهای درئیس امور مهاجرین در جریان صحبت
 ها توجه داشته باشند. کها خواست تا در حفظ و نگهداشت رس مستفدین پروژه
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

 به مشکالت بیجاشدگان داخیل باشندگان محل از خدمات شبانه روزی ریاست امور مهاجرین و ر 
 

سیدگ
  . اظهار خرسندی کرده و با تفویض تقدیر نامه از کارکردهای رئیس اداره تقدیر کردند 

 

 به دوسیه های پناهجویان در سال 
 

به اساس پاسخ حکومت فدرال آلمان، مدت اوسط رسیدگ

ماه بود. وزارت داخله آلمان دلیل آن را در قدم  ۶،۱این مدت  ۲۰۱۹روان افزایش یافته است. در سال 

رد تقاضای »عنوان کرده است. به قول این وزارت از یکسو ارسال نامه های « بحران کرونا»نخست 

 
 

 امکانات کیم داشتند که بر علیه این « پناهندگ
 

 به طور کامل متوقف شده، زیرا متقاضیان پناهندگ
ً
تقریبا

بسیاری از دوسیه های قدییم بسته شدند که سبب  ۲۰۲۰یگر در سال تصمیم اقدام کنند، از سوی د

 به دوسیه های جدید گردید
 

 .افزایش مدت رسیدگ
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 را رسعت ببخشد«مراکز انکر»هورست زی  هوفر وزیر داخله آلمان فدرال یم خواست با ایجاد 
 
 عکس از آرشیف() ، مراحل پناهندگ

 در آلمان در سال رو 
 

ان میالدی، در مقایسه با سال قبیل، حدود یک سوم کاهش رقم متقاضیان پناهندگ

  ۲۰۲۰داشته است. به اساس معلومات اداره آمار اتحادیه اروپا، از جنوری تا نوامتر 
ً
 ۹۳۷۱۰جمعا

 در آلمان ثبت شده اند. این رقم در تمام سال 
 

و در  ۴۵۰هزارو  ۱۴۲به  ۲۰۱۹درخواست جدید پناهندگ

 .مورد یم رسید ۸۸۵هزارو  ۱۶۱سال قبل از آن به 

 در همه 
 

ن در حد مشابیه بوده است.   ۲۷کاهش رقم متقاضیان جدید پناهندگ کشور عضو اتحادیه اروپا نت 

 
ً
درخواست  ۷۴۵هزارو  ۳۷۰اداره آمار اتحادیه اروپا گفته است که در سال روان، در این اتحادیه جمعا

 ثبت گردیده است. به قول این اداره
 

مورد بود. با  ۵۳۵هزارو  ۶۵۷در سال گذشته این رقم  جدید پناهندگ

 »این همه، 
 

به عنوان ییک از پر جنجال ترین مسأله در عرصه سیاست اتحادیه اروپا « سیاست پناهندگ

 .باشدمطرح یم

جدی از مساعدت خورایک و غت  4شنبه  5ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان والیت قندهار به روز 
داد  115خوارگ برای   . خانواده بیجا شده نایسی از جنگ در آن والیت ختر

، میوند یات هلمند، ارزگان و ولسوایلها به دلیل جنگ از وال این خانواده های دند، ارغنداب، ژیری، پنجواتی
 . به مرکز والیت بیجا و توسط اداره امور مهاجرین و موسسات همکار شناساتی شده بود  روالیت قندها

ن ها به هر خانواده شامل بستهکمک خانه، رسپناه سیار و بسته پوشاک اطفال از های وسایل آشت 
 کیلو مواد سوی تغذیه 3  کیلو نمک،  ۲کیلو دال ،   ۲۵کیلو روغن، ۱۸کیلو آرد، SCI،  184هموسس سوی 

https://www.dw.com/fa-af/%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%B7%D9%88%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AF/a-56063511
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، یک باب خیمه از طرف  DACAR ، بسته های صخ از جانب موسسهWFP هسوی موسسز برای اطفال ا
 . های امور مهاجرین قندهار و موسسات یاد شده توزی    ع شد که با حضور نماینده  بوده UNHCR   موسسه

در  هزاران پناهجو رفت. همزمان با جشن کریسمس بابانوئل به دیدن کودکان یک اردوگاه مهاجران در یونان

 یم کنند و آرزو دارند که "کابوس مهاجرت" 
 

اییط ناگوار، زیر خیمه های نمناک زندگ اتحادیه اروپا در رسی

 .برای شان پایان یابد

 بابائونل در میان کودکان پناهجو در جزیره لسبوس یونان

ین اردوگاه مهاجران در اتحادیه اروپا رفت. یک زن مددکار اجتمایع لباس بابانوئل  را پوشیده و به بزرگت 

کودکان پناهجو را برآورده کند، اما لحظات  آنان را گرد خودش  هرچند این "سانتا کالوس" نتوانست آرزوی

پناهجویان در کمپ کارا تیپه در جزیره لیسبوس یونان تالش یم کنند در  جمع کرد و خوشحال نمود. برخن 

 حد اقل میانه
 

 .خوش باشند آوارگ

 

 



http://www.morr.gov.af 
 د اطالعاتو او عامه اړیکو ریاست

10 

 

 ناحیه کابل افغانستان ۷شاته ، پته: د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی 
 

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

 

ی و همرسش، یلدا را کنار ساحل دریای اژه تجلیل کردند؛ اما نه مثل گردشگراتن که به این جزیره  جمشید امت 

تفریخ یم آیند، بلکه زیر خیمه ای رسد و نمناک که از سقفش آب یم چکد و روی تکه فریسی که درشت  

 .سنگ ریزه ها را یم توان از زیرش حس کرد

ه سوی اروپا حرکت  ب آنها سه سال است که کشورشان افغانستان را به خاطر جنگ و ناامتن ترک کرده،

سیده شما چرا آمده »ماه است که در جزیره لسبوس یونان هستند:  ۱۷کردند و  هنوز هیچ کیس از ما نت 

 «.اید و مشکل تان چیست

ن مثل  گاه چادری کارا تیپه منتقل هزار مهاجر دیگر به اردو  ۱۲پس از آتش سوزی در موریا این زوج جوان نت 

شدند. کمت  که ظرف چند روز در محوطه ای نظایم ساخته شد؛ جاتی که زماتن محل انداخت های ارتش 

 .بود و هنوز از آنجا مهمات منفجر نشده پیدا یم شوند

 زیر چادرهاتی که در ساحل دریای اژه برپا شده اند، رطوبت دارد و مخصوصا در زمستان بسیار رسد است. 

امیدوارم ما هم روزی بتوانیم مثل دیگر مردم در اتحادیه اروپا جشن های مان را در کنار »جمشید گفت: 

 «.خانواده مان و در آرامش و رفاه برگزار کنیم

 

 

https://www.dw.com/fa-af/asylum-seekers-christmas-and-yalda-celebration-on-the-greek-island-of-lesbos/a-56063466


http://www.morr.gov.af 
 د اطالعاتو او عامه اړیکو ریاست

11 

 

 ناحیه کابل افغانستان ۷شاته ، پته: د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی 
 

 

وزارت امور مهاجرین 
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شود داری پناهجویان در این کشور از افراد حاضن خواسته یممراکز نگهیک روزنامه انگلییس نوشت در ییک از 

د اطالعات  نرسی دهندها صورت یمتوانند درباره رفتاری که با آنقراردادی امضا کنند که طبق آن نیم  .گت 

 

ن  گزاری فارسبه گزارش گروه بت  اند تهشود مقامات مهاجرت  انگلیس از پناهجویان خواس، گفته یمالملل ختر

را « قانون حفظ اسناد محرمانه رسیم»، قراردادی درخصوص «کنت»پیش از ورود به کمت  در منطقه 

 .امضا کنند

انگلیس به تالش برای  وزارت کشور ره نوشت،باروز دوشنبه در گزاریسی در این «گاردین» روزنامه

هاتی از اعتصاب   کاریپنهان درخصوص وضعیت این کمپ پناهجویان متهم شده است که در آن بارها ختر

 .و نا آرایم به گوش رسیده استغذا، اقدام به خودکیسی 

ای که این پناهجویان مجبور به امضای آن هستند و به رویت گاردین رسیده است، امضا  نامهدر موافقت

 .ین کمپ را محرمانه بشمارددر ا« کنندگان خدماتدریافت»شود هرگونه اطالعات درباره کننده متعهد یم

ه رسیم انگلیس برای مسائل مربوط به امنیت میل طراخ این در حایل است که قانون حفظ اسناد محرمان

 .تواند تحمل حبس را به دنبال داشته باشداند و نقض این قانون یمشده

https://www.theguardian.com/uk-news/2020/nov/23/home-office-accused-of-cover-up-at-camp-for-asylum-seekers?utm_term=Autofeed&CMP=twt_b-gdnnews&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1606111584
https://www.theguardian.com/uk-news/2020/nov/23/home-office-accused-of-cover-up-at-camp-for-asylum-seekers?utm_term=Autofeed&CMP=twt_b-gdnnews&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1606111584
https://www.farsnews.ir/special/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://www.farsnews.ir/special/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
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قانون حفظ اسناد محرمانه « باره گفت: داری پناهجویان در اینمدیر انجمن اقدام برای نگه« بال سانیک»

یل طراخ شده است و نه برای رفتار دولت با افرادی که رسیم با هدف محافظت از ارسار دولت  و امنیت م

 .«وارد خاک بریتانیا شده و به دنبال رسپناه هستند

 کاری نادرست است. آن»وی افزود: 
ن
ها از نیازهای اولیه زنداتن کردن افراد در یک پادگان قدییم به قدر کاف

ن بهره ، شیوع ویروسهاتی از خودآزاری، اقدام به خود مند نیستند. گزارشنت  های و وجود خوابگاه کرونا کیسی

ب  هداشت  شنیده  شلوغ و ن رفتار سهلغت  ی درباره چنت 
ای منترسی شود نه انگارانهایم. باید اطالعات بیشت 

 .«اینکه جلوی انتشار آن گرفته شود

ن درخصوص پنهان« لینیگان سونیا »  نت 
ن مهاجرت   انجمن اجزای قوانت 

 
در این  وزارت کشور کاریمدیر حقوف

ن دیگری یم»گفت:    زمینه طاتن است. در غت  این صورت چه دلییل تواند باشد؟ این کار شیغت  از این چه چت 

د تا سازمان وزارت کشور برای امضای توافق عدم افشا وجود دارد؟ های باید تمام توان خود را به کار گت 

ن اقدایم یمبه ا  مختلف بتوانند  «شوند؟ین افراد کمک کنند. چرا مانع از چنت 

الیا کت  به گفته این حقوق
برداری کرده است. او در این دان، دولت انگلیس رفتار با پناجویان را از دولت است 

الیا آموخته»خصوص گفت:  الیاتی اند. آناین هم حیله دیگری است که از است 
 کارهاتی را ها )است 

ن ها( چنت 

الیا عمل  دادند. آنجزایر نائورو و مانوس با پناهجویان انجام یم در  ها بارها و بارها طبق کتاب راهنمای است 

 .«اندکرده

کت فراهم کننده این اقامتگاه و هیئت »گاردین گفت: انگلیس در توضیخ به   وزارت کشور سخنگوی با رسی

ن شویم. این اقدام شامل امضای آن همکاری نزدییک داشته  مدیره ایم تا از امنیت و سالمت این محل مطمت 

ن یم  .«شودتوافق  است که طبق آن حریم شخیص و محرمانه بودن اطالعات پناهجویان تأمت 

دانند تا نویسد، با این حال تنش میان کارکنان این کمپ و پناهجویان که نیمگاردین در ادامه این گزارش یم

چه زماتن مجبورند در این مکان بمانند، در حال رسیدن به نقطه انفجار است. عرص چهارشنبه یک پناهجو  

د با کمک پلیس به بیمارستان منتقل شد و یک پناهجوی  که قصد داشت در این کمپ جان خود را بگت 

ن دستکم چهار روز است که دست به اعتصاب غذا زده استسوداتن   . نت 

ی  بر اساس ویدئوتی که به دست گاردین رسیده است، روز دوشنبه میان پناهجویان و نگهبانان کمپ درگت 

ی با مداخله پلیس فیصله یافته و کیس دستگت  نشد  .رخ داده است. این درگت 

از این کمپ به بیمارستان منتقل شده  کرونا طر ابتال به ویروسخابه نوشته گاردین، یک جوان ایراتن که به

ن یم  است گوید حاضن نیست به آن مکان برگردد. به گفته او در این مرکز توالت به تعداد کافن وجود ندارد نت 

ن است هایکیفیت آب و وعده  .غذاتی بسیار پایت 

https://www.farsnews.ir/special/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.farsnews.ir/special/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.farsnews.ir/special/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://www.farsnews.ir/special/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://www.farsnews.ir/special/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://www.farsnews.ir/special/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://www.farsnews.ir/special/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://www.farsnews.ir/special/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://www.farsnews.ir/special/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.farsnews.ir/special/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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ایط این کمپ از سوی گاردین در حایل صورت یم د که افشای رسی  شوزیر ک« پریت  پتل»گت 
ً
ا ور انگلیس اخت 

ن به کارکنان خود متهم شده و فعاالن و برخن مقامات این کشور خواستار استعفای او  به بدرفتاری و توهت 

اتهامات وارده ناچار به عذرخوایه شد اما از استعفا خودداری  شدند. پتل چند روز پیش در نهایت با پذیرش 

 .کرد

 

 

 Jean-Pierre Dalbéra/ Fickr  کت  رایت   -   در هلسینیک فنالند Hight Tech ساختمان مرکز

روزه، که برای جذب افراد  ۹۰نامه موسوم به بر  گویند طرح مهاجرت  تازه این کشور،مقامات فنالند یم

 .مندان را در ت  داشته استمتخصص خارخر در بازار کار فناوری ارائه شده استقبال شدید عالقه

ایط هستند ویزاتی 
شود تا روزه اعطا یم ۹۰بنا بر این طرح، به افراد متخصص در حوزه فناوری که واجد رسی

 .آنان بتوانند به این کشور شمال اروپا بیایند و پس از رسیدن در صورت تمایل ویزای خود را دائیم کنند

ما در صدر کشورهاتی »گوید: ه این برنامه را طراخ کرده است یمیوهانا هوره، از مرکز تجارت هلسینیک، ک

آیند دانیم وقت  مردم به اینجا یمنیستیم که افراد دلشان بخواهد به آنجا بروند، اما این هم هست که یم

 «.خواهد بماننددلشان یم

ن طرخ اضافه یم ا رقابت زیادی وجود ذب استعدادهدر سطح جهان برای ج»کند: او درباره علت ارائه چنت 

 «.دارد، بنابراین ما باید خالقانه فکر کنیم

https://www.flickr.com/photos/dalbera/2768330170/
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اند که به گفته مقامات حدود یس درصد از آنان را شهروندان  متقاضن فرم پر کرده ۵۳۰۰برای این طرح 

 .متقاضن  ۵۰ اند، از جمله بریتانیا با دهد. بقیه این افراد از کشورهای دیگر بودهکانادا و آمریکا تشکیل یم

 محدودیت های جدید مرزی فنالند برای مقابله با ورود پناهجویان

 کندیم  ترمدت شنگن برای اتباع روس را سختفنالند صدور روادید کوتاه

یت متقاضیان خانواده داشتنمدیر مرکز تجارت هلسینیک یم خواستند دست کم در ابتدا برای  یم د و گوید اکتر

کت ۸۰۰کارفرمایان فعیل خود از راه دور کار کنند.   ۶۰بنیان بودند، های دانشنفر کارآفرین و صاحب رسی

ن افراد در جستجوی شغلنفر رسمایه  نت 
 .گذار و مابق 

 نظت   ۹۰طرح مهاجرت  
ایط امکانات  مدارک رسیم  روزه، که اکنون بسته شده است، برای افراد واجد رسی

ات کار از راه دور، معرفن به شبکه ن های فناوری در اقامت، خانه، مدرسه و مهدکودک برای فرزندان، تجهت 

 .کندهلسینیک و کمک برای اقامت دائم فراهم یم

نت پررسعت امفنالند که زادگاه نوکیا، اس تات  پررونق  رود؛ بازار استار نوکس به شمار یمو لی 5Gاس، اینت 

ان رسانه استارت ۶رزش به ا ن اپ دیجیتال نسبت به جمعیت میلیارد یورو دارد. این کشور در جهان باالترین مت 

 .را داراست

کت  رسی
 

اند. های فناوری در فنالند کردههای عظیم فناوری همچون گوگل اقدام به گشودن پردیسبه تازگ

 .جدید در این حوزه ایجاد شود هزار شغل ۵۰دستکم  ۲۰۲۱مقامات فنالندی انتظار دارند در سال 

 

 شماری از پناهجویان در بوسنیا هزره گوینا

هایشان در اثر آتش سوزی در اوایل این هفته در بوسنیا هرزگوینا، صدها پناهجو بعد از تخریب کمپ خیمه

، قرار گرفته انددر معرض هوای  ن  .رسد و برف سنگت 

ن  ن او الملیل مهاجرت)آیپیت  وان دیر اویرارت رئیس ادارۀ بت  ام( در بوسنیا در یک توییت نوشته"برف سنگت 

ن هم برای گرم کردن وجود ندارد  ."باریده و درجۀ حرارت هوا زیر صفر است، هیچ چت 

 کند، به گفتۀ او، هیچ
 

ایط زندگ  .و عمل سیایس نیاز است اکنون به رشادتکس نباید در همچو رسی

 ۱۰۰۰وجود برای حدود های امدادی، از منابع معدود میه شده توسط گروههای غذاتی تهتا اکنون بسته

 .پناهجو، بوده است

https://fa.euronews.com/2015/12/28/stopped-at-the-final-hurdle-migrants-blocked-at-russia-finland-border
https://fa.euronews.com/2019/08/04/finland-has-stopped-issuing-schengen-short-stay-visas-for-russian-nationals
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ایط انجماد و یخبندان روبرو هستند  ن به بوسنیا هرزگوینا هشدار داده که پناهجویان با رسی و  اتحادیه اروپا نت 

 .داران آن کشور خواسته شده، تا برای اسکان آنها اقدام کننداز سیاستم

 

 

 


