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 صفحه                                                                                                                              عناوین                   

 یرس د یرسپناه با به صدها مهاجر ب   ا یاروپا: بوسن هیاتحاد
 

 4 --------------------------------------------------- کند  یجد دگ

اض به حکم اخراج کارآموز آفر  یفرانسو  ینانوا  6 ----------------------------------------- اعتصاب غذا کرد اشب  قایدر اعتر

 7 --------- قانوب  ت  کارگران غ  تیبه وضع توجیه کرونا؛ ب    روسیخط اول مبارزه با و  انیبه خارج یشهروند یفرانسه:اعطا

 9 ------------------------------------------------------------------- داده شد انیپا پا یمهاجران در کمپ ل ب  به اعتصاب غذا

 10 ----------------- پله شد ۹و افغانستان  رانی؛ فاصله پاسپورت ا۲۰۲۱جهان در سال  یهااعتبار گذرنامه یبندبهاعالم رت

 11 --------------------------------------------- شدند نیقعرنش رانیا یهاهیهمسا ؛۲۰۲۰ سال یهاگذرنامه نیمعتبرتر اعالم
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 اخبار متر  کامل

 

ی فوری اروپا از بوسنیا خواست که به باشندگان کمپ ویران شده لیپا رسیدگمسئول سیاست خارجی اتحادیه 
 .کند. این مقام اروپایی نسبت به وضعیت بد مهاجران و پناهجویان در شهر بیهاج انتقاد کرده است

گی جوزپ بوریل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز سه شنبه از بوسنیا خواست که مسئولیت رسید
دن شهاجر را در این کشور به عهده گیرد. پس از آتش سوزی در کمپ لیپا که منتج به ویران به صدها م

  .کنندکامل آن گردید، صدها مهاجر شب و روز را در فضای باز سپری می

کشوری که به  این مقام ارشد اتحادیه اروپا با جمع بندی بسیار منتقدانه در این باره گفت، بوسنیا به عنوان
 .یت در اتحادیه اروپا است، باید مسئولیت هایش را جدی بگیرددنبال عضو

یگری را دسمبر سال گذشته، مقام های بوسنیا نتوانستند مکان د ۲۴پس از ویروان شدن کمپ لیپا به تاریخ 
 .ایجاد کنند تا مهاجران در آن مسکن گزین شوند

ی این کشور بوسنیا افزایش دادند و ناکامدر روزهای گذشته، مقام های اتحادیه اروپا انتقادهای شان را از 
 .را در کمک به مهاجران بی خانمان محکوم کردند

کند که مهاجران در اعتراض به عقب نشینی سازمان بین المللی مهاجرت )آی او ام( پولیس بوسنیا فکر می
تش پیش از آبرای کمک رسانی به کمپ لیپا، این آتش سوزی را به گونه عمدی انجام دادند. اما بوریل 

 .است کامال نامناسب و خطرناکسوزی هم نوشته بود که شرایط در آنجا 
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ده نوشته مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در مطلبی که در صفحه اینترنیتی اتحادیه اروپا به نشر رسی
یی، ابتدادرخواست های مکرر را برای بهبود شرایط زندگی است، پس از این که مقام های دولتی بوسنیا 

 .یرون کشیدب، سازمان بین المللی مهاجرت کارمندانش را از آن جا امنیت و رفتار بشردوستانه نادیده گرفتند

یی و هزار آواره و مهاجر بدون دسترسی به سرپناه ابتدا ۳با مسدود شدن مرکز لیپا، حدود او افزود: 
 .خدمات در آب و هوای سرد زمستان به حال خود رها شده اند

با  وجوزپ بوریل عالوه کرد که در عین حال یک مرکز در شهر بیهاج که در آن نزدیکی لیپا قرار دارد 
لی با به خاطر مخالفت مقام ها و باشندگان محمیلیون یورویی اتحادیه اروپا نوسازی شده است  ۳.۵کمک 

 .گشایش آن، خالی مانده است

ضای فتن مجبورند در  ۹۰۰است که در لیپا کماکان حدود  یک هفتهدر ادامه متن جوزپ بوریل آمده است: 
 .خوابندتن از کمپ بیرون شده و در ساختمان های متروکه و جنگل ها می ۸۰۰باز بخوابند و حدود 

ل بوری هوا سرد و مرطوب است و به احتمال قوی در هفته های آینده بسیار سردتر خواهد شداو نوشت: 
رفع  با وجود سطح باالی پشتیبانی اتحادیه اروپا و کمک های مالی مهم برایعالوه کرد که درعین حال 

نیایی مقام های بوس نیازهای مهاجران و پناهجویان و تقویت مدیریت مرزی و مسائل مربوط به پناهجویان
 .در این زمینه ناکام مانده اند

ه میلیون یورو برای کمک ب ۸۸، بروکسل بیش از ۲۰۱۸این مقام ارشد اتحادیه اروپا گفت که از سال 
ی میلیون یورو ۳.۵مهاجران، پناهجویان و مهاجران در بوسنیا کمک کرده است و در روز یکشنبه وعده 

 .دیگر نیز داده شده است

نبال پناهندگی ما باید اطمینان حاصل کنیم که با مهاجرانی که در اتحادیه اروپا به داو در ادامه بیان کرد: 
انی مناسبی شود و در طول دوره رسیدگی به درخواست پناهندگی، شرایط زندگی آن ها انسهستند، رفتار 

، این باشد. در حالی که برای کمک به کشورهای شریک مان آماده هستیم تا آن ها به این هدف دست یابند
 .کشورها نیز باید مسئولیت شان را دراین بخش جدی بگیرند

دهد که اتحادیه اروپا باید سیاست مشترک مهاجرت و سنیا نشان میبوریل در ادامه گفت، وضعیت در بو
 .پناهندگی اش را هرچه زودتر تقویت کند

غربی  بوسنیا در امتداد مسیر موسوم به بالقان موقعیت دارد که مهاجران از آن برای رسیدن به اروپای
 .کنندر از کشورهای شان فرار میاورمیانه هستند و به خاطر جنگ و فقخکنند. بیشتر آن ها از استفاده می
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استفان راوالسی، نانوای فرانسوی در شهر بزانسون از یکشنبه گذشته در اعتراض به حکم وزارت کشور 

 .این کشور مبنی بر اخراج کارگر افریقایی خود دست به اعتصاب غذا زده است

ن لیه فواد ترائوره، کارآموز هجده ساله نانوایی بدلیل اقامت غیرقانونی، بدستور دولت فرانسه باید خاک ای

 .کشور را ترک کند

ی مگر از روی نعش من رد شوید تا اجازه دهم کارآموز توانا و کارگر نانوای اما مالک نانوایی می گوید:

  .دلیل به گینه بازگردانده شودبی

ای به جرار درمنن، اعتراض این نانوای فرانسوی باعث شد تا شهردار بزانسون، آن وینیو، هم با ارسال نامه

ر از او بخواهد تا وضعیت این کارگر نانوایی هرچه سریعتر بررسی شود تا فواد ترائوره بتواند وزیر کشو

 .در فرانسه زندگی کند

جای تاسف و اندوه است که ما جوانی را که  در نامه شهردار که از حزب سبزهای فرانسه است می خوانیم:

روی هایش را بهاخراج کنیم. دولت فرانسه باید چشمبه یک نانوای شایسته تبدیل شده بی دلیل از خاک فرانسه 

 .واقعیت باز کند و ببیند که جوانان مهاجر در کشور ما با چه سدهای غیرشکستنی روبرو هستند

در تنور  ها شده، به خبرنگار خبرگزاری فرانسه گفت:مالک نانوایی هم که اعتصاب غذایش تیتر اول رسانه

ساله هستم و تا امروز سه بار با عفونت و آمبولی شدید ریه  ۵۰وجود دارد.  من یک جای ثابت برای فواد

کنم ام و پزشکم مرا از هرگونه اعتصاب غذا برحذر داشته است. اما اهمیتی ندارد اعتصاب میروبرو شده

 .امدانم طرف حق ایستادهچرا که می
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 .ه استرگر در نانوایی خود استخدام کرداستفان راواسلی نزدیک به دو سال است که فواد را به عنوان کا

 .مونه استنای برای تمام کارکنان نانوایی ان گینهگوید رفتار جواین فرانسوی می

های قاچاقچیان فواد ترائوره از ماه نوامبر وارد هجده سالگی شده است. او که بصورت غیرقانونی و با قایق

 .یه مبنی بر اخراجش دریافت کرددر نوجوانی وارد فرانسه شد از ماه نوامبر اخطار

شوند تا زمانی که به بر اساس قوانین مهاجرتی فرانسه، پناهجویانی که زیر سن قانونی وارد این کشور می

 اند اجازه دارند در این کشور اقامت داشته باشند. از هجده سالگی به بعد حق اقامت از آنهاهجده سال نرسیده

 .گرفته و اخراج می شوند

 

فرانسه اعالم کرده بود که روند وندی په، وزیر دولت در امور شهر ، مارلن شیه۲۰۲۰در ماه سپتمبر 
تر ادهسمبارزه علیه ویروس کرونا قرار دارند « خط مقدم»اعطای تابعیت یا شهروندی به خارجیانی که در 

گوید که دولت به کارگران مهاجر بدون و سریعتر خواهد شد. چهار ماه بعد، سازمان خیریه سیماد می
 .مدرک توجهی نکرده است

اران هروندی فرانسه در نیمه ماه سپتمبر در صفحه تویترش خبر داد که به فرماندوزیر دولت در امور ش
ارند دیا والیان دستور داده اعطای شهروندی به خارجیانی را که در مبارزه علیه ویروس کرنا نقش جدی 

 .انجام دهند« تر و سریعترساده»
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 اساسی از جمله پاک کاری، کمک بر بنیاد این دستور، اعطای شهروندی به خارجیانی که درهفده بخش
 رسانی خانگی، زراعت و آموزش فعالیت دارند سریعتر انجام خواهد شد. این افراد برخالف پیش شرط

 .توانند شهروندی به دست بیاورندپنج سال اقامت قانونی در فرانسه، بعد از اثبات دوسال اقامت می

وندی این که برخی از افراد شهرهاجر نیوز گفت: لیز فارون، مسئول امور اقامت در سازمان سیماد به م
حکومت تاثیری چندانی بر دسترسی واقعی خارجیان به حقوق  به دست بیاورند اقدام مثبتی است اما تصمیم

 .شان نداشته است

 نفر ۷۰۰ حدود برای شهروندی اعطای
 ۳۰۰۰دسمبر دفتر وزیر امور شهروندی خبر داده است که تا کنون  ۲۲به گفته سازمان سیماد، در 

اند و تن شهروندی به دست آورده ۷۰درخواست شهروندی در دفاتر پولیس ثبت شده است که از این جمله 
 .تن دیگر به پایان رسیده است ۶۹۳های کار دوسیه

ی ساالنه شهروندی در فرانسه خیل هزار درخواست ۵۰در حالی که مجموع ارقام یادشده در مقایسه با 
شوند با مشکالت زیادی در روند رسد، خارجیانی که از تصمیم حکومت بهره مند میناچیز به نظر می

ده و شاداری روبرو هستند. به گفته لیز فارون، درخواست وقت مالقات در دفاتر پولیس تقریباً ناممکن 
گان تعدادی از درخواست دهندوس کرونا مسدود هستند: تعدادی از دفاتر اداری نیز به دلیل بحران ویر

 .خوابند تا وقت مالقات بگیرندها در برابر دفاتر پولیس میشب

 

ها، خواهان اعطای ها و سندیکااز سوی دیگر، از آغاز بحران بهداشتی ویروس کرونا، تعدادی از سازمان
کنند و در خط مقدم کار می ودر فرنسه زندگی  اند که از چندین سالمدرک اقامت به کارگران مهاجری شده

 .مبارزه با ویروس کرونا قرار دارند

ان این مهاجربه مهاجر نیوز گفت بخش عمده  (CGT)ماریلین پولن، از سندیکای کنفدراسیون سراسری کار
دارند  هایی مانند پارک کاری، سرویس انتقال اموال و یا کار در بخش زباله را به عهدهبدون مدرک شغل

 .شوندکه از نظر اجتماعی اساسی تلقی می

کنند با ها و هوتلداری کار میکه در رستوران در کنار این، تعداد زیادی از کارگران خارجی غیرقانونی
د های حکومت در بخش بیکاری مستفیاند از کمکاند اما نتوانستهبحران بهداشتی، کار خود را از دست داده

 .گردند

ها در اعطای مدرک اقامت به کارگران غیرقانونی به معنی به رسمیت شناختن نقش آنفارون  به گفته لیز
دهد در این مورد با شدت برخورد پیشبرد امور جامعه فرانسه خواهد بود اما دولت به جای آن ترجیح می

 .کند

« االریسشایسته »و « زیک امتیا»او در ادامه گفت نباید اعطای ملیت به تعدادی از کارگران خط مقدم را 
 .دانست زیرا درخواست ملیت یک حق قانونی است

  



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

9 

 

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

 

 کنندگان وزارت امور مهاجرین وعودت

اعتصاب غذای پناهجویان و مهاجران در کمپ لیپا که بر اثر آتش سوزی ویران شده، ظاهرا خاتمه یافت. 
یک مقام صلیب سرخ در شهر بیهاج گفت که توانسته اند مهاجران را برای پایان دادن به اعتصاب غذا 

    .متقاعد کنند

هزار پناهجو و مهاجر که روز سه شنبه نشر شد، بیش از یک klix.ba به گزارش پورتال خبری بوسنیایی
برند، حاضر به پذیرش غذا شدند. بر میکه در سرمای زیر صفر درجه سانتی گراد در فضای باز به سر 

اساس این گزارش، امدادگران صلیب سرخ در آن جا یک وعده غذایی و لوازم مورد نیاز دیگر را برای 
 .مهاجران تقسیم کردند

ما با مردم صحبت کردیم و در سایت اینترنتی سالم میدزیچ، دبیر صلیب سرخ در شهر بیهاج آمده است: 
 .یم که تالش های جدی برای بهبود بخشی شرایط کنونی زندگی آن ها جریان داردبه آن ها توضیح داد

بر اساس این گزارش، خیمه های نظامی که در نزدیکی کمپ برافراشته شده اند و قرار است سرپناه های 
 .موقت باشند، هنوز کامال برای استفاده آماده نشده اند

ت شست و شو و محافظت در برابر هوای زمستانی از نبود امکانا (DRC) شورای مهاجران دنمارک
انتقاد کرد. امدادگران این شورا در کمپ فعال هستند. این شورا روز سه شنبه در صفحه تویتر شان نوشت، 

 .گذارد و تحت این شرایط مراقبت های مناسب امکان پذیر نیستاین وضعیت بر صحت انسان ها تاثیر می

از عید کریسمس، فعالیت های مددرسانی را را در کمپ لیپا خاتمه داد.  سازمان بین المللی مهاجرت پیش
شود که مقام های بوسنیایی این کمپ را برای فصل زمستان آماده نکرده بودند. چند روز بعدتر، گفته می

خیمه های این کمپ در اثر یک آتش سوزی کامال از بین رفتند. بر اساس گزارش هایی که در آن زمان 
 .، باشندگان کمپ عامل آتش افروزی در این اردوگاه بودندنشر شدند
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 کنندگان وزارت امور مهاجرین وعودت

اطر ختالش مقام های بوسنیایی برای انتقال مهاجران با بس به یک سربازخانه قدیمی در جنوب کشور به 
 .دمقاومت ساکنان محلی ناکام ماند. پس از آن پناهجویان و مهاجران به کمپ سوخته بازگردانده شدن

میالدی نیز همچنان در انحصار سه  ۲۰۲۱های جهان در ابتدای سال بندی معتبرترین گذرنامهصدر رده

تنزل کرده  ۱۰۱، پاسپورت ایران به رتبه ۲۰۲۰بندی آغاز سال کشور آسیایی است ولی در مقایسه با رتبه

 .است

صورت گرفته، « ِهنلی»بندی انجام شده برای گذرنامه کشورهای جهان که بر مبنای شاخص بر پایه رده

نیز همچون دو سال گذشته جایگاه معتبرترین پاسپورت جهان را حفظ  ۲۰۲۱گذرنامه ژاپن در ابتدای سال 

 .کشور جهان بدون نیاز به اخذ ویزا سفر کرد ۱۹۱توان به ژاپنی می کرده است. با استفاده از گذرنامه

رخ داده که به  ۲۰۲۰بندی، فقط دو جابجایی در مقایسه با ابتدای سال در میان کشورهای صدرنشین این رده

موجب آن پاسپورت اتریش از رتبه هشتم به جایگاه پنجم صعود کرده و در مقابل، گذرنامه سوئیس به رتبه 

 .م تنزل کرده استهفت

اعتبار گذرنامه سه کشور مهاجر پذیر نیوزیلند، استرالیا و کانادا که سال گذشته در رتبه نهم قرار داشت، در 

تغییر کرده، به طوری که نیوزیلند به رتبه هفتم ارتقا یافته و استرالیا نیز یک پله باالتر  ۲۰۲۱ابتدای سال 

 .استاز کانادا در جایگاه هشتم قرار گرفته 

توان قرار دارد و با استفاده از این گذرنامه می ۱۰۱گذرنامه ایران همراه با پاسپورت بنگالدش در جایگاه 

بندی شاخص هنلی کشور جهان بدون نیاز به روادید)ویزا( سفر کرد. گذرنامه ایران که بر اساس رده ۴۱به 
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 کنندگان وزارت امور مهاجرین وعودت

تنزل کرده  ۱۰۱دوم همان سال به رتبه  قرار داشت، در نیمه ۹۶میالدی در جایگاه  ۲۰۱۹در ابتدای سال 

 .جهان بازگشت ۹۸پله صعود به رتبه  ۳با  ۲۰۲۰بود ولی در ابتدای سال 

ران زمانی تنزل رتبه گذرنامه ایران متاثر از بهبود وضعیت پاسپورت دیگر کشورها بوده و گرنه گذرنامه ای

مچنین کشور جهان را داشت. ه ۴۱نیز قرار داشت همچون امسال توان سفر بدون ویزا به  ۹۸که در جایگاه 

ویزا به  ، پاسپورت ایرانی تنها مجوز سفر بدون۲۰۱۹در نیمه دوم سال  ۱۰۱به هنگام نزول ایران به رتبه 

 .کشور جهان بود ۳۹

های کشورهای جهان اعتبار گذرنامه بندیافغانستان و عراق نیز همچون دو سال گذشته در اتنهای جدول رتبه

 ۱۰۹تر از گذرنامه ایران و در رده پله پایین ۸، پاسپورت افغانستان ۲۰۱۹قرار دارند. در نیمه دوم سال 

ا پله شده است؛ هر چند که تعداد کشورهایی که ب ۹این فاصله  ۲۰۲۱حضور داشت ولی در ابتدای سال 

یک  ۲۰۱۹توان به آنها سفر کرد، در مقایسه با نیمه دوم سال پاسپورت افغانستان و بدون نیاز به روادید می

 .کشور افزایش یافته است

به  ۲۰۲۰ل آغاز شده بود، جایگاه آن را در ابتدای سا ۲۰۱۵روند نزولی اعتبار گذرنامه آمریکا که از سال 

در کنار  یک پله ارتقا یافته و همچون سال گذشته ۲۰۲۱هشتم رسانده بود ولی این گذرنامه در ابتدای سال 

تبرترین میالدی در رتبه دوم مع ۲۰۱۵پاسپورت بریتانیا قرار گرفته است. پاسپورت ایاالت متحده در سال 

 .های جهان قرار داشتگذرنامه

ه با ادامه در میان کشورهای خاورمیانه، گذرنامه امارات عربی متحده باالترین اعتبار را دارد؛ به طوری ک

ست. رسیده ا ۲۰۲۱به جایگاه شانزدهم در سال  ۲۰۱۹بندی از رتبه بیستم در سال صعود خود در این رده

مه قرار دارد ولی گذرنا ۲۳کشور جهان در رتبه  ۱۶۱پاسپورت اسرائیل با توان سفر بدون روادید به 

 .قرار گرفته است ۱۰۵در جایگاه  ۲۰۱۹فلسطین با دو پله نزول نسبت به سال 

هان بدون نیاز به کشور ج ۱۱۰توان به قرار گرفته و با استفاده از آن می ۵۳گدرنامه ترکیه نیز در رتبه 

 ۶۶و  ۵۶، ۵۵های های کویت، قطر و عربستان سعودی نیز به ترتیب در رتبهویزا سفر کرد. پاسپورت

 .قرار دارند

 

 

 

https://fa.euronews.com/2020/01/08/world-most-powerful-passports-2020-henley-index

