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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 صفحه                                                                                                                                     عنوان

 4 ---------------------------------------------------------- « وز یورونی»  کند یم را دائیم مهاجرت   انهی  گسوئد مقررات سخت

 5 ----- «ز و یمهاجر ن» اقامت در فرانسه محکوم شدند  تیبه ممنوع کردند یم معرف   رسنیسه مهاجر بزرگسال که خود را ز 

 7 ----------------------------------- « چ وله فاریسی    دو »  مهاجرت   انهی  گسخت ی   کردن قوان  دائیم یبرنامه دولت سوئد برا

 8 --------------------------- « وز یمهاجر ن» شدند  دا یپ کیدر فرانسه و بلژ  ت  هایدر الر  رات  یا کیو  از ده مهاجر عراف   شیب

 10 ------------------------------------ «  فاریس TRT»  قانوت  ی  مبارزه با مهاجرت غ یاروپا برا هیدرخواست تونس از اتحاد

 10 ------------------ «وز یمهاجر ن» مهاجران شد  رشیدرباره پذ قیتحق ونیسیکم  جاد یخواهان ا گروه پارلمات    کیفرانسه: 

 12 --------------------------------------------- «ما یصدا و س»  کا یجنوب آمر  یسابقه مهاجران در مناطق مرز  بازداشت ت  
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 اخبار کامل  می   

 چپ میانه دولت
 
انه مهاجرت، سخت آوریل الیحه دائیم کردن موازین ۸نبه سی   سوئد روز پنجش-ائتالف گی 

 و اقامت در این کشور را به پارلمان تقدیم کرد
ی

 .پناهندگ

از حالت موقت خارج   کند بلکه مقررات اجرات  کنوت  را تر نیمالیحه مقررات مهاجرت  سوئد را سخت این
تمدید شده اند.  ۲۰۱۹ل هستند و یک بار در سا اجرات   ۲۰۱۶کند. قوانی   کنوت  از سال کرده و دائیم یم

 .ستدائیم شدن این قانون تاکنون وجود نداشته ا دلیل عدم اجماع سیایس، امکانبه

 ۲۰۱۶آرشیو -یک خانواده مهاجر ایرانی/افغان در سوئد

انهسخت  در اروپا در سال  تر شدنگی 
ی

این  بود. در  ۲۰۱۵قوانی   مهاجرت  سوئد پاسخ  به بحران پناهندگ
 .یه اروپا بودسال اتحاد ای، مهاجرپذیرترین کشور هزار مهاجر عمدتا سوریه ۱۶۰سال سوئد با پذیرش 

 .کردیک سال بعد، استکهلم با تغیی  مقررات، صدور کارت اقامت دائیم را با اصالح قانون سخت 

هزار ۴۰۰گذشته به   میلیون و سیصدهزار نفر جمعیت در یک دهه ۱۰آمار اداره مهاجرت، سوئد با  راساسب
، به  .آوردن خانواده، کارت اقامت داده است عنوان مهاجر یا در چارچوب برنامه گردهمشهروند خارج 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

های دموکرات»های راست افرایط، از جمله حزب در سوئد، جریان همزمان با افزایش شمار مهاجران
ی نزد افکار عمویم پیدا کرده و قدرت خود را افزایش دادند رشد « سوئد   .چشمگی 

ها، قوانی   مهاجرت  را دموکرات مله سوسیالجانداز سیایس، احزاب میانه رو، از برابر این تغیی  چشم در 
های اقامت صادر شده برای مهاجران و پناهندگان، دستاورد کارت  شمار  کردند. سقوط« اصالح»بازنگری و 

 .رودشمار یمبه  این جدال سیایس

قانون یک  این»دفاع از الیحه دولت گفت: جانسون، وزیر سوسیال دموکرات مهاجرت سوئد با  مورگان
گذارد و همزمان اختیار دولت یم چارچوب قانوت  بلندمدت برای رسوسامان دادن ]به وضعیت مهاجرت[ در 

وقت جاری[ آثار موقت اقامت، اجازه ندهیم تا ]مقررات م دهد تا با نظارت مجوزهایبه ما اجازه یم
 کامل با قوانی   آقای جانس« بیاورند.  نامتناسب  به بار 

ی
بسیاری از   ون تاکید کرد که این مقررات در هماهنگ

 .کشورهای اتحادیه اروپا است

موقت، آوردن اعضای خانواده یک مهاجر مقیم سوئد به این کشور، موضوع  عالوه بر مساله کارت اقامت
به اثبات  ادهالیحه است. براساس قانون جدید وظیفه شخص خواستار ویزا برای اعضای خانو  دیگر این

جرا است و در صورت حال حاض  در حال ا شود. این قاعده هم در توانات  تامی   مایل دعوت شدگان الزایم یم
 .شودتصویب الیحه، دائیم یم

ایط »ویژه  به ساالن را مهاجرت  دولت همچنی   تمدید کارت اقامت موقت برای کودکان و بزرگ الیحه در رسر
دوستانهح»و با عنوان « به شدت سخت  .کرده است  بیب  پیش« مایت بشر

ن مهاجر تنها در این مقررات  که به نفع کودکا های سوئد، با انتقاد از جییم آِکسون، رهی  حزب دموکرات
ی نوشت:  قانون وجود دارد، در یک پیام ها در وضعیت سخب  قرار دارند: از یک سوسیال دموکرات»توییی 

 از رای طرف
ی

ها دباید نظر بخش بزرگ های را با سیاست هندگان را جلب کنند و از طرف دیگر باید سی  
 «.شوندهمیشه زودتر از دفعه قبل آغاز یم مهاجرپذیر افرایط، راض  نگاه دارند. کارزارهای انتخابات  

 .شودانجام یم ۲۰۲۲سوئد، یک سال و نیم پیش از انتخابات رسارسی سپتامی   تحول در مقررات مهاجرت  
شدن باید  برای اجرات   دهد و الیحه جدید کنوت  تابستان امسال اعتبار خود را از دست یم  قانون موقت

 .حداکیر تا ماه ژوئیه به تصویب پارلمان برسد

کردند به دلیل جعل کاری که خود را زیرسن و بدون همراه معرف  یم  سه مهاجر بزرگسال در شهر مون پلیه
  .زندان محکوم و از اقامت در فرانسه محروم شدند به مجازات

، گینه از چندین ماه به این سو به  ای و سنگایلبه گزارش تلویزیون محیل فرانسه، سه مهاجر بنگله دیشر
 یم مون پلیه در  زیرسن و بدون همراه در عنوان مهاجر 

ی
 .کردندجنوب فرانسه زندگ



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

6 

 

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

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

اپریل  ۷دادگاه این مهاجران که در نتیجه تحقیقات پولیس مرزی و هوات  دستگی  شدند روز چهارشنبه 
 .برگراز شد

وم  اقامت در خاک فرانسه محک سال ممنوعیت ۱۰ماه زندان تعلیق  و  ۳قاض  دو تن از این مهاجران را به 
 .کرد. قرار است مهاجر سویم از فرانسه اخراج گردد

 
ی فرانسه. عکس از تویتر پولیس ملیپولیس مل  

مختلق  که این مهاجران  لوران سیام، مدیر دفاتر پولیس مرزی گفت که در جریان تحقیق شواهد و مدارک
 .برریس و مقایسه قرار گرفت مختلف اروپات  ارائه کرده بودند مورد  کشورهای در

سال بیشی  از سب  بوده که از  ۲۰تا  ۷اجران یاد شده بی   در نتیجه آزمایش استخوان معلوم شد که سن مه
 .ادعا کرده بودند ها هنگام رسیدن به ایتالیا جمله دو تن از آن

دارد خسارات مایل نایسر از تقلب  شورای دپارتمان ارو که مسئولیت پذیرات  از مهاجران زیرسن را به عهده
 .است کرده  هزار یورو برآورد  ۴۰۰این سه مهاجر را حدود 

 مدارک جعیل مهاجرات  که از جنگ یا فقر در کشورهای شان فرار 
ً
ات  تهیه یم معموال کنند، توسط قاچاقی 

 .زنندیم شود که سود نایسر از فروش آن را به جیبیم

 را دستگی  یمهای یممقام
قانوت   .کنندگویند ساالنه یک شبکه قاچاق مهاجران غی 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

انه در مورد مهاجران کهدولت سوئد قصد دارد قوانی   سخت سال پیش آغاز شد  اجرای موقت آن پنج گی 
 اجازه اقامت دائم و دعوت  را دائیم کند. بر پایه مقررات جدید،

ی
سوئد به پناهجویان و مهاجران به سادگ

 .دهدانواده را نیمخ از اعضای

 کنندز پناهجویانی که از آلمان به سمت سوئد سفر میعکس آرشیوی ا

تصویب شد که در صورت  اینویس الیحهیششنبه، هشتم آوریل هیئت دولت سوئد پدر نشست روز پنج
انه مهاجرت  را تصویب نهات  در پارلمان مقرارت سخت  .کنددائیم یم گی 

گزاری فرانسه مقررات جدید پس از بحران به طور موقت وضع و از یک  ۲۰۱۵مهاجرت  سال  به گزارش خی 
تمدید شد و دوره اجرای آن ژوئیه امسال به پایان  ۲۰۱۹موقت سال  سال بعد اجرات  شد. این مقرارت

 .رسدیم

اروپات  را داشت و به همی    ترین قوانی   مهاجرت  در میان کشورهایمندانهپیش از این یگ از سخاوت سوئد 
 .اروپات  پناهجو و مهاجر پذیرفته بود بیش از اغلب کشورهای دلیل به نسبت جمعیت،

های گذشته به اجرا درآمده اعطای اجازه اقامت موقت به پناهجویات  سال یگ از مقررات جدیدی که در 
 آنها پذیرفته یم است که

ی
 .شودتقاضای پناهندگ

https://www.dw.com/fa-ir/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%A6%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%AE%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA%DB%8C/a-57150303
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

هزار پناهجو که اغلب شهروندان سوری بودند را پذیرفت. این کشور با  ۱۶۰بیش از  ۲۰۱۵سوئد در سال 
خانواده  هزار پناهجو و اعضای ۴۰۰هزار نفر جمعیت در یک دهه گذشته به  ۳۰۰میلیون و  ۱۰حدود 

 .آنها اجازه اقامت داده است

گرای راست هایریانو به رشد ج هات  به دنبال داشتهپناهندگان در سوئد نارضایب   افزایش شمار مهاجران و 
 .افرایط و افزایش نفوذ آنها انجامیده است

ی دولت سوئد در یک نشست مطبوعات  در دفاع از الیحه مورگان دولت تاکید   یوهانسون، وزیر دادگسی 
 شدن آن چارچوت  برای ساماندیه بلند کر 

اقامب  مهاجران در اختیار دولت  مدت وضعیتد که قانوت 
د. او ترصی    ح کرد که این  جلوی پیامدهای نامناسب را  گذارد تا از طریق مجوزهای موقت اقامتیم بگی 

 کامل دارد مقررات با قوانی   
ی

 .اغلب کشورهای عضو اتحادیه اروپا هماهنگ

 یافت اجازه اقامت دائمدشوار شدن در 

پس از یک دوره سه  ، مهاجران و پناهندگانکند آنها را دائیم کند مقررات جدیدی که دولت تالش یم مطابق
ط موافقت با این درخواست، از جمله تسلط پیش .ساله امکان دارند درخواست اجازه اقامت دائم کنند رسر

 .ءسابقه استنداشی   سو  به زبان سوئدی، داشی   شغل و 

به دعوت از اعضای خانواده خود هستند باید ثابت کنند که  افزون بر این، مهاجران و پناهندگات  که مایل
 .مخارج آنها را دارند توانات  مایل تامی   

انه مهاجرت   رسد و برای دائیم کردن آن تابستان امسال به پایان یم دوره اجرای موقت مقررات سختگی 
وری است الیحه دولت  .ه ژوئیه در پارلمان تصویب شودتا ما ض 

اجرا درآمد شمار مهاجران و پناهندگان جدید در سوئد به صورت آشکاری   در پنج سایل که مقررات جدید به
کل پناهجویات  که   درصد از  ۱۲یافته است. به گفته مورگان یوهانسون تا پیش از اجرای این مقررات  کاهش

ان اکنون به سه درصد کاهش یافته است اند و اینآمدهوارد اتحادیه اروپا شده بودند به سوئد   .می  

قانوت  را در  ۱۰پولیس  یک الری در شمال فرانسه پیدا کرد. پنج مهاجر دیگر نی   که در بلژیک در  مهاجر غی 

 .الری یخچایل مخق  شده بودند، توسط پولیس بازداشت شدند یک

کت داروسازی جیودیس اش را ه الریاپریل یک راننده اسپانیات  که قرار بود محمول ۸صبح پنجشنبه   به رسر

بدهد متوجه رس وصدا در کامیون شد و به دولیس خی   فارمالوگ در وال دو روی در شمال فرانسه تحویل

 .داد
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 
 عکس آرشیف: پولیس فرانسه هنگام بازرسی یک کامیون

. 

 .مهاجر عراف  از جمله یک مهاجر زیرسن را در کامیون پیدا کرد ۱۰پولیس بعد از برریس 

 یمیو تاک به گزارش سایت
ی

 .کردند، این مهاجران در یک کمپ در منطقه دنکرک زندگ

مهاجر دیگر  ۹کودکان تحویل داد.   ساله بود به اداره خدمات اجتمایع برای ۱۷پولیس مهاجر زیرسن را که 

 .دریافت کردند حکم ترک خاک فرانسه در مدت یس روز را 

 جر در یک کامیون یخچایل در بلژیک پیدا شدندمها ۵

قانوت  از جمله یک مهاجر زیرسن، در یک کامیون یخچایل در توقفگاه   در یک مورد دیگر، پنج مهاجر غی 

 .شاهراه سنت ژیزلی   در بلژیک پیدا شدند

کامیون   راننده کامیون که به استقامت بروکسل در حرکت بود بعد از اینکه متوجه رسوصداهات  در داخل

 .شد به پولیس خی  داد

، یک سوری و یک ایرات  را در کامیون پیدا کرد. این مهاجران سپس  بعد از برریس، پولیس سه مهاجر عراف 

 .به مرکز پولیس مونس انتقال داده شدند

ات  مهاجر زیرسن را به یک مرکز پذیر  اداره اتباع خارج  حکم ترک خاک بلژیک را به چهار مهاجر ابالغ کرد و 

د. این مرکز    .شودمهاجران زیرسن توسط وزارت عدلیه بلژیک اداره یم از مهاجران زیرسن سیر
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 ناحیه کابل افغانستان ۷پته: د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، 
 

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

چارلز » جمهور این کشور بائیسر  «عیدس قیس»کرد که  اعالم اینهاد ریاست جمهوری تونس یط بیانیه
 .ردک  ه برای انجام دیدارهای رسیم به شهر تونس سفر کرده، دیدار و گفتگو ک اروپا رئیس شورای« میشل

اتژیک بی   تونس و اتحادیه اروپا در زمینها وسعه همکاریت نشست بر این اساس، در این اقتصادی،  هایسی 
 .قتصاد مورد بحث قرار گرفت( بر ا19-کووید) ویروس جدید کرونا  ناوری و مبارزه با اثراتف آموزش عایل،

 

ساز  مانند بیکاری و فقر شد که زمینهسعید در این دیدار خواستار اتخاذ یک رویکرد جامع برای حل مشکالت  
قانوت    .است پدیده مهاجرت غی 

اروپا و تونس،  ظهار داشت که سفر وی در چارچوب تقویت دوسب  بی   اتحادیها نی   در این دیدار میشل
ک و تاکید بر م های گفتگو درباره موضوعاتبرقراری کانال حمایت مجدد اتحادیه اروپا از روند  شی 
 .ر تونس بوده استد دموکراتیک

 اجتمایع  هاقش جوانان در جامعه تاکید و خواستار ارتقا همکارین وی همچنی   بر
ی

از طریق تقویت همبستگ
 .شد

ایجاد یک کمیسیون تحقیق در مورد پذیرات  از مهاجران شده است.  یک گروه پارلمات  فرانسه خواهان
 .کنندانتقاد یم مهاجران در فرانسه« حیثیت انسات  »وت  سیاست مهاجرت و گروه از بحران کن  اعضای این
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 ناحیه کابل افغانستان ۷پته: د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، 
 

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

حاکم  فرانسه، شامل اعضای پیشی   حزب پارلمان (LT) پانزده تن از نمایندگان گروه پارلمات  آزادی و قلمرو
د تا یق پارلمات  شدنکورسیکا، خواهان ایجاد یک کمیسیون تحق  گرایانروها و میلجمهوری به پیش، میانه

 پذیرات  از مهاجران در فرانسه» میان« فاصله»
 .رریس کندب را « های روزمرهواقعیت»و « ایجابات قانوت 

 
عکس از رویترز. ۲۰۲۰نومبر  ۱۷ونی در حومه شمال پاریس، د-تخلیه کمپ خودسرانه مهاجران در سن  

بحران در »نوشته است که  در پیشنهادی سباستی   نادو، یک تن از اعضای گروه پارلمات  آزادی و قلمرو 
فرانسه به یک بحران حیثیت انسات  مبدل شده است.  پذیرش مهاجران، پناهندگان و افراد بدون تابعیت در 

 به
ی

 «.وجود نیامده، بیشی  از پیش خواهان یک راه حل فوری است این مشکل که به تازگ

ها، بیجا شدن افراد مهاجرت درباره»ات  اند که یک کمیسیون تحقیق پارلمنمایندگان گروه خواهان آن شده
یس مهاجران، پناهندگان و   و دسی 

ی
ایط زندگ افراد بدون تابعیت به حقوق شان در سایه تعهدات میل،  و رسر

 .ایجاد گردد« فرانسه اروپات  و بی   الملیل

گروه یاد شده از وزارت عدلیه فرانسه درخواست کرده است که در صورت نیاز، پیامدهای حقوف  تحقیقات  
ی کندکمی  .سیون را پیگی 

 
ی

ایط زندگ آمی   » این در حالیست که فرانسه در چندین مورد از جمله در رابطه با رسر  و تحقی 
انسات  سه « غی 

 .اروپا محکوم شناخته شده است مهاجر افغان، روس و ایرات  در دادگاه حقوق بشر 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

پست نوشت تعداد زیاد مهاجران بازداشت  واشنگی    ؛ اسیمو ا صدری زاگ  ی  خ به گزارش رسويس بی   الملل

، چالش پیش روی دولت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا ماه شده در مناطق مرزی جنوب آمریکا در  های اخی 

 .دهدرا نشان یم در این زمینه

نب  خود منتشر کرد ای به قروزنامه آمریکات  واشنگی   پست در مقاله وف که در پایگاه اینی  لم نیک می 

 :نوشت

چالش جدی  منتشر شده توسط مقامات اداره گمرک و محافظت مرزی آمریکا در روز پنجشنبه، هایآمار 

 ۱۷۲آمریکات  در مرز مکزیک  دهد مقاماتکند و نشان یمپیش روی دولت بایدن را به خوت  مشخص یم

 .اشت کردندمهاجر را بازد ۳۳۱هزار و 

، شده اند؛ این  نوجوان و کودک بدون والدین خود وارد کشور آمریکا  ۸۹۰هزار و  ۱۸در مجموع  همچنی  

فراتر است و موجب ایجاد ازدحام بحران  های آمریکا ای است که از ظرفیت پذیرش اردوگاهسابقهرقم ت  

  .دولت شده است داخل مراکز اسکان و پذیرش مرزیدر ساز 

 

ین افزایش مهاجرتنشان یم ماه مارس اداره گمرک و محافظت مرزی آمریکا های آمار  ها مربوط دهد بیشی 

 بودهبه گروه
ی

نفر بازداشت شدند، در حایل که این رقم  ۹۰۴هزار و  ۵۲است: در ماه مارس  های خانوادگ

 .نفر بوده است ۲۴۶هزار و  ۱۹ماه فوریه  در 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

نگاران گفت:  نامش فاش یگ از مقامات دولب  که خواست  به خی 
ما »نشود در نشست مطبوعات 

 «.مشکالت  هستیم که از دولت قبیل }دونالد ترامپ{ بر جای مانده است همچنان درگی  حل

ی و  ۴۴۲هزار  ۷۸گمرک و محافظت مرزی آمریکا در ماه ژانویه امسال،   اداره بازداشت را ثبت  دستگی 

 افزایشر 
ً
ین افزایش در بازه دو ماهه در  داشته است که در هزار نفری  ۱۰۰کرده است و تقریبا واقع بیشی 

 .شودسال اخی  محسوب یم ۲۰

موسوم برای اخراج  ها همچنان از فرمان بهداشب  اضطراری ترامپدولت بایدن اعالم کردند آن مقامات

قانوت  وارد کشور شده م کردند کنند. مقامات اعال اند، استفاده یم رسی    ع اغلب افرادی که به صورت غی 

 دادند، در ها را بزرگساالن تشکیل یمهزار نفر }از مهاجران{ که اکیر آن ۱۰۳ماه گذشته به پرونده حدود 

 شده است
ی

 .چارچوب این دستور، رسیدگ

 


