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می کامل اخبار
دولت ائتالف چپ میانه-سی سوئد روز پنجشنبه  ۸آوریل الیحه دائیم کردن موازین سختگیانه مهاجرت،
ی
پناهندگ و اقامت در این کشور را به پارلمان تقدیم کرد.
این الیحه مقررات مهاجرت سوئد را سختتر نیمکند بلکه مقررات اجرات کنوت را از حالت موقت خارج
کرده و دائیم یمکند .قوانی کنوت از سال  ۲۰۱۶اجرات هستند و یک بار در سال  ۲۰۱۹تمدید شده اند.
بهدلیل عدم اجماع سیایس ،امکان دائیم شدن این قانون تاکنون وجود نداشته است.

یک خانواده مهاجر ایرانی/افغان در سوئد-آرشیو ۲۰۱۶

ی
سختگیانهتر شدن قوانی مهاجرت سوئد پاسخ به بحران پناهندگ در اروپا در سال  ۲۰۱۵بود .در این
سال سوئد با پذیرش  ۱۶۰هزار مهاجر عمدتا سوریهای ،مهاجرپذیرترین کشور سال اتحادیه اروپا بود.
یک سال بعد ،استکهلم با تغیی مقررات ،صدور کارت اقامت دائیم را با اصالح قانون سخت کرد.
براساس آمار اداره مهاجرت ،سوئد با  ۱۰میلیون و سیصدهزار نفر جمعیت در یک دهه گذشته به ۴۰۰هزار
شهروند خارج ،بهعنوان مهاجر یا در چارچوب برنامه گردهم آوردن خانواده ،کارت اقامت داده است.
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همزمان با افزایش شمار مهاجران در سوئد ،جریانهای راست افرایط ،از جمله حزب «دموکراتهای
سوئد» رشد چشمگیی نزد افکار عمویم پیدا کرده و قدرت خود را افزایش دادند .
در برابر این تغیی چشمانداز سیایس ،احزاب میانه رو ،از جمله سوسیال دموکراتها ،قوانی مهاجرت را
بازنگری و «اصالح» کردند .سقوط شمار کارت های اقامت صادر شده برای مهاجران و پناهندگان ،دستاورد
این جدال سیایس به شمار یمرود.
مورگان جانسون ،وزیر سوسیال دموکرات مهاجرت سوئد با دفاع از الیحه دولت گفت« :این قانون یک
چارچوب قانوت بلندمدت برای رسوسامان دادن [به وضعیت مهاجرت] در اختیار دولت یمگذارد و همزمان
به ما اجازه یمدهد تا با نظارت مجوزهای موقت اقامت ،اجازه ندهیم تا [مقررات موقت جاری] آثار
ی
نامتناسب به بار بیاورند ».آقای جانسون تاکید کرد که این مقررات در هماهنگ کامل با قوانی بسیاری از
کشورهای اتحادیه اروپا است.
عالوه بر مساله کارت اقامت موقت ،آوردن اعضای خانواده یک مهاجر مقیم سوئد به این کشور ،موضوع
دیگر این الیحه است .براساس قانون جدید وظیفه شخص خواستار ویزا برای اعضای خانواده به اثبات
توانات تامی مایل دعوت شدگان الزایم یمشود .این قاعده هم در حال حاض در حال اجرا است و در صورت
تصویب الیحه ،دائیم یمشود.
الیحه مهاجرت دولت همچنی تمدید کارت اقامت موقت برای کودکان و بزرگساالن را به ویژه «در ررسایط
به شدت سخت» و با عنوان «حمایت ر
بشدوستانه» پیشبیب کرده است.
آکسون ،رهی حزب دموکراتهای سوئد ،با انتقاد از مقررات که به نفع کودکان مهاجر تنها در این
جییم ِ
قانون وجود دارد ،در یک پیام تویییی نوشت« :سوسیال دموکراتها در وضعیت سخب قرار دارند :از یک
ی
طرف باید نظر بخش بزرگ از رایدهندگان را جلب کنند و از طرف دیگر باید سیها را با سیاستهای
مهاجرپذیر افرایط ،راض نگاه دارند .کارزارهای انتخابات همیشه زودتر از دفعه قبل آغاز یمشوند».
تحول در مقررات مهاجرت سوئد ،یک سال و نیم پیش از انتخابات رسارسی سپتامی  ۲۰۲۲انجام یمشود .
قانون موقت کنوت تابستان امسال اعتبار خود را از دست یمدهد و الیحه جدید برای اجرات شدن باید
ر
حداکی تا ماه ژوئیه به تصویب پارلمان برسد.

سه مهاجر بزرگسال در شهر مون پلیه که خود را زیرسن و بدون همراه معرف یمکردند به دلیل جعل کاری
به مجازات زندان محکوم و از اقامت در فرانسه محروم شدند .
به گزارش تلویزیون محیل فرانسه ،سه مهاجر بنگله ر
دیش ،گینهای و سنگایل از چندین ماه به این سو به
ی
عنوان مهاجر زیرسن و بدون همراه در مون پلیه در جنوب فرانسه زندگ یمکردند.
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دادگاه این مهاجران که در نتیجه تحقیقات پولیس مرزی و هوات دستگی شدند روز چهارشنبه  ۷اپریل
برگراز شد.
قاض دو تن از این مهاجران را به  ۳ماه زندان تعلیق و  ۱۰سال ممنوعیت اقامت در خاک فرانسه محکوم
کرد .قرار است مهاجر سویم از فرانسه اخراج گردد.

پولیس ملی فرانسه .عکس از تویتر پولیس ملی

لوران سیام ،مدیر دفاتر پولیس مرزی گفت که در جریان تحقیق شواهد و مدارک مختلق که این مهاجران
در کشورهای مختلف اروپات ارائه کرده بودند مورد برریس و مقایسه قرار گرفت.
در نتیجه آزمایش استخوان معلوم شد که سن مهاجران یاد شده بی  ۷تا  ۲۰سال بیشی از سب بوده که از
جمله دو تن از آنها هنگام رسیدن به ایتالیا ادعا کرده بودند.
شورای دپارتمان ارو که مسئولیت پذیرات از مهاجران زیرسن را به عهده دارد خسارات مایل ر
نایس از تقلب
این سه مهاجر را حدود  ۴۰۰هزار یورو برآورد کرده است.
ً
معموال مدارک جعیل مهاجرات که از جنگ یا فقر در کشورهای شان فرار یمکنند ،توسط قاچاقیات تهیه
یمشود که سود ر
نایس از فروش آن را به جیب یمزنند.
مقامهای یمگویند ساالنه یک شبکه قاچاق مهاجران غیقانوت را دستگی یمکنند.
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دولت سوئد قصد دارد قوانی سختگیانه در مورد مهاجران که اجرای موقت آن پنج سال پیش آغاز شد
ی
را دائیم کند .بر پایه مقررات جدید ،سوئد به پناهجویان و مهاجران به سادگ اجازه اقامت دائم و دعوت
از اعضای خانواده را نیمدهد.

عکس آرشیوی از پناهجویانی که از آلمان به سمت سوئد سفر میکنند

در نشست روز پنجشنبه ،هشتم آوریل هیئت دولت سوئد پیشنویس الیحهای تصویب شد که در صورت
تصویب نهات در پارلمان مقرارت سختگیانه مهاجرت را دائیم یمکند.
به گزارش خیگزاری فرانسه مقررات جدید پس از بحران مهاجرت سال  ۲۰۱۵به طور موقت وضع و از یک
سال بعد اجرات شد .این مقرارت موقت سال  ۲۰۱۹تمدید شد و دوره اجرای آن ژوئیه امسال به پایان
یمرسد.
سوئد پیش از این یگ از سخاوتمندانهترین قوانی مهاجرت در میان کشورهای اروپات را داشت و به همی
دلیل به نسبت جمعیت ،بیش از اغلب کشورهای اروپات پناهجو و مهاجر پذیرفته بود.
یگ از مقررات جدیدی که در سالهای گذشته به اجرا درآمده اعطای اجازه اقامت موقت به پناهجویات
ی
است که تقاضای پناهندگ آنها پذیرفته یمشود.

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

http://www.morr.gov.af 8
د اطالعاتو او عامه اړیکو ریاست

سوئد در سال  ۲۰۱۵بیش از  ۱۶۰هزار پناهجو که اغلب شهروندان سوری بودند را پذیرفت .این کشور با
حدود  ۱۰میلیون و  ۳۰۰هزار نفر جمعیت در یک دهه گذشته به  ۴۰۰هزار پناهجو و اعضای خانواده
آنها اجازه اقامت داده است.
افزایش شمار مهاجران و پناهندگان در سوئد نارضایبهات به دنبال داشته و به رشد جریانهای راستگرای
افرایط و افزایش نفوذ آنها انجامیده است.
مورگان یوهانسون ،وزیر دادگسیی دولت سوئد در یک نشست مطبوعات در دفاع از الیحه دولت تاکید
کرد که قانوت شدن آن چارچوت برای ساماندیه بلندمدت وضعیت اقامب مهاجران در اختیار دولت
یمگذارد تا از طریق مجوزهای موقت اقامت جلوی پیامدهای نامناسب را بگید .او ترصی ح کرد که این
ی
مقررات با قوانی اغلب کشورهای عضو اتحادیه اروپا هماهنگ کامل دارد.
دشوار شدن دریافت اجازه اقامت دائم
مطابق مقررات جدیدی که دولت تالش یمکند آنها را دائیم کند ،مهاجران و پناهندگان پس از یک دوره سه
ساله امکان دارند درخواست اجازه اقامت دائم کنند .پیش ررسط موافقت با این درخواست ،از جمله تسلط
به زبان سوئدی ،داشی شغل و نداشی سوءسابقه است.
افزون بر این ،مهاجران و پناهندگات که مایل به دعوت از اعضای خانواده خود هستند باید ثابت کنند که
توانات مایل تامی مخارج آنها را دارند.
دوره اجرای موقت مقررات سختگیانه مهاجرت تابستان امسال به پایان یمرسد و برای دائیم کردن آن
ضوری است الیحه دولت تا ماه ژوئیه در پارلمان تصویب شود.
در پنج سایل که مقررات جدید به اجرا درآمد شمار مهاجران و پناهندگان جدید در سوئد به صورت آشکاری
کاهش یافته است .به گفته مورگان یوهانسون تا پیش از اجرای این مقررات  ۱۲درصد از کل پناهجویات که
وارد اتحادیه اروپا شده بودند به سوئد آمدهاند و این میان اکنون به سه درصد کاهش یافته است.

پولیس  ۱۰مهاجر غیقانوت را در یک الری در شمال فرانسه پیدا کرد .پنج مهاجر دیگر نی که در بلژیک در
یک الری یخچایل مخق شده بودند ،توسط پولیس بازداشت شدند.
صبح پنجشنبه  ۸اپریل یک راننده اسپانیات که قرار بود محموله الریاش را به ررسکت داروسازی جیودیس
فارمالوگ در وال دو روی در شمال فرانسه تحویل بدهد متوجه رس وصدا در کامیون شد و به دولیس خی
داد.
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عکس آرشیف :پولیس فرانسه هنگام بازرسی یک کامیون
.

پولیس بعد از برریس  ۱۰مهاجر عراف از جمله یک مهاجر زیرسن را در کامیون پیدا کرد.
ی
به گزارش سایت اکتیو ،این مهاجران در یک کمپ در منطقه دنکرک زندگ یمکردند.
پولیس مهاجر زیرسن را که  ۱۷ساله بود به اداره خدمات اجتمایع برای کودکان تحویل داد ۹ .مهاجر دیگر
حکم ترک خاک فرانسه در مدت یس روز را دریافت کردند.
 ۵مهاجر در یک کامیون یخچایل در بلژیک پیدا شدند
در یک مورد دیگر ،پنج مهاجر غیقانوت از جمله یک مهاجر زیرسن ،در یک کامیون یخچایل در توقفگاه
شاهراه سنت ژیزلی در بلژیک پیدا شدند.
راننده کامیون که به استقامت بروکسل در حرکت بود بعد از اینکه متوجه رسوصداهات در داخل کامیون
شد به پولیس خی داد.
بعد از برریس ،پولیس سه مهاجر عراف ،یک سوری و یک ایرات را در کامیون پیدا کرد .این مهاجران سپس
به مرکز پولیس مونس انتقال داده شدند.
اداره اتباع خارج حکم ترک خاک بلژیک را به چهار مهاجر ابالغ کرد و مهاجر زیرسن را به یک مرکز پذیرات
سید .این مرکز مهاجران زیرسن توسط وزارت عدلیه بلژیک اداره یمشود .
از مهاجران زیرسن ر
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نهاد ریاست جمهوری تونس یط بیانیهای اعالم کرد که «قیس سعید» رئیسجمهور این کشور با «چارلز
میشل» رئیس شورای اروپا که برای انجام دیدارهای رسیم به شهر تونس سفر کرده ،دیدار و گفتگو کرد.
بر این اساس ،در این نشست توسعه همکاری اسیاتژیک بی تونس و اتحادیه اروپا در زمینههای اقتصادی،
آموزش عایل ،فناوری و مبارزه با اثرات ویروس جدید کرونا (کووید )19-بر اقتصاد مورد بحث قرار گرفت.

سعید در این دیدار خواستار اتخاذ یک رویکرد جامع برای حل مشکالت مانند بیکاری و فقر شد که زمینهساز
پدیده مهاجرت غیقانوت است.
میشل نی در این دیدار اظهار داشت که سفر وی در چارچوب تقویت دوسب بی اتحادیه اروپا و تونس،
برقراری کانالهای گفتگو درباره موضوعات مشیک و تاکید بر حمایت مجدد اتحادیه اروپا از روند
دموکراتیک در تونس بوده است.
ی
وی همچنی بر نقش جوانان در جامعه تاکید و خواستار ارتقا همکاریها از طریق تقویت همبستگ اجتمایع
شد.

یک گروه پارلمات فرانسه خواهان ایجاد یک کمیسیون تحقیق در مورد پذیرات از مهاجران شده است.
اعضای این گروه از بحران کنوت سیاست مهاجرت و «حیثیت انسات» مهاجران در فرانسه انتقاد یمکنند.
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پانزده تن از نمایندگان گروه پارلمات آزادی و قلمرو ) (LTپارلمان فرانسه ،شامل اعضای پیشی حزب حاکم
جمهوری به پیش ،میانهروها و میلگرایان کورسیکا ،خواهان ایجاد یک کمیسیون تحقیق پارلمات شدند تا
«فاصله» میان «ایجابات قانوت پذیرات از مهاجران در فرانسه» و «واقعیتهای روزمره» را برریس کند.

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

سباستی نادو ،یک تن از اعضای گروه پارلمات آزادی و قلمرو در پیشنهادی نوشته است که «بحران در
پذیرش مهاجران ،پناهندگان و افراد بدون تابعیت در فرانسه به یک بحران حیثیت انسات مبدل شده است.
ی
این مشکل که به تازگ به وجود نیامده ،بیشی از پیش خواهان یک راه حل فوری است».
نمایندگان گروه خواهان آن شدهاند که یک کمیسیون تحقیق پارلمات «درباره مهاجرتها ،بیجا شدن افراد
ی
و ررسایط زندگ و دسییس مهاجران ،پناهندگان و افراد بدون تابعیت به حقوق شان در سایه تعهدات میل،
اروپات و بی الملیل فرانسه» ایجاد گردد.
گروه یاد شده از وزارت عدلیه فرانسه درخواست کرده است که در صورت نیاز ،پیامدهای حقوف تحقیقات
کمیسیون را پیگیی کند.
ی
این در حالیست که فرانسه در چندین مورد از جمله در رابطه با ررسایط زندگ «غیانسات و تحقیآمی» سه
مهاجر افغان ،روس و ایرات در دادگاه حقوق ر
بش اروپا محکوم شناخته شده است.
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به گزارش رسويس بی الملل خی گزاری صدا و سیما ؛ واشنگی پست نوشت تعداد زیاد مهاجران بازداشت
شده در مناطق مرزی جنوب آمریکا در ماههای اخی ،چالش پیش روی دولت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا
در این زمینه را نشان یمدهد.
روزنامه آمریکات واشنگی پست در مقالهای به قلم نیک میوف که در پایگاه اینینب خود ر
منتش کرد
نوشت:
ر
منتش شده توسط مقامات اداره گمرک و محافظت مرزی آمریکا در روز پنجشنبه ،چالش جدی
آمارهای
پیش روی دولت بایدن را به خوت مشخص یمکند و نشان یمدهد مقامات آمریکات در مرز مکزیک ۱۷۲

هزار و  ۳۳۱مهاجر را بازداشت کردند.
همچنی ،در مجموع  ۱۸هزار و  ۸۹۰نوجوان و کودک بدون والدین خود وارد کشور آمریکا شده اند؛ این
رقم ت سابقهای است که از ظرفیت پذیرش اردوگاههای آمریکا فراتر است و موجب ایجاد ازدحام بحران
ساز در داخل مراکز اسکان و پذیرش مرزی دولت شده است .

آمارهای ماه مارس اداره گمرک و محافظت مرزی آمریکا نشان یمدهد بیشیین افزایش مهاجرتها مربوط
ی
به گروههای خانوادگ بوده است :در ماه مارس  ۵۲هزار و  ۹۰۴نفر بازداشت شدند ،در حایل که این رقم
در ماه فوریه  ۱۹هزار و  ۲۴۶نفر بوده است.
پته :د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت  ،د جنګلک فابریکی شاته  ۷ ،ناحیه کابل افغانستان
وزارت امور مهاجرین
وعودت کنندگان

http://www.morr.gov.af 13
د اطالعاتو او عامه اړیکو ریاست

یگ از مقامات دولب که خواست نامش فاش نشود در نشست مطبوعات به خینگاران گفت« :ما
همچنان درگی حل مشکالت هستیم که از دولت قبیل {دونالد ترامپ} بر جای مانده است».
اداره گمرک و محافظت مرزی آمریکا در ماه ژانویه امسال ۷۸ ،هزار  ۴۴۲دستگیی و بازداشت را ثبت
ً
تقریبا افز ر
ایش  ۱۰۰هزار نفری داشته است که در واقع بیشیین افزایش در بازه دو ماهه در
کرده است و
 ۲۰سال اخی محسوب یمشود.
مقامات دولت بایدن اعالم کردند آنها همچنان از فرمان بهداشب اضطراری ترامپ موسوم برای اخراج
رسی ع اغلب افرادی که به صورت غیقانوت وارد کشور شده اند ،استفاده یمکنند .مقامات اعالم کردند
ماه گذشته به پرونده حدود  ۱۰۳هزار نفر {از مهاجران} که ر
اکی آنها را بزرگساالن تشکیل یمدادند ،در
ی
چارچوب این دستور ،رسیدگ شده است.
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