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وزارت امور مهاجرین 
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 صفحه                                                                                                                              عناوین                   

 4 ----------------------------------------- (وزیمظاهره کردند)مهاجر ن سیمدرک در پار  مهاجران: هزاران مهاجر ن   روز جهان  

گذار انیدر پرونده پناهجو  د یجد کرد یاتخاذ رو  یبرا کیجمهور مکز  سیو رئ دنیتوافق با  5 --------------------- فارس( ی)خب 

 7 ---------------------------------- (وزیحامل مهاجران جان باخت)مهاجر ن قیزن مهاجر پس از غرق شدن قا کی: سبوسیل

 8 --------------------------------- دفاع کرد پهیدر کمپ کارا ت تیاز امن ونانیکودک؛ وزارت مهاجرت   کی یباال تجاوز جنیس

 10 ------------------------------------------------------------------------- ردیبپذ سبوسیرا از ل انیپناهجو  د یبا شی: اتر سا یکل

گذار  ونانیمهاجران از  شب  یشمار ب رشیپارلمان آلمان خواستار پذ ندگانینما  13 ----------------------------- آلمان( یاند)خب 

 15 ------------------------------------------------ (رنایدانست)ا تیامن یرا ناقض قطعنامه شورا لیمقام سازمان ملل، ارسائ

 17 ------------------------------------------------ (کی)سپوتنشود؟به کدام کشور پناهنده یم د،یترامپ بعد از ترک کاخ سف

 19 -------------------------------------------------- (کی)سپوتنکیسسپوتن د یرس دانیبه ز  گا یفصل الل رسمرن   نیبهب   زهیجا

 20 ----------------------------------- (یآزاد و یدوام دارد)راد سو،نیسال به ا ۴۰ها از افغان یهاکانب  پنچ: سلسله مهاجرت

 21 ----------- (وزین ورو ی) امضا کردند یهمکار  مانیمهاجرت پ نهیدر زم ا یتانیو بر  سیسوئ ست؛یپسابرک یبرا ینامه اتفاهم
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وزارت امور مهاجرین 
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 اخبار مت   کامل

 

 

 مظاهره مهاجران در پاریس،عکس: مهاجرنیوز

هزاران مهاجر بدون مدرک به مناسبت روز جهان  مهاجران در شهرهای مختلف فرانسه از جمله پاریس به 

 .دولت فرانسه شدند خیابان ها آمدند. آنها خواستار حقوق و حمایت از سوی

اسبورگ مهاجران  که دارای مدرک نیستند با  ٥٠در  شهر فرانسه، از جمله پاریس، لیون، ماریس، لیل و اسب 

 سازمان های حمایت از مهاجران به خیابان ها آمدند. آنها تحت عنوان "آزادی ، برابری و برادری" 
ی

هماهنگ

 .خواستار حقوق مهاجران از دولت شدند
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 از کشورهای آفریقانی عرص جمعه گذشته به خیابان در قلب 
ً
پاریس بیش از هزار مهاجر بدون اسناد، غالبا

در « ها با شعار "مهاجران ن  اسناد در معرض خطر" و با شعار دیگر "همه با همها هجوم آوردند. آن

 .ه نب   شمع روشن کردندین مظاهره آنها به یاد مهاجران گم شده و از دست رفتها مظاهره کردند. در اخیابان

ضان راهپیمانی خود را از ساعت 
بل بعد از ظهر از منطقه اپرا پاریس آغاز کردند. این راهپیمانی در مقا ۶معب 

شهرداری پاریس پایان یافت. تظاهرکنندگان در حایل به خیابان ها ریختند که تعداد زیادی از پلیس فرانسه 

 .آنها را مورد محارصه قرار دادند

ضان شعارهانی را مانند "قدرت میل ما هستیم" و "دولت ما را فراموش کرده است" را رسلوح راهپیمانی معب  

 .قرار داده بودند

گزاری فرانسه گقت:  ما »سب  احمد که عضو یگ از انجمن های دفاع از پناهجویان ن  اسناد است، به خب 

 بیمارستان ها را تمب   یم کنیم اما دولت ما را  افرادی هستیم که در زمان شیوع ویروس کرونا کار یم کنیم و 

 «.فراموش کرده است. مردم شب های گرم را در خانه های خود یم گذرانند، اما ما به کار خود ادامه یم دهیم

اک کنندگان دادن رسپناه برای مهاجران بود. به گفته آنها دولت به آنها توجه  یم  ندر این راهپیمانی دلیل اشب 

 .کند

کت کرده بود به مهاجرنیوز گفت:  ۳۶مویس زی مهاجرمصطف   اض روز جمعه رسر ساله افغان که در اعب 

در هوای رسد زمستان تعدادی از مهاجران از جمله زنان و کودکان هنوز در خیابان های اطراف پاریس »

 «.رسگردان هستند

 یم کنند. هوا پناهجویان از دیر مدن  است که در پ»وی به ادامه صحبت هایش اضافه نمود: 
ی

اریس زندگ

 
ی

 رسد است. برخ  از زنان و کودکان تازه به فرانسه رسیده اند. آنها در هوای رسد زمستان بدون رسپناه زندگ

 یم کنند. آنها حب  اجازه خیمه 

 شود
ی

ا مشکل مسکن دارند. باید به مشکل آنها رسیدگ  «.زدن را ندارند. پناهجویان بدون اسناد اکبر

که در این مظاهره هزاران نفر در شهرهای مختلف فرانسه در حمایت از پناهجویان تظاهرات  قابل ذکر است  

 .کردند و از سیاست های مهاجرن  دولت فرانسه انتقاد نمودند

رئیس جمهور منتخب آمریکا و رئیس دولت مکزیک درخصوص لزوم اتخاذ رویکردی جدید در قبال 

 .پناهجویان به توافق رسیدند
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

گزاری فارس، به گزارش گروه بت    روز یکشنبه در تماس رئیس جمهور منتخب آمریکا « بایدن جو »الملل خب 

در قبال مسئله « رویکرد جدید»رئیس جمهور مکزیک، در خصوص « آندرس مانوئل لوپز اوبرادور»تلفب  با 

 .پناهجویان آمریکای مرکزی به توافق رسیدند

 

گزاری ی خود اعالم کرد این دو «آرن  ن  » به نوشته خب  ، دولت انتقایل بایدن روز یکشنبه در حساب توییب 

دوستانه در قبال حل ریشه دی بشر  .ای مسائل پناهجویان اتخاذ کننددر تمایس تلفب  متعهد شدند راهب 

 به دالیل حجم
ی

باالی مهاجرت از السالوادور، گواتماال، هندوراس و جنوب  بایدن و اوبرادور بر لزوم رسیدگ

 .مکزیک به آمریکا، تأکید کردند

وزی بایدن از سوی مجمع گزینندگان  اوبرادور از جمله روسای دولب  بود که تا هفته گذشته و تأیید پب 

یک گفت   به او خودداری کرد  .آمریکا، از تب 

های دولت از ابتدای ورود به کاخ سفید شمار زیادی از طرحرئیس جمهور فعیل آمریکا « دونالد ترامپ»

 به امور پناهجویان نب   از رئیس جمهور سابق این کشور را لغو کرد که سیاست« باراک اوباما»
ی

های رسیدگ

 .ها بودجمله آن

انه در قبال پذیرش مهاجران، دستور ساخت دیوار مرزی میانترامپ عالوه بر اعمال سیاست  های سختگب 

ها در  آمریکا و مکزیک را صادر کرد. از سوی دیگر رفتار نامناسب مأموران مرزی با پناهجویان و استقرار آن

، انکمپ
ی

 .تقادات بسیاری را به دنبال داشتهای فاقد امکانات اولیه زندگ

https://www.trtworld.com/americas/biden-to-work-with-mexico-s-obrador-on-new-approach-to-migration-issues-42516
https://www.trtworld.com/americas/biden-to-work-with-mexico-s-obrador-on-new-approach-to-migration-issues-42516


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

7 

 

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

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 در جلسه
ً
ا زار شده کنگره آمریکا که برای برریس وضعیت پناهجویان در اردوگاههای مرزی آمریکا برگ  اخب 

ایط نامساعد اردوگاههای مرزی، دخب   بود، یگ از زنان پناهجو اهل گواتماال توضیح داد که به دلیل رسر

 .خردسالش بعد از ابتال به عفونت ویرویس ریه، جان خود را از دست داده است

 »تابستان امسال، 
ی

 فدرال آمریکانی یط حکیم اعالم کرد که دولت ترامپ باید در « دایل گ
دوران شیوع  قاض 

، کودکان پناهجو را که همراه والدینشان در زندانهای پناهجویان ایاالت متحده کرونا  گب  بیماری همه

 .محبوس هستند، آزاد کند

 

 

 عکس از مهاجرنیوز ،اردوگاه جدید مهاجر در جزیره لیسبوس یونان

وهای دریانی یونان به رسانه ها گقتند: این  یک زن مهاجر سومالیانی در جزیره لیسبوس یونان درگذشت. نب 

 .زن سومالیانی به امید رسیدن به اروپا پس از کار افتادن قایق در آب غرق شد

در جستجوی نجات بودند دو زن دیگر نب   در آن قایق سوار بودند که پس از سقوط قایق مدن  را در آب 

وهای دریانی یونان نجات داده شدند. بر اساس بیانیه ای مقامات یونان، بیست و چهار مهاجر  که توسط نب 

 .که همه از کشور سومایل بودند، در آن قایق حضور داشتند

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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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

د که بر اساس گزارش ها قایق در اوایل روز جمعه به ساحل لیسبوس رسیده بود. مسافران این قایق گفتن

 .سه زن هنگام عبور از مرز ترکیه، با نزدیک شدن به جزیره لیسبوس در آب افتادند

و های دریانی یونان، کشب  های نجات و یک هیل کوپب  پس از چند ساعت منطقه را  بر اساس بیانیه ای نب 

وهای دریانی   جسد زن سوم را در جستجو کردند تا اینکه دو زن زنده را در آب پیدا نمودند. پس از آن این نب 

 .آب پیدا کردند

کمیساریای عایل سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نسبت به این فاجعه جدید در دریای اژه در بیانیه 

ای واکنش نشان داد. سازمان ملل متحد در امور پناهندگان خواستار ایجاد "گزینه های منظم و امن" برای 

 م
ی

ی شودمهاجران شد تا از ادامه خطر زندگ   .ردم در دریا جلوگب 

با وجود خطرناک بودن راه برای رسیدن در جزایر یونان، مهاجران تالش دارند تا خود را به این جزایر به 

مقصد اروپا برسانند. قایق های این مهاجران از دریای اژه ترکیه به سمت یونان حرکت یم کنند. از سوی 

 در جزایر یونان خییل دشو 
ی

ایط زندگ ار است اما مهاجران با وجود این مشکالت و راه پر خطر به دیگر رسر

 .سفر مهاجرن  خود ادامه یم دهند

گذشته گوید که وضعیت در کمپ کارا تیپه، جانی که باالی یک کودک سه ساله هفته  وزیر مهاجرت یونان یم

تجاوز جنیس شده بود، بهب  است. این مقام یونان  از ایجاد یک اردوگاه دیگر که ظرفیت حدود پنج هزار 

 .پناهجو را دارد، در آینده نزدیک سخن گفت

پس از آتش سوزی ویرانگر در کمپ موریا که منتج به از بت   رفت   کامل این اردوگاه شد، مقام های مسئول 

 .ه کمپ کارا تیپه را برای اسکان دیه مهاجران و پناهجویان در کوتاه مدت آماده کنندیونان  تصمیم گرفتند ک

هفته گذشته گزارش ها مبب  بر تجاوز جنیس باالی یک کودک سه ساله در این اردوگاه به نشر رسیدند. 

، وزیر امور مهاجرت یونان از وضعیت بهب  امنیب  در این کمپ دفاع  نگاران یمحاال نوتیس میتاراخی کند. خب 

 .اجازه ندارند که وارد این کمپ شوند و وضعیت آن را بازتاب بدهند

نگاران گفت:  ، وزیر امور مهاجرت یونان به خب  این کمپ از نظر ایمب  و نظم در وضعیت »نوتیس میتاراخی

 «.بسیار خوب قرار دارد

ازدحام بیش از حد و عدم مصئونیت در کمپ موریا گفت اضافه کرد "اینجا مانند موریا میتاراخی با اشاره به 

 ".نیست. شما این گونه احساس امنیت در آنجا نیم کردید، آن یک جنگل بود

 یم ۸۵۰در کمپ کارا تیپه هفت هزار مهاجر و پناهجو زیر
ی

 ۳۲کنند. این اردوگاه در مساحت خیمه زندگ

 .است هکتار زمت   ایجاد شده
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

پس از بارش باران، بار دیگر آب به خیمه های ساکنان این کمپ راه پیدا کرد. افزون بر این، یک دخب  سه 

ساله در حال نیمه بیهویسر و خون آلود هفته گذشته از یک دست شوی پیدا شد. مقام های مسئول گفتند  

نه انتقال داده شد و گفته که باالی این کودک تجاوز جنیس شده است. این دخب  بالفاصله به شفاخا

 نب   یم
 .ز آنجا به محل دیگری انتقال داده شداشود که خانواده این قربان 

 

 اردوگاه کاراتیپه جزیره لیسبوس 

 .تا حال هیچ شخص در پیوند به این موضوع بازداشت نشده است و تحقیقات در این مورد نب   جریان دارد

برای هزاران ن  رسپناه، در  میتاراخی تاکید کرد که کمپ کارا تیپه در یک "وضعیت اضطراری" ایجاد شد تا 

 .آن اسکان موقب  داده شود

شود ین کمپ یمابه کمک اتحادیه اروپا یک اردوگاه دیگر، جاگزین  ۲۰۲۱گوید که در سال این مقام یونان یم

 خواهند کرد. وزیر امور مهاجرت یونان عالوه کرد:  ۵و در آن تا 
ی

من باورمند هستم که در »هزار نفر زندگ

 خواهد شد ۲۰۲۱ اوایل سال
ی

 «.به مشکالت به گونه اسایس رسیدگ

هزار نفر در کمپ ها و تاسیسات دیگر در  ۱۷بر بنیاد یافته های حکومت یونان، در حال حارص  بیش از 

 یم
ی

 .کنندجزایر یونان زندگ

با وجود درخواست های مکرر آتن و کمیسیون اتحادیه اروپا در سال جاری، شمار اندگ از مهاجران و 

کودک بیمار و   ۱۳۰۰پناهجویان به کشورهای دیگر اتحادیه اروپا انتقال داده شده اند. در میان این گروه، 

  .خوردساالن ن  رسپرست حضور دارند
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 Photo: Getty Images/AFP/L.Gouliamaki پناهجویان و مهاجران در جزیره لیسبوس یونان

خواهد که با توجه به وضعیت بد پناهجویان در کمپ کاراتیپه، رئیس کنفرانس اسقف های کتولیک یم

د  .اتریش باید در پذیرش پناهجویان از جزیره لیسبوس در یونان سهم بگب 

، اسقف اعظم و رئیس کنفرانس اسقف های کاتولیک شام یکشنبه به رادیوی اتریش  (ORF) فرانتس الکب 

ی اندگ پیش از جشن کرسمس در راه است و از همه نهادها خواسته یم»گفت:  شود که  یک فاجعه بشر

 «.نظر کند تواند از آن رصفکمک کنند. این اولت   بخش کمک های مورد نیاز است که هیچ کس نیم

ای دارای  الکب  ادامه داد که "حاال به نظر من، آن لحظه فرا رسیده است که نسبت به همه، خانواده ه

 ".کودک از طرف دیگران و اتریش پذیرفته شوند

این اسقف بزرگ در عت   زمان، کمک هانی را که اتریش پیش از این انجام داده بود مورد ستایش قرار داد. او 

افزود که کمک برای مهاجران باید جهان  باشد و همکاری اتحادیه اروپا هم در این بخش نیاز است. در گام 

 .ناهجویان از جزیره لیسبوس به رسزمت   اصیل یونان انتقال یابندنخست باید پ

گراید. وضعیت پناهجویان در جزایر مختلف یونان به ویژه اردوگاه کاراتیپه با گذشت هر روز به وخامت یم

ده در ماه سپتمب  امسال 
این کمپ پس از ویران شدن کامل اردوگاه موریا در نتیجه یک آتش سوزی گسب 

ید. همزمان با رسد شدن هوا و فصل زمستان، به مشکالت مهاجران در اردوگاه کارا تیپه، بیشب  از ایجاد گرد
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 گزارش هانی مبب  بر تجاوز جنیس باالی یک کودک سه تا شش ساله در این پیش افزوده یم
ی

شود. به تازگ

 .کمپ به نشر رسید

 "کمپ کاراتیپه: "موش های صحرانی نوزادان را گزیده اند  چشمدیدها  

گزاری آلمان  خب 

 

 ۲۰۲۰اردوگاه کاراتیپه در جزیره لیسبوس یونان دسمب  

ان بدون مرز مجبور شده اند واکسیناسیون تیتانوس را در اردوگاه مهاجران در   یک وزیر آلمان  گفته که داکب 

 .چراکه موش های صحرانی انسان ها و مخصوصا نوزادان را یم گزندلیسبوس آغاز کنند؛ 

گرد مولر، وزیر امور انکشاف  و همکاری های اقتصادی آلمان اوضاع در اردوگاه های پناهجویان در یونان را 

ایط "وحشتناک" حاکم در جزیره لیسبوس ابراز تاسف کرده  خراب تر از هر زمان  عنوان کرده است. او از رسر

 .است

 اردوگاه کامل  ویران   و  سوزی آتش از  پس که  است گفته "پرسه نویه پاساور گرد مولر، به روزنامه آلمان  "

وان در وضع پناهجویان در این جزیره شاهد بود". او در ت نیم را  بهبودی هیچ" لسبوس، جزیره در  موریا 

https://www.infomigrants.net/prs/stories/
https://www.infomigrants.net/prs/stories/
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ایط وحشتناک پس از آتش سوزی بهب   خواهد شد، اما متأسفانه  ادامه گفته که "همه تصور یم کردند رسر

 ."واقعیت متفاوت است

 و همکاری های اقتصادی آلمان توضیح داده: 
 
اردوگاه جدید کاراتیپه به وضوح بهب  »وزیر امور انکشاف

ان بدون مرز اکنون مجبور شدنده اند کار واکسیناسیون مرض تیتانوس را آغاز کنند،  نیست. برعکس، داکب 

 «.مرطوب توسط موش های صحرانی گزیده یم شوندزیرا نوزادان در خیمه های 

ایط در این اردوگاه که در وسط اروپا قرار دارد، وحشتناک است. مولر در ادامه  او در ادامه یم گوید که رسر

وی پناهجویان قرار دارد  ."یم گوید که "هنوز سخت ترین هفته های زمستان در پیشر

 نباید اینگونه باشد
ی

 آغاز زندگ

ایط به ویژ  دش ه برای کودکان  که در اردوگاه های پناهجویان به دنیا یم آیند بسیار بد است. مولر از بازدیرسر

 تجاوز  مورد  فرار  هنگام در  که  کردم  صحبت من با زنان افریقانی »یاد آوری کرد:  ۲۰۱۸از کمپ موریا در سال 

نشسته بودند و منتظر به دنیا مت   خایل ز  روی صیح های مراقبت و  بهداشت بدون آنها . بودند  گرفته  قرار 

 هیچ کیس نباید اینگونه آغاز شود
ی

 «.آمدن فرزندان خود بودند. زندگ

 پناهجویان گردیده است. مولر یم گوید که "ما 
ُ
این سیاستمدار خواستار تعهد بیشب  از کشورهای مبدا

در محل، در کشورهای در  مشکالت پناهجویان را در اردوگاه ها یا اینجا در آلمان حل نیم کنیم، بلکه فقط

 ."حال توسعه شان باید حل کنیم

د مولر، وزیرانکشاف و همکاری های اقتصادی آلمان  گب 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

مولر در ادامه گفته است که حفاظت بهب  از مرزهای خارخ  اتحادیه اروپا درست است، اما رسمایه گذاری 

وری است. او افزود:   نب   رص 
ُ
انداز آنها )پناهجویان( در کشورهای فقط اگر چشم »در کشورهای مبدا

ند ی راه خطرناک به اروپا را در پیش نیم گب   «.خودشان بهبود یابد، آوارگان بیشب 

 اردوگاه کاراتیپه یک منطقه آموزش نظایم بود

ین اردوگاه پناهجویان در اروپا بود، در جزیره لیسبوس آتش گرفت.  در ماه سپتمب  امسال، موریا که بزرگب 

مدت زمان  بسیار کم یک اردوگاه موقت در منطقه ای که در گذشته محل آموزش نظایم بود، سپس در 

 .ایجاد شد

هزار نفر در  ۱۷نفر در این اردوگاه جدید اسکان داده شده اند. در مجموع، بیش از  ۷۳۰۰در حال حارص  

 یم کنند
ی

 .اردوگاه های پناهجویان در جزایر یونان زندگ

، خواستار پذیرش شمار «درخواست به مناسبت عید کرسمس»نماینده پارلمان آلمان در  ۲۰۰بیش از 

ها از پذیرش شمار کنون  مهاجرین توسط حکومت فدرال بیشب  مهاجرین از کمپ های یونان شده اند. آن

 .دانند نیم کاف    را  آن قدردان  کرده اند، اما

 

 در لسبوس بعد از یک طوفان« کارا تیپه»مهاجران در کمپ 

https://www.dw.com/fa-af/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AF/a-55995645
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

ها مهاجر توانستند که از وضعیت ن  اندازه نابسامان اردوگاه های یونان نجات یابند. آن ۸۸در آخرین مورد، 

شنبه از کمپ های مهاجران در یونان، در یک هواپیما به شهر هانوفر رسیدند و احساس خویسر به روز پنج

 .هستند امن  کنند که در آستانه عید کرسمس دریم

 .ستندهای نزدیک شان هکودک بیمار با خانواده  ۱۹شامل وزارت داخله گزارش داد که این گروه 

 ا ت حال به تا  دیگر  اروپانی  کشور    مهاجر را از یونان پذیرفته است. هیچ ۱۵۱۹آلمان از ماه اپریل به این سو، 

 .است نپذیرفته یونان های کمپ  از  را  مهاجرین شمار  این

مهاجرین آنجا یک بار دیگر وخیم شد، زمان  که  در ماه سپتمب  وضعیت در جزیره یونان  لیسبوس برای 

 .کمپ موریا به آتش کشیده شد و هزاران مهاجر ن  رسپناه شدند

واقع  مهاجر که آلمان تا به حال پذیرفته است، در  ۱۵۱۹نماینده پارلمان فدرال آلمان، پذیرش  ۲۵۶برای 

هورست زی  هوفر وزیر داخله فدرال ها از مانند یک قطره آب بر سنگ سوزان یم باشد؛ به این دلیل آن

 .خواسته اند که شمار بیشب  مهاجران را از یونان بذیرد

 

 مهاجرین بعد از رسیدن از یونان در میدان هوانی شهر هانوفر

 نمایندگان: کمک های کنون  قابل قدر اند، اما کاف  نیستند

https://www.dw.com/fa-af/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AF/a-55995645
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

کنند که بعد از آتش سوزی در کمپ یمهای کنون  حکومت آلمان قدردان  با آنکه این نمایندگان از تالش

ها در موریا، اموال کمگ به یونان فرستاده است و شمار زیادی مهاجرین از آنجا را پذیرفته است، اما آن

این موارد پذیرش حکومت فدرال »درخواست شان که در اختیار دویچه وله قرار گرفته است، نوشته ند: 

 نیست. به
 
خواهیم این دلیل ما به عنوان نمایندگان پارلمان از حکومت فدرال یم قابل قدردان  است، اما کاف

 «.)...( که روند پذیرش مهاجرین از جزایر یونان را به آلمان رسی    ع کند

این درخواست نمایندگان از جانب اعضای همه جناح های پارلمان، به استثنای گروه عوامگرای دست 

 .ت قرار گرفته است، مورد حمای«حزب بدیل برای آلمان»راسب  

که بعد از آتش سوزی  « کارا تیپه»در این درخواست نمایندگان پارلمان افزوده شده است که در کمپ موقب  

ایط غب  انسان  »کمپ موریا در لیسبوس ایجاد شد، مهاجرین   یم کنند« تحت رسر
ی

، در آنجا حمام و «زندگ

علیه مهاجریب  بسیار نیازمند، همه روز صورت  خصوصتوالت وجود ندارند و نب   حمله و دست درازی ها به

د  «.یم گب 

ی اروپانی به این دلیل نمایندگان یم
خواهند که حکومت فدرال در راستای رعایت استانداردهای حقوق بشر

 .بیشب  تالش کند

 

 

https://www.irna.ir/news/84156892/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B6-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA
https://img9.irna.ir/d/r2/2020/12/21/4/157780203.jpg
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

های شورای کننده ویژه روند صلح خاورمیانه، رژیم صهیونیسب  را ناقض قطعنامههماهنگ -ایرنا -نیویورک

 .های اشغایل فلسطت   شدزمت   رس سازی این رژیم در امنیت دانست و خواستار توقف فوری شهرک

به گزارش ایرنا، نیکالی مالدینف روز دوشنبه در آخرین گزارش خود در این مسئولیت به شورای امنیت  

دوستانه در رسزمت   اشغایل آذرماه نخست وزیر فلسطت   و رسپرست هماهنگ ۲۶گفت: در  کننده بشر

 .را مشخص کردند ۲۰۲۱فلسطت   طرح پاسخ به نیازهای انسان  در سال 

 .عنوان نماینده ویژه سازمان ملل در امور لیب  فعالیت جدید خود را آغاز کند مالدینف قرار است به

پذیر در سال میلیون نفر از مردم آسیب ۱.۸میلیون دالر برای کمک به  ۴۱۷وی افزود: بر اساس این طرح، 

 ،  -عیتدرصد جم ۴۷ از  بیش–میلیون فلسطیب  را  ۲.۴۵پیش رو نیاز است. آخرین ارزیان  نیازهای انسان 

 .نیازمند به کمک تشخیص داد

 هم اشاره کرد و ادامه داد: مقامات های صهیونیسب  سازیاین مقام سازمان ملل متحد به ادامه شهرک

ق قدس اعالم کردند.  ۲۹۰آذرماه یک مناقصه  ۲۳ارسائییل در   ۲۶ در   واحدی را در شهرک گیلو در رسر

ی پارلمان  یآذرماه هم کنست ارسائیل در رای ائه خدمات ایستگاه برای ار  ۶۵ک طرح مقدمان  ایجاد گب 

 .شهری به این مناطق تصویب کرد

ها در این مالدینف به تداوم حوادث در مناطق اشغایل فلسطت   اشاره کرد و به جنایان  که صهیونیست

 .اند، پرداختمناطق مرتکب شده

شورای امنیت دانست و گفت: من همچنان از   ۲۲۳۴وی همچنت   رژیم صهیونیسب  را ناقض قطعنامه 

ف  به شدت نگرانم ی اشغایل از جمله قدس رسر ش اسکان ارسائیل در کرانه باخب   .گسب 

برابر  ۲۰۱۹را با  ۲۰۲۰اد واحدهای مسکون  ساخته شده در سال کننده روند صلح خاورمیانه تعدهماهنگ

ی و در من ۵۰دانست که حدود  اطق مهم فلسطت   که برای آینده کشور فلسطت   درصد آنها در کرانه باخب 

 .اهمیت دارند، ایجاد شده است

ها به جلو پیش برود، ایجاد یک کشور زنده و همسایه فلسطت   به مالدینف تاکید کرد: اگر هر یک از پروژه

 شود. شهرک سازی ارسائیلعنوان بخیسر از راه حل دو کشور مورد مذاکره، به طور قابل توجیه تضعیف یم

، نقض آشکار قطعنامه ف  ی اشغایل از جمله قدس رسر الملیل های سازمان ملل و قوانت   بت   در کرانه باخب 

 .است

  دو  حل راه به دستیان   انداز  چشم و  بخشد یم تعمیق وی ترصی    ح کرد: شهرک سازی، اشغالگری ارسائیل را 

د . کند یم تضعیف را  کشور   .شود متوقف بالفاصله باید  سازیشهرک همه پیشب 
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هماهنگ کننده سازمان ملل در فرایند صلح خاورمیانه خاطرنشان کرد: ادامه تخریب و توقیف ساختارهای 

دوستانه و مدارس، بسیار نگران کننده است. من از مقامات ارسائییل یم فلسطیب  به ویژه پروژه های بشر

 و اخراج فلسطیب  خواهم که به تخریب امالک فلسطیب  
ی

 .پایان دهندها ها و آوارگ

نظامیان و تحریک به خشونت ناپذیرفتب  است. همه  مالدینف اظهار کرد: ادامه خشونت، حمله به غب 

ادثه با یک رسی ح -شوند مرتکبت   خشونت باید پاسخگو باشند. من از اینکه کودکان همچنان قربان  یم

 .نگران کننده ماه گذشته در قلمرو فلسطت   اشغایل، بسیار مبهوت هستم

ند. باردیگر تاکید یم ند یا در معرض آسیب قرار گب  کنم  وی تاکید کرد: کودکان نباید هدف خشونت قرار بگب 

وهای امنیب  باید حداکبر خویشتنداری را به خرج دهند  .که نب 

سازی رژیم صهیونیسب  در  نماینده ویژه سازمان ملل متحد بار دیگر نگران  خود را نسبت به ادامه شهرک

ف  ابراز کرد و گفت: من از مقامات ارسائییل یمکرانه ب ی به ویژه در قدس رسر خواهم که برای محافظت اخب 

یس آزاد و ایمن کشاورزان به ها در برابر خشونت شهرکاز فلسطیب   نشینان ارسائییل و اطمینان از دسب 

 .الملیل عمل کنندهای خود، به قوانت   بت   زمت   

بودجه آژانس امداد و اشتغال آوارگان فلسطیب  )آنروا( اشاره کرد و   مالدینف همچنت   به وضعیت کشی

ها پناهنده فلسطیب  و به طور کامل درگب  مبارزه با  گفت: آژانس نه تنها یک حلقه نجات برای میلیون

 .است، بلکه برای ثبات منطقه نب   حیان  است ۱۹کووید

وری است و  من درخواست خود را برای پشتیبان  تجدید وی افزود: بودجه کاف  برای تداوم آژانس رص 

کننده است. خطر تشدید تنش همچنان باف  های عظیم مردم آن شکنم. اوضاع در غزه در میان رنجیم

 .است

وی یم کنیم که این مقام سازمان ملل متحد تاکید کرد: ما همچنان از موضع رصی    ح سازمان ملل متحد پب 

وع فلسطیب  های میلفقط راه حل دو کشورکه آرمان های ، مطابق با قطعنامها را تحقق بخشدهها و ارسائییل  مشر

 .تواند به صلح پایدار بین دو ملت منجر شودهای قبلی، میالمللی و توافقسازمان ملل، قوانین بین

جمهور فعیل امریکا از این کشور بعد از شکست در مجله کانادانی با اشاره به احتمال خروج رئیسیک 

 .انتخابات، از مقاصد بعدی وی پرده برداشت

، مجله کانادانی  دونالد  گزارش داد که« ماکلت   »به گزارش اسپوتنیک به نقل از القدس العرن 

جمهور فعیل امریکا اگر بخواهد بعد از ترک کاخ سفید به کشور دیگری پناهنده شود، به احتمال رئیس ترامپ

 بسیار زیاد امارات را انتخاب خواهد کرد. 

https://af.sputniknews.com/world/20201217/6142917.html
https://af.sputniknews.com/world/20201217/6142917.html
https://af.sputniknews.com/world/20201217/6142917.html
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 سفید امتناع کرد ترامپ از ترک کاخ

ین گزینه برای ترامپ است چرا که در آخرین لحظات دوره  ، امارات بهب  بر اساس گزارش این مجله کانادانی

 چندین میلیارد دالری با ابوظب  امضا کرد. 
 ریاست جمهوری اش، یک معامله تسلیحان 

د از زیر بار پرداخت مالیات فرار  توانآید چرا که در این کشور یمامارات محل امب  برای ترامپ به شمار یم

ه است.   کند؛ کاری که ترامپ در آن خب 

همچنت   میان امارات و امریکا معاهده تبادل مجرمت   وجود ندارد و این بدان معب  است که ترامپ تحت 

د. حمایت امارات قرار یم  گب 

که در کار  ترامپ ایها را در خود جای داده، بر کشور امارات به دلیل آنکه بلندترین آسمان خراش

 رود. فعالیت یم کرده است یک مقصد جذاب به شمار یم  امالک

ا این مجله کانادانی اضافه کرد که روسیه و عربستان نب   در لیست کشورهای احتمایل قرار دارند و بعد از آنه

 و فرانسه نب   مطرح شده است. نام 
 اسکاتلند، اسلوون 

های آمریکانی گزارش داده بودند که ترامپ در صورت شکست در انتخابات ریاست پیش از این، رسانه

 جمهوری، ممکن است مجبور به ترک امریکا شود. 

https://af.sputniknews.com/world/202012176142917-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-/
https://af.sputniknews.com/world/20201217/6143223.html
https://af.sputniknews.com/world/20201217/6143223.html
https://af.sputniknews.com/world/202012176142917-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-/
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یه مارکا رسمرن  رئال  مادرید که فصل گذشته با این تیم به عنوان قهرمان  اللیگا دست یافت، از سوی نشر

 .اش را دریافت کردبه عنوان رسمرن  برتر اعالم و این جایزه

ین رسمرن  سال اللیگا( همه سال به رسمرن  یگ از تیم های به گزارش اسپوتنیک، جایزه میگل مونوز) بهب 

یزه به زیدان و خوان ، این جا2020-2019شود و در فصل خشان  داشته اند، داده یماللیگا که عملکرد در 

 که هر دو 
ی

 امتیاز به دست آورده بودند، تعلق گرفت.  67لوپتگ

. تندیس میگل نونوز اما به زیدان رسید زیرا تیم او قهرمان اللیگا شده بود و این جایزه حق او بود تا لوپت
ی

 گ

ر موفق به کسب این جایزه شده است و قبل از این موفق به دریافت این جایزه نشده بازیدان برای نخستت   

 بود. 

یه مارکا داده یمناز سوی  2006-2005این جایزه از فصل  بازی برنده شدن  4شود و رسمربیان رئال با شر

 این جایزه، رکورد دار اند. 

  ال مادرید برنده این جایزه شده بودند. بار کارلو آنچلون  با رئ 1قبل از زیدان، دو بار مورینیو و 
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یه کانب  پنچ در شماره   .است کرده  منتشر  افغان مهاجران باره در  را  مقاله خود  دیروز نشر

یه یم سو، دوام دارد. اما شماری دقیق نفوس سال به این ۴۰ از  ها افغان هایمهاجرت پنویسد: سلسلهنشر

 .افغانستان و همچنان تعداد مهاجران افغان تاکنون معلوم نیست

د، اما جنگ در کشور ۱۹۷۱در سال  میالدی سیع به عمل آمد تا در افغانستان نفوس شماری صورت گب 

 .نگذاشت تا این روند پایان یابد

 .رسدمیلیون نفر یم ۳۵در حال حارص  به  شود که کل جمعیت افغانستانگفته یم

 همت   
ی

 مشخص نیست که چه تعداد مهاجر و پناهنده افغان در خارج از کشور زندگ
ً
طور تا هنوز دقیقا

 .کنندیم

ونیم تا دو میالدی شمار مهاجران افغان در خارج از کشور را حدود یک ۲۰۱۷سازمان ملل متحد در سال 

کشور دیگر جهان تخمت      ۶۰یلیون در ایران و یک صد و یس هزار افغان در نیم میلیون در پاکستان، یک م

 .کرده

یه کونب  پنچ اکنون از سال  ها تالش سو، نسبت به هر زمان دگر افغانمیالدی به این ۱۹۷۸بر اساس نشر

 .کنند که به دگر کشورها پناهنده شوندیم

یه کونب  پنچ این مقاله را دیروز جمعه به مناسبت   .الملیل مهاجران منتشر کرده استروز بت   نشر

 
 
شان را، از  کشورهای  از  افغان پناهجویان مرز  رد  یک روز پیش از این، تعدادی از کشورهای اروپانی سلسله

 .رس گرفتند

ی ویروس کرونا ر این کشور ها گفتند، مهاجران افغان را به خاطر همه  .د مرز کرده اندگب 

غزن  و دیدار مال عبدالغب  برادر رئیس دفب  سیایس طالبان در قطر با عمران در این حال مسئله انفجار در 

ونیگ جهان را تشکیل یم  از روزنامه های چانی و الکب 
 .دهندخان صدراعظم پاکستان عناوین برخ 

ان دفب  صدارت پاکستان هم در این باره نوشته که عمران خان به مال برادر و هیئت همراه او گفته که م ب  

بس فراهم د تا زمینه برای آتشها کاهش یابنها در افغانستان زیاد بوده و الزم است که خشونتخشونت

 .شود

عمران خان در این دیدار به هیئت طالبان خاطر نشان کرده که این برای افغانستان یک فرصت تارییح  بوده 

 .ژ کنندو باید اجازه داده نشود که عنارص خرابکار این پروسه را سبوتا
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 این که  نگفته قاطع طور  به اما  کرده،  یاد  ها افغان جاری صلح پاکستان به مراتب از خرابکاری در پروسه

   به عنارص 
 
 .ها اندگ  خرابکار  وی گفته

 

 

 AP Photo  کپی رایت  -    سوئیسماموران مرزی 

 ای با بریتانیا بر رس مسئله مهاجرت خب  داد و اعالم کرد دو کشور در اینسوئیس از امضای تفاهم نامه

 .اندیشندها یمخصوص به تقویت همکاری

های مهاجرن  خود قلمداد کرده در حایل نامه که دولت سوئیس امضای آنرا در راستای سیاستاین تفاهم

ان میان دو کشور امضا شده که بریتانیا راه خروج از اتحادیه اروپا را در پیش گرفته و آخرین گفتگو  ها با رهب 

 تعام
ی

 .ل پس از جدانی همچنان در جریان استاروپانی برای چگونگ

ترین اظهارات خود پس از اعالم توافق با بروکسل بر رس ادامه نخست وزیر بریتانیا در تازه بوریس جانسون،

ایط کنون  گفته است که درهای گفتگو با کشورش  مذاکرات پسابرکسیت ضمن دشوار توصیف کردن رسر

 .همچنان باز است

 شودتر یمپسابرکسیت؛ سفر با سگ و گربه میان بریتانیا و اتحادیه اروپا سخت

 اتحادیه اروپا و بریتانیا بر رس ادامه مذاکرات تجاری پسابرکسیت توافق کردند

https://per.euronews.com/2020/12/18/a-post-brexit-agreement-switzerland-and-britain-sign-memorandum-on-immigration
https://per.euronews.com/2020/12/14/post-brexit-dogs-cats-travel-between-uk-eu-becoms-more-difficult
https://per.euronews.com/2020/12/13/brexit-boris-johnson-and-ursula-von-der-leyen-agree-to-continue-uk-eu-trade-talks
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ای ضمن تایید امضای سند همکاری با بریتانیا بر رس موضوع مهاجرت یادآور دولت سوئیس با انتشار بیانیه

اما بر همکاری نزدیک بت   دو کشور در زمینه مهاجرت تاکید  شد برغم آنکه این تفاهم نامه الزام آور نیست

 .کند و زیربنانی برای حمایت دو کشور از یکدیگر در این خصوص برای آینده استیم

د در این بیانیه آمده است که تفاهم در دولت سوئیس « هاتوجه به فاصله»نامه یاد شده بخیسر از راهب 

 .کندروابط با بریتانیا فراتر از برکسیت مصمم یم است که این کشور را به حفظ و تداوم

د موسوم به توجه یا مراقبت از فاصله در اشاره به تضمت   حقوق و تعهدات پس  Mind the Gap هاراهب 

 .روداز خرج بریتانیا از اتحادیه اروپا به کار یم

های انجام اما بر اساس توافق بریتانیا ابتدای سال جاری میالدی به صورت رسیم از اتحادیه اروپا خارج شد 

ای انتقایل برای دستیان  به توافق بر رس آینده روابط با کشورهای شده قرار است تا پایان دسامب  در دوره

 .زن  ادامه دهدعضو اتحادیه اروپا، به چانه

 

 

 

 

  

  

 

 


