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 صفحه                                                                                                   عناوین                                                               

 4 --------------------------------------- داشته است ی  اروپا کاهش چشمگ هیبه اتحاد هیاز ترک انیگزارش: ورود پناهجو 

 5 ---------------------------------------------------------------------------- ينور مهاجر آلمان ته انتقالی     خهڅ ونانیله 

 7 ------------------------------------------- قرار گرفتند یبش   یاز صد خانواده در کیر تحت پوشش مساعدت ها شیب

 7 ---------------------------------------------- دیتن رس ۷مهاجران در کانال مانش: تعداد کشته گان به  قیغرق شدن قا

 8 ----------------------------------------------------- فرا خواهند گرفت یماه آموزش حرفو  9 یده ها تن در قندهار برا

 9 ------------------------------------------------------------------------------ کایدر امر  نیمهاجر  رشیپذ یکاردیکاهش ر 

ر زم  10 ---------------------------------------------------------- نفر جان باختند ۱۴کم دست ونان؛یو  هیترک د یشد لرزهی 
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 دویچوله

ن دوره زمانن سال گذشته، تعداد به مراتب کمتر پناهجویان از  ۹در  ماه نخست امسال در مقایسه با همی 

 هزار پناهجو و مهاجر از ترکیه وارد  ۱۴ماه امسال، بیش از  ۹در  طریق ترکیه وارد اتحادیه اروپا شده اند. 

 .اتحادیه اروپا شده اند

     

 

روزنامه آلمانن )ولت( به نقل از یک گزارش کمیسیون اتحادیه اروپا و خدمات امور خارجی اروپا نوشته است  

ن اتحادیه اروپا شده اند. در زما پناهجو و مهاجر از ترکیه وارد  ۵۰۰هزار و  ۱۴ماه امسال، بیش از  ۹که در 

 .رسیدهزار تن یم ۴۸مشابه سال گذشته، این رقم به بیش از 

شود که در رقم ورود پناهجویان از طریق ترکیه به اتحادیه اگر آمار دو سال با هم مقایسه شوند، دیده یم

 .درصد کاهش رونما شده است ۷۰اروپا حدود 

https://www.dw.com/fa-af/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DA%86%D8%B4%D9%85%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/a-55411750
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

وارد یونان شده اند که رقم بیشتر را نسبت به کشورهای دیگر عضو پناهجو  ۹۲۱هزار و ۱۱در سال جاری، 

ن اتحادیه اروپا نشان یم س رسیده  ۲۸۹تن به بلغاریا و  ۳۵نفر دیگر به ایتالیا،  ۲۳۳۴دهد. همچنی  تن به قتی

 .اند

قا نونن آژانس محافظت از رسحدات خارجی اتحادیه اروپا )فرانتکس( از کاهش قابل مالحظه در آمار ورود غت 

انه از ماه جنوری تا سپتمتی امسال ختی داده است
ه مدیتر  بحت 

ر
ق  .مهاجران از مست  رسر

یک توافقنامه مهاجرت را به امضا رساندند. در بخشر از این  ۲۰۱۶اتحادیه اروپا و ترکیه در ماه مارچ سال 

قانونن از قلمرو این کش امات ور به اتحادیه اروپا، اقدتوافقنامه آمده است که ترکیه باید در برابر مهاجرت غت 

د. اتحادیه اروپا هم وعده کمک های مایل به ترکیه را داده بود تا انقره به  بازدارنده را روی دست بگت 

 نماید
ی

 .پناهجویان سوریانی در این کشور رسیدگ

رکیه در اوایل سال جاری، یک تنش میان ترکیه و یونان به وجود آمد. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ت

شود. این امر سبب گردید که هزاران پناهجو به اعالم کرد که مانع تالش پناهجویان برای ورود به یونان نیم

وهای یونانن مواجه شدند ند که با واکنش جدی نت   .مرزهای یونان هجوم بتی

 دویچوله

ي. په دغو مهاجرو  ۶۶له یونان څخه به د افغانانو په شمول    نور مهاجر هم د آلمان د هانوور ښار ته راورست  ږ

ې رسپرسته افغان کوچنیان هم شامل دي ۱۷گی   .نی
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ې له هغو  ۴۸په دغو مهاجرو گی  ی د آلمان حکومت، د یونان په ټاپو  ۱۵۵۳نی منل سوو مهاجرو څخه دي ج 

 .گی د موریا کمپ تر سخت سوځیدو وروسته منلی دي

ی 
ی سنونه  ۱۸د کورنیو چارو وزارت په حواله په هغوی گی  د جرمنن ې رسپرسته تنکی ځوانان هم شامل دي ج  نی

ې د   .کلونو ترمنځ دي  ۱۷او  ۱۵نی

ی یو   ۱۸له دغو 
ې د پناه غوښتنن ی نور ټول افغانان دي او باید په آلمان گی نی ه کسانو څخه پرته له یوه سوریانی

ی ائي
. د آلمان حکومنر ی د مهاجرو د منلو بله پروسه هم پيل سی تالف په مارچ میاشت گی پر دې توافق وکړ ج 

ی پروګرام په چوکاټ گی دي د یونان د ټاپوګانو له کمپونو څخه څو سوه مهاجرو ته د راتګ اجازه   د یوه اروپانی

یدو رسه  ی  ۹۲۸ورکړي. په مجموعی ډول باید د وخت په تت  ې ناروغ کوچنیان  ۲۴۳مهاجر راوغوښتل سی ج  نی

 . ځوانان دي او پاته نور کسان بیا د هغوی نژدې خپلوان دياو تنکی 

ه سوې ده،  ۴۸په هغو  ې په یونان گی تت  ی پروسه نی
ی د پناه غوښتنن ې کم سنه کوچنیان هم  ۲۴مهاجرو گی ج  نی

ون،  ۱۱شامل دي.  ې عراقيان دوه يمنيان، درې د کامت  ې سومالیايان،  ۷نور نی ې او  ۱۵نی ې د سورنی ې  ۱۰نی نی

 .يفلسطینيان د

ی نتیجه ده. په هانوور گی 
ط د کرونا تيست منفن د نوموړي وزارت په حواله د هغوی د پرواز د اجازې اول رسر

ې تر معلومولو پوري مجبوره  ی نتیجی
د رارسیدو رسه سم هغوی باید د کرونا یوه بله آزموینه هم ورکړي او د منفن

. وروسته به دغه نوي رارسیدیلی مهاج  گی پاته سی
ن  .ر د آلمان پر نورو آیالتونو وویشل سی دي په قرانطی 

https://www.dw.com/ps/germany-immigration-greece/a-55436565
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 وعودت کنندگان

ې  ن ایالتونو،  ۱۴له دې ډیلی څخه به نی ن او نوردراین ویستفالی  ګ،  ۱۳د برلی  ې بایرن،  ۱۰باډن وورتیمبت  ې  ۶نی  نی

 ، ن ې نیدرزاکسن،  ۴تورینګی  ې راین لند فالز ته واستول سی  ۳نی ې هیسن او دوه به نی  .نی

 سایت وزارت ویب 

 

نبه ش 3خانواده بیجاشده داخلی در کنر که بر اثر جنگ و ناامنی از محالت اصلی زندگی شان بیجاشده بودند به روز 133کم دست

 عقرب( از سوی ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان والیت کنر با همکاری کمیته ناروی مساعدت شد.6)

ین ا افغانی در حضور معاون والی ، نماینده اداره مهاجرین و نهاد یادشده در مرکز دریافت کردند. 520هزار و  11 هر خانواده مبلغ

 ریافت نموده بودند.خانواده هایپیش از این نیز مواد غذایی د

 هزار افغانی هر خانواده، توزیع کرده است. 20رای سه خانواده در سرپل مبلغ ب ORD موسسه در همین حال

 مهاجر نیوز

تن رسید. به ادامه اعالم مرگ چهار  ۷شمار کشته شده گان حادثه سه شنبه گذشته در کانال مانش به 

مهاجر در کانال مانش دادستان دانکرک روز پنجشنبه از ناپدید شدن سه تن دیگر از جمله یک کودک نوزاد 

 .ختی داد

اکتوبر در اثر غرق  ۲۷نال مانش است. شمار قربانیان که به روز سه شنبه این فاجعه بارترین حادثه در کا

تن از  ۷تن رسید. دادستان دانکرک روز پنجشنبه گفت،  ۷شدن یک قایق جان شان را از دست دادند به 

 .ها ناپدید شده اندماهه در آب ۱۵جمله یک کودک 

 .تها نیسسه روز پس از حادثه دیگر امیدی بر زنده ماندن آن
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

کشته افزایش یافت. اعضای یک خانواده همه درگذشتند: یک مرد   ۷بنابراین تلفات این حادثه تراژیدی به 

 .ساله و سه فرزند آنها ۳۲ساله، یک زن  ۳۵

گزاری فرانسه گفت اعضای این خانواده مهاجر از کشور ایران بودند  .سباستیان پیوو دادستان دانکرک به ختی

 ، ساله، روز سه شنبه پیدا شد. ناپدید شدن فرزند  ۶ساله و یک پرس  ۸یک دختر اجساد دو کودک بزرگتر

ماهه یم باشد، از روز غرق شدن توسط بازماندگان حادثه ختی داده  ۱۵سوم این خانواده که یک کودک 

ن راننده قایق بودند  .شده بود. به گفته دادستان، قربانیان هنگام واژگونن قایق و غرق شدن در کابی 

مسئول تحقیقات در حال انجام همچنان تأیید کرد، دو مرد که هویت آنها مشخص نیست در دریا غرق 

 .شده و ناپدید شده اند. به گفته آنها این قایق عمدتا حامل کردهای ایران و عراق بود

 روز چهارشنبه به نی نی س گفت: 
ر . پدر، مادخانواده ما در اینجا نا امید هستند »برادر پدر خانواده قربانن

وی در توضیح گفت که خانواده برادرش "پول زیادی « و خواهرانم تمام اشک هایشان را گریه یم کنند. 

 .پرداخته کرده بودند" تا به انگلستان برسند

 هویت راننده قایق

 .روز جمعه، یک تبعه ایرانن که گفته یم شود راننده قایق بوده است به دادگاه فرستاده شد

گزاری فرانسه گفت: این مرد متولد سال دادستان  در ایران است و به عنوان راننده   ۱۹۸۳دانکرک به ختی

 شناسانی شده است
 .کشنر

چهارده تن از بازمانده گان به روز پنجشنبه در بازداشتگاه پلیس برای تحقیقات حاضن شدند. دادستان 

 «.شددر همان روزعملیات شناسانی قاچاقچیان را آغاز »دانکرک گفت: 

گزارش داده شده است. بر اساس   ۲۰۲۰حادثه سه شنبه گذشته در کانال مانش یک حادثه تراژیدی در سال

 .مهاجر در کانال مانش نجات یافتند ۶۲۰۰آگوست،  ۳۱آمارهای رسیم، از اول جنوری تا 

 

 سایت وزارتویب 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

تن  50برای   عقرب( از فراهم شدن آموزش های حرفوی 6شنبه ) 3ریاست امورمهاجرین و عودت کننده گان والیت قندهار به روز 

 عودت کننده و بیجاشده داخلی در آن والیت خبرداد.

واهند دید و موزش خماه آ 9افراد یادشده در بخش های خیاطی ،گلدوزی، پرده دوزی درساحات ولسوالی دند و مرکز قندهار به مدت 

وچک توزیع کهزار افغانی پول نقد در جریان آموزش برای اشتراک کنندگان وسایل کار نیز برای راه اندازی شغل  150عالوه بر 

 خواهد شد.

 مور اجتماعی صورت میگیرد.ا  ر هماهنگی اداره مهاجرین قندهار و ریاست کار ود IOM این پروژه از جانب موسسه

 

 

 افغانستان اسپوتینک

هزار نفر کاهش داده است   ۱۵مایل ایل  ۲۰۲۱هاجرین در این کشور در سال دولت امریکا شمار پذیرش م

ر  ۱۹۸۰که پس از سال   .باشد و ریکارد زده استترین رقم یمپایی 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

به گزارش اسپوتنیک، تصمیم اتخاذ شده توسط دولت دونالد ترامپ، رئيس جمهور ایاالت متحده امریکا با 

دوستانه توجیه شده و براساس   باشد. منافع مل یماصول برسر

، از یمن، سوریه و سومایل مهاجر نیم عالوه بر این،  جدید، امریکا بغت  از موارد استثنانی
ن  پذیرد. براساس قوانی 

ه شده است در حالیکه یک سال قبل هزار مهاجر پذیرفت ۱۸شود که در سال گذشته مایل در امریکا گفته یم

 رسید. هزار نفر یم ۳۰از آن این رقم به 

ایط مشخص را اجرا نیم ۲۰۱۹در سال  کنند، محکمه عایل امریکا تصمیم گرفت که برای مهاجرینن که رسر

 داده نشود. 
ی

 پناهندگ

 

 

 

 

https://per.euronews.com/2020/10/30/a-strong-earthquake-in-western-turkey-has-killed-at-least-six-people#spotim-launcher-widget-1275538
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 وعودت کنندگان

 

 کمزلزله شدیدی که ظهر روز جمعه غرب ترکیه و تعدادی از شهرهای یونان را به لرزه انداخت در ازمت  دست

 .کشته برجای گذاشته است  ۱۴

ن لرزه در  قبه ترکیه این زمی  متر بر اساس آخرین آمار رسیم ارائه شده از سوی مرکز مقابله با حوادث غت 
 ، نفر در مناطق ساحل غرب ترکیه کشته شدند و دو نوجوان هم در جزیره ساموس یونان پس از  ۱۲ازمت 

ن دیوار بر روی آنها جان خود را از دست دادند  .فروریخیر

های ها نفر توسط تیماند و دهنفر در این کشور زخیم شده ۴۱۹آژانس حوادث ترکیه اعالم کرده تا کنون 
کوپتر و وسایل امداد و نجات در حال تالش برای جستجوی بازماندگان هلامداد و نجات با استفاده از 

 .ساختمان ادامه دارد ۱۷ای، عملیات جستجو و نجات در هستند. بر اساس اعالم این سازمان ترکیه

ن لرزه که کانون آن در عمق  ن اعالم شده از سوی اداره لرزه نگاری آمریکا   ۱۷قدرت این زمی  ی زمی   ۷کیلومتر
انه سط مرکز لرزهو تو   .ریشتر اعالم شده است ۶.۹نگاری اروپا و مدیتر

ن و تخریب ساختماناین در حالیست که رسانه ن لرزه یاد شده را که سبب فروریخیر ها های ترکیه قدرت زمی 
 .انددر مقیاس ریشتر عنوان کرده ۶.۶در برجن شهرهای استان ازمت  شده 

ن سبب و  ن لرزه در دریای اژه همچنی  قوع سونایم در شهرهای ساحل ترکیه و یونان شده است. از سواحل زمی 
ن جزیره ساموس یونان به عنوان مناطفر نام برده یم شود جنوب غرنی ترکیه و مناطق ساحل استان ازمت  و نت 

ن لرزه و سونایم پس از آن قرار گرفته  .اندکه تحت تاثت  این زمی 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

حصار های شهرستان سفریسونایم سیالب را به کوچه و خیابان اند کههای ترکیه اعالم کردهبرجن رسانه
ن در این شهرستان تخریب شده ۲۰رسازیر کرده و بیش از   .اندساختمان نت 

 Gokmen/AP Ismailازمت   استان زده زلزله هایبخش در  ها ساختمان برجن  تخریب

دهد که بسیاری از شهروندان از بیم اند نشان یمهای ترکیه از شهر ازمت  منترسر کردهتصاویری که رسانه
ن لرزه شدید روز جمعه به خیابانلرزهپس ن به مناطق حادثهها آمدههای پس از زمی  دیده رفته  اند و برجن نت 

 .تا به زیر آوار ماندگان کمک کنند
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دع استاندار ازمت  گفته است که دولت با تمام قوا برای کمک به شهروندان حادثه دیده بسیج شده و م
 .شده که هیچ ساختمانن وجود ندارد که امدادگران استان وارد آن نشده باشند

های اجتماع با شهروندان حادثه دیده رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه با انتشار پیایم در شبکه
 .دیدگان باشدکشورش ابراز همدردی کرده و وعده داده تا با تمایم امکانات در کنار حادثه

یاکوس نخست  ی با مردم حادثه دیده ترکیه ابراز همدردی کرد. کت 
وزیر یونان هم در پیایم توییتر

ی خود نوشت:  جمهور ترکیه تماس تلفنن داشتم تا به دنبال وقوع با رئیس»میتسوتاکیس در حساب توییتر
ن  ی کنم. با وجود لرزه که هر دو کشور را به لرزه درآورد و موجب فوت چندین تن شد، ابراز همدرداین زمی 
اییط پیشاختالف  «.آمده که الزم است مردم دو کشور کنار همدیگر باشندهای موجود، در حال حاضن رسر

آقای اردوغان هم در پاسخ به توییت نخست وزیر یونان از او تشکر و با حادثه دیدگان یونانن ابراز همدردی 
ن در ادامه افزود:  ایط دشواری  اینکه»کرد. رئيس جمهوری ترکیه همچنی  ن رسر دو کشور همسایه در چنی 

ن دیگری ارزشمندتر است  خود را نشان دهند، از هر چت 
ی

 «.همبستک

 روابطش با ترکیه بر رس اظهارات آقای اردوغان دستخوش تنش شده روز جمعه پس 
ی

ن که به تازگ فرانسه نت 
ن لرزه شدید دریای اژه که بخش را تحت تاثت  قرار داد به آتن و آنکارا هانی از یونان و ترکیه از انتشار ختی زمی 

 .رسانن دادپیشنهاد کمک و یاری

 

 


