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 صفحه                                                                                                   عناوین                                                               

 4 --------------------------------------------- چولهیبه آلمان منتقل شدند _دو  ونانیاز  گر ید یپناهجو  ۱۲۰به  کینزد

انهیمد   یوبډ تر  ښد ک ک    تر
 
 5 ---------------------------------- ړیمهاجر خپل ژوند له السه ورک ر ډی خهڅ ۹۰ ک    هښپي دن

 6 ------------------------------------------------------- .شد عی    توز  ن  غذا ت  در غور مواد غ  داخیل جاهیب لیفام ۶۱ یبرا

انهیمد یهاشان در آبحامل قیواژگون شدن قا جو در ن  پنج پناه  7 ---------------------------------------- جان دادند تر

  ستمیطرح اصالح س یها رو  یبا وجود دشوار  هوفر ی  ز 
 

 یا پناهندک
 

 8 -------------------------- زو یدارد _ مهاجر ن ستادک

 8 ------------------------------------- چولهیکند _ دو   بیرا به ماندن در افغانستان و عراق ترغ کا یامر  خواهد فرانسه یم

گزار  تیسا بیکرونا در کشور جان باختند)و   روسیمبتال به و  مار یب ۱۰ساعت گذشته  ۲۴در   10 ----------- شانه( یختر

 10 ---------------------------------------------------------------------------------------- شد لیروز تعط ۱۷کرونا؛ لبنان 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

شمار دیگری از کودکان پناهجو و خانواده هایشان از کمپ های یونان به آلمان منتقل شدند. بر اساس 

کودک   ۴۲کودک بیمار با اعضای نزدیک خانواده هایشان و   ۴۳معلومات وزارت داخله آلمان در مجموع 

 .همراه انتقال داده شدندزیر سن بدون 

     

 

کودک زیر سن بدون همراه به   ۴۲خانواده و  ۱۸پناهجو به شمول  ۱۱۷وزارت داخله آلمان اعالم کرد که  

تن  ۲۱کودیک که با خانواده هایشان به آلمان رسیده اند،   ۴۳میدان هوایی هانوفر آلمان رسیدند. در میان 

وارد قرار است در ایالت های مختلف آلمان تقسیمات شوند. به این  آنها به شدت بیمارند. پناهجویان تازه

 تن یم ۱۱۹۲ترتیب شمار پناهجویایی که از ماه اپریل تا کنون به آلمان انتقال داده شده اند، در مجموع به 

  .رسد

م  حکومت آلمان بعد از آتش سوزی ویرانگر در کمپ پناهجویان موریا واقع در جزیره لیسبوس یونان تصمی

 .تن از خانواده های پناهجویی را که در یونان مستحق حفاظت شناخته شده اند، بپذیرد ۱۵۵۳گرفت که 

 ساله افغان در آلمان پیلوت شد؟ ۱۹چگونه مهاجر 

https://www.dw.com/fa-af/%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B2%DB%B0-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF/a-55566849
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ی سهیم شده است که بعد از آتش  ۴۰۰عالوه بر آن آلمان در پذیرش  پناهجوی زیر سن بدون همراه نی 

به مناطق خشکه و غی  جزیره یی این کشور منتقل شده اند. آلمان  سوزی در موریا توسط حکومت یونان

 .پناهجو را وعده داده است ۱۵۰از این میان پذیرش 

بعد از موافقت حکومت فدرال   افزون بر این هورست زی  هوفر، وزیر داخله آلمان پیش از این در ماه مارچ

را همراه با اعضای نزدیک خانواده کودک بیمار   ۲۴۳تصمیم گرفت که در چارچوب یک اقدام امدادی 

هایشان از یونان پذیرش کند. بنا بر معلومات وزارت مربوطه در این برنامه در مجموع یازده کشور عضو 

 .اتحادیه اروپا و همچنان ناروی و رصبستان سهم گرفته اند

ک حکومت فدرال و ایالت های آلمان به ایالت ها ت قسیمات یم  این پناهجویان براساس یک طرح مشیر

ی در نظر گرفته یم  و به ویژه نیازمندی های صیح افراد تازه وارد نی 
ی

 گردند. در این تقسیمات روابط خانوادیک

 .شود

 مهاجر نیوز

ۍ د ډوبیدو په پیښه یکې د ملګرو ملتو د مهاجرینو د سازمان د معلوماتو پراساس، په 
انه یکې د یوې کښتر

مدییر

ۍ یکې  ۹۰له 
ې تر اوسه پورې  ۱۲۰څخه ډیر مهاجر خپل ژوند له السه ورکړی. په دغه کښتر تنه سپاره ول چ 

ی له اوبو څخه راایستل شوي دي ۳۱  .جسدونه یی

ه ورځ ې دغه پیښه تی   المللی سازمان )آی او ام( په ژنیو یکی اعالن کړی چ 
ی منځ را ۱۲د نومیر په  د مهاجرینو بی 

ۍ د یوې  ی »ته شوې. د دغه سازمان غړو د کښتر ر
ې د لیبیا د «وحشتناکې پيښی ی پر اساس یی څخه خیر ورکړی چ 

ې ته تر 
 .ډیر مهاجر خپل ژوند له السه ورکړی دی ۹۰ساحل میحی

ې څخه  ر
ې ته انتقال  ۴۷د لیبیا ساحلی ساتونکو او کب نیونکو د یادې پیښی  .کړي  کسان له ژغورلو وروسته وچ 

ی  ، چ  ۍ یکې د کوچنیانو او ښځو په شمول احتماأل »د دغه سازمان په یوه اعالمیه یکی راغلی
  ۱۲۰په دغه کښتر

ی د قربانبانو د « کسه سپاره وه.  ر
ی پيښی

ی
کسانو جسدونه ایستل شوي او د نورو قربانیانو   ۳۱تر اوسه پورې ددغ

 .د پیدا کولو کوښښ روان دی

 المللی سازمان همدا
ی و ورځو یکی د دوو کوچنیو بادي کښتیو د چپه کیدو خیر د مهاجرت بی  رنګه په دوو تی 

ی  ر
ې د دوو کوچنیانو په شمول پکښی ی یوازې  ۱۹هم ورکړی چ 

تنه په سمندر یکې ډوب شوي. اوسمهال د ژغوریی

انه یکی فعالیت کوي. د 
ۍ په دریو « اوپن آرمز»یوه کښتر په مرکزي مدییر ی سازمان دغه کښتر

د غی  دولتر

 .تنه ژغورلی دي ۲۰۰ عملیاتو یکی 
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یدو او اروپا ته د رسیدو په  ې څخه د تی  ې له بحی 
ایی د روان میالدي کال له پیل څخه تر اوسه پوري د مدییر

 المللی سازمان له قوله ژغورونکی   ۹۰۰موخه شاوخوا 
ی کسانو خپل ژوند د السه ورکړی. د مهاجرت د بی 

أ ن ې لپاره اکیر
يځواکونه د پناه غوښتونکو د ژغوریی  .اوخته سیمې ته رسی  ږ

 ،  المللی سازمان همدرانګه ویلی
ی ی  ۱۱د مهاجرت بی  ې ښایی ل شوي چ  ته لیبیا ته لی  ږ زره اضافه مهاجرین بی 

ی قاچاق او »هغوې 
د بشر د حقوقو د تر پښو الندي کیدو د خطر، بندي کیدو ، سؤ استفادې، انسایی

ی « استثمار
 .له ګواښ رسه مخامخ شر

 سایت وزارتویب 

 

ی خانه و یک کیت پوشاک گرم از کمک های دفیر   UNICEFهر خانواده سه تخته کمپل یک سیت ظروف آشی 

 هاجرین این والیت و موسسه یاد شده توزی    ع شد. با حضور نماینده امور م

لینه، شهرک تولک، قریجات میدان بره ولسوال های چهارسده، دو   این خانواده ها به دلیل نا امتی ها از

وز کوه بیجا شده بودند.   خانه مربوط مرکز فی 
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 سالم وطندار

 

انه جان دادهشان در آبحامل جو در ی  واژگون شدن قایقپنج پناه  .اندهای مدییر

 .های لیتر واژگون شده استدیک آبجو بوده و در نز پناه ۱۰۰های امدارسان، این قایق حامل به گفتۀ گروه

 .اندشده جو نجات دادهها پناهاین قایق، دهدر ی  واژگون شدن 

های جویان در آبجویان را به عهده داشته، گفته است که قایق حامل پناهیی که عملیات نجات پناهموسسه

انه واژگون شده است  .مدییر

ی نجاتاین موسسه جزئیایر بیش   ۵اد، گان دو نوز یافتهتری در این در باره نداده، اما گفته است که در بی 

 .اندکودک و دو زن باردار دیده شده

جو که قصد رسیدن به اروپا را پناه ۷۵۰تر سازمان ملل در گزارشر گفته بود که در سال جاری، بیش از پیش

انه غرق شدهداشتند، در آب  .اندهای مدییر
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 اتحادیه 
ی

هورست زی  هوفر، وزیر داخله آلمان فدرال در مذاکرات دشوار راجع به اصالح سیستم پناهندیک

ین اروپا بر هدفش تاکید دارد. او یم خواهد که مقام های اتحادیه اروپا تا پایان سال روان در مورد مهمیر 

 .نکات به توافق برسند

ت گو با همکارانش در اتحادیه اروپا گفت که سطح انتظاراافزون براین، زی  هوفر روز جمعه قبل از آغاز گفت

 .از این جلسه نباید بسیار باال باشد

، جلسه دیگری را برای ۲۰۲۰نوامیر  ۱۳زی  هوفر امروز جمعه )
ی

د طرح اصالح سیستم پناهندیک ( برای پیشیر

 .دیدار وزیران داخله اتحادیه اروپا در بروکسل برنامه ریزی کرد

ی  بیماری کرونا، قرار شد که این کنفرانس به صورت ویدیویی برگزار شود. افزون براین به خاطر همه گی 

ی در دستور جلسه این مذاکرات قرار گرفت  .پس از حمالت هفته های گذشته، مبارزه علیه تروریسم نی 

زار دسمیر برگبه گفته وزیر داخله آلمان فدرال، دیدار وزیران داخله اتحادیه اروپا که قرار بود در اوائل 

شود، باید به تعویق انداخته شود. زی  هوفر گفت، روز پنجشنبه مطلع شده است که این قرار مالقات با 

 .یک جلسه مهم وزیران مالیه اتحادیه اروپا همزمان شده است

د ایبوضعیت را دشوارتر یم کند... اما ما »او گفت، به این خاطر باید به دنبال یک قرار جدید باشیم و این 

 «.حداکیر تالش مان را بکنیم تا دست کم در مورد مسائل مهم با یکدیگر به توافق برسیم

 از کشورها گفتگوهایی انجام شود، به طور مثال با  
به این خاطر باید در هفته های آینده هنوز با برچی

 .کشورهای عضو گروه ویشگراد و کشورهای جنویر عضو اتحادیه اروپا

 اتحادیه اروپا ار کمیسیون اتحادیه اروپ
ی

ائه  ا در ماه سپتمیر یک بسته جدید را برای اصالح سیستم پناهندیک

 .کرده بود. کشورهای عضو اکنون راجع به این پیشنهادها مذاکره یم کنند

 

ه پاریس بگوید  ب، وزیر خارجه ایاالت متحده امریکا، در سفرش خواهد به مایک پومپئو حکومت فرانسه یم

وهای خود را از افغانستان و عراق خارج کند. پومپئو هفته آینده به فرانسه سفر   که ایاالت متحده نباید نی 

 .کندیم
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 وعودت کنندگان

     

ها که ترامپ گزارشژان ایو لو دریان، وزیر خارجه فرانسه روز جمعه در یک مصاحبه تلویزیویی راجع به این  

وها از افغانستان را تشی    ع بخشد، گفت: یم ی کاری باید صورت ما فکر نم»خواهد خروج نی  کنیم که چنی 

د ی صورت نگی  ی در عراق نی  ی ی چی  ی خواهیم گفت که چنی  د. ما همچنی   «.بگی 

اده اق التیماتوم دهای عر حلقات سیاش و منابع دیپلوماتیک گفته اند که پومپئو در ماه سپتمیر به مقام

وهای امریکایی نشود، همه پرسونل امریکایی  است که اگر حکومت این کشور مانع حمالت فزاینده علیه نی 

 .کننداین کشور را ترک یم

ی شامل آجندای  ق میانه و مناسبات با چی  لو دریان گفته است که موضوعایر چون عراق، ایران، تروریسم، رسر

  .بحث با پومپئو است

وهای امریکایی را در ماه اکتوبر گفت که یم ترامپ دسمیر از  ۲۵یعتی « تا کریسمس»خواهد همه نی 

 .افغانستان خارج کند

های ارشد ایاالت متحده امریکا تالش کردند در این رابطه وضاحت دهند. پس از این اظهارات ترامپ، مقام

وهای امریکایی در افغانستان در اوایل از جمله رابرت اوبراین، مشاور امنیت مل ترامپ گفت که شمار  نی 

 .یابدتن کاهش یم ۲۵۰۰به حدود  ۲۰۲۱

کند. سفر پومپئو پومپئو روز دوشنبه هفته آینده با امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در پاریس دیدار یم

ی  وع سلسله سفرهای بی  ، قطر و کیه، گرجستان، ارسائیل، امارات متحده الملل او به تر به فرانسه رسر عریر

 .عربستان سعودی است

https://www.dw.com/fa-af/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D8%B1%D8%BA%DB%8C%D8%A8-%DA%A9%D9%86%D8%AF/a-55592437
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 ۱۳۹۹عقرب  ۲۴

گویند که در دهند و یممورد تازۀ ویروس کرونا در کشور خیر یم ۶۶مسووالن وزارت صحت عامه از ثبت 

 اند. تال به ویروس کرونا در چهار والیت کشور جان باختهروز گذشته ده بیمار مبیک شبانه

دو  –روز گذشته پنج بیمار در کابل، دو که در یک شبانهعقرب( اعالم کرد  ۲۴)شنبه، وزارت صحت عامه 

 اند. بیمار در بلخ و غزیی و یک بیمار دیگر در والیت دایکندی بر اثر ابتال به ویروس کرونا جان باخته

روز گذشته گوید که در یک شبانهن با نشر آمار روزانۀ ابتال به ویروس کرونا در کشور یماین وزارت همچنا

ساعت   ۲۴است. با این حال، در  های طتر کشور بررش شدهنمونۀ مشکوک این ویروس در آزمایشگاه ۱۷۰

 مورد مثبت ویروس کرونا در پنج والیت کشور ثبت شده است.  ۶۶گذشته 

مورد در زابل  ۲مورد در کابل،  ۶مورد در قندهار،  ۲۶مورد در بلخ،  ۳۱حت عامه، بر اساس آمار وزارت ص

 و یک مورد دیگر در والیت نیمروز ثبت شده است. 

بیمار  ۲۷روز گذشته از سوی دیگر، بر اساس ارقام ارایه شده از سوی وزارت صحت عامه در یک شبانه

 اند. یاب شدهمبتال به ویروس کرونا در کشور دوباره صحت

تن افزایش یافته است. از  ۳۵هزار و  ۴۳به این ترتیب، شمار مجموغ مبتالیان ویروس کرونا در کشور به 

تیجۀ ابتال به این ویروس، نتن دیگر در  ۶۰۵هزار و و یک یاب شدهتن دوباره صحت ۶۳هزار و  ۳۵این میان 

 اند. جان باخته

گزاری افق  دقیقه پیش  36 خیر

https://ufuqnews.com/archives/author/m_noori
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

نوامیر جهت مقابله  ۳۰تا  -شنبه-تعطیل رسارسی در لبنان به تصمیم شورای عال دفاع این کشور از روز 

.با شیوع کرونا آغاز شد

 

ه، تعطیل رسارسی   ۳۰تا  -شنبه-در لبنان به تصمیم شورای عال دفاع این کشور از روز به نقل از النشر

 .نوامیر جهت مقابله با شیوع کرونا آغاز شد

د امور لبنان پیشیر از شهروندان این کشور خواست تا به نخست« حسان دیاب» وزیر دولت پیشر

 .ها مقید باشنددستورالعمل

اند و بنا بر آمار تن جان باخته ۷۹۶مبتال شده و از این میان  نفر در لبنان به کرونا  ۶۰۷هزار و  ۱۰۲تاکنون 

ی هفته ، به طور میانگی  هزار نفر به  ۱۱ای وزارت بهداشت این کشور، در لبنان با جمعیت شش میلیویی

 .شوندکرونا مبتال یم

 .روز دیگر ادامه دارد و در صورت لزوم قابل تمدید است ۱۷تعطیل رسارسی در لبنان تا 

ی از ساعت همچن ی منع آمد و شد در رسارس این کشور برقرار خواهد بود و  ۱۷ی   فردا ال پنج صبح، قوانی 

ل خود را ندارد ی  .هیچ کس در هیچ ساعتر حق خروج از میی
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