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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 صفحه                                                                                                                              عناوین                   

 4 --------------------------------------------------------------------------------- (وزی)مهاجر ن٢٠٢٠سال  یگزارش ها  دهیگز 

 5 -------------------------------------------- کنندیم حیدر برابر مهاجران را تقب سی: سازمان ها خشونت پلنیو هرزگو  بوسن  

 5 -------------------------- ستیمهاجران اخراج شده ن رشیوعودت کنندگان: افغانستان آماده پذ نی امور مهاجر ی   شیپ ر یوز 

 6 -------------------------------------------------- هاستخواندن آن تکار یجنا به معن   قانون  ی  فرانسه: بازداشت مهاجران غ

 6 ------------------------------------------------------------------ در فرانسه رسیم ی  غ یتن از مکان ها ۱۰۰۰از  شیاخراج ب

 7 ---------------------------- شد دهیما شن یاما صدا می: مورد خشونت قرار گرفتسیپار  یجمهور  دانیاردوگاه مهاجران در م

 7 ------------------------------------------------------------ اخراج کند یقنار  ر یخواهد مهاجران را از جزا یم ا یحکومت اسپان

 8 ---------------------------------------- (وزی)مهاجر نشوند؟یم ی   کرونا در آلمان واکس  روسیبر و چه زمان در برا انیپناهجو 

 8 ------------------------------------------ وزارت( تیسا بیشد ) و  عی    توز  ن  مواد غذا  شده در غور جا یخانواده ب  49 یبرا

   ورسهیشوو کورن ايهېځب فارياب ک  
 9 ----------------------------------------------- وزارت( تیسا بی) و  ېوشو  نغدي مرسن 

  یهااثی  منار جام غور ثبت آثار م
 

 10 ------------------------------------------------ جهان اسالم شد) هشت صبح( فرهنگ

 11 --------------------------------------------------------------------------------------------- موعود اثر باراک اوباما ی   رسزم
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 اخبار می   کامل

در جریان دوازده ماه گذشته هیئت تحریر مهاجرنیوز، خشونت پلیس در اردوگاه های مهاجران، وقایع سفر 
پاریس، اخراج مهاجران، گور های های دریان  در کانال مانش، ظهور و برچیده شدن اردوگاه های موقت در 

ده مهاجران در جزایر قناری را بازگو کرده است. می   و عکس های  گمنام مهاجران در کاله و ورود گسی 
در شهر کاله در گزارش آمده است که  .را در ادامه بیابید ٢٠٢٠منتخب گزارش های منتشر شده سال 

 . سازمان ها به گورهای گمنام مهاجران هویت یم بخشند 

 

  

https://www.infomigrants.net/prs/post/28723/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%AF
https://www.infomigrants.net/prs/post/28723/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%AF
https://www.infomigrants.net/prs/post/28723/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%AF
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

عکس: وزارت امور . ۲۰۱۷سید حسی   عالیم بلخ  وزیر سابق امور مهاجرین و عودت کننده گان، سال 

 مهاجرین و عودت کننده گان افغانستان

 

 

 

 

https://www.infomigrants.net/prs/post/28281/%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D8%A8%DB%8C%D8%AD-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
https://www.infomigrants.net/prs/post/28281/%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D8%A8%DB%8C%D8%AD-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
https://www.infomigrants.net/prs/post/28281/%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D8%A8%DB%8C%D8%AD-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
https://www.infomigrants.net/prs/post/29149/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

 

https://www.infomigrants.net/prs/post/28523/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%A2%D9%86-%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.infomigrants.net/prs/post/28480/%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B0%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

 

 

https://www.infomigrants.net/prs/post/28798/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7-%D8%B4%D9%86%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF
https://www.infomigrants.net/prs/post/28680/%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%DA%A9%D9%86%D8%AF
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 ناحیه کابل افغانستان ۷پته: د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، 
 

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

کند، گروه ده است. پناهجویانی که در اقامتگاه ها زندگی میدر آلمان آغاز ش ۱۹-روند واکسیناسیون در برابر ویروس کووید

 آورند. دوم اند که این واکسین را به دست می

د. سپس جریان دو ماه آینده در آلمان واکسین شونبیش از هشت میلیون نفر شامل گروه نخست اند که قرار است در 

 .شوندبرند، واکسین میکز "انکر" به سر میها به ویژه، مراپناهجویانی که در اردوگاه

 

 

های مواد کمگ غذان  را بستهجدی،  8شنبه 2  به روزآمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان والیت غور 
 خانواده بیجاشده در آن والیت توزی    ع نمود.   49به 

 . ه اند وده که قبال شناسان  شده بودبهای دولت یار، تیوره و مرکز ز ولسوایلاهای یاد شده خانواده

مک کیلو ن  2کیلو بسکویت و2کیلو دال نخود،   25کیلو روغن،   18بوجی آرد، 4های کمگ شامل بسته
داره مهاجرین و این موسسه در مرکز در حضور نماینده ا WFPباشند که از سوی سازمان غذان  جهان یا یم

 توزی    ع شد. 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

بېځايه شوو کورنیورسه  ۸۹۰له لورې د فارياب واليت دکډوالو چارو رياست په همکارۍ  WFPنړيوال سازمان 
  وشوې. 

 نغدي مرسن 

  ښارته 
ۍ د جګړو له امله د قيصار او خواجه سیی  پوش ولسوالیو څخه ددې واليت مرکز ميمن 

يادې کورن 
ۍ ته ۸راکډه شوې وې د مرغویم  په 

ۍ نغدې ورکړل شوې.  ۶۰۰۰مه هرې کورن 
 افغان 
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 ناحیه کابل افغانستان ۷پته: د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، 
 

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

اث۸  صبح، کابل: وزارت امور خارجه خیی داده است که منار جام در والیت غور ثبت آثار می 
 

های فرهنگ
 جهان اسالم شد. 

اث  ای گفته استشنبه، نهم جدی در اعالمیهاین وزارت روز سه ، که کمیته می   سازمان آموزشر
 

های فرهنگ
 جهان اسالم )آیسیسکو( در جریان سومی   اجالس فوق

 
العاده خود با ثبت منار جام در علیم و فرهنگ
اث  جهان اسالم موافقت کرده است. فهرست می 

 
 های فرهنگ

 این نشست در دهم ماه دسامیی برگزار شده است. 

های العاده این کمیته، پس از ارزیانی و مرور پروندهن سومی   اجالس فوقطبق اعالم وزارت خارجه، در جریا
،  ۲۲پیشنهادی کشورهای عضو سازمان آیسیسکو،   از شش کشور اسالیم )امارات متحده عرنی

 
اثر فرهنگ

، مراکش و عمان( مورد قبول قرار گرفته است.   افغانستان، یمن، فلسطی  

اثمیالدی در فهرس ۲۰۰۲منار جام در سال   جهان  سازمان یونسکو شامل شده بود. ت می 
 

 های فرهنگ

اثوزارت خارجه یم  کشور است که شامل فهرست می 
 

 جهان گوید که منار جام اثر فرهنگ
 

های فرهنگ
 اسالم شده است. 

 کشور در 
 

به گفته وزارت خارجه، این دستاورد مهم در راستای تقویت وجه میل، حفظ و مرمت آثار فرهنگ
 از اهمیت فراوان برخوردار است. الملیل، و تقویت پالییس دولت در عرصهسطح بی   

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

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

( ۹۹آبان  ۲۷ماه نوامیی ) رسزمی   موعود رئیس جمهوری پیشی   آمریکا با عنوانباراک اوباما کتاب خاطرات 
ترین کتاب انتشارات پنگوئن رندوم هاوس در سال جاری میالدی ها آمد و به پرفروشبه پیشخان کتابفروشر 

ای که اولی   جلد از مجموعه دو جلدی صفحه ۷۶۸ترین کتاب سال تبدیل شد. این کتاب و محبوب
کند. نارسر این  ست، ماجراهای کارزار انتخابان  و دوران ریاست جمهوری وی را روایت یماوباماخاطرات 

 .کتاب هنوز تاری    خ انتشار جلد دوم را اعالم نکرده است

 

 

 

 

https://img9.irna.ir/d/r2/2020/12/26/3/157788130.jpg

