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

 

وزارت امور مهاجرین 

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

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 صفحه                                                                                                   عناوین                                                               

 یدر اروپا در ماه جون قو  انیشمار پناهجو 
 
 4 -------------------------- وله( چهیاست) دو  افتهی شیافزا ا

 5 ----------------------------------------- وله( چهیآلمان را متنوع کرده اند) دو  ی  مهاجران فرهنگ غذا

 8 ----------------------------------- (وزین ور ی) ایاز راه در  ا یتانیبه بر  قانوی  ی  مهاجرت غ یرشد پنج برابر 

 9 ----------------------- (وزی) مهاجر نسیشدن اردوگاه ها در شمال پار  هیبرگشت مهاجران پس از تخل

ناهجو را نجات داده اند) نجات تا حال ده ها هزار پ خصویص یها کار شناسان سازمان ملل: کشت  

 10 ------------------------------------------------------------------------------------------ (وزیمهاجر ن

 12 --------------------------------- (وزیاز آلمان) مهاجر ن ۲۰۱۹اخراج مهاجران در سال  انی   م شیافزا

 » ی   اول یبرگزار 
 

 13 ------------------------------------- (وزیدر آلمان) مهاجر ن «سایدر کل روز پناهندگ
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 ناحیه کابل افغانستان ۷پته: د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، 
 

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 افزایش یافته است. ب ۵۰۰هزار و  ۳۱شمار پناهجویان در اروپا در ماه جون به حدود 
ً
ا نفر رسیده و قویا

 .اندیم کرونا استتر از زمان های قبل از پآنهم این رقم تاهنوز آشکارا پایی   
     

 

 اتحادیه اروپا
ی

 خت مالتا از افزایشروز پنج شنبه در والتا پایت (Easo) اداره حمایت از امور پناهندگ

 در ماه جون خبر داد. پیش از این مجله آلمان  
ی

 در باره ارقام جدید گزارش« اشپیگل»تقاضاهای پناهندگ

 .داده بود

 ۳۹هزار و  ۲۸کشور اتحادیه اروپا و همچنی   ناروی و سویس در ماه جون   ۲۷براساس این گزارش، در 

 ثبت شده است که سه براب
ی

ر بیشبر از ماه یم بوده است. بر عالوه آن تعدادی از تقاضای جدید پناهندگ

 به 
ً
 نب   ارائه شده است که مجموعا

ی
 .مورد یم رسد ۵۰۰و  ۳۱تقاضاهای مجدد پناهندگ

https://www.dw.com/fa-af/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D9%88%D9%86-%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%8B-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/a-54572271
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 ناحیه کابل افغانستان ۷پته: د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، 
 

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 کاهش 
ً
در اوج بحران کرونا که محدودیت های سفر در کشورهای اروپانی وضع شده بود، مهاجرت ها قویا

 
ی

دازه اروپا توضیح داده است که در ماه مارچ تعداد مهاجران به ان یافته بود. دفبر حمایت از امور پناهندگ

 .ماه جون بوده است

 اروپانی « اشپیگل»مجله 
 نوشته است که کمیساریای عایل ملل متحد در امور پناهندگان نب   مانند این دفبر

 ۵۱۷و   رهزا ۱۰روند رو به افزایش مهاجرت ها را ثبت کرده است. براساس این گزارش در ماه جوالی 

انه و  ه مدیبر های بحب  ق اروپا به کشورهای  ۹۵۳۴مهاجر از مسب  نفر در ماه جون از طریق جنوب شر

 .انداروپانی آمده

قانون  از  ۸۶۵۰فرانتکس یا آژانس حفاظت از مرزهای خارجر اتحادیه اروپا در ماه جوالی  مورد عبور غب 

 .اه جون بوده استمرزها را ثبت کرده است که حدود یک سوم بیشبر از م

 اتحادیه اروپا از آغاز سال به این سو 
ی

تقاضای  ۱۰۰هزار و  ۲۱۲براساس گزارش دفبر امور پناهندگ

 در دولت های اتحادیه اروپا، ناروی و سویس ارایه شده است که 
ی

 از همی   دوره  ۳۷پناهندگ
درصد کمبر

 .زمان  سال گذشته است

گذاری مهاجرت بر فرهنگ غذانی آلمان  رستورانت  و عرنر همه بیانگر تاثب 
، ایران  ها هستند. های افغان 

خان ها  هپس از بحران مهاجرت به اروپا، تنوع غذانی در آلمان بیشبر شده است. آیا مهاجران نب   در این آشبر

 کنند؟کار یم
     

 

https://www.dw.com/fa-af/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF/a-54551617
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 ناحیه کابل افغانستان ۷پته: د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، 
 

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

شود، فالفل و غذاهای دیگر ساالد جعفری )تبوله(، بابا غنوج که از بادنجان سیاه و انار درست یم

 .تر کرده استها را در آلمان رنگی   فهرست غذاهای رستورانت

. وی همراه با از سوریه به آلمان مهاجرت کرد  ۲۰۱۵ای است که در سال ساله ۲۷اهان، مهاجری صالح د

ما مهاجران بسیاری غذاهای »کند: شماری دیگری از هموطنانش در "ایمبس رفوات" در برلی   کار یم

 عرنر را به خیابان»او یم افزاید: «. جدید را با خود به آلمان آوردیم
های برلی   ما غذاهای خیابان 

 .«آوردیم

گذاری شان بر فرهنگ غذانی در آلمان فقط یک نمونه کوچک هستند. راگای  این گروه از مهاجران و تاثب 

ان آلمان یم " بوده و الشمرقه، آشبر  و عضو انجمن آشبر 
ی

گوید که آلمان همیشه یک "کشور چند فرهنگ

ده است. پس از جنگ شیب  و تحول دچار تغ ۲۰۱۵اش بعد از ورود مهاجران در سال فرهنگ غذانی 

 .ر به این کشور، غذاهای جدید نب   وارد آلمان شدها کارگر مهاججهان  دوم و ورود میلیون

 

ی است  صالح، مهاجر سوریانی که در آلمان مرصوف آشبر 

الشمرقه که متولد مرص است، یم گوید قبل از همه غذاهای عرنر مثل بامیه، یا سوس ادویه چاکاالکای 

شاورما نب   حاال در کنار کباب »های مخصوص موجود اند: ها به این فقط در فروشگاهافریقانی از سال

 عرنر است
 .«دونر بازارها را گرفته است. شاورما نویع ساندوی    چ گوشتر

های آلمان )دهوگا(، تنوع غذانی در کشورش را ها و رستورانتردن، مدیرعامل اتحادیه هوتلساندرا وا

هیچ بخش دیگری مثل صنعت »باشد: های مختلف یمنظب  یم خواند و آن را مدیون کارمندان  از ملیتنر 

 ۳۴ته میالدی براساس آمار آژانس کار فدرال آلمان تا اخب  سال گذش«. مهمانداری در آلمان متنوع نیست

https://www.dw.com/fa-af/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF/a-54551617
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 ناحیه کابل افغانستان ۷پته: د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، 
 

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ها که بیمه اجتمایع پرداخته اند، افرادی با منشای خارجر ها و هوتلدرصد از افراد شاغل در رستورانت

 .بوده اند

 که به عنوان پناهجو وارد آلمان نشده اند نب   محاسبه شده اند؛ مثال 
در میان این افراد مهاجران 

 از ا قرارداد کاری به آلمان آمده اند. اما آمار رصییحدانشجویان، همرسان خارجر و یا کارگران خارجر که ب

ه تعداد مهاجران  که در بخش مهمانداری کار یم کنند، از سوی آژانس کار فدرال ارائه نشده است. آماری ک

تن از سوریه هستند. هشت  ۱۳۷۸۳درصد از این افراد،  ۳۴ارائه شده فقط به این اشاره کرده که در میان 

 .کنندد در "ایمبس رفوات" کار یمتن از این افرا

ان حرفه ای؟  آشبر 

 به دنیا آمده و ریشه سوریانی دارد، یم« ایمبس رفوات»ایمان عضاوی، مسئول 
آنها »گوید: که در برلی  

در رستورانت او مهاجران « گذارند. فرهنگ غذانی آلمان تاثب  یم  پزند، بر)مهاجران( با غذاهانی که یم

ین نحو یماجازه یافتند فهرست غذانی را خودشان تهیه کنند. مثال صالح "مولوخیا"  پزد، غذانی را به بهبر

اش آن را یاد گرفته است. او با خنده یم گوید: شود و صالح در خانهعرنر که از گیاه ملوخیه ساخته یم

 .«ها از این غذا بسیار خوششان یم آیدآلمان  »

موزی حرفه گوید در مورد مهاجران  که خود را برای دوره های کارآانستیتوت فدرال کارآموزی در آلمان یم

ان یم گوید شمار اندگ دوره های   ی ثبت نام کرده اند، آماری وجود ندارد. اما انجمن آشبر  در بخش آشبر 

 .کارآموزی را آغاز کرده اند

 

 جریان تهیه کردن فالفل در رستورانت رفوات در برلی   

https://www.dw.com/fa-af/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF/a-54551617
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 ناحیه کابل افغانستان ۷پته: د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، 
 

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

یگ همیشه مورد عالقه جوانان نیست. در کنار این  ریچارد بک، رئیس این انجمن یم گوید این کار فب  

ی کردن  بسیاری از جوانان یم خواهند درس بخوانند. عالوه بر این، بسیاری از مهاجران جوان بعد از سبر

وع یم وع یمی مهاجران  که دوره حکنندز به گفته او، بسیار دوره ادغام به تحصیل شر کنند آن رفه ای را شر

ان ناکایم مهاجران در امتحان نهانی دوره های کارآموزی باالست. کسان  که »رسانند: را به پایان نیم
مب  

که   ادامه بدهند، باید امتحان کتتر بدهند که نیاز به دانش زبان سطح باال و فارغ التحصییل از مکتب دارد 

 .به گفته وی بخش عمیل برای بسیاری از آنها آسان تر است. «در بسیاری از کشورها ممکن نبوده است

ی تغیب  رشته یمبرج   دهند. یگ از آنها صالح است. وی اصال یک میکانیک آموزش یافته در ها به آشبر 

ی قبال برای وی فقط یک شگریم بود:  از پنج ماه قبل »بخش تعمب  ماشی   یم باشد. وی یم افزاید آشبر 

ی برایم یک ح ین غذاها زمان  گفت که سفارش یگ از « رفه شده است. آشبر  صالح این جمله را پشت ویبر

یان آلمان  اش را یم گرفت؛ وی یک خوراک تبوله و باباغنوچ سفارش داد  .مشبر

 

اند تا خود را به بریتانیا تعداد کسان  که در هشت ماه نخست سال جاری میالدی از کانال مانش عبور کرده
 .هددبرابری را نشان یم ۵برسانند، در مقایسه با دوره مشابه در سال گذشته رشدی 

گزاری اسکای بریتانیا، از ابتدای سال جدید میالدی تا کنون حدود  ا نفر ب ۳۴۳هزار و  ۴بنا بر گزارش خبر
اند. این در حایل است که در اند و وارد خاک بریتانیا شدههای کوچک خود، از کانال مانش گذشتهقایق

 .یتانیا شده بودندنفر از این طریق وارد بر  ۸۵۷میالدی تنها  ۲۰۱۹مدت مشابه در سال 

 .نفر بوده است ۲۲۹۷میالدی نب   تنها  ۲۰۲۸این آمار در کل سال 
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 ناحیه کابل افغانستان ۷پته: د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، 
 

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 .رسانندهای ربوده شده از سواحل فرانسه و بلژیک خود را به بریتانیا یماغلب این افراد با قایق

 کرده بودند. در هشت ماه سال جاری  ۲۰۱۹بسیاری از این افراد در سال 
 
میالدی خود را ایران  معرف

 از این مهاجران را تشکیل یممیالدی نب   بار دیگر ایران  
ی

ل از  ود امسادادند، با این وجها گروه بزرگ
، آفریقانی و خاورمیانه بیش از گذشته در میان این مهاجران دیده یمکشور   .شودهای مختلف آسیانی

ای از مهاجران امسال، سوری یا از سایر کشورهای جنگ زده مانند یمن، افغانستان، سودان تعداد فزاینده
 .و کشورهای آفریقای غرنر هستند

 یم کنند. این در  ۴۰۰تا  ۳۰۰بی   
ی

 نامناسب زیر پل بزرگرایه در سان دون  زندگ
ً
ایط کامال مهاجر در شر

حالیست که مهاجران دوهفته پس از تخلیه شدن اردوگاه اوبرویلییه در شمال پاریس برگشتند. سازمان های 
دولتر تخلیه شدن اردوگاه ها را راه حل برای مشکالت مهاجران نیم دان  .ندغب 

 رئیس هانری یب  پ مورد  این در . دش تخلیه روان گذشته  جوالی ۲۰ در  اریسپ شمال در  اوبرویلییه اردوگاه
 دوباره هفته چند  ر د ها  اردوگاه هک  است اضحو  دید، واهیمخ سپتامبر ر د: »تگف  فرانسه در  مهاجرت اداره
 «.دشون یم ایجاد 
 حدود  خلیه،ت از  پس هفته دو  ز ا کمبر . دزدن مهخی محل همان در  وبارهد مهاجران که  تنگذش زیادی زمان

 ز  پاریس شمال ر د  اوبرویلییه  اردوگاه ر د که  نفر  ۱۵۰۰
ی

. دبرگشتن آنها  از  زیادی تعدادی کردند،  یم ندگ
  ها  خیمه ر د دون   سان ر د بزرگرایه لپ زیر  در  رنف ۴۰۰ تا  ۳۰۰ بی    اکنون

ی
  هاجرانم این. دکنن  یم زندگ

ً
ا  اکبر

 .دهستن افغانستان ز ا و  تنها  های مرد 
   انوادهخ نام خواستن که ۶۵ اتوپیدیا انجمن از  مایل

ی
 آنها، یانم در : »تگف  مهاجرنیوز  به شود  رفتهگ  اش گ

 دوباره همی    برای ،د داشتن اداری مالقات قرار  وز ر  آن در  دیگر  رج  ب نبودند، ردوگاها تخلیه نگامه در  برج  
 .«آمدند آنجا  در 
قانون   کانم این فقط که  هستند  ب   ن وارد  تازه هاجرانم تبعیدی، دها ص این یانم در   .دیافتن اسکان برای را  غب 
  مکتب ها آن برای خیابان»

ی
 «تاس شده حرمتر  ر ب و  دیوانگ

 ندند،ب یم را  اردوگاه صبح ۹ اعتس فردا  که  گویند   یم هاجرانم به ها  لیسپ روز  هر : »تگف  همچنان مایل
 به وان  ر  فشار  تا  کند   استفاده وشر  این از  واهد خ یم لیسپ وی، فتهگ  به«. تگش  رنخواهند ب دیگر  اما 

 .کند  وارد  مهاجران
 تأمی    عدم های تاکتیک و  مهاجران اذیت و  آزار  مورد  در  مهاجرت دارها رئیس انریه پیب   گر دی رفط از 

  مکتب نها آ برای خیابان: »دگوییم پناهگاه
ی

 ملیاتع است عتقد م وی«. تاس شده حرمتر نر  و  دیوانگ
  كار   هم ا ب مقامات ینكها مگر : »ددا ادامه وا. دشو  یم آغاز  آینده های فتهه یط اردوگاه سیر  ب برای جدیدی
ط و  قید  نر  پناهش  آوردن راهمف آن ز ا هدف و  كنند   آنها  و  شود  یم تکرار  كار   ینا باشد.  مردم همه برای شر
 .«گردند  یم بر  اردوگاه به دوباره
م در  نقص  نمسک تأمی    مکانب  

 نا س مجلس از  گزارشر   ال،ح همی    در . است برخوردار  هبودج کمبود   از  سکنم تهیه برنامه ۲۰۱۵ سال از 
 پ مهاجرت، زینهه أمی   ت الیحه که  تداش بیان شد، منترسر  ۲۰۱۹ نوامبر  درماه که  فرانسه

ی
 ادغام و  ناهندگ

 . شود متوقف۲۰۲۰ سال در  مساکن متعدد  ساخت ا ت دهد  یم پیشنهاد 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

  ۵برای گویید   یم الیحه این ر د شما  وقتر  فت: گ  هانری آقای
 
 این شود، ادهد اسکان باید  ناهجویانپ از  د ص ف

ممیکا در  نقص هک  است معت   بدان  .است مسکن تأمی    نب  

انه، براساس ارزیانر سازمان بی   الملیل  کشتر های خصویص نجات در آب های مدیبر
زافا مسیهایل سخنگوی این سازمان یم گوید  « برای بسیاری از پناهجویان حیانر هستند. »(IOM)مهاجرت،

 ".ال ده ها هزار نفر را از آب ها نجات داده اندکه "کشتر های خصویص نجات تا ح

یا "دیده " ۴سخنگوی سازمان بی   الملیل مهاجرت، اندگ قبل از آغاز فعالیت کشتر نجات آلمان  "ش واچ 

که از جانب کلیسای پرتستانت این کشور تمویل یم شود، خواستار همکاری و برداشیر  همه "  ۴بان دریا 

به مأموریت های خصویص از جانب کشور ها گردیده است. او در ادامه یم   محدودیت ها و موانع مربوط

گوید که از آنجانی که در حال حارص  هیچ مأموریت نجات میل یا اروپانی وجود ندارد، شمایه گذاری های 

 . خصویص تنها امید مهاجران و پناهجویان  است که در کشتر ها در داخل آب ها گب  مانده اند 

 کردهن فرار  به ترغیب را  ناهجویانپ خصویص امدادگران هک  است فتهگ  ادهد وضیحت همچنی    مسیهایل زافا 

ان فعن به همچنی    و   زافا  «نیست.  دست در  امر  این بالق در  مدرگ هیچ« کنند:   نیم فعالیت انسان قاچاقبر

انه ایه آب در   خصویص نجات شتر ک  هیچ که  انی ه زمان ر د که  رد ک  رصی    حت مسیهایل  هم فعال مدیبر

 . دند ش یم اروپا  رایه مهاجران نبودند،
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

به قول سخنگوی سازمان بی   الملیل مهاجرت، در سال جاری افزایش قابل توجهه عبور از گذرگاه های 

انه مشاهده شده است. بنابرین از ماه ج پناهجو موفق شده اند که خود  ۸۴۰هزار و  ۱۶نوری امسال مدیبر

نفر از طریق آب ها به  ۵۰۰هزار و  ۵را به ایتالیا و مالتا برسانند. در مدت زمان مشابه سال گذشته، فقط 

ان انسان از لیبیا   پناهجویان و مهاجران توسط قاچاقبر
با  ایتالیا و مالتا آمده بودند. گفته یم شود که بیشبر

 های نامطمی   انتقال یافته اند.  قایق

 ز ا پناهجویان نجات های عالیتف همچنی    رونا ك  ویروس یوعش هك  رد ك  خاطرنشان نسازما این یسخنگو 

 ماه ر د واقع در  که  "۴ واچ "ش نجات کشتر   عالیتف که  گردیده  باعث مر ا این است.  ردهک  متاثر  ا ر  ها  آب

 پروژه این کننده  مویلت آلمان در  روتستانتپ کلیسای  ود. ش انداخته تاخب   به گردید،  یم آغاز  باید  اپریل

 . است نجات ماموریت

ان انسان واگذار یم کنند از کشورهای آسیانی و افریقانی که درگب  بحران اند  ، یم افرادی که خود را به قاچاقبر

 بدون فقر و خشونت در اروپا را دارند. سازمان بی   ال
ی

ملیل مهاجرت که آیند. این پناهجویان امید یک زندگ

ول  مستقر در ژنیو است، متعلق به سازمان ملل متحد یم باشد و متعهد است تا مهاجرت ها به گونه کنبر

ند.   شده و امن صورت بگب 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

میالدی تعداد بیشبر پناهجویان را نسبت به سال پیشبر از آن اخراج کرده است. مقام  ۲۰۱۹آلمان در سال 
ی از احتمال خطر بوده است  به دلیل جلوگب 

 .های حکومت آلمان گفته اند که این اخراج ها بیشبر

ی تعداد  ۲۰۱۸ سال به نسبت گذشته  الس در  آلمان   مقامات  با  ند. ا کرده  خراجا ا ر  پناهجویان از  بیشبر

 "اوسنابرویکه آلمان   روزنامه ها، پچ پارلمان   گروه  رخواستد به لمانآ حکومت اسخپ بر  استناد 

 است.  شده صادر  خراجا دستور  ۸۱ و  هزار  ۱۱ مجموع ر د ۲۰۱۹ سال در  که  است داده گزارش "سایتونگ

 . بودند  هشد اخراج لمانآ از  نفر  ۴۰۸ و  هزار  ۷ آن، قبل سال یک

ین گ-بادن  تایال در  گذشته  الس در  ها  اخراج بیشبر  پس است.  دهش ثبت پرونده ۵۴۰ و  هزار  ۳ با  وورتمبر

 قرار  سوم و  ومد های جایگاه ر د مورد  ۳۷۶ و  هزار  ۱ با  بایرن و  ۷۶۲ و  هزار  ۱ با  وستفالن-نوردراین آن از 

 این پرونده ها مربوط به پناهجویان از کشورهای اوکرایی   ) دارند. 
و ( ۱۲۲۰پرونده(، آلبانیا ) ۱۲۵۲اکبر

 بوده است. ( ۸۲۸رصبستان )

 این داخیل امور  سیاستمدار  جلپکه اوال  ست. ا کرده  انتقاد  ها  خراجا تعداد  فزایشا از  لمانآ ایه پچ حزب

این  است.  کرده  عنوان اعادالنه"ن مضاعف ازات"مج را  اقدام ینا و  شده ها  خراجا لغو  خواستار  حزب

 
ی

سیاسمتدار حزب چپ ها باور دارد که برج  از این پناهجویان از چندین دهه به این طرف در آلمان زندگ

او  یم کنند و "با این اخراج ها روابط اجتمایع شان که در این جامعه ایجاد کرده اند، کامال از هم یم پاشد."

 «این نر رحمانه و اشتباه است. »در ادامه یم گوید: 

 عمویم امنیت رفیر  گ  قرار  خطر  معرض در 

آلمان   شهروندان هك  شود  یم اعمال صورنر  ر د موارد، بسیاری ر د پناهجویان خراجا ود،ش یم فتهگ   با  غب 

  ی افراد  بیاندازند.  خطر  به ا ر  عمویم نظم و  امنیت ت،مقاما ارزیانر  راساسب آلمان، ر د خود  داومم حضور 

 ترک حکم آنها  اگر  ندارند.  را  مجدد  ورود  جازها و  شده آلمان رکت به جبور م شوند، یم ملع ینا مرتکب که

 . شوند  اخراج کشور   این از  وانند ت یم نكنند، عایتر  را  آلمان

 شده تر  سخت بار  ندینچ ها  اخراج برای انون  ق چارچوب هاجرت،م بحران وعشر  ؛۲۰۱۵ سال آغاز  از 

د اشخایص که از کشورهای عضو اتحادیه اروپا آمده اند، متفاوت است. آنان از این مسئله در مور  است. 

 همچنی   باید دید متمایز تری نسبت 
آزادی های زیادی برخوردار اند. منتقدان باور دارند که مقامات آلمان 

یا صدور  به مجرمیت  که شهروند اتحادیه اروپا اند، داشته باشند. به این معت  که وجود مورد نقض قانون

 حكم تعلیق به تنهانی نیم توانند منجر به اخراج آنان شود. 

 ثبت درالف اداره ر د نفر  ۸۱۱ و  هزار  ۳۱۱ اخراج دستور  مجموع ر د فدرال، داخله زارتو  گزارش  براساس

 . هستند  آلمان در  هنوز  نآنا تن هزار  ۳۰ تقریبا  شود  یم گفته  که  شده بتث ها  خارجر  احوال



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

13 

 

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

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 در کلیسا" به تاری    خ 
ی

 در  ۳۰برای اولی   بار در شاش آلمان "روز پناهندگ
ً
ک یآگست برگزار یم شود. احتماال

 و اجتماعات کلیسانی در مورد این موضوع، اختالفات به 
 بی   ادارات حکومتر

ً
ا زمان بسیار مناسب، زیرا اخب 

 .طور قابل توجیه افزایش یافته است

 پناهن ورد م ر د فدرال انجمن که  همانطور 
ی

 نمادین تاری    خ ینا دهد، یم توضیح خود  ایتس وب در  لیسا ک  در  دگ

 هب خود  حاکمهم ریانج ر د ساله ۲۳ پناهجوی یک آلتون مالک  جمال ،۱۹۸۳ سال آگست ۳۰در زیرا  است. 

ونب به محکمه پنجره ز ا را  خود  رکیه،ت به عزاما از  رست دلیل  اولی    آلتون، مرگ از  پس اندگ انداخت.  ب 

 پ
ی

" مقدس لیبص "انجمن یا  " eGemeind-Kreuz-Heilig" برلی    در  کلیسا   ناهندگ  . شد  آغاز  برلی  

 که  ستا این شدار ه لتون،آ رگذشتد سالگرد » گفت:  نانجم این سرئی یوخیم، دیتلند  کشیش 

 ز  برای خطری هک  صورنر  ر د را  دهش رد  "پناهحویان
ی

 از  ما  کلیساها   ر د نگذارید، تنها  باشد، موجود  شان ندگ

 که  گوید   یم دامها در  او  «هستیم.  شان های روندهپ این از  امعج ارزیانر  خواستار  و  نیمک  یم مایتح آنها 

  درخواست
ی

 «بود.  دیر  ییلخ او  برای تصمیم این ما ا شد، پذیرفته هایتن در  لتونآ پناهندگ

  در  کومتر ح مقامات قشن مورد  ر د ها  بحث
ی

 واخر،ا این ر د اما  است.  داشته وجود  همواره كليسانی   پناهندگ

های میان ر د است.  یافته افزایش بسیار  کلیسانی   امعهج و  دولتر  قاماتم بی    ختالفاتا سد،ر  یم ظر ن به  چب  

  صورت ۲۰۱۵ سال در  آلمان های ایالت و  لیساها ک  بی    که  است یا توافقنامه فسب  ت به ربوطم این دیگر،

 هب مربوط های روندهپ مورد  ر د کومتر ح اماتمق به شی    ع رسان   اطالع توافقنامه ینا در  است.  گرفته

 
ی

  لیسا ک  به که  ردیف یعت   ست. ا شده یشبیت  پ لیساها،ک  پناهندگ
ی

 تر دول مقامات برای باید  دهد، یم پناهندگ

 آلمان نب   برای بررش موارد اضطراری افرادی کلیساها و اداره مهاجرت و پ شود.  داده اطالع آن از 
ی

ناهندگ

 ند. را مسئول تعیی   کرده ا

یش  وما-دفوردب هایب  ی آژانس با  مصاحبه در  آلمان در  روتستانتپ کلیسای  ورایش رئیس شبر  کاتولیک  خبر

 این کلیسانی   جامعه در  ند. ک  یم تضعیف را  وافقنامهت این دولت" که  ستا گفته  و  ردهک  انتقاد  (ای ان )کا 

ند.   نیم قرار  بررش مورد  جدی صورت هب ها  پرونده یگر د که  ستا موجود  تصور   امهن فقط عوض، در  گب 

 "گردند  یم رسالا کردن  رد  تکراری های

  و  هاجرتم اداره ئیسر  عاونم رشما،پ رفی   گ  اورزوال 
ی

 است.  ردهک  رد  را  انتقادات این )بامف(، لمانآ پناهندگ

 گفته  زمان اوهم «کنند.   یم ررشب دقت با  و  جداگانه طور ب را  مورد  ر ه مسئول کارمندان» است:  فتهگ  او 

کم ررشب مادهآ هک  است  بیشبر  متقابل پذیرش به منجر  اگر " که  گوید   یم رشما پ است.  وافقنامهت این شبر

ک انر ارزی جمله از  ا ه بحث همه رایب ما  شود،  "هستیم.  آماده مشبر

  در  تغیب   به توجه با  همچنی    حال، این با  
ی

  به مربوط مسایل به رسیدگ
ی

 کنفرانس  توسط که  کلیسا   پناهندگ

 زیاد  های گفتگو   و  بحث به نیاز  شد، گرفته  تصمیم آن مورد  در  ۲۰۱۸ سال در  آلمان ایاالت  داخله وزیران

 که  اند  مواردی هستند، حفاظت دنبال به که  افرادی درصد  ۹۰ حدود  که  دانست باید  رود.  یم
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 وارد  طریق این از  بار  اولی    برای که  کشوری  به باید  که  اند  افرادی یعت   آیند.  یم دوبلی    توافقنامه  تحت

  درخواست دادن برای اند، شده اروپا  خاک
ی

 شش  دوره اگر  اما  شوند.  فرستاده کشور   همی    به دوباره پناهندگ

  درخواست مسئولیت آلمان برسد، پایان هب است، شده تعیی    پناهجو  انتقال برای که  ای ماهه
ی

 را  پناهندگ

 .ددار  عهده بر 

 


