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 حهصف                                                                                                عناوین                     

 4 --------------- پالنونه بايد دوامداره وي دو ېک  یاځد بيا يو » مرستيال:  تونکو ښد پناه غو 

 4 ----------------------------------------- از آلمان چگونه است؟ انیقواعد اخراج پناهجو 

 7 ----------------------------- کشف مهمات منفجر نشده در اردوگاه مهاجران در لسبوس

 9 --------------------------- رشدیدا کا یاز قاچاق انسان در پکت یی  به منظور جلوگ نشست  

   کورنيورسه   منو ړ شوو او ا ايهېځب دونکو،ېراستن کندهار ک  
 10 -------------- شوي مرست 

 

ن کامل  اخبار مت 
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 ڼهپاب ېوزارت و  د 

 

ي هللا کاکړ د کډوالووزارت او د کډوال  
ن
 د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت د پناه غوښتونکو مرستيال وف

ې نړيوال سازمان په ګډ ، چ  ي مرستو د پايلو ارزولو   افغانستان کې د بيا يوځای کېدو  په  ې برنامه کې او پرمختيايي

لپاره جوړه شوې وه ګډون وکړ او د راستنېدونکو او داخلي بېځايه شوو د بيايوځای کېدو په برخه کې د 

ې د همکاريو د دوام غوښتنه وکړه او د پالن
ي ټولنن ې ټينګار افغانستان له حکومت رسه د اروپايي  ونو پر دوام يي

 .وکړ

ښاغلي کاکړ په افغانستان کې دبېځايه شوو او راستنېدونکو حقونو ته د رسېدو او د څوکلنو مرستو له امله  

ي وضعيت ته په پام رسه دې مسلې   له
ې په افغانستان کې اوسنن ې ويل: )) چ  ې څخه مننه وکړه ويي

ي ټولنن اروپايي

 اړتيا ده.  ته د رسېدو لپاره ګډو پروګرامونوته

 دویچه ویله

وزیر داخله ایالت ها اعالم  ۱۶هورست زی  هوفر، وزیر داخله آلمان فدرال بعد از یک کنفرانس ویدیويي با 

، در باره اخراج ها تصمیم گرفته خواهد شد
ی

 .کرد که بعد از اول جنوری، نظر به موارد قضیه پناهندک
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ن اقدایم داخله آلمان یموزارت  گوید که قاعده منع اخراج سوریايي ها تمدید نخواهد شد. اما منتقدان چنت 

ن  ط الملل برای حفاظت از پناهجویان یمرا تخیط علیه حقوق بت  دانند. دویچه وله دراینجا نگایه به پیش رسر

 این مساله دارد
 
 .های حقوف

به این سو، به صورت منظم تمدید یم شود، در نظر دارد تا سوریايي ها  ۲۰۱۲قاعده منع اخراج که از سال 

ی هنوز هم ادامه دارد  .را از اخراج به کشور شان حفاظت کند. در سوریه درگی 

گویند  معنای آن این است که حن  پناهجویان رد شده، به شمول مجرمان، باید در آلمان بمانند. منتقدان یم

ایط امنن وجود   .ندارد تا سوریايي ها را به کشورشان پس فرستادکه هیچ رسر

  وزیر داخله ایالت ها اعالم ۱۶اما هورست زی  هوفر، وزیر داخله آلمان فدرال بعد از یک کنفرانس ویدیويي با 

، در باره اخراج ها تصمیم گرفته خواهد شد
ی

 .کرد که بعد از اول جنوری، نظر به موارد قضیه پناهندک

 ؟چرا منع اخراج لغو شد 

https://www.dw.com/fa-af/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/a-55916020
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وزارت امور مهاجرین 
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 شان رد شده است، به 
ی

در آلمان فراخواين علیه تحمل )دولدونگ( پناهجویان که تقاضا های پناهندک

اض های شان علیه مهاجران، قبل   توسط راستگرایان افرایط در اعی 
ً
شمول مهاجرین با سابقه جرم، منظما

 .از همه مسلمانان مهاجر صورت گرفته است

هزار کشته به جا گذاشت و  ۳۸۷، بیش از ۲۰۱۱جنگ داخل در سوریه با ابعاد مختلف آن که از سال 

ن بتوانند در آلمان بمانندک میلیون ها تن را مجبور به فرار کرد، باعث شد  .ه افراد مظنون نی 

نگاران   آناين که »گفت: هنس گئورگ انگلکه، دبی  دولن  در وزارت داخله آلمان فدرال به روز جمعه به خیر

ند، به دولت ما و مردم ما زیان یم رسانند، باید از  مرتکب جرم یم شوند و یا اهداف تروریسن  را پیش یم گی 

 «.کشور ما خارج شوند

های اخی  به آلمان سوریايي که در سال  هزار ۷۷۰براساس اظهارات وزیر داخله آلمان فدرال، از حدود 

 . شوندیمتن به عنوان تهدید نگریسته  ۹۰فظ شوند، فقط حدود اند تا از جنگ و تعقیب حآمده

 انتظارات در مورد اخراج خیل محدود است

ن ناممکن افزون بر محدودیت های سفر به دلیل ویروس کرونا، موارد اخراج ها به سوریه به دالیل دیگر نی 

 .یم باشد

در سوریه هیچ نهاد دولن  وجود ندارد »ت بوریس پیستوریوس، وزیر داخله ایالت نیدرزاکسن در این باره گف

 «.لوماتیک داشته باشیمبا آن روابط دیپ  تا ما

کنند و تالش  با حزب اش سوسیال دموکرات، لغو قاعده منع اخراح برای سوریايي ها را رد یم به این دلیل او

ن تمدید کنندکرده  .اند تا آن را برای شش ماه دیگر نی 

 کرد؟  توان اخراجچه کساين را یم

هزار  ۲۲بیش از   ۲۰۱۹، آلمان در سال (bpb) براساس گزارش نهاد مرکز آلمان فدرال برای آموزش سیایس

هزار مورد کاهش یافته  ۲۵به این سو، ساالنه تا بیش از  ۲۰۱۶اخراج از   نفر را اخراج کرده است. شمار

 .است
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وزارت امور مهاجرین 
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، از هر ۲۰۱۹اند که در سال ور مهیم بودهالبانیا، نایجریا، گرجستان، روسیه و رصبستان در جمله پنج کش

 .نفر از آلمان مجبور به اخراج شده اند ۱۰۰۰یک بیش از 

ن مدت از آلمان اخراج شده اند ۸۶۰شهروند افغانستان و  ۹۳۰حدود   .نفر از عراق در همت 

 به معنای این است که مهاجرین به کشور های شان فرستاده یم شوند. براساس  
ً
اخراج ها از آلمان الزاما

به کشور  ۲۰۱۹خراج ها در سال ا  درصد مورد ۴۰گزارش مرکز آلمان فدرال برای آموزش سیایس، حدود 

 .ایتالیا صورت گرفته است   خصوص به فرانسه وتحادیه اروپا، بها  های دیگر

 کساين نباید اخراج شوند؟  چه

  کشورهای شان با تهدید و خطر برای اخراج شوند که در نباید از آلمان افرادی
ی

شان براثر جنگ، زندک

تعقیب و آزار مواجه اند. اخراج در این صورت، تخیط از کنوانسیون حقوق بشر اروپا خواهد بود؛ این  

ن منع یم  را نی 
 .کشور های شان با شکنجه مواجه خواهند شدکند که در  کنوانسیون فرستادن آناين

مهاجران در کمپ کاراتیپه در جزیره لسبوس یونان مهمات منفجر نشده را یافته اند. این گلوله هاوان زماين  

پناهجویان تالش یم کردند که برای کشف شد که خیمه ها به خاطر بارش باران شدید آب، افتاده بودند و 

 .حل این مشکل، آبرو حفر کنند
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 وعودت کنندگان

     

ان انسان بیشی  از   علیه قاچاقیر
 تن بازداشت شدند ۲۰۰در عملیات جهاين

ن الملل پولیس علیه معامله گران و قاچاقچیان انسان، بیشی  از  تن بازداشت شده  ۲۰۰در یک عملیات بت 

تن دیگر به ظن سوءاستفاده جنیس از پناهجویان و افرادی که قرباين قاچاق انسان شده اند،  ۳۰اند. 

 .بازداشت گردیده اند

 

https://www.dw.com/fa-af/%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF/a-55914714
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ن الملل پولیس  پول»سازمان بت  ، که مقر آن در شهر لیون فرانسه است، خیر داد که در عملیات ویژه «انی 

ان انسان بیشی  از  ن  ۲۰۰ای علیه قاچاقیر تن بازداشت شده اند. به قول این سازمان، عملیات پولیس بت 

آسیا  کشور جهان در قاره های امریکا، اروپا، افریقا و   ۳۲الملل از پایان نوامیر تا آغاز دسمیر سال روان، در 

 .راه اندازی شده بود

ن الملل مهاجرت پول گفته است که این عملیات را با حمایت سازمان بت  اداره سازمان ملل  و  (IOM) انی 

 .هماهنگ کرده بود (ONUDC) متحد برای مبارزه در برابر مواد مخدر و جنایات

پول  تن دیگر به ظن سوءاستفاده جنیس از پناهجویان و افرادی که قرباين قاچاق انسان شده  ۳۰به قول انی 

اچاق انسان در کشور اند، بازداشت گردیده اند. همچنان گفته شده است که حدود صد تن از قربانیان ق

 .های برازیل، چیل، جمهوری دومینیک، السلوادور، یوروگوای و اسپانیا نجات داده شده اند

ن الملل نشان داده است که سازمان های  پول اظهار کرد که این عملیات پولیس بت  یورگن شتاک، دبی  کل انی 

پذیر بهره جويي کرده اند، افرادی که برای  جنایتکار، در زمان پاندیم کرونا در چه ابعادی از افراد آسیب

 بهی  تالش یم کرده اند
ی

ن به یک زندک  .دست یافت 

 رت اسایت وز  ویب
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

قوس نشسن  را به منظوری  20شنبه  5ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان والیت پکتیکا به روز 

ی از قاچاق انسان در آن والیت تدویر نمود. دراین نشست نماینده های ارگان های عدل وقضايي  جلوگی 

اک نموده بودند.   ،امنین  و ملیک اشی 

وال یط سخناين قاچاق انسان را در جهان یک پدید شوم گفته و خواهان تهیه طرح جامع  نخست معاون

 برای آگایه دیه به مردم از طریق رسانه های اجتمایع و مساجد شد. 

 هڼاپېب و وزارت  د 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

 ۲۸واليت دکډوالو چارو رياست په همکارۍ  له لورې دکندهار  UNHCR د ملګرو ملتونو دکډوالو ادارې

ې شوي. 
 بېځايه شوو کورنيورسه نغدي مرسن 

ې د جګړو له امله د يوشمیې سيموڅخه ددې واليت مرکز ته راکډه شوې وې د ليندۍ په    چ 
 ۲۰يادې کورين

  ته 
  نغدې ورکړل شوې.  ۱۰۰۰۰مه هرې کورين

  افغاين

 

     

 

 

 

 


