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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 صفحه                                                                                                   عناوین                                                               

ز و   یازدحام برا ق افغانستان؛ دست یزایگرفت   4 ---------------------- (یس ب   زن کشته شدند) ب   ۱۱کم پاکستان در شر

 5 -------------------------------- (هی) العربونانیافغانستان و  یهامقام یوگو افغان محور گفت نیحل مشکالت مهاجر 

ز گزارش عفو ب ا نیالملل: سخت تر  ت   7 ------------------------------------- وله( چهیخدمتکاران در قطر) دو  یبرا طیشر

 9 -------------------------------------------- (کی) سپوتنرانیمهاجران افغان توسط ا رشیدر پذ کا یآمر  یها میتحر  ی  تاث

 12 ---------------------------------------------- (وزی) مهاجر نشنیکیاپل قیکودکان و نوجوانان گمشده از طر   یجستجو 

 14 ----------------------- وله( چهیخشونتگرا شدند) دو  انیآلمان، خواهان اخراج پناهجو  یحیاحزاب مس استمدارانیس

ز مع  16 ------------------------ وزارت( تیهلمند گفتگو کرد) وبسا جاشدگانیامورپناهندگان با دفی  اوچا در رابطه به ب ت 
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 ننگرهار تایید کرده که در استدیوم/ورزشگاه فوتبال شهر جالل آبا
 
ق د یک مقام امنیت  در والیت شر

ز ویزای پاکستان چندین کشته و زخیم به جا گذاشته است  . ازدحام و هجوم مردم برای گرفت 

کم یازده زن کشته و این منبع که نخواست نامش در گزارش درج شود، تایید کرده که در این رویداد دست
یت  اند، زخیم شدند. شان زناندوازده نفر که اکثر

نگار بر  گوید امروز هزاران نفر برای یط مراحل اسنادشان برای یس در ننگرهار یمبر ذبیح هللا رحیمزی، خثر
 ویزای پاکستان در این ورزشگاه تجمع کرده بودند. به دست آوردن 

ز انتقال جسد دوازده زن از این رویداد را به این مرکز بهداشتی تا یید  مسئوالن شفاخانه شهر جالل آباد نث 
ز به شفاخانه آورده شدند که سه نفرشان مرد هستند.   کرده اند. به گفته این مسئوالن دوازده زخیم نث 

ز این رویداد را تایید کرده و گفته که در نتیجه مدیریت نادرسقنسولگری پاکستان در  ت شهر جالل آباد نث 
 اند. و ازدحام مردم دوازده زن در این حادثه جان داده

ی از بر نظیم و ازدحام در مقابل قنسولگری، اقدامات ابتدابی برای اخذ ویزای پاکستان در  برای جلوگث 
 شد. استدیوم شهر جالل آباد انجام یم
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 مارس سال جاری به دنبال شیوع ویروس کرونا به شهروندان افغانستان ۱۶ویزای پاکستان تقریبا از تاری    خ 
 روز پیش توزی    ع آن دوباره آغاز شد.  ۱۰متوقف شده بود اما حدود 

ا برای مداوای بیماری  اکثر
ی
ق شان و یا برای  هایبسیاری از شهروندان افغانستان به خصوص از والیات شر

 کنند. ار به پاکستان سفر یمکار و ب

 اعالم کرد که برای به میان آوردن سهولت در توزی    ع ویزا، خدمات توزی    ع ویزا 
ی

سفارت پاکستان به تازگ
ز آغاز خواهد شد. عالوه بر کابل، در قنسولگری یف نث   های ننگرهار، قندهار، هرات و مزار شر

ابتدابی و تنظیم توزی    ع ویزا به فعاالن مدبز ادعای وجود فساد در توزی    ع ویزای پاکستان سبب شد، امور 
ده شود که این بخش از کارها در چند روز گذشته در استدیوم جالل آباد پیش برده  در شهر جالل آباد سثر

 شد. یم

 

ویس ناب معاون سیایس اکتثر با نشر اعالمیه 20شنبه وزارت امور خارجه افغانستان سه ای نوشت، مث 
عایل سازمان ملل متحد در امور این وزارت در سفری رسیم به یونان با مقام های آن کشور و کمیشثز

 .وگو کردپناهندگان در مورد حل مشکالت مهاجرین افغان گفت

ویس ناب در دیدار با نوتیس میتارا  یونان در مورد در این اعالمیه آمده، مث 
ی

خز وزیر مهاجرت و پناهندگ
 .ادغام شی    ع پناهندگان افغان در جامعه یونان موافقت کرد

 به مشکالت پناهجویان در یونان به»در این اعالمیه ذکر شده: 
ی

ز برای رسیدگ ویژه در این مالقات طرفی 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ام شی    ع پناهندگان افغان در های مؤثر برای ادغاندازی برنامهدر جزیرۀ لیسبوس صحبت کردند و روی راه
 «.بی موافقت کردندهای آموزیسر حرفهجامعۀ یونان از طریق تشی    ع و افزایش برنامه

 از مهاجرین تأکید نمودند. افزون بر این، هردو جانب بر حمایت»براساس این اعالمیه: 
ی
های بیشثی حقوق

ایط و تسهیالت الزم و فراهم اع ای سفر مهاجرت قانوبز اتبهسازی فرصتدو جانب روی ایجاد شر
های دوجانبه توافق کردند. دو طرف پذیرفتند که عودت افغانستان و امضای یادداشت تفاهم همکاری

های امنیتی در افغانستان، داوطلبانه و باعزت صورت مهاجران افغانستان از یونان با درنظرداشت واقعیت
 «.خواهد گرفت

ویس ناب معاون سیایس وزا رت امور خارجه افغانستان در دیدار با فلیتر لکلرک رئیس دفثی  همچنان مث 
ی عایل سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در یونان در مورد حل فوری مشکالت مهاجرین  کمیشثز

 .افغان صحبت کرد
ز روی حل فوری مشکالت » :در اعالمیه وزارت امور خارجه افغانستان آمده در این مالقات طرفی 

جزیرۀ لیسبوس و شاش یونان و راهکارهای مفید برای ادغام شی    ع پناهندگان افغان در مهاجرین در 
، تأکید کردند. همچنان راجع به تداوم و جامعۀ یونان توأم با فراهم سازی برنامه های آموزش زبان یونابز

 تقویت همکاری
ی

 «.های متقابل، صحبت کردندها و هماهنگ

ین اردوگاه پناهجویان در یونان ک هایشایان ذکر است که این گفته اییط صورت گرفته که بزرگثی ه در شر
طعمه  2020سپتامثر  9داد، به تاری    خ درصد از ساکنان آن را شهروندان افغان تشکیل یم 70بیش از 

ز رفتحریق شد و به  .طور کامل از بی 

ق « ریااردوگاه مو » های یونابز گزارش داده بودند،رسانه ، مرکز (Mytilene) «مایتیلن»که در شمال شر
شکل کامل از سوزی بههزار نفر پناهجو بود که در این آتش 13جزیره لسبوس قرار داشت، محل اقامت 
ز رفت. به گفته فعاالن حقوق بشر این  چهار برابر بیش از ظرفیت « مرکز نگهداری پناهجویان»بی 

 .استاندارد را در خود جای داده بود

 

 

 

 

 



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

7 

 

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

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ایط بسیار دشوار برای کارگران مهاجر در قطر گزارش داده است. این کارگرا ز الملل از شر ن  سازمان عفو بی 
ند ب و شتم و حتی تجاوز جنیس قرار یم گث  ، ضز ز  .گویا مورد بدرفتاری، آزار و اذیت، تحقث  و توهی 

 

  

ز الملل، که یک سازمان حایم حقوق بشر در چارچوب سازمان ملل امنیستی ان نشنل یا سازمان عفو بی 
ثی

ز کارگران مهاجر در قطر سخن گفته است. از جمع  متحد است، در گزارش تازه خود از وضعیت غم انگث 
ده با آنها گفتگو کرده است،  ۱۰۵ گز و یا هر تن آنها گفته اند که به ندرت  ۸۵زن خدمتکار که سازمان نامثر

فته یک روز رخصتی ندارند و کارفرمایان پاسپورت های آنها را در قید خود نگه یم دارند. بسیاری از آنها گ
 پرداخت نیم شود

ً
 .اند که دستمزد شان یا دیر پرداخت یم شود و یا اصال

ز الملل یادآور شده است که در امارت ثروتمند قطر حدود دو میلیون کارگر مهاجر زن  یم کنند. عفو بی 
ی

 دگ
 از کشور های فقث  بنگله دیش، نیپال آمده اند 

ً
هندوستان اند. در گزارش  آنها عمدتا و یا از میان اهایل فقث 

هزار زن در قطر به عنوان خدمتکار اشتغال دارند. نییم از آنها در  ۱۷۳این سازمان آمده است که حدود 
 .نندساعت در روز کار یم ک ۱۶خانه های شخیص و اغلب تا 

ایط بسیار خراب کاری، از تحقث  و آزار های لفیطز و جسیم شکایت  زنان کارگر و خدمتکار عالوه بر شر
 برای آنان داده 

ز
کرده اند. دو سوم زنابز که مورد پرسش قرار گرفته اند، گفته اند که غذای مناسب و کاق

https://www.dw.com/fa-af/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%B9%D9%81%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B1/a-55331244
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ز نیم شود و یا غذای باقیمانده به آنها داده یم شود. بنابراظهارات ا ین زنان، آنان مجبور اند روی زمی 
ب و  سخت بخوابند و همچنان از دریافت دارو و درمان محروم اند. برخز دیگری گفته اند که مورد ضز

ز الملل برای این گزارش خود  .شتم، اذیت و آزار جنیس و حتی تجاوز جنیس قرار گرفته اند سازمان عفو بی 
ز پرس و جو کرده استاز فعاالن و همچنان کارمندان سفارتخانه ه  .ای کشور های مبداء این خدمتکاران نث 

 

ز الملل از روش مشابه به برده داری گزارش کرده است:  ل به سازمان عفو بی  ز
ز از خدمه ها در امور مثز  یکیی

براساس اظهارات او، وی بیش از یکسال برای دو خانواده  «این برده داریست، من اینکار را نیم کنم» 
ساعت کار یم کرده است، آنهم بدون تعطیل آخرهفته و یا بدون حتی یک روز تعطیل. آنها دو  ۱۴روزانه 

گ یماه معاش این خدمتکار را قید کرده اند و به شقت متهم کرده اند؛ آنچه که به گفته او غلط یم باشد. 
ایط بد کاری در قطر، حاکمیت نظام کفالت یم باشد، سیستیم که در  ز شر شماری از   از عوامل چنی 

ز معمول است  .کشورهای منطقه نث 

براساس این نظام، یک خدمتکار یا کارگر خارخر به یک شهروند این کشور مثل کارفرما وابسته یم باشد، 
 در حوزه صالحیت خود دارد

ً
 .فردی که تبدیل محل اشتغال خدمتکار را کامال

بان مسابقات جام جهابز فوتبال  ز ز بابت به شدت مورد د ۲۰۲۲قطر به عنوان کشور مث  رست از همی 
ایط کا ده است که اصالحابی را برای بهبور شر ر  انتقاد قرار دارد. با تشدید این انتقادها، قطر تعهد سثر

  .کارگران و خدمتکاران خارخر وضع یم کند

https://www.dw.com/fa-af/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%B9%D9%81%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B1/a-55331244
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ز «کفالت»براساس این اصالحات، کارگران و خدمتکاران یم توانند بدون تصدیق کارفرمای خود که   اورا نث 
ان  ز ز کشور در منطقه، مث  دارد، محل اشتغال خودرا عوض کنند. عالوه براین، امارات به عنوان نخستی 

ز کرده است ۲۳۰ریال که معادل  ۱۰۰۰حداقل درآمد را   .یورو یم شود، تعی 

پس از اعالم حد اقل مزد در امارات، از آن استقبال نموده و آنرا یک  «آی ال او» سازمان کار ملل متحد 
ز الملل از « گام تاریخز » ده»خواند. اما با آنهم ریگینا شپوتل کارشناس سازمان عفو بی  در «معافیت گسثی

ز صوربی موقف »این کشور انتقاد کرده گفت:   شکایت نکرده و اقامه دعوا نیم کنند؛ زیرا در چنی 
ً
ا زنان اکثر

د. قانوبز و همچنان محل اقامت آنان مورد با خطر مواجه گردیده وبا ته به گفته او نظام   «دید قرار یم گث 
  .برخوردار یم باشد«از قدرت نامتناستر » کفالت هنوز هم وجود دارد و کارفرما با این سیستم

ست که سال ا 40اکنون بیش از گوید، کشورش شیوا آبشناس کارشناس سیایس جمهوری اسالیم ایران یم
به دلیل نا آرایم های داخیل و تعارضات خارخر در کشور افغانستان پذیرای مهاجرین و پناهندگان افغان 

 .است

سال است که به دلیل ناآرایم های داخیل و تعارضات خارخر در  40جمهوری اسالیم ایران اکنون بیش از 
گان افغان است، کشور ایران به همراه پاکستان دوکشوری کشور افغانستان پذیرای مهاجرین و پناهند 

وند،این درحالیست که اکنون جمهوری  هستند که مقصد اولیه ی عمده مهاجران افغان به شمار مث 
ایط اقتصادی دشواری  اسالیم ایران خود درگث  تحریم های شدید ایاالت متحده ی آمریکا است که شر

 ه . راموسوم به جنگ اقتصادی ایجاد کرد
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 مهدی محمودی مدیر کل و دبث  کمیسیون ساماندیه امور اتباع و مهاجرین خارخر وزارت داخله ایران 
دکثی

نگار اسپوتنیک در تهران گفت:   افغان در ایران به خثر
قانوبز  و غث 

 درباره ی تعداد مهاجران قانوبز

زمابز متفاوت به کشورمان سال گذشته مهاجرین و پناهندگان متعددی را در دوره های ۴۰ما در طول» 

ایم، ورود مهاجرین و پناهندگان هیچگاه به کشور جمهوری اسالیم ایران قطع نشده و به صورت  داشته

ایط نامناسب اقتصادی و نا  مستمر ادامه داشته علت اصیل این مهاجرت در طول سالیان گذشته شر

را به ایران یم فرستد، اکثر مهاجران و  مساعد امنیتی در کشور افغانستان است که عمده مهاجران افغان

جویابز که ازکشور افغانستان به کشور جمهوری اسالیم ایران مراجعه یم کنند دوعلت اصیل ترس از  پناه

 «.جان و نبود شغل و معیشت مناسب و درمان را بیان یم کنند

ز به کشورجمهوری اس کنند الیم ایران مراجعه یمتعدادی از مهاجرین افغان به پاکستان رفته و تعدادی نث 
از لحاظ کمیت پناهجویان افغان، یکسان هستند هر دو کشور قریب به ًکشور ایران و کشور پاکستان 

ابی  تقریبا چهار میلیون مهاجر افغان را در خود جای داده ایط مختلف آمار تغیث  اند، البته در زمان ها وشر
ات محسوس نبودند.  ز داشته اما این تغیث   نث 

توان آمار دقیقی از تعداد ًمهاجرین داد چرا که مرز ها بسیار   ید به این نکته توجه داشت که هیچگاه نیمبا

ده و باز است و مهاجرین مرتبادر حال رفت و آمد هستند که هم به صورت مجاز و هم غث  مجاز  گسثی

د، اما آماری که ادارهورود صورت یم ز آمار خدمات به  کل امور اتباع و مهاجرین خارخر بر   گث  اساس همی 

نفر پناهنده دارای کارت آماییسر است یعتز افرادی   ۸۰۰پناهندگان تخصیص مًیدارد که عمومایابد حدود 

ایط آنها امکان بازگشت به افغانستان  که سالیان سال در ایران هستند و به واسطه حضور در ایران و شر

ارت آمایش در ایران به دنیا آورده اند لذا این افراد دارای کوجود ندارند و حتی برخز از آنها فرزندان خود را 

هستند که سال به سال تمدید یم شود و به واسطه این کارتخدمابی در حوزه های مختلف دریافت یم  

 کنند. 

ایط موجود در  رخز از این افراد به واسطه ی گذرنامه و روادید وارد کشور ایران شدهب  اند اما به دلیل شر
س تان نتوانستند این گذرنامه ها را تمدید کنند یا حتی برخز از این گذرنامه ها به صورت دست نویافغانس

ونیگ نشده اند، این گروه حدود الکثی ز سال است که در ایران حضوردارند اما در ۱۰است و حتی تا کنون نث 
 سابز کنند. سه سال گذشته نتوانستند روادید خود را تمدید یا گذرنامه هایشان را به روز ر 

ر طول سه سال گذشته جمهوری اسالیم ایران به این گروه با دید رافت نگاه کرده و گذرنامه های آنها را د 

تمدید کرده، اما امسال طبق اعالم ما به دولت افغانستان سال آخری است که این گذرنامه ها تمدید یم 

 روه گذرنامه هایشان تمدید شود تا بتوانند شود و دولت افغانستان موظف است ترتیتر اتخاذ کند تا این گ

 روادید دریافت کنند . 

 در طرحهای شناسابی و در  900هزار نفر جمعیت دارند، و حدود۲۷۵این گروه در ایران حدود
ز هزار نفر نث 

نفر پناهنده در کشور وجود دارد. به طور تقریتر یم توان گفت بیش از 000/700/1مجموع یم توان گفت
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

قانوبز در کشور ایران هستند که متاسفانه یک میلیون و  صد تا دوصد هزار نفر مهاجران و پناهجویان غث 

یت آنها با باند های قاچاق انسان وارد ایران یم شوند که حوادث واتفاقات ناگواری را در بر دارد که به  اکثر

ایط سخت و غث  مجاز وارود یم شود.   دلیل شر

کشور ایران ضمن مدیر کل دفثی تاکید بر اینکه امسال آخرین سایل امور اتباع و مهاجرین خارخر وزارت  
 است که ایران گذرنامه های اتباع افغانستان را تمدید میکند اظهار داشت: 

ا به شپرستی وزارت خارجه » ز با هیئتی که اخث  یط صحبتی که پیشثی با دولت افغانستان داشتیم و همچنی 

ضور برای بار آخر صحبت شد، درخواست شده که این افراد به ایران آمدند موضوع تمدید اجازه ح

ز پذیرفتیم تا برای بار آخر امسال اجازه حضور آن ها باید در افغانستان شود  مساعدت شوند و ما نث 

د به تمدید کنیم و پس از پایان این مدت این افراد بازگردند و گذرنامه ی خود را تمدید کرده و روادید ورو 

ز غث  مجاز تلقی میشوند ایران اخذ کنند   «.در غث  این صورت این افراد نث 

اییط که کشور جمهوری اسالیم ایران به واسطه ی تحریم های آ  قای دکثی مهدی محمودی درباره شر
ی این تحریم ها بر جامعه ی مهاجرین میگذارد که بیان کرد:   یکجانبه ی آمریکا متحمل شده و تاثث 

های در دو سال اخث  وارد جنگ اقتصادی شدًه ایاالت متحده هستیم، در  ما سالهاست که درگث  تحریم»

که در آن ساز و کار های حمایتی برای پناهندگان با حضور کشور های پناهجو پذیر   ssarنشست اخث  

های ایران در زمینه پناهندگان قدردابز کردند، اما ایاالت متحده برریس میشود تمام کشورهای دنیا از تالش

دهنده دید سیایس این کشور به موضوع  سختز در این زمینه به میان نیاورد، این رفتار نشانهیچ 

نفر ازپناهندگان را تحت پوشش بیمه سالمت داریم که به طور کامل هزینه   پناهجویان است، ما صد هزار

 و دیگر درمان ها بر عهده یداروبی برا
ز داری، دیالث  ی دولت است اما های آنها از ویزیت پزشک تا عکسثر

این گروه دچار مشکل هستیم و بسیاری از گروه هابی که در   ها در تهیه اقالم متاسفانه به واسطه تحریم

ایط بسیاردشوار است و متاسفانه  ز اذعان دارند که شر زمینه یپناهجویان در ایران فعالیت میکنند نث 

 «.برابر این زورگوبی آمریکا ش خم میکنندبسیاری از کشور ها یا بر اثر ترس یا به دلیل ناتوابز در 

وی در پایان ضمن تاکید بر اهمیت کمک های جهابز در زمینه ی پناهجویان افغان گفت: متاسفانه تا  
ز الملیل بسیار کم ومخترص بوده بیشثی دولت در این چهل سال  کنون کمک های نهاد ها و سازمان های بی 

نشست ها و کنفرانس ها اعالم کردیم که نیاز است سازمان های  مخارج را متقبل شده ماهمواره در تمام
ز الملیل و کشورها بر اساس توافقی که با کمیساریای عایل سازمان ملل دارند در راستای کمک به جامع ه بی 

 پناهندگان افغان واردعمل شوند. 
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یک اپلیکیشن جدید برای جستجو و پیدا نمودن کودکان و نوجوانان گم شده به ویژه مهاجران، از ماه 
  .هزار کودک و نوجوان در اروپا ناپدید یم شوند ۲۵۰اگست امسال در آلمان فعال شده است. ساالنه 

ودکان و شهروندان آلمان یم توانند از طریق یک اپلیکیشن جدید تلفون همراه، برای جستجوی ک
کت کنند. ایزابل برانتل از بخش مددرسابز اجتمایع و بهداشتی دانشگاه علوم   نوجوانان گمشده، شر

آگایه شهروندان مطرح است که یم توانند  "ChildRescue"کاربردی فرانکفورت یم گوید که در برنامه 
 افراد در تحقیقات قضایای از این موارد موثر واقع شود، یک نتیجه شی    ع تر و بهثی 

ً
به دست آید. مثال

ند، در صوربی که حدس یم زنند، کودک گمشده در  ی از طریق این اپلیکیشن یم توانند تماس بگث  بیشثی
 .نزدیگ های شان است. این اپلیکیشن قبال در کشور های بلجیم و یونان دستآورد های خوبر داشته است

ند. هدف از این اپلیکیشن این است که فاصله هزار کودک در اتحادیه اروپا ناپدید یم شو  ۲۵۰هر سال 
ز زمابز که یک کودک گم یم شود و تا این کودک نجات داده یم شود، به صورت موثر کوتاه گردد  .بی 

ز ادر این پروژه اتحادیه اروپا در کنار دانشگاه فرانکفورت، در کل ده دانشگاه و سازمان های غث  دولتی 
کت دارند  ز در این پروژه چندین کشور اروپابی شر و قرار است در آینده، شماری از موسسات دیگر نث 

کت کنند  .شر
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 وعودت کنندگان

ند، چه زمابز منطقی خواهد بود که یک پیام برای جستجو یک   کای سهیم در این پروژه تصمیم یم گث  شر
کودک و یا نوجوان گمشده منتشر گردد. در بعیصز کشورها مانند آلمان ثبت یک فرد گمشده به پولیس 

است. در دیگر کشور ها این طرز، کار انتقادی است. زیرا سازمان های مربوطه به عنوان مثال  اساس کار 
 ترس دارند که اگر کودک گمشده یک پناهجوی بدون همراه باشد و او را نزد پولیس ثبت کنند، یم تواند در 

د بازداشت به منظور اخراج  .قرار گث 

متفاوت است به دلیل این واقعیت است که موسسات  اینکه طرز کار مقامات از کشوری به کشور دیگر 
کت کننده در این پروژه بسیار متفاوت هستند. در حایل که در آلمان، دانشگاه فرانکفورت مسئول این  شر
پروژه است، در کشورهای دیگر سازمان های غث  دولتی مانند یونان که صلیب شخ و یک سازمان غث  

 .جمله سازماندهندگان انددولتی موسوم به "لبخند کودک"از 

زمابز که بخش جستجوی این اپلیشکشن را از نظر بگذرانیم، آمار کودکان مهاجر بدون همراه بسیار زیاد 
  .است

ز  این امر تعجب آور نیست، زیرا شمار کودکان و نوجوانان مهاجر که به دالیل مختلف مفقود یم شوند، نث 
 .بسیار باال است

 یم کند، پیایم برای جستجو کاربران ثبت شده در این 
ی

اپلیکیشن در محیل که کودک و یا نوجوان زندگ
دریافت یم کنند. برانت یم گوید، این امر قرار است که کاربران را برای جستجو حساس بسازد و توجه را 

 .بیشثی به قضیه جلب کند

کت در این برن ز وجود دارد. برای شر امه جستجو، یک کاربر یم عالوه بر این، یک گزینه بدون ثبت نام نث 
تواند وارد اپلیکیشن شود و پیام های جستجو را در برنامه مشاهده کند. این برنامه که در ماه آگست 

 .هزار بار داونلود شده است ۱۵امسال راه اندازی شده تا حال 

ز جستجو و پیدا شوند اطفال  انجمن فدرال برای .با این اپلیکیشن قرار است کودکان زیر سن مهاجر نث 
پناهجوی بدون همراه که در این پروژه دخیل نیست، برای موثریت آن ابراز امیدواری کرده است. یوهانا  
کارپنشتاین سخنگوی این انجمن یم گوید که از این طریق یک طفل مهاجر که مفقود است شاید پیدا 

ز قضایای نزد پولیس اغلب نتیجه نداده است .شود  .ثبت چنی 
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شماری از سیاستمداران احزاب مسیخ آلمان خواهان اخراج هدفمندانه مهاجران مرتکب به جرایم  
 اداره فدرال مبارزه با جرایم، از رقم قابل مالحظه پناهجویابز گزارش کرده که مر 

ً
ا تکب به گردیده اند. اخث 

ز شده اند  .اعمال خشونت آمث 

یس دی یو( و سوسیال )موکرات مسیخ آلمان د ، سیاستمداران احزاب«بیلد»به گزارش روزنامه آلمابز 
مسیخ این کشور )یس اس یو( خواهان اخراج هدفمندانه پناهجویابز شده اند که مرتکب به جریم در این  

ز زده اند  .کشور گردیده و دست به اعمال خشونت آمث 

ز اقدامابی « ولت ام زونتاگ»یاستمداران هر دو حزب مذکور در واکنش به گزارش روزنامه آلمابز س بر چنی 
 و ارقام نشر  (BKA) گزارش اداره فدرال مبارزه با امور جنابی « ولت ام زونتاگ»تأکید کرده اند. روزنامه 

 .شده جرم و جنایت را توسط پولیس، مورد ارزیابر قرار داده بود

، توسط پولیس به عنوان  بر اساس ز این ارقام شمار مهاجران پناهجوبی که در بخش جرائم خشونت آمث 
 یم

ز
به بعد ازهر هشت فرد  ۲۰۱۵است و از سال « بیشثی از حد متوسط» شوند،افراد مظنون معرق

 .مظنون یگ جزء این گروه خوانده شده است

 شان صادر شده بر اساس این گزارش، اشخایص که مدرک اقامت آن ها بر اس
ی

اس درخواست پناهندگ
 شان به رسمیت شناخته شده است، پناهجویابز که در 

ی
 آن هابی که درخواست پناهندگ

است؛ یعتز
چارچوب سهمیه بندی وارد آلمان شده اند و یا آن هابی که مدرک دولدونگ )تحمل( دریافت کرده اند، 
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مجاز»در آلمان  باشند. اشخایص که اقامت آن ها همه شامل این گروه یم است، در این آمار در نظر « غث 
 .گرفته نشده اند

تحلیل »گفت: « بیلد»کریستوف دو فریز، سیاستمدار حزب دموکرات مسیخ آلمان به روزنامه آلمابز 
ز در میان پناهجویان، اداره فدرال مبارزه با امور جنابی نشان یم دهد که گرایش به جرائم خشونت آمث 

 «.دان خارخر که مدرک دولدونگ )تحمل( دارند، به وضوح بیشثی از حد متوسط استآوارگان و شهرون

ز یم شوند از کشورهابی او در ادامه گفت، شمار قابل توجیه از اشخایص که مرتکب جرائم خشونت آمث 
ز و ادارات دولتی تقریبا هیچ اهمیتی ندارند و هرکس که از دیگران قوی تر اس ، تهستند که در آن جا قوانی 

ما باید با ارائه هدفمندانه امکانات برای ادغام »نشاند. به گفته دو فریز: حرف خود را به کریس یم
ز شده اند، به این  پناهجویان، مجازات فوری مجرمان و اخراج قاطعانه اشخایص که مرتکب جرائم سنگی 

 «.ارقام واکنش نشان دهیم

در پارلمان آلمان فدرال )بوندستاگ( به روزنامه  شتفان مولر، مدیر کل گروه حزب سوسیال مسیخ بایرن
ز یم»گفت: « بیلد» شوند، بسیار بیشثی از دیگر اقشار جامعه شمار مهاجرابز که مرتکب جرائم سنگی 

تواند است. ما باید این مشکل را به تشخیص بدهیم و برطرف کنیم. افزایش تالش ها برای اخراج یم
 «.بخیسر از راه حل باشد

ما باید در مورد شهروندان خارخر  »ور، سیاستمدار حزب دموکرات مسیخ آلمان تاکید کرد، فیلیپ ام ت
ز شده اند، نه فقط با محاکمه، بلکه در صورت لزوم با اخراج آن ها واکنش  که مرتکب جرائم خشونت آمث 

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

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

ز امورپناهندگان وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان به روز )دوشنبه،   هللا کاکر، معی 
ز
ان( در  28وق ز مث 

ز الملیل اوچا   بی 
در افغانستان، روی وضعیت بیجاشدگان داخیل در هلمند  یک گفتگوی مجازی با رییس دفثی

ی  بحث کرد. آقای کاکر بیان کرد که هزاران بیجاشده داخیل در این والیت به گونه جدی به کمک های بشر
ورت دارند.   ضز

ز الملیل اوچا خواست تا  آقای کاکر با ابراز نگرابز از وضعیت بیجاشدگان داخیل در هلمند، از سازمان بی 
و کمیت تیم های ارزیابر کننده را شدت ببخشد. وی همچنان تاکید کرد که ادارات و موسسات  شعت

 نزدیک با اداره امورمهاجرین والیات کار کنند. تطبیق کننده پروژه
ی

ی، باید در هماهنگ  های مدد رسان بشر

ز الملیل اوچا از ادامه ز حال آقای الن ریدیل، رییس سازمان بی  های نیازمند هشوی خانواد ی ارزیابر و در همی 
 در لشکرگاه خثر داد. 

ز امورپناهندگان از سفر یک هیات در روزهای آینده به این والیت به منظور گفتگو با  افزون بر این، معی 
مقامات محیل از بهر برریس مشکالت بیجاشدگان، بدست آوردن معلومات دست اول از وضعیت آنان و 

اند، خثر داد. آقای کاکر عالوه کرد: " وزارت امورمهاجرین میخواهد اه بردهساحات که بیجاشدگان در آنجا پن
( یم باشند، اطمینان داشته  تا از روند توزی    ع دقیق و درست کمک ها که شامل مواد اولیه )غذابی و غث  غذابی

 باشد". 

 


