
 اطالعات و هشدارها -اخراج پناهندگان به افغانستان 
 

 ۲۰۱۷تاری    خ: یم 

بازگرداندن دستجمیع مهاجران از فرانکفورت و مونیخ به کابل به صورت ماهیانه برگزار میشود.  ۲۰۱۶از ماه دسامبر 

ی های پایانی ماههواپیماهای حامل دیپورتشدگان در روز  های مدند. به دلیل پیمانبه پرواز در آ ۳۱ایل  ۲۰های گذشته بی 

ی دولت  ۵۰در هر پرواز دولت آلمان های آلمان و افغانستان در مورد بازگرداندن مهاجران به افغانستان باید بسته شده بی 

 .ندا  بوده نر یبا ز ا نآنا  از  تن ۳۹ هک شده اند بازگردانده آلمان لک   از  نفر ۱۰۶ تا به کنون. افغان را به افغانستان بازگرداند 

ی دیپورت شدند؛ این بدلیل  , هشدارها و مشاورهبا هر پرواز تعداد کمبر  . بوده استهای به موقع اطالع رسانی

 : ها به دالیل مختلفی لغو گردیدند؛ برای مثالدر بسیاری از موارد دیپورت

ی موارد حقوقر  -۱   تجدید نظر دادگاه و موفقیت در پیگب 

 قربانیان خود را مخفی کردند -۲ 

 کلیسا -۳ 
ی
ی به پناهندگ  رفیر

اض نامه به داد  -۴    گاه اداری و شکایت نامه به دادگاه قانون اسایس فدرال آلمانارسال اعبر

این یک موفقیت است ویل به وضوح نیاز به بهبودی دارد. ما این فرصت را غنیمت یم شماریم تا شما را به همکاری 

 . حکمبر و تبادل نظر بیشبر با ما و دیگران دعوت نماییمم

 که در معرض خطر نیستند را آرام سازیم.  انی ؟ ما میتوانیم کسمیده انجام میتوانیمما چه 

  :افراد ذیل در معرض خطر نیستند

ط  ۲بند  ۲۵ی  اجازه اقامت بر اساس ماده ( Anerkannte Flüchtlinge ) ( به  رسمیت شناخته شده پناهندگان  ۱شر

ی نیستند که بعد از تمایم  الزم به) ت خواهن ترس داشیر د شد. اجازه اقامت تمدید سه سال اقامت به افغانستان دیبر

ایط بودن خود فرد مربوط خواهد شد.   .دارد دریافت اقامت دائیم و یا موقتر به واجد الشر

 Subsidiär Geschützte  دارای که  و کسانی Abschiebungsverbot ط  ۲بند  ۲۵ ی اساس ماده بر ( هستند و  ۲شر

ی ترس نیستند که بعد از )۳ بند ۲۵ماده ی  شوند. اجازه  به افغانستان بازگردند گذشت اقامت یک سالشان  ؛ الزم به داشیر

 خواهد شد. بعد از د یتمدسال  دو یآن برا دو سال و بعد از یبرا به صورت معمولاول سال  کیاقامت بعد گذشت 

 سال اقامه دائم داده خواهد شد.  ۵گذشت 

   یکه پرونده و پروسه   مهاجرانی 
ی
  )است انیپرونده  شان در جر  کهیزمان تا( پورتیاز دالزم به ترس  شان باز است پناهندگ

 مهر Bundesamt جانب  از جواب منفی  کی کهیکه باز است اجازه بسته شدن ندارد تا زمان  یپرونده و پروسه ا .ندارند

اض زدن وجود دارد مینامه و تصم نیا هیشده  و صادر گردد. عل  .امکان اعبر

  کهیکسان
ی
اض زده ا  هیعل ویل شدهشان لغو  درخواست پناهندگ به الزم ) دارندGestattung  ن  و مدرک شناسا ( ندآن اعبر

ی ترس ندارند  یرس یپروسه حاضی  حال در . د ینما یجار  و  دادگاه حکیم پرونده برریس کهیتا  زمان داشیر
ی
اضات به  دگ به اعبر

 . کشد  یمسال طول  میطور متوسط ن

 .شوند نیم پورتیهستند به افغانستان د) ستشپر  نر (سن که بدون همراه  ر ینوجوانان ز 

 جوانر  د یخانواده ها با نی. اشوند  نیم پورتی؛ به افغانستان دسن دارند ر یشپرست که فرزندان ز  تک نیوالد ها و خانواده

  افتیدر  )Abschiebungsverbot (دیپورت منعسال یا  کی حداقل قبویل د یبا شانی. اند ینما افتیدر  بر قبویل مثبت مبتی 

. کند و ارسال یم بیتصو  یادیاشتباه ز  یجواب ها (Bundesamt)امتبوندس  همان ا یفدرال  یاداره  . متاسفانه در حل حاضی ند ینما

اضی  د یجواب ها با نیا هیعل  به جواب دادگاه   تیزده شود. بدون اهم اعبر
ی

 تک نیها و والدده  خانوا به نسبت به درخواست پناهندگ

 .ندینمایم  افتیدر  )Abschiebungsverbot (دیپورت منع همان ا یسال  کی گروه قبویل  نیسن، ا ریشپرست با فرزندان ز 

 دیپورت منعسال یا  کی حداقل قبویل د یبا شانیا .نخواهند شد پورتیهم د زنان تک شپرست افغان

(Abschiebungsverbot)  اض عل د یآن صادر شود با از ب  غ . اگر حکیمند ینما افتیدر  جواب زده شود.  نیا هیاعبر
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 .میدر خطر هستند،  هشدار ده که  کسانی  به ؟میانجام ده میتوانیما چه م

  درخواست که  متاهیل ب  غ مردان: در خطر هستند چه کسانی 
ی
 ا یدولدونگ  یدارا که کسانی   عتی ی( شده رد شان  پناهندگ

 یرس ی  اداره قبض لیبدل کهکسانی  ای و هستند خاک ترک ی برگه
ی
 (Ausländerbehörde) اتباع خارجه به امور دگ

که   نی افراد، کسا نیجدا از ا هستند  پورتیخطر ددر  ) ندارند ن  شناسا ی برگه  چگونهیه استرا قبض کرده مدارکشان 

هستند،  لدونگیدولدونگ و اوسب یدارا که  یافغان ها هم در خطر هستند.  ستند یاجازه اقامت ن یدارا مرتکب جرم شده و

 مواظب و محتاط باشند.  د یدر حال حاضی آنها هم با ویل باشند تیدر امن ستر یبا

  دارند طوالنی مدت به  دولدونگکه   کسانی  یبرا هشدار

 هستند که در  کسانی   شوند،یم پورتید مشمول که کسانی   اد یتعداد ز 
ی
 رد شده ویل شان به مدت طوالنی  خواست پناهندگ

 مدت  نیدر ا
ی
 ل،یاشخاص با وک نیا ند. بوده ا  مستلقل جدا داشته و یا و خانه شاغل بوده حتر  ندکرده ا   در آلمان زندگ

ند. خوب ادغام شده ا  و اغلب در جامعه ستندیاس نمهاجران در تم بانانیفعاالن و پشتبا  و حتر  نیمراکز کمک به مهاجر 

 جامعه ا یکار، همکاران و   طیمح قیاز طر  هستند.  پورتیافراد در خطر د نیکه ا  شود اصال احتمال داده نیم اول در  مرتبه

 .افراد هشدار و اخطار داد نیا به توانیافغان م ی

 خود یلطفا از مراکز و سازمان ها . د یساز  خبر  ا باهستند ر  پورتید که در خطر  ن  لطفا تمام افغان ها: هشدار

 که اطالعات و هشدار را در نظر  د یبخواه Berufsschulen, Bildungszentrum, evtl. Volkshochschule)مانند ( 

 . ند یو انتشار نما ندب  بگ

 . میکه در خطر هستند را کمک کن  کسانی   میتوانیما م م؟یانجام ده میتوانیما چه م

ما . میها چند روز قبل از واقعه باخبر شد پورنر ید قیگذشته ما از وقت دق  یدر پرواز ها :کردن  ازماندیهخواب س یجا

 )لیمیا قیاز طر  شبر یب(اطالع  یبعد یها پورتیکنندگان در مورد د  تیو حما النیوک ما به .ابدیروند ادامه  نیکه ا  میدوار یام

حال  تا به .ندیننما یطر هستند اطالع دهند و از دادن مشاوره خوددار در خ که  کسانی  که به  میخواهیمو از آنها  میدهیم

 نیا یبرا ند. موفقبر بوده ا  ندا  دهیخواب ونب  خانه ب از  )پورنر ید خی    تار (از وقت مشخص شده  شب قبل ۳که حداکبر   کسانی 

  نیااز  ب  اخ یها بیتصو  در  دارند. دولت شب آن یمحل خواب برا کیبه  از ین افراد  نیشود، ا عمیل کار  نیواقعا ا که

ی در ساعات خاص، ب تا  خواهدیم کتتر  صورت به افراد  .است قانونی  ب  غ نیا بمانند،  خود اتاق  ، درصبح ۶شب و  مهین ی 

اض است الزم میتصم نیا هیعل   شود.  زده که اعبر

ی به کرده است کهثابت   نیا  گردند یم ها قربانی  و در محل کار دنبال در مدارس فتی  : حتر شدن میقا محل  ا یو  مدرسه نرفیر

 کی یبرا حداقل چرا که دارد وجود یخالقانه ا یراه ها نجا یدر ااست  شده واقع دیمف پورنر ید کینزد یها روز درکار 

 . رفت تواننیم کار محل ایو  مدرسه بهبار 

 نستیا یبلکه به معنا ستیبودن ن یهودی ا ی و  یحیبردن الزم به مس سا یپناه به کل یبرا: آزول شنب  ک  ا ی سایبردن به کل پناه

نه ( سا یکل  کینزد آپارتمانی  ا یساختمان و  کیشخص در  نیا مانند تحصن.  د،یآ یم سا یاز کل تیکه فرد مورد نظر تحت حما

  زمان خاض یبرا)سایخود کل
ی
در موارد  ها سایهست،کل سایکل تیظرف محدود به کار نیا که  نیا یبرا . کند یم زندگ

مشکل ها با  نیبه رغم ا. کنند یم اطیاحت نهیزم نیدر ا ار یها بس روز نیها در ا سا یکل.کنندیم زحمت را نیتقبل ا خصوضم

 شبر یاطالعات ب یبرا .مانده باشد تنها راه حل باقر  تواند یم نیا یو فرد در موارد شخیص .دیشو  وارد صحبت سا یجماعت کل

  .دیینما دنیدwww.kirchenasyl.de از  بار نیدرا د یتوانیم

  د یجددرخواست 
ی
 د یتوانیم لیبا وک. دیببر  لیوک شیاشخاص در خطر را به پ دیتوانیشما م (Asylfolgeantrag): پناهندگ

  ممکن لیدرمورد دال 
ی
  یبرا یلیدال  ا یآ د؛یکن  برریس د یتا بتوان د یصحبت کن پناهندگ

ی
 ستر یکار با  نیا. وجود دارد پناهندگ

 مواقع شبر یدر ب داده شود.  یبعد پورنر یدرخواست قبل از پرواز د نیاست که ا نیا  یبه معنا نیشموقع انجام شود. ا

 .ستیاست و قابل قبول ن ر ید پورنر یدر روز د درخواست

ی ب نیکه در ا  ن  ها تیوضع ا یند و ذکر نشده ا  قبال هستند که در پرونده یلیدال  د،یجددرخواست  لیدال  ند، ا  افتهی یب  تغ ی 

ی مابدر (تاهل  تیوضع ،یصی یمر : مانند موارد  ا یو  نید،!)شدندیپدر م یبودند که به زود نفر سهگذشته   یها پورنر ید ی 

 . گر ید
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  یها لیوک شبر یب ! د یکن اقدام موقعبه 
ی
 از  توانند یکه نم موکالن خود مشغول هستند یبا پرونده  یبه حد بخش پناهندگ

ی ب و  لیاز طرف وکدوجانبه  یخاطر انرژ  نیبه ا.کنند  که در معرض خطر هستند را شناسان    پرونده ها کسانی  یپوشه ها ی 

  . ستیموکل الزم و اجبار 

توانسته  لیخوب بوده و وک لیاز طرف وک حقوقر  تیند؛ افغانها تحت حماشده ا ها لغو  پورنر یکه د  یموارد شبر یدر ب

اض ها تان  الزم را قبل از آمدن حکم جلب یپس لطفا اقدام ها بگذارد.  الزم را به موقع به  اجرا یدرخواست ها و اعبر

 است.  ر یحکم جلب د افتیموارد اقدام بعد از در  شبر ی. در بد یینما

 . میرا امتحان کن حقوقر  یها راه گر ید میتوانیما م م؟یانجام ده میتونیما چه م

  ۴که   مهاجرانی  تمایم AufenthG:کتاب 25a  مادهنوجوانان  یاجازه اقامت برا قانون
ی
 ند و کرده ا   سال در آلمان زندگ

 ند مکتب رفته ا  / سال به مدرسه ۴ ا ی -

 )دارند(Schulabschluss ند مکتب فارغ شده ا  /از مدرسه ا ی -

ی ب توانندیم ی سن ی    ۲۱و ۱۴ ی 
ی
 افتیند، در ا غام شده در جامعه اد که بخونر   نوجوانان و نونهاالنی  عنوان اقامت نامه به سالگ

 افتیدر  شان رسنیو خواهر و برادران ز  نیخود مانند والد ی خانواده یاعضا یبرا قیطر  نیاز ا توانند یها م سن ر یز . ندینما

 اطیمحض احت یبرا شود یم هیتوص خاطر  نیپاس ارائه شود، از ا دیاقامت نامه با افتیدر  یبرا. اقامت نامه را ممکن سازند

 ود. صحبت ش لیبا وک

  :که  مهاجرانی  تمایم یبرا 25bماده  افراد بالغ یقانون اجازه اقامت برا

  ۶) سن دارند ر یکه  فرزندان ز   تی یوالد(سال و  ۸ )افراد مجرد ( •
ی
  کنند یم سال زندگ

 ندبه خونر در جامعه ادغام شده ا   •

 پاس ارائه میتوانند  •

•  
ی
ی میکنند  مخارج زندگ  را خودشان تامی 

 .بلد هستند زبان آلمانی A2 و به اندازه  •

 Ausbildungsduldung در حال  (هستند  یکه در حال آموزش کار و حرفه امهاجرانی   تمایم: دولدونگ یا اوسبیلدونگ

 ۴بند  ۶۰را طبق ماده  دولدونگ یا اوسبیلدونگAusbildungsduldung  افتیدر  یحق اجازه ) هستند لدونگیاوسب

 تیرساندن موفق انیپس از به پا. مصون بمانند پورتیزمان از خطر د نیدر ا توانند یو م دارند  AufenthGکتاب ۲بخش 

ی آم   کنند.   افتیدر  اجازه اقامت معمویل توانند یم لدونگیاوسب ب 

 Härtefallkommissionمیسیون ا ی
ُ
 که  افغانهان   : ِهرِت فال ک

  سال در آلمان ۵از  شبر یب •
ی
  کنندیم زندگ

 شاغل هستند  ایو   کنندیم لدونگیاوسب •

  ند در جامعه ادغام شده ا  و بخونر  •

میسیونیا Härtefallkommission  یبرا توانند یم
ُ
 پرونده اگر : د یمراقب باش د یبا حال نیبا اپیشنهاد شوند.  ِهرِت فال ک

میسیونیا Härtefallkommission قبول  مورد  یا
ُ
 پورتیضد د یحفاظت صد در صد یشود، به معنا ِهرِت فال ک

 . ستین

اض را از دست داده ا ی و به هم دیمهلت اعبر  برریس یاداره  ؟است دهیگذشته لغو گرد سال تانیخاطر درخواست پناهندگ ی 

 اشتباه ارسال نماده است حقوقر  حاتیرا با توض منفی  یاز جواب ها بخشر  BAMFهمان  ا یو پناهندگان  نیبه امور مهاجر 

اض را به مدت  اشتباه دولت موسب شده است که نیبر اساس ا.  از طرف هیانیب نیا. کند  د یسال تمد کیمهلت اعبر

Verwaltungsgerichtshof (VGH) Baden-Württembergمصوبه  طبقUrt. v. 18.04.2017, Az. Az. 9 S 

اضات با اشتبایه حاتیدر توض. تصویب گردید 333/17  طبق گفته. باشد به زبان آلمانی  د یذکر شده است که اعبر

اضات فکر اشتباه یم نیرا به ا جمله پناهندگان نیا  VGHیها  از طرف خود شخص نوشته زبان آلمانی  به دیبا اندازد که اعبر

اضی  د یشما با. باشدشده  دوباره  د یتوانیمراتب م نیبه ا. دیرا ذکر کنVGH  لیو دال  ماتیو در آن تصم د یدوباره بزن اعبر

 . د یانداز یب انیخود را به جر  یپرونده 
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 .میفعال شو  ایسیاز نظر س میتوانیما م م؟یانجام ده میتوانیما چه م

ی افغانستان چپناهندگان به  یاخراج اجبار  وجود  در افغانستان مناطق امتی  نکهیا ی. ادعاستین ایسیس میتصم کیجز  یب 

ی مداران ناستیاست که س یمیشوند؛ تصم پورتیمناطق د نیمهاجران به ا د یو با دارد .با ستند یموافق ن و کیدرمورد آن  ب 

 واضح ایمیها پ پورنر ید گر ید عمل هستند. از طرقی  نیموافق ا داخیل یها ر یاز وز  کل آلمان و چند تن  داخیل ر یوز  ود وج نیا

و شما  ستین در آلمان پنایه شما  یبرا راکهیز  د یکه مهاجرشو   ستین شما الزم:(( دیگو یکه م به مردم داخل افغانستان است

 مسائل را شفاف نیا میبزرگ الزم است تا بتوان یراستا رسانه ها نیدر ا!)) دیشو یم پورتیدر هر صورت به افغانستان پس د

 . میافغانستان را به همگان نشان ده کنونی   تیضعو و  میساز 

 دیده شیافزا را ایسیس مختلف فشار یبا کارها د یتوانیم ،د یشو  عمل وارد استیس نیا هیعل د یخواه : اگر یمایسیفشار س

ی  مربوطه محیل ندگانیتماس با نما :مثال  یبرا  هب دیاتهدیحزب و  ازخروج  ،یانتخابات بعدبه  آنان و متوجه ساخیر

اضات، تظاهرات به آن، سازماندیه د یتهد ا یو  حزنر  در دفاتر و  مقام پست از آن،استعفا  / امضا  یآور  جمع ه،ب  غو  اعبر

اضاع در  ا یو (Bayerischer Flüchtlingsrat)  ا یپناهندگان باوار  یشورادفبر  در که لیمیا باپستال / تظاهرات کارت  با بر

س  (Pro Asyl)دفبر پروآزول   . باشند یمدر دسبر

 .میآماده شده عمل کن میتوانیما مم؟یانجام ده میتوانیما چه م

در   حقوقر  یمشاوره  کی زودتر چه هر د یبا جواب منفی  افتیاز در  یب  جلوگ یبرا: مصاحبه در دادگاه آماده شدن یبرا

  ی نهیزم
ی
  پناهندگ

ی
 مصاحبه یوارد دعوت نامه برام شبر یدر بمصاحبه در دادگاه انجام شود.  یکامل برا  و به خصوص آمادگ

  یبرا
ی
و یهمان ا ا یقبل از مصاحبه  روز دو  ای کی که ی، به طور د یآ کوتاه مدت یم  ار یبس پناهندگ به . رسدبه دستتان یم وینبر

 تواندیم خواهد  یم مجانی  یکه مشاوره  آن انجام شود. کش بینا ا یو  لیاز طرف وک عی    ش  یمشاوره ا د یبا لیدل نیا

از  و اتوبوس اطالع رسانی   arrivalaidخیمراجعه کند. در مونrefugee law clinics  ا یو   Amnesty Asylberatungبه

در  همرایه و حتر  مشاوره مجانی  Infobus des Münchner Flüchtlingsrat خیاز مهاجران در مون تیطرف دفبر حما

 .کنندیدادگاه ارائه م

 ار یبس نیا. دادگاه نروندبه  آگایه چیو بدون ه مصاحبه در دادگاه آماده سازند یکه خود را برا  میکنیم هیما به همه توص

ی و چه چ ودب  م شیچگونه مصاحبه پ د یبدان مهم است که   ار یبس نیآنجا مهم است. ا در ن  هاب 
ی
کامل   بهبر است که با آمادگ

 .دیکن  افتیدر  منفی بعد از چند وقت جواب  که نینسبت به ا د یصحبت کن خود مهاجرت لیدر مورد دال 

 .میو در ارتباط بمان میبساز  اطالعانر  یشبکه  کیبا هم  میتوانیما مم؟یانجام ده میتوانیما چه م

 رسانی  اطالع و در خطر هستند مطلع که  کسانی   تمایم تا  دیدر ارتباط باش خود منطقه یبا گروه ها و سازمان ها د یشما با

هشدار  میتا ما بتوان دیدر ارتباط باش Bayerischer Flüchtlingsrat رنیدر با نیدفبر مشاوره مهاجر  عتی یبا ما . شوند

 یهارسانه  و هاه شبک قیطر ز ا د یتوانیما شم. میرا به شما بده یبعد پورنر ید یالزم در مورد زمان و مکان پرواز ها یها

ر خطر ده ک  افغانی  مهاجرانا ب میتوانیم نگونهیا تنها. د یکنر  برقراط ارتباا ما بپ آس واتو  لیمیا ،بوک سیفد مانن اجتمایع

 . میساز  خبر ا با ر د هستن

  یبرا یلیدله شدو لغه ک  پورنر ید. دندار د وجو  یا کیلل  حه را
ی
 شبر یبه ب نتوایمه شد نایبل مسائک کما  با ام. ستین پناهندگ

 .میکنش  تال م ها ب د یائیب. کرد ک  کمد  هستنر خطر ده ک  کسانی 

 :ستما یهاه را

  خیمونر د نر یبار د نیمهاجر  همشاور  دفبر 
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