
  فغان دربرخی کشور های اروپایی برنامه معلوماتی پیرامون وضع پناهجویان ااطالعیهء 

 20.22ساعت  0202ماه می  8شبنه ، مورخ 

 



سازمان  2592شالوده اصول و قوانین حمایتی از پناهندگان در کنوانسیون د رامور پناهندگان  سال 

ملل متحد بازتاب یافته است . برطبق این کنوانسیون "پناهنده" به کسی اطالق میگردد  که کشور 

 متبوع خود را ترک کرده است و به دلیل تهدید جدی جان یا آزادی، امکان یا تمایل بازگشت را ندارد.

چنین  1بند  33است که در ماده در این کنوانسیون منع اخراج  اصل یکی از مهم ترین 

ای را به سرزمینهایی که امکان هیچ یک از دول متعاهد به هیچ نحو پناهنده آمده است :"

اجتماعی به خصوص یا عضویت در دسته -ملیت  -مذهب  -به نژاد به علل مربوط  دارد

عقاید سیاسی زندگی یا آزادی او در معرض تهدید واقع شود تبعید نخواهند کرد  دارا بودن

 ."خواهند گردانیدنیا باز

های اروپای غربی کنوانسیون ملل متحد را پذیرفته اند و گرچه برخی مقررات مشترک  کشورتمام 

درمیان این کشور ها نیز وجود دارد ولی بازهم  در آن درمورد اینکه چه کسی حق داشتن وضعیت 

پناهندگی و وضعیت حفاظت الترناتیف ) جایگزین ( را دارد  و این حمایت شامل چه مواردی میگردد 

 ، توسط ادارات ذیربط این کشور ها بصورت جداگانه مورد بررسی قرار میگیرد. 

انجمن افغانها در سویدن از برخی حقوقدانان ، وکالی  0201ماه  8در برنامه معلوماتی دیجیتالی مورخ 

پناهجویان ، کارشناسان و فعالین امور پناهندگی از کشور های مختلف دعوت شده اند تا پیرامون 

غانها در این کشورها در چارجوب قوانین جاری این کشور ها ؛ دیپورتهای اجباری وضعیت پناهندگی اف

به افغانستان و چگونگی اسناد هویتی افغانها در ادارات ذیربط این کشور ها مورد بحث و گفتگو نمایند 

 . 

از  ( بطور دیجیتال10.22به ساعت دو بعد از ظهر )   0201ماه می  8این برنامه به روز شنبه مورخ 

 طریق زووم برگزار گردیده و از طریق فیسبوک افغانهای سویدن بطور زنده پخش خواهد شد . 

 https://www.facebook.com/afghanha.seآدرس فیسبوک افغانهای سویدن: 

 

: اشتراک کنندگان برنامه معلوماتی  

 :جناب نصیر عطا 

 



، تحصیالت خویش را در پوهنتون کابل، پوهنتون "وست ( Ata&Coدفتر وکالت ) نصیر عطا، بنیانگذار

تکمیل  (College of Law London) حقوق لندن، و کالج (University of Westminster) "منستر

به این سو به عنوان حقوقدان ایفای وظیفه کرده است. وی بیش از هفت سال، تا اپریل  4002و از سال 

 4002کار کرده است. نصیر در ماه اگست سال  Wilson Solicitors LLP ، برای شرکت حقوقی4002

سب کند و در عین زمان الحیت کامل وکیل دعوی را کموفق شد، پس از تکمیل موفقانه دوره عملی، ص

. نصیر در بخش های مهاجرت، پناهندگی، حقوق اداره و نمایدوکالی بریتانیا را حاصل  اتحادیهعضویت 

قوانین اتحادیه اروپا تخصص داشته در ده سال گذشته به انبوهی از قضایا در این بخش ها رسیدگی کرده 

 .است

. 

  

انی از مشتریان در دعاوی شان علیه بازداشت غیر قانونی نمایندگی کرده از وی همچنان در موارد فراو

دانش وسیعی در نمایندگی کردن از زندانیان خارجی و مشتریانی که به جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت 

 .متهم شده اند برخوردار است

nasir.ata@atalaw.co.uk. 

***** 

 :خانم سونمال جناح نورستانی

 

که  Advokatbyrån Baaken)( عضو دفتر وکالت باکنحقوقدان ، خانم سونمال جناح نورستانی  

 .رارداردقسویدن   (Helsingborg) دفتر مرکزی آن در شهرهلسنگبوری

( مدتی در اداره مهاجرت سویدن ، سپس در یک Sunmal Djenahخانم سونمال جناح نورستانی) 

 Advokatbyrån )باکن"دفتر وکالت  "و در دفتر وکالت در استاکهولم کار کرده است. اکنون ا

Baaken) ( با دوسیه های دربخش حقوق مهاجرتMigrationsrätt( حقوق خانواده ،)familjerätt )

 کار مینماید. (  brottmålو جرم) (  socialrätt، حقوق سوسیال)

Migrationsrätt, familjerätt, socialrätt (LVU, LVM, LPT, LRV) samt brottmål 

(målsägandebiträde,  

sunmal@baaken.se  

mailto:استnasir.ata@atalaw.co.uk
https://www.baaken.se/medarbetare-2/
https://www.baaken.se/medarbetare-2/
mailto:sunmal@baaken.se


***** 

 

  :ناهیده صا فىخانم 

 

 تحصیالت عالی در رشته است و اطریشباشنده شهر ویانا کشورناهیده صافی خانم 

تجارب کاری یکساله در اتریش در بخش او  .داردحقوق در بخش پناهندگی و مهاجرت 

     ه هفت ساله کاری حقوقی در دفتروکالتنظارت حقوقی پناهندگان و مهاجرین ، تجرب

( Lawyer Dr.Lennart Binder  مشوره ,) درخواست  پیشبرد پروسه، دهی حقوقی

عالى )ستره محکمه( ودفاع از حقوق ه محاکمالی  وپایان تا   از شروع  ىگهندپنا

و یا پیوند یک جا نمودن  ؛ ریشتا مراحل پروسه پناهندگی در کشوررتمام د ىگاهندنپ

درمورد اطالع رسانی   کارى هل تجربیک سا ؛ریشتا درکشوررین اجفامیل هاى مه

 مشورت دهی دردفتر به کارىیک سال تجر ؛ جامعه شناسى براى جوانان مهاجرجامعه و

  .دارد( مهاجرینپناهجویان و برای  مرکز مشورت دهی ) 

safinahida@gmail.com 

 

***** 



 

 آقای حامد شفایی :

 

؛ فنلند یاز دانشگاهها هیو ترب میو ماستر علوم تعل یماستر علوم اجتماع ییشفا حامد

سابق  نیدر امور مهاجرت. همچن ینکیهلس یکارشناس و مشاور با تجربه در شاروال

فنلند،  یافغانها یانجمن ها یسراسر هیاتحاد سیافا( و رئافغانستان ) -فنلند  یاکادم سیرئ

 فعال و مدافع حقوق بشر.

hamed.shafae3@gmail.com 

***** 

 

 آقای بازل نیکوبین :

 

 و ایمطالعات آس ۀاز دانشگاه اسلو، در رشت لیفارغ تحص ن،یکوبیمشخصات: بازل ن

 کشور ناروی  میمق ن،یو مهاجر یاجتماعاموردر  تیفعالسال تجربه  29. انهیخاورم

bazilnicobin@gmail.com 

mailto:hamed.shafae3@gmail.com


***** 

 

 :ظاهر دیوانچگی آقای 

 

ایشان . ه است به شهر هرات زاده شد کینزد یدهکده  وانچهیدر داهر دیوانچگی آقای ظ

مهاجرت  به فرانسه یالدیهفتاد م ه در آواخر دهاو . هرات میباشد یجام سهیل فارغ 

که رومان معروف اش ژان  یفرانسو ی سندهیرومن روالن نو نیسر زمنموده و در 

ی فرانسوموزش زبان آپس از  او. گذاشته پناهنده شده بوداثر گزار که بر او  تفیکرس

امداد   نهیدر زم  یاجتماع و پس آن بعنوان کارمنده خواند یجامعه شناس یچند سال

و امداد  یاجتماع ،یفرهنگ یها نهیدر زمموصوف . ه است کار کرد انبا جوان یرسان

 یسهم یینهاد دانشجو نیچند یگذار انیدر بن  ه است همواره دست در آتش داشت یرسان

گ را ایجاد و ریاست این شهر استراسبور یافغان ها یاز جمله کانون فرهنگ ه وادا کرد

 .نهاد را بعهده دارد

بدینسو ده ها  2558ا زسال   شهر استراسبورگ در فرانسه یافغان هاکانون فرهنگی 

شب  یبرگزارو  آزاد یگرد و بحث ها یها زیکنفرانس ها، مبرنامه فرهنگی و ازجمله  



 ،یبلخ نیعبدالله ، موالنا جاللد یادب و هنر همچون قار ایبود از بزرگان دن ادی یها

استاد  ،یمجروح،احمد شاملو، گاند نیبهاوالد ،یناصر خسرو، استاد ملنگ نجراب دل،یب

 ژهیدر رسانه ها و بو برگزار نموده است و برخی از اینها ...سرآهنگ،احمد ظاهر و

  .است افتهیمطبوعات شهر استراسبورگ بازتاب 

از  یادیبخش ز رسنیجوانان ز ژهیوبو انیو مشکالت پناه جو یبه امور ادار یدگیرس

  .باشد یم ایشان یدائم یها تیمصروف

schanimza@free.fr 

***** 

 زلمی حبیب :  آقای 

 

 حبیب زلمی مسوول انجمن در ایالت مونشن جرمنی 

  ودیپلوم حقوق وعلوم سیاسيی پیداگوژ:دو دیپلوم دارنده 

دیپلوم حقوق وعلوم سیاسي ازطرف دولت المان در سطح ماستري رسًما پذیرفته شده 

 دزندگي میكندر شهر مونشن المان او  .است

تالحال ٥١٠٢از سال جرمنی  درشهر مونشن مك به مهاجرین وپناهنده گان در انجمن ك

 میباشد. همكار

 میباشد.مونشن شهر در " انجمن حقوقدانان افغان مقیم اروپا نمایندگی "مسؤول 

***** 

 :شیر آقا نجاتیآقای 

mailto:schanimza@free.fr


 

شیر آقا نجاتی رئیس نهاد فرهنگی و اجتماعی امید و فعال د رامور مهاجرین در شهر 

 جرمنی مونیخ 

 oscomunich@gmail.com 

***** 

 

 :یوسف صابر آقای

 

mailto:oscomunich@gmail.com


 ت.سفلسفه و علوم اجتماعي فارغ شده ااز دانشگاه كوپنهاگن رشته  آقای یوسف صابر 

   س اتحادیه جوانان افغان در دنمارك بنامئیچنان چندین سال است كه منحیث رهم

(AYAD )  دداوطالبانه مصروف خدمت میباشبطور 

 . دي مأموریت رسمي در این كشور داردگابحیث مشاور خانو در حال حاضر 

Josef.saber@mail.ru 

 

***** 

 : یآرش همتآقای 

 

 از دانشگاه آتن وترینرم افزار کامپ ریانجن

 یمختلف از جمله اداره پناهندگ یو در ارگان ها زندگی نموده  ونانیسال در 22 مدت

 بود. ور پناهندگان در خدمت پناهندگان و دفتر سازمان ملل متحد در ام ونانی

 بود. ونانیمقیم  یافغان ها هیاتحاد یشش سال مسئول بخش فرهنگ مدت

 مهاجر در آتن یندا ویدر راد یمجرو مهاجر یندا هینشر ریسردب

راآماده  نیمهاجر یبرا لیموبا شنیکیو دو اپل ونانی یوزارت تحصالت عال تیوبسا 

 .نموده است

و ( کار نموده Volvoولو )و در شرکت د کنیم یزندگ دنیدر سوبدینسو  ٥١٠۲سال  از

 .دینمایم فهیوظ یفایا یدفتر مشاورت کیفعآل در 

Arashhimati@gmail.com 

***** 



 برگزار کننده : انجمن افغانها د ر سویدن 

 گرداننده برنامه : نسیم سحر ، رئیس انجمن افغانها در سویدن 

 

 ساله کار رضاکارانه در امور پناهندگی در سویدن  21تجربه 

 در علوم اقتصاد ) اقتصاد سیاسی (  یتحصیالت : ماستر

saharmnasim@gmail.com 

 ارسال نمائید.  زیرلطفا سواالت تانرا به ایمیل  هموطنان عزیز ! نوت :

saharmnasim@gmail.com 
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