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ﻗﺎﻧون اﯾﺎﻟت ﭘن
ﻣرﮐز ﮐﻠﯾﻧﯾﮏ ﺣﻘوق ﻣﮭﺎﺟران
*ﺗرﺟﻣﮫ دری*

اﺻول اوﻟﯾﮫ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﺑرای ﺷﮭروﻧدان اﻓﻐﺎن
ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر ٢٠٢١ ،١۴

*اﯾن ﺳﻧد ﮔزﯾﻧﮫ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﺑرای اﺗﺑﺎع اﻓﻐﺎﻧﯽ واﺟد ﺷراﯾط را ﺷرح ﻣﯽ دھد*.
ﺳوال :آزادی ﻣﺷروط ﺑﺷر دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﭼﯾﺳت؟
ﺟواب :آزادی ﻣﺷروط ﺑﺷردوﺳﺗﺎﻧﮫ ﯾﮏ ﻣﺟوز اﺧﺗﯾﺎری ﻣوﻗت ﺑرای ورود ﺑﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑر اﺳﺎس
دﻻﯾل ﺑﺷردوﺳﺗﺎﻧﮫ ﯾﺎ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ اﻋطﺎ ﺷود .در  26آﮔوﺳت  ،2021ﺧدﻣﺎت ﺷﮭروﻧدی و ﻣﮭﺎﺟرت اﯾﺎﻻت
ﻣﺗﺣده دﺳﺗوراﻟﻌﻣﻠﯽ را ﺑرای اﺗﺑﺎع اﻓﻐﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل آزادی ﻣﺷروط ﺑﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ھﺳﺗﻧد ﻣﻧﺗﺷر ﮐرد.
ﺳوال :آﯾﺎ ﯾﮏ اﻓﻐﺎن ﭘس از آزادی ﻣﺷروط ﻣﯾﺗواﻧد در ﺧواﺳت ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﺑدھد؟
ﺟواب :ﺑﻠﮫ ،آزادی ﻣﺷروط ﺑر ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﻓرد ﺑرای درﺧواﺳت ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﺗﺄﺛﯾری ﻧدارد.
ﺳوال :ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﭼﯾﺳت؟
ﺟواب :ھر ﮐﺳﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد در ﺻورت ﺣﺿور ﻓﯾزﯾﮑﯽ در اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ،ﺻرف ﻧظر از وﺿﻌﯾت ورود ﯾﺎ ﻣﮭﺎﺟرت ﺧود،
در ﺧواﺳت ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ دھد .ﺑرای واﺟد ﺷراﯾط ﺑودن ،ﭘﻧﺎھﺟو ﺑﺎﯾد ﺛﺎﺑت ﮐﻧد ﮐﮫ ﭘﻧﺎھﻧده ﺗﺣت ﻗﺎﻧون ﻣﮭﺎﺟرت ﮐﮫ اﯾﺟﺎب ﻣﯽ ﮐﻧد
ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺗﺣت آزار و اذﯾت دوﻟت ﯾﺎ ﮔروھﯽ ﻗرار ﺑﮕﯾرﻧد ﮐﮫ دوﻟت ﻧﻣﯽ ﺧواھد ﯾﺎ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﮐﻧﺗرل آﻧﮭﺎ ﺑر اﺳﺎس
ﻧژاد ،ﻣذھب ،ﻣﻠﯾت ،ﻋﻘﺎﯾد ﺳﯾﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﻋﺿوﯾت در ﯾﮏ ﮔروه اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻧﯾﺳت ،ﺑﺎﺷد .ﯾﮏ ﭘﻧﺎھﺟو ﺑﺎﯾد ﻧﺷﺎن دھد ﮐﮫ دﻟﯾل آزار
و اذﯾت آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از اﯾن دﻻﯾل ﮔره ﺧورده اﺳت.
ﺳوال :ﻣﺣدودﯾت ھﺎی ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﭼﯾﺳت؟
ﺟواب :ﺑﺳﯾﺎری وﺟود دارد .ﯾﮑﯽ از ﻗواﻧﯾن ﻣﮭم اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﭘﻧﺎھﺟوﯾﺎن ﺑﺎﯾد ظرف ﻣدت ﯾﮏ ﺳﺎل درﺧواﺳت ﺧود را ﺛﺑت
ﮐﻧﻧد ﯾﺎ اﮔر ﭘس از ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘروﻧده ﺗﺷﮑﯾل دھﻧد ،ﺑﺎﯾد ﻧﺷﺎن دھﻧد ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس ﺷراﯾط ﺗﻐﯾﯾر ﯾﺎﻓﺗﮫ ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﺷراﯾط ﮐﺷور
اﺳت ﯾﺎ ﺷراﯾط ﻓوق اﻟﻌﺎده ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﻧﺎﺗواﻧﯽ ذھﻧﯽ اﺳت ،واﺟد ﺷراﯾط اﺳﺗﺛﻧﺎ ھﺳﺗﻧد .ﯾﮏ ﻓرد ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑر اﺳﺎس ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺟﻧﺎﯾﯽ
ﺑﯾرون ﯾﺎ درون اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﯾﺎ ﭼون در ﺳوم ﮐﺷور اﺳﮑﺎن داده ﺷود از ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ رد ﺷود.
ﺳوال :ھزﯾﻧﮫ ﺑرای درﺧواﺳت ﮐردن ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ اﺳت؟
ﺟواب :ﻧﮫ .ھزﯾﻧﮫ ﺑرای درﺧواﺳت ﮐردن ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﻧﯾﺳت.
ﺳوال :اﮔر ﺑﮫ ﮐﺳﯽ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ داده ﺷود ،آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ طور داﺋم در اﯾﺎﻻت ﺑﻣﺎﻧد؟
ﺟواب :ﺑﻌد از ﯾﮏ ﮐﺳﯽ اﺟﺎزه ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ داده ﺷود ،آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﻌد از ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑرای اﻗﺎﻣت داﺋم و ﺑﻌد از ﭘﻧﺞ ﺳﺎل ﺑرای
ﺗﺎﺑﻌﯾت درﺧواﺳت ﮐﻧﻧد.
ﺳوال :ﭼﮕوﻧﮫ ﺑرای ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ درﺧواﺳت ﻣﯽ ﮐﻧﯾد؟
This document is a Dari translation of “Asylum Basics for Afghan Nationals.” The goal of this
document is to provide general information and is not meant to act as a substitute for legal advice
from an attorney.

ﻗﺎﻧون اﯾﺎﻟت ﭘن
ﻣرﮐز ﮐﻠﯾﻧﯾﮏ ﺣﻘوق ﻣﮭﺎﺟران
*ﺗرﺟﻣﮫ دری*
ﺟواب :ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ در ﻓرم دوﻟﺗﯽ  ۵٨٩ﺑﺎ ﻣدارک ﭘﺷﺗﯾﺑﺎن ﺛﺑت ﺷده اﺳت .درﺧواﺳت ﮐردن ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﺗوان ﻣﺷﮑل ﺑﺎﺷد.
ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑﺎ وﮐﯾل ﻣﮭﺎﺟر ﮐﮫ ﺗﺟرﺑﮫ در ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ دارد ﮔپ ﮐﻧﻧد.
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ﺳوال :ﭘس از درﺧواﺳت ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ،ﺷﺧص ﭼﮫ وﺿﻌﯾﺗﯽ دارد؟
ﺟواب :ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد .ﻓردی ﮐﮫ در زﻣﺎن درﺧواﺳت ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ در وﺿﻌﯾت ﻣﮭﺎﺟرﺗﯽ ﻣﻌﺗﺑر ﻗرار دارد ،ھﻣﭼﻧﺎن در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ
درﺧواﺳت ﻧﺎﻣﮭﺷﺎن در ﺣﺎل ﭘردازش اﺳت اﯾن وﺿﻌﯾت را ﺣﻔظ ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻓردی ﮐﮫ در زﻣﺎن درﺧواﺳت ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﻓﺎﻗد
ﻣدرک ﺑﺎﺷد ،در وﺿﻌﯾﺗﯽ ﺑدون ﻣدرک ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد اﻣﺎ درﺧواﺳت ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ در ﺣﺎل ﺑررﺳﯽ اﺳت.
ﺳوال :ﺑﻌد از اﯾﻧﮑﮫ ﮐﺳﯽ درﺧواﺳت ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﻣﺛﺑت ﻣﯽ دھد ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽ اﻓﺗد؟
ﺟواب :ﺑﻌد از درﺧواﺳت ﮐردن ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ درﺧواﺳت ﻧﺎﻣﮫ ﺗوﺳط ﺧدﻣﺎت ﺷﮭروﻧدی و ﻣﮭﺎﺟرت اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺑررﺳﯽ ﻣﯽ
ﺷود .در ﺑﯾﺷﺗر ﻣوارد ،ﯾﮏ ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ اﺧطﺎرﯾﮫ ای ﺑرای ﺷرﮐت در ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ در دﻓﺗر ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧد.
زﻣﺎن اﻧﺗظﺎر ﺑرای ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﺑﯾن از ﻣﺎه ھﺎ ﺑﮫ ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺑﺎﺷد.
ﺳوال :از ﮐﺟﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧم ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑﯾﺷﺗری ﭘﯾدا ﮐﻧم؟
ﺟواب (١) :ﻣرﮐز ﺣﻘوﻗﯽ اﯾﺎﻟت ﭘن ﺑرای ﮐﻠﯾﻧﯾﮏ ﺣﻘوق ﻣﮭﺎﺟران ) (٢ا-ای-ل-ا—ﻣﻧﺎﺑﻌﯽ را ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﻣﺷﺗرﯾﺎن اﻓﻐﺎن
ﺑﯾﺎﺑﯾد ) (٣ﻣرﮐز ﺑراﺑری ﭘﺎرس
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