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در ۱۴ فبروی  سال ۲۰۱۷، کابینه شلیسویگ-هولشتاین قانون توقف اخراج اجباری 
پناهجویان را به افغانستان برای مدت سه ماه به تصویب رسانید. شلیسویگ هولشتاین و 
چند ایالت دیگر در قدم نخست اجرای حکم بازگشت اجباری ارایه شده از جانب دولت 
فدرال آلمان را به افغانستان به  تعویق انداختند.۱ این اقدام براساس گزارش ۲۲ دسمبر 
۲۲۰۱۶ کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) در مورد 

وضعیت افغانستان و گزارش ساالنه ۳۲۰۱۶ ماموریت همکاری سازمان ملل متحد 
در افغانستان )یوناما( که وضعیت ناگوار بشری را در افغانستان به طور مفصل به 

تصویر میکشند روی دست گرفته شد. طبق گزارش یوناما تنها در سال گذشته ۱۱۴۱۸ 
تن غیرنظامی کشته و زخمی شده اند که ۳ درصد بیشتر از سال  پیشتر از آن را نشان 

میدهد. به طور خاص نسبت به سال ۲۰۱۵  تعداد قربانیان کودک که کشته و زخمی 
شده اند ۲۴ درصد  )۳۵۱۲ نفر( افزایش یافته است. این ارقام بیشترین افزایش قربانیان 

را از آغاز گزارش در سال ۲۰۰۹ تا به حال نشان میدهند. دستور کار اپریل ۲۰۱۶ 
کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان روی شرایط حفاظت بین المللی برای 

پناهجویان افغان واضح بیان میدارد که وضعیت امنیتی افغانستان نه تنها بسا بدتر 
شده است بلکه طرح بدیل "حفاظت داخلی امن و معقول" در نواحی به اصطالح امن 
کشور نیز امکان پذیر نیست. در طرزالعمل نامبرده UNHCR نگرانی جدی خود را 
درمورد کاهش شمار اعطای پناهندگی شهروندان افغانستان، کمک های مالی به آنها 
و صدور فرمان توقف بازگشت اجباری افغانها در آلمان اظهار کرده است. حکومت 

ایالتی در مورد قبولی و عملی شدن فرمان فوق از سوی حکومت مرکزی فدرال آلمان 
تردید دارد. چون بنابر اظهارات وزیر داخله آلمان آقای توماس دمیسیـِر ارزیابی کلی 

وضعیت امنیتی در افغانستان با "طرح شدت بازگشت مهاجران" در مخالفت قرار 
ندارد.

پناهجویان افغان و حامیان آنها باید از سه ماه پیشرو به منظور جلوگیری از اخراج 
اجباری در سطوح مختلف استفاده کنند. 

۱ http://www.frsh.de/artikel/erlass-zum-afghanistan-abschiebungsstopp/
۲ http://www.frsh.de/fileadmin/pdf/Aktuelles/UNHCR_Afghanistan_20161222.pdf 
۳ https://unama.unmissions.org/un-calls-parties-take-urgent-measures-halt-civilian-casu-
alties-numbers-2016-reach-record-high

پیش زمینه



۳

مراحل پناهندگی

مراحل پناهندگی 
	-  مصاحبه )ارائه دالیل پناهندگی( 

مصاحبه های پناهندگی شهروندان افغانستان در حال حاضر با سرعت بیشتری نسبت به 
گذشته در شلیسویگ-هولشتاین انجام می شود. بنآ بسیار مهم است که برای آن از پیش 

آمادگی گرفته شود. 

آنعده پناهجویان افغان که هنوز مصاحبه ها پناهندگی شانرا با اداره فدرال مهاجرت و 
پناهندگی (BAMF) در پیشرو دارند، به سرپرستان و حامیان ایشان جداً توصیه میکنیم 

که برای استدالل و ارائه دالیل قوی و دقیق، وضعیتی که در وطن در انتظارشان 
است و گزینه های بدیل آمادگی همه جانبه بگیرند تا شنونده و هیأت تصمیم گیرنده را 
قانع سازند. همیشه و مکرر درخواست های پناهندگان در اداره فدرال برای مهاجرت 
و پناهندگی (BAMF) بخاطر ارایه معلومات متناقض یا گنگ در جریان مصاحبه رد 

میشوند. 

یک گزارش قانع کننده، دقیق و کامل که خالی از تناقضات باشد چانس واجد شرایط 
حق پناهندگی را به طور قابل مالحظه افزایش می دهد. پس جزئیات و ویژگیهای 
پرونده تان واضح بیان نمایید و تا حد امکان کوشش کنید محور دالیل تان تجربه 
شخصی و منحصر به خودتان باشد. بگویید که چرا بازگشت تان به سایر نواحی 

افغانستان ممکن نیست. از خود و به آدرس خودتان صحبت کنید )ضمیر "من" را 
استفاده کنید.( و صرف در مورد همسر و یا خویشاوندان تان گزارش ندهید. دانه دانه 
هر یک از عوامل و حاالت تهدید آمیز سرگذشت تان شرح دهید و به زبان بیان کنید 
که چه چیزی، چطور و چرا شما، زندگی تان را تهدید میکند. به این فکر نباشید که 

مخاطب تان همه چیز را میفهمد و ناگفته از زبان شما مینویسد. 

توصیه جدی ما به پناهجویان محترم اینست که استدالل و گپ هایتان را به شکل منظم 
بنویسید و تمرین کنید؛ با یک یادداشت  ویا طرح سخنرانی از پیش نوشته شده به 

زبان مادری تان در برابر شنونده و مسئول حکومتی حاضر شوید. در نتیجه میتوانید 
از یکسو روان و منسجم حرف بزنید و از سوی دیگر تاریخ ها و اعداد را دقیق به 

مخاطب تان بگویید. چون صحت و حقیقت هر آنچه که میگویید دقیق بررسی میشود.  
در اینکه هنگام پایان مصاحبه یادداشت دست داشته تان ضمیمه پرونده تان خواهد شد 
یا نه اختالف نظر است. از اینرو مطالبی را که به زبان بیان میکنید نباید در تناقض 
با نوشته هایتان باشد. برای دانستن دقیق این امر پیشنهاد میکنیم با یک مشاور امور 

پناهندگی مشورت نمایید.

هرگونه مدرک )نوشتاری، صوتی یا تصویری( که در اثبات تهدیدات و دالیل مهاجرت 
شما را کمک میکند حتماً آماده داشته و در جریان مصاحبه تسلیم نمایید. اگر مریضی 

خاص یا مشکل روانی دارید هرچه زودتر به پزشک مورد نظر برای معالجه مراجعه 
نمایید و از ایشان درخواست نوشتن یک گواهی نامه صحی نموده و به مسئولین اداره 

مهاجرت 

BAMF برسانید. از همه مدارک مهم تان یک کپی با خود نگهدارید.

در صورت تغیر آدرس تان باید حتماً آنرا با BAMF شریک سازید و نام تان در باالی 
صندوق پستی باید دقیقاً همان چیزی باشد که در روی مدرک اقامت )اوسوایس( تان 
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درج است. امکان این هم وجود دارد که شما یک شخص همراه را در روز 

مصاحبه تان با خود بیاورید, اما از پیش باید ثبت شود تا اینکه اداره BAMF  او را با 
شما اجازه دهد. 

اگر در جریان مصاحبه پی بردید که ترجمان زبان شما را بطور کامل نمی فهمد، در 
قابل اطمینان بودن او شک دارید و یا 

در مقابل او آزاد صحبت کرده نمی توانید به آن مورد اشاره نموده و اعتراض تانرا 
درج صورت جلسه )پروتوکول( کنید. 

اگر گمان میکنید که قضیه تانرا به شکل باید آن ارایه کرده نمی توانید به ویژه بخاطر 
شخص مصاحبه کننده و یا ترجمان شما این امکانات را دارید که مصاحبه را لغو کنید، 

به تعویق بیندازید و یا کم از کم یک وقفه درخواست کنید. در صورت 

بروز چنین حالتی باید دلیل تان را مفصل ثبت صورت جلسه نمایید.

در ختم مصاحبه بگذارید صورت جلسه به شما دوباره به زبان مادری تان ترجمه و 
بیان شود. در صورت اینکه چیزی غیر از گفتار شما در آن بود حق اعتراض دارید و 

حتی حق این را دارید که ار بودجه شخصی تان وکیل بگیرید. برای 

امکانات و کمک های مالی در بخش حقوقی میتوانید از مراکز مشوره دهی پناهندگان 
معلومات بگیرید.

خانم ها این حق را دارند که یک مصاحبه کننده، یک ترجمان و یک مصاحبه جدا از 
همسر شان داشته باشند. 

  MBSH توصیه مهم ما به شما اینست که برای آمادگی مصاحبه تان به یکی از مراکز
مراجعه کنید: 

http://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/I/integration/bera-
tungsdienste.html und: http://www.frsh.de/fluechtlingsrat/mbsh-be-

ratungsstelle/

۲-  دادخواهی / اعتراض نامه
در صورت رد درخواست پناهندگی تان شما میتوانید به دادگاه اداری شهر یا ایالت 

تان اعتراض و دادخواست کنید. محدودیت زمانی برای این امر یک الی دو هفته پس 
از دریافت نامه ریاست مهاجرین مد نظر گرفته شده است. باید آنرا به اسرع وقت 

توسط یک وکیل پیش ببرید. مهم اینست که شما خود را به خوبی برای مراحل دادگاه 
آماده بسازید. قاضی صورت جلسه مصاحبه شما از BAMF  از قبل میخواند. شما باید 

بطور متقاعد کننده بیان کنید که چرا بعضی تجارب و جزیات پرونده تانرا در مصاحبه 
BAMF بیان نکردید. از وقت استفاده نموده و همه دالیل و ناگفته هاییکه مهاجرت 

شما را توجیح میکند تشریح کنید. در اینجا نیز باید حرفهایتان واضح، دقیق و دور از 
تناقض باشد. وکیل شما داستان زندگی تانرا شرح نمیدهد. بلکه او نظر به داستان و 

دالیل شما سوال مطرح میکند و شما در جواب شرح میدهید. 
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۳-  درخواست پناهندگی تعقیبی
ما از افغانهاییکه درخواست پناهندگی شان رد شدند درخواست میکنیم که هرچه زودتر 

به نزدیکترین مرکز مشوره دهی مراجعه نموده و دریابند که آیا شرایط درخواست 
تعقیبی را دارند یا خیر. در صورتیکه در سه ماه اخیر یک مورد جدی به کشور تان 

یا در وضعیت زندگی تان در آلمان اتفاق افتاده باشد حق بهره مندی از این درخواست 
را دارید. 

 (UNHCR) بطور مثال گزارشات کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان
و یوناما (UNAMA)  خود امتیاز این درخواست را برایتان میدهد. 

گزارش UNHCR شرایط را برای اعطای حفاظت تکمیلی  )اقامت یکساله( پیشکش 
میکند. در آن آمده است که تمامی قلمرو افغانستان را خطر جنگ و درگیریهای 

مسلحانه داخلی از نوع 15c  بر اساس رهنمود اتحادیه اروپا قرار دارد و گزینه های 
بدیل در داخل کشور وجود ندارد. 

پس اگر میخواهید درخواست پناهندگی تعقیبی تانرا پیشکش کنید، میتوانید به مشوره 
های حقوقی وکیل هوبرت هاینولد (Hubert Heinhold) مراجعه نمایید

(http://bit.ly/2mblZHZ) و باید با یک وکیل و مشاور حقوقی نیز همراه شوید.
لطفن توجه داشته باشید که درخواست پناهندگی تعقیبی در مدت سه ماه از زمان 

مشخص شدن تغیر شرایط تان ممکن است. این محدودیت زمانی نسبت فرمان توقف 
اخراج اجباری کوتاهتر است.

اخراج پناهجویان شامل قانون دوبلین برای آنهاییکه به افغانستان برگشت داده  میشوند 
میتواند ادامه داشته باشد. این مورد شامل آنهایی هم است که در ایالت شلسوگ 

هولشتاین زندگی میکند اما درخواست پناهندگی شان در یک ایالت دیگری صورت 
گرفته است. 

مراحل پناهندگی
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امکانات جلوگیری از بازگشت اجباری در صورت 
پیشرفت چشمگیر در ادغام اجتماعی، تحصیلی و 

کاری 
یادداشت: آن عده از شهروندان افغان که در قلمرو کشور فدرال آلمان مرتکب جرایم 

شده اند قبل از ختم حبس و جزای شان به افغانستان برگشتانده نمیشوند.

	 -  کمسیون مشکالت
پناهجویانیکه که در جامعه خوب ادغام شده اند و یا اینکه آسیب پذیر هستند میتوانند از 

طریق کمسیون مشکالت به یک اجازه اقامه درخواست کنند. 
کمسیون مشکالت میتواند قضایای انفرادی را قضاوت نموده و به برای اعطای یک 
اجازه اقامه جهت تعهد قانونی به ترک محل اقامت به وزارت داخله پیشنهاد کند.  به 

افغانهای پناهجو در ایالت شلسوگ هولشتاین توصیه می نماییم که در ماه های آینده به 
طور مشتاقانه به ارایه خدمات همگرایی یا ادغام با جامعه بپردازند. تا اینکه افغانهای 

دارنده دولدونگ دسترسی به بازار کار داشته باشند و یا بخاطر منع اخراجی برای 
اینکه باز هم بتوانند به بازار کار دسترسی داشته باشند باید برای استخدام شدن یا یک 

دوره آموزش فنی یا اوسبیلدونگ زحمت بکشند. 

داشتن کار، فراگیری زبان، تعامل اجتماعی و یا عضویت در گروه های محلی مانند 
باشگاه های  ورزشی ممکن است برای  کمیسیون مشکالت ، مطرح گردیده ارایه 

شود. بیماری و یا تغیر در حالت مدنی از طریق ازدواج یا تولد یک کودک هم میتواند 
مفید واقع شوند.

برای مشاوره, حمایت و تماس با کمسیون مشکالت و همچنان مراکز MBSH  برایتان 
قابل دسترس است: 

http://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/I/integration/bera-
tungsdienste.html

همچنان اعضای ملکی کمسیون مشکالت میتواند این اطالعت را برایتان فراهم کند. 

۲- حق اقامت در صورت ادغام خوب و موثر در جامعه آلمان
اگر مدت طوالنی در آلمان زندگی کردید و در ادغام موثر پیشرفت های چشمگیر داشته 

اید شما باید امکان یک حق اقامت را مدنظر بگیرید. 
مطابق ماده 25a قانون اقامت, اشخاص پاینتر از ۱۲ سال که حد اقل ۴ سال در آلمان 

اقامت داشته اند میتوانند حق اقامت دریافت کنند. مطابق ماده 25b این حق اقامت 
مربوط کسانی هم میشود که دارای بیشتر از 21 سال بوده، خانواده و اطفال داشته باشند 
و کم از کم ۶ سال در آلمان زندگی کرده باشند. همچنان اقامت برای بزرگساالن بدون 

اطفال در صورتی داده میشود که حد اقل ۸ سال در آلمان زندگی کرده باشد. 
برای دریافت معلومات حق اقامت میتوانید به مراکز MBSH مراجعه کنید: 

http://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/I/integration/bera-
tungsdienste.html

جلوگیری از بازگشت اجباری
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دولدونگ ) اقامت تحمل شده گان( تحصیالت فنی و حرفه ای 	. 
اشخاصیکه در جریان تحصیالت فنی و حرفه ای )اوسبیلدونگ( یا در مرحله آمادگی 
آن قرار دارند از تابستان ۶۱۰۲ بدینسو میتوانند مطابق ماده ۲ و ۳ قانون ادغام برای 

مدت تحصیل یک سند دولدونگ دریافت می کنند و از بازگشت محافظت شوند. این 
قانون دربر گیرنده شاگردان لیسه مسلکی هم میشود. 

ممکن است که فشار ادارات شلیسوگ هولشتاین به افغانها برای برگشت داوطلبانه 
افزایش پیدا کند. کسانیکه خود شان میخواهند برگردند میتوانند که از مزایای چون 

حمایت بازگشت، کمک برای استقرار مجدد مستفید شوند. اگر شما خواهان بازگشت 
داوطلبانه هستید  به شما  توصیه میکنیم که  با مراکز مشاوره مورد اعتماد در چشم 

انداز و خطرات مرتبط به آن صحبت کنید. ما از شما درخواست میکنیم نباید با برگشت 
داوطلبانه خود را در مقابل منافع خود زیر فشار قرار دهید و یا یک تصمیم شتاب زده 

اتخاذ نمایید. 

جلوگیری از بازگشت اجباری
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مراکز مشوره دهی 
خدمات مشاوره خاص مهاجرت در شلیسویگ-هولشتاین: 

http://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/I/integration/bera-
tungsdienste.html

خدمات مشاوره مهاجرت در کیل: 
https://www.kiel.de/leben/migration/_dokumente/migrationsbera-

tung_in_Kiel.pdf

خدمات مشاوره مهاجرت در شلیسویگ-هولشتاین:
http://www.frsh.de/service/beratungsstellen/

مراکز مشاوره MBSH در شورای پناهندگان شلسویگ-هولشتاین
http://www.frsh.de/fluechtlingsrat/mbsh-beratungsstelle/

برخی مراکز مشاوره  در تماس به وکالی مدافع 

معلومات بیشتر 
معلومات برای پناهجویان افغان و مشاوران در صفحه شورای پناهندگان شلسوگ 

هولشتاین )آلمانی( 
http://www.frsh.de/artikel/updated-abschiebungen-nach-afghanistan/

معلومات برای پناهجویان افغان و مشاوران از سوی پرو ازول )آلمانی( 
https://www.proasyl.de/hintergrund/hinweise-fuer-afghanische-

fluechtlinge-und-ihre-beraterinnen/

معلومات برای آمادگی مصاحبه 
http://w2eu.info/germany.en/articles/asylum.html

منابع معلوماتی  افغانستان شورای پناهندگان نیدرزاکسن:
http://www.nds-fluerat.org/21600/aktuelles/zusammenstellung-er-

kenntnisquellen-zur-sicherheits-und-gefaehrdungslage-in-afghanistan/

شبکه "چشم انداز سرزمین! کار برای پناهندگان در شلیسویگ-هولشتاین"
http://mehrlandinsicht-sh.de/37/

اطالعات مربوط به بازگشت اجباری به افغانستان از )به اروپا خوش آمدید(:
http://w2eu.info/germany.en/articles/germany-deportation-afghanis-

tan.en.html

اطالعات مربوط به حق اقامت و بازگشت پناهندگان افغان، وکیل گونتر کرست:
http://www.frsh.de/fileadmin/pdf/Aktuelles/Gunter.Christ_Afghanis-

tan_Rechtsberaterkonferenz_8-4-2016.pdf

کارزار اطالع رسانی توسط پروژه کمک به پناهندگان غیر متمرکز:
http://www.frsh.de/aktuell/termine/

معلومات




