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رسیزه

په  بلجيم كى پناه غوښٺنه رساله   د ټولو  هغو   
كسانو لپاره  ده   چى   په بلجيم  كى د پناه غوښتنه  

كوي.  

یوه  ته  تګالرې  هغې  غوښتنه  پناه  کې  بلجیم  په 
پناه  یو  چې  کوي  کتنه  )کرونولوژیکه(  مهالنۍ 
غوښتونکی باید هغه طی کړي. دغه رساله ستاسې 
حقوق او وجایب بیانوي او د پناه غوښتنې او میشته 
کولو د کړنالرې د بیالبیلو پړاوونو څرګندونه کوي . 

کولو  وړاندې  په  غوښتنلیک  د  ګۍ  پناهنده  د 
حامیت  املليل  بین  د  څخه   بلجیم  له  تاسې  رسه  
بلجیم  د  له همدې شیبې وروسته  غوښتنه کوۍ . 
پلټنه  اړه  په  غوښتنلیک  د  ستاسې  مقامات  اړوند 
کوي . دغه غوښتنلیک په انفرادي او بشپړ ډول د 
اړه د ژنیو په کنوانسیون کې د ذکر  په  مهاجرینو 
شویو تعریفونو او د بلجیم له قوانینو رسه سم تر 
هیواد  بلجیم  د  که  کیږي .  نیول  الندې  ازموینې 
تاسې ته  بین املليل حامیت درکړي ، نو د اوسیدو 
نو   ، شوه  نه  و  داسې  که  يش .  درکړل  به  اجازه 
تاسې باید بیرته خپل اصيل هیواد ته ستانه شۍ . 
د پلتنې ، یانې د پناه غوښتنې د کړنالرې په اوږدو 
 ، ځای  د  استوګنې  )د  مرستې  مادي  د  تاسې  کې 
او  روغتیایي   ، ، حقوقي  ټولنیزې  د  ،جامو،  خواړو 
د  مرستې  دغه  یاست .  اداري الرښوونې( مستحق 
استوګنې په یوه ځای کې چې تاسې ورته ورپیژندل 
د  معموالً  ځای  دغه  کیږي .  تررسه   ، یاست  شوي 

استوګنې یو مرکز )کمپ( وي . 

په بلجیم کې پناه غوښتنه د هغې DVD نوم هم 
د  پناه غوښتونکو  د  ته  مرکز  استوګنې  د  دی چې  

رارسیدو پر مهال ورته ورښوول کیږي .  

کړنالره او  DVD  د پناه غوښتنې د دوو سازمانونو 
له خوا چمتو شوي دي : د مهاجرینو او بې دولته 
ستاسې  چې   )CGRS( کمیساري  لویه  لپاره  وګړو 
پلټنه  محتویاتو  د  غوښتنلیک  د  ګۍ  پناهنده  د 
لپاره  کولو  میشته  د  غوښتونکو  پناه  د  او  کوي ، 
ِفدرال اداره )فیدازیل( چې د استوګنې په مرکز کې 
دا  لري .  غاړه  په  دنده  برابرولو  د  مرستې  مادي  د 
دواړه ادارې ددغې DVD او رسالې د وړاندې کولو 
اوکره  تاسې  د سمو  تر څو  له الرې دا موخه لري 
معلوماتو په ترالسه کولو رسه  وکوالی شۍ د خپلې 
پناه غوښتنې د پروسې د څیړنې په اوږدو کې زمونږ 
په هیواد کې د استوګنې او وخت تیرولو لپاره ښه 

چمتووالی ولرۍ . 

د نورو معلوماتو لپاره د اړتیا په صورت کې لطفاً له 
لویې  له  مهاجرینو  د  یا  او  کارکوونکي  ټولنیز  خپل 

کمیسارۍ رسه اړیکي ونیسۍ .

په بلجیم کې پناه غوښتنه
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لومړی ګام : د پناه غوښتنه

تاسې باید د پناهنده ګۍ لپاره خپله غوښتنه 
راجسټر کړۍ .  ورپسې ستاسې عکس او د 
ګوتو نښې اخیستل کیږي . ستاسې د سږو 

عکس )x-ray( هم اخیستل کیږي . هغه ژبه 
چې ستاسې د پناه غوښتنه به پرې تر څیړنې 

الندې نیول کیږي ، د مهاجرینو د ادارې له 
خوا ټاکل کیږي . تاسې باید د خپلې پیژندنې 
)هویت( او د راتګ د الرې په اړه معلومات 

ورکړۍ او هغه اسناد چې له ځانه سره یې 
لرۍ ، وښایاست . تاسې به یو پوښتنلیک 

هم بشپړ کړۍ. تاسې به بلجیم کې د خپلې 
استوګنې د ځای په اړه هم معلومات ورکوۍ . 
تاسې کوالی شۍ چې د خپلې پناه غوښتنې د 
کړنالرې د څیړنې په موده کې د یوه وکیل له 

خوا د حقوقي مرستې غوښتنه وکړۍ . 

ستاسې د پناه د غوښتنې ثبتول )رجسټر( 
په  غوښتنه  پناه  د  خپله  چې  شۍ  کوالی  تاسې 

بیالبیلو ځایونو کې راجسټر کړۍ :
د بلجیم په خاوره کې د مهاجرینو په اداره کې .  	•
تاسې باید دا کار بلجیم ته له رارسیدو وروسته 
ته  تاسې  کړۍ .  ترسره  کې  ترڅ  په  ورځو   ۸ د 
ستاسې د پناه د غوښتنې د راجسټر د ثبوت په 

توګه یو سند )annex 26( درکړل شي . 
له  ډګر(  هوایي  )لکه  باندې  )پوله(  سرحد  پر  	•
به  کې  صورت  دې  په  سره .  مقاماتو  سرحدي 

تاسې ته د پناه د غوښتنې د راجسټر په اړوند یو 
سند )annex 25( درکړل شي .  

مدیر  له  ځای  هغه  د  کې  توقیف  یا  زندان  په  	•
سره . په دې صورت کې به تاسې ته ستاسې د 
 )26  annex( سند   یو  اړه  په  غوښتنې  د  پناه 

درکړل شي . 

ستاسې د پناه غوښتنې د راجسټر کیدو پرمهال به د 
مهاجرینو د ادارې د یوه کارکوونکي له خوا ستاسې 
عکس واخیستل يش . ستاسې د ګوتو نښې  به هم 
اداره  مهاجرینو  د  رسه  کار  دې  په  يش .  واخیستل 
اروپایي  د  تاسې  آیا  چې  کړي  معلومه  يش  کوالی 
اتحادیې په کوم بل غړي هیواد کې د پناه غوښتنه 
کړې او یا بلجیم ته د راتګ په الره ترې تیر شوي 
یاست که نه . که چیرې داسې وي ، نو د مهاجرینو 
اداره کوالی يش د اروپايي اتحادیې له نوموړي هیواد 
څخه غوښتنه وکړي ترڅو ستاسې د پناه د غوښتنې 
څیړنه پر خپله غاړه واخيل . دغه کار د هغه څه پربنا 

کیږي چې د ُډبلین د مقرراتو په نامه یادیږي . 
پناه  د  ستاسې  هیواد  نوموړی  چیرې  که   •
غوښتنه ومني ، نو تاسې ته به د مهاجرینو د 
ادارې له خوا دغه هیواد ته د سفر کولو یو 

سند )laissez passer( درکړل شي . 
د  پناه  د  ستاسې  هیواد  نوموړی  چیرې  که  	•
غوښتنې له منلو څخه سر وغړوي ، نو بلجیم به 

ستاسې د پناه غوښتنې څیړنه په غاړه واخلي . 

 _ لومړی ګام : د پناه غوښتنه   
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لومړی ګام : د پناه غوښتنه

د نري رنځ )توبرکلوز( ناروغي
پنځه  له  لپاره   تشخیص  د  ناروغۍ  د  رنځ  نري  د 
امیندواره  )له  غوښتونکو  پناه  ټولو  د  پورته  کلنۍ 
اخیستل   )x-ray( عکس  سږو  د  پرته(  میرمنو 
غوښتنې  د  پناه  د  عکس  سږو  د  ستاسې  کیږي . 
داسې  کیږي .  اخیستل  مهال  پر  کولو  وړاندې  د 
په  استوګنې  د  معاینه  دغه  چې  يش  کیدای  هم 
بیا  کې  اوږدو  په  اوسیدو  د  ستاسې  کې  مرکزونو 
هم تکرار يش . په نري رنځ اخته کسان په روغتون 
د  ناروغۍ  ددغې  ته  نورو  څو  تر  داخلیږي  کې 

لیږدیدو مخه ونیول يش . 

پیژندنه )هویت( او د سفر الره
د مهاجرینو اداره ستاسې د پیژندنې او د راتګ د 
الرې جزئیات ثبتوي . تايس باید د خپلې پیژندنې ، 
د  کې  هیواد  بل  په   ، مسیر  د  سفر  د   ، تابعییت 
استوګنې او خپلې پناه غوښتنې د دالیلو په اړوند 
یو  هیڅ  وروسپارۍ .  ته  ادارې  دغې  اسناد  ټول 
داسې  که  غورزوۍ .  مه  ایسته  سند  مهم شخصې 
د  ستاسې  کار  دغه  چې  يش  کیدای  نو   ، وکړۍ 

اغیزه وکړي .  باندې منفي  ارزونه  پر  غوښتنې 

د کړنالرې ژبه
څیړنه  کړنالرې  د  غوښتنې  پناه  د  چې  ژبه  هغه 
له خوا  ادارې  ، د مهاجرینو د  به پرې تررسه کیږي 
ټاکل کیږي . په بلجیم کې دغه ژبې له نیدرلنډي او 
فرانسوي څخه عبارت دي . د کړنالرې ژبه هغه ژبه 
ده چې د مهاجرینو د ادارې اړوند کارکوونکی او د 
پناهنده ګۍ  نورې ادارې به پرې له تاسې رسه خربې 
کوي . تاسې ته درلیږل کیدونکي لیکونه به هم په 
همدې ژبه وي . د یوې منفي پریکړې په وړاندې هر 

اپیل )اعرتاض( هم باید په همدې ژبه تررسه يش . 
فرانسوي  یا  نیدرلنډي  په  اندازه  یوڅه  تاسې  که  	•
د  ځنډه  له  بې  به  ژبه  هماغه  نو   ، وپوهیږۍ 

کړنالرې د ژبې په توګه وټاکل شي .
خبرې  ژبه  فرانسوي  یا  نیدرلنډي  په  تاسې  که  	•
ژباړونکي  یوه  د  شۍ  کوالی  کوالی،  نشۍ 
دې  په  وکړۍ .  غوښتنه  مرستې  د  )ترجمان( 
د  مهاجرینو  د  ژبه  کړنالرې  د  به  کې  صورت 

ادارې له خوا وټاکل شي . 
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لومړی ګام : د پناه غوښتنه

د استوګنځي غوراوی )انتخاب(
د  چې  يش  وکوالی  باید  ادارې  ګۍ  يناهنده  د 
کړنالرې په اوږدو کې هر مهال له تاسې رسه اړیکي 
خپلې  د  وکوالی شۍ چې  باید  تاسې  کړي .  ټینګ 
یا د  انټرویو  د  لکه   ، لیکونه  تړاو  په  پناه غوښتنې 
پریکړې )ځواب( په اړه لیکونه بې له ځنده او په 
سمې پتې ترالسه کړۍ .  له دې امله دا ډیره مهمه 
خپلې  د  کې  اداره  په  مهاجرینو  د  تاسې  چې  ده 
بلجیم  په  مهال  پر  راجسټرولو   د  غوښتنې  د  پناه 
کې خپل رسمې استوګنځای ورپه ګوته کړۍ . دا د 

استوګنځی د غوراوي په نامه یادیږي . 
مرکز  د  استوګنې  د  چې  شي  کیدای  ځای  دا  	•
)کمپ( پته وي ، د شخصي استوګنځي پته او یا 
هم د اجازې په صورت کې د یوه  وکیل د دفتر 

پته وي . 
که چیرې تاسې د پناه غوښتنه په پوله )سرحد(  	•
مرکز  تړلي  یوه  په  او  وي  کړې  وړاندې  کې 
)closed center( کې استوګنه لرۍ ، نوموړی 
تړلی مرکز په اتومات ډول ستاسې د استوګنځي په 

توګه راجسټر کیږي  
پناه غوښتنه له زندان څخه وړاندې  که تاسې د  	•
د غوره کړی  به ستاسې  پته  زندان  د   ، کړې وي 

شوي استوګنځي په توګه وپیژندل شي . 

پوښتنلیک
ستاسې د پناه د غوښتنې له راجسټر کیدو سمالسې 
وروسته به د مهاجرینو د ادارې یو کارکوونکی به له 
تاسې څخه وغواړي ترڅو یو پوښتنلیک بشپړ کړۍ. دا 
ډیره مهمه ده چې دغه پوښتنلیک په سمه او دقیقه 
توګه بشپړ کړۍ . د مهاجرینو او بې دولته وګړو لویه 
کمیساري )CGRS( د انټرویو لپاره خپل چمتووالی د 

همدغه پوښتنلیک د جزئیاتو پربنا تررسه کوي.
مونږ سپارښتنه کوو چې تاسې نوموړی پوښتنلیک  	•
د مهاجرینو په اداره او ددغې ادارې د کارکوونکي 
بشپړ  د  بشپړ کړۍ .  په شتون کې  ژباړونکي  او 
ته  تاسې  به  کاپي  یوه  پوښتنلیک  شوي  کړی 

درکړی شي .

تاسې دا هم کولی شۍ چې پوښتنلیک له ځانه  	•
سره یوسۍ او پخپله یې بشپړ کړۍ . خو پاملرنه 
وکړۍ چې په دې صورت کې به دا کار تاسې د 
مهاجرینو د ادارې د کارکوونکي او د ژباړونکي له 

مرستې پرته ترسره کوۍ . 

په دې پوښتنلیک کې دا فرصت شته چې تاسې دا 
وټاکۍ چې په لویه کمیسارۍ کې ستاسې انټرویو د 
نارینه کارکوونکي له خوا واخیستل يش که ښځینه ، 
او یا ژباړونکی مو نارینه وي که ښځه . تاسې باید 
لویه  کړۍ .  ګوته  په  هم  وجه  ټاکنې  راز  ددغه 
امکاناتو په  کمیساري ستاسې دغه غوښتنه د خپلو 

حدودو کې په پام کې نیيس . 

او بې پرې شخص دی . دده  یو خپلواک  ژباړونکي 
کمیسارۍ  د  خربې  ستاسې  چې  داده  یوازې  دنده 
وژباړي .  ته  تاسې  خربې  هغه  د  او  کارکوونکي 
نوموړی د پناه غوښتنې په کړنالره کې مداخله نيش 

کوالی . 

د مهاجرینو اداره د پناه غوښتنې دوسیه او پوښتنلیک 
لویې کمیسارۍ ته ورسپاري . لویه کمیساري ستاسې 
د پناه د غوښتنې محتویات تر پلټنې الندې نیيس . 

حقوقي مرسته
د  غوښتنې  پناه  خپلې  د  چې  شۍ  کوالی  تاسې 
مرستې  د  وکیل  وړیا  یوه  د  پیل څخه   له  کړنالرې 
غوښتنه وکړۍ )څلورم ګام – الرښوونه ، وګورۍ ( . 

خوندی )مصوون( هیوادونه
)لیست(  لړ  نوم  یو  هیوادونو  خوندی  د  بلجیم 
خوندی  وخت  هغه  هیواد  یو   . دی  کړی  چمتو 
مستمره  او  عمومی  په  هلته  چی  کیږی  ګڼل 
ونلری .  شتون  رسونه  زیان  او جدی  توګه ځورونه 
نوموړی  د  لپاره  انګیرلو  خوندی  د  هیواد  یوه  د 
او  کول  پلی  قانون  د   ، وضعه  حقوقی  هیواد 
 . کبږی  نیول  کی  پام  په  حاالت  سیاسی  عمومی 
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لومړی ګام : د پناه غوښتنه

خوندی  مهال  اوس  چی  لړ  نوم  هیوادونو  هغو  د 
پاڼی  ویب  له  کمیسارۍ  لویی  د   ، کیږی  ګڼل 
شی:  کیدای  ترالسه  الری  له  لینک  دغی  د  څخه 
/http//www.cgra.be/en/Glossaire/s 

د خوندی هیوادونو نوم لړته په کال کی لږترلږه یو 
دا  ترڅو  کیږی،  )اپډیټ(  نوی  او  کیږی  واربیاکتنه 
یقینی کړی شی چی په نوم لړ کی د شاملو هیوادونو 

وروستنۍ پرمختیاوی په پام کی ونیول شی .

که تاسی د یوه خوندی هیواد تبعه یاست ، ستاسی 
د پناه غوښتنی د کړنالری )پروسیجر( څیړنه په دی 
ورته  په  ته  کړنالری څیړنی  ذکر شوی  د  رساله کی 
بڼه تررسه کیږی . خو دا باید په یاد ولرۍ چی که 
بیا   ، چیری ستاسی اصلی هیواد خوندی وګڼل شی 
حامیت  نړیوال  تاسی  چی  کیږی  انګیرل  داسی  نو 
) protection( ته اړتیا نلرۍ . لدی امله تاسی باید 
لویی کمیسارۍ ته داسی شواهد وړاندی کړۍ چی 
ستاسی د ځانګړی کیس په تړاو دا په روښانه ډول 
نشی  هیواد  خوندی  یو  هیواد  ستاسی  چی  وښایی 

ګڼل کیدالی .

څوځلیزی ) multiple( پناه غوښتنی
که چیری تاسی په بلجیم کی د خپلی پناه د غوښتنی 
کړی  ترالسه  )ځواب(  پریکړه  منفی  یوه  وړاندی  په 
وی او بیا ورپسی مو د پناه بله غوښتنه کړی وی ، 
دغی نوی غوښتنی او یا ورپسی وروسته غوښتنو ته 
څوځلیزه غوښتنه وایی . د څوځلیزی غوښتنی لپاره 

کړنالره په الندی ډول ده:
ټولو  د  ستاسی  به  مامور  یو  اداری  د  بهرنیانو  د 
نویو شواهدو په اړه چی تاسی یی وړاندی کوۍ ، 
 ، ورکړی  ندی  ولی  پخوا  مو  شواهد  دغه  داچی  او 
ستاسی بیان واوری . دغه نوی شواهد باید تر ډیره 
او  کیدو  منل  د  ستاسی  توګه  په  پناهنده  د  بریده 
 )subsidiary protection( حامیت  متمم  د  یا 
ستاسی   . کاندی  زیات  احتامل  درکولو  د  ځواب  د 

دوسیه به لویی کمیسارۍ واستول شی . 

دا  لومړی  پربنسټ  بیان  د  ستاسی  کمیساری  لویه 
تر  غوښتنه  څوځلیزه  ستاسی  آیا  چی  کوی  پریکړه 
کتنی الند ونیسی که نه . دغه پریکړه اصوالً یوازی د 
بهرنیانو په اداره کی ستاسی د بیان پربنسټ تررسه 
کیږی او انټرویو ته اړتیا نلری. کیدای شی د انټرویو 
استثنایی  په  هم  کی  پړاو  ړومبنی  دغه  په  اړه  په 
ډول پریکړه وشی . که چیری لویه کمیساری پریکړه 
وکړی چی ستاسی نوی پناه غوښتنه تر څیړنی الندی 
ونیسی ، تاسی به له مقرراتو رسه سم د یوی انټرویو 
لپاره لویی کمیسارۍ ته وروبلل شۍ )وګورۍ : شپږم 

پړاو – انټرویو( .

که چیری تاسی نوی )دوهمه یا ورڅخه زیاته( پناه 
غوښتنه وړاندی کړۍ ، کیدای شی فیدازیل درته د 
بیا  او  درنکړی  ځای  کی  )کمپ(  مرکز  په  استوګنی 
. خو  یاست  روغتیایی مرستی مستحق  د  یوازی  به 
که لویه کمیساری دا پریکړه وکړی چی ستاسی نوی 
غوښتنه تر څیړنی الندی ونیسی ، په دی صورت کی 
ګڼل  مستحق  اسانتیاو  د  استوګنی  د  کی  کمپ  په 

کیږۍ . 



يادونى
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ی ورکړه
دوهم ګام : د ځا

د مهاجرینو ادادرې ته د خپلې پناه د غوښتنې 
تر وړاندې کولو وروسته به تاسې د لیږدونې 
)dispatching( ادارې ته )چې په همدغه 

ودانۍ کې پرته ده( مراجعه کوۍ . د لیږدونې 
اداره بیا تاسې د استوګنې یوه ځای ته ورلیږي 

چې هلته به ستاسې لپاره د مادي مرستې 
انتظام کیږي . 

شۍ  کوالی  تاسې  توګه  په  غوښتونکي  پناه  یوه  د 
د  کې  اوږدو  په  د څیړنې  د غوښتنې  پناه  د خپلې 
وکړۍ .  ژوند  کې  ځای  شوي  درکړی  په  استوګنې 
داستوګنې ددغه شان ځایونو اداره د بلجیم د دولت 
د فیدازیل ادارې )د پناه غوښتونکو لپاره د استوګنې 

د ځای د برابرولو فدرال اداره( په الس کې ده . 

تاسې د   ، په څیر  پناه غوښتونکو  ټولو  نورو  د  لکه 
استوګنې یو راجسټر شوی ځای )چې د »کود 2۰2« 
په نامه هم یادیږي( درکول کیږي . دا ځای معموالً 
د فیدازیل یا د رسه صلیب د استوګنې مرکز )کمپ( 
وي . په دغه ځای کې تاسې ته د مادي مرستې انتظام 
 ، استوګنې ځای  د  کې  مرسته  دغه شان  په  کیږي . 
خواړه ، جامې ، او ټولنیزه ، حقوقي ، روغتیایې او 
اداري الرښوونه شامله ده . په بلجیم کې د استوګنې 

شاوخوا ۴۰ مرکزونه شتون لري . 

دا  اختصاص  ځای  راجسټر شوي  یوه  د  استوګنې  د 
مانا نلري چې ګوندې تاسې د بلجیم په خاوره کې د 
ګرزیدو راګرزیدو حق نلرۍ . په دغه ځای کې تاسې 
د خپلې استوګنې په موده کې کوالی شۍ چې هر 
مهال مو غوښتې وي له دغه ځای څخه بهر شۍ او 
یا ورته راستانه شۍ )البته باید ددغه ځای ځانګړي 

مقررات په پام کې ونیسۍ( .

د استوګنې د ځای غوره کول
د لیږدونې اداره د الندنیو ټکو په پام کې نیولو رسه 

تاسې ته د استوګنې د ځای لټون کوي :
په دغې ورځ کې د شته ځایونو شمیر 	•

لپاره  استوګنې  د  درته  ترڅو   ، وضعیت  ستاسې  	•
اداره  لیږدونې  شي .د  درکړل  ځای  مناسب  یو 
 ، عمر  ماشومانو  د   ، ترکیب  کورنۍ  د  ستاسې 
یوې  د  هیوادکې  په  او  حالت  روغتیایي  ستاسې 
، فرانسوي یا جرمني( په اړوند  ژبې )نیدرلینډي 

ستاسې پوهه په پام کې نیسي . 

تاسې په هغه ځای کې چې درته ټاکل شویدی ، په 
اوسیدو مکلف نه یاست . مګر که په کوم بل ځای 
کې استوګنه وکړۍ ، بیا به )پرته له هغه روغتیایي 
مراقبت څخه چې هرڅوک یې مستحق دی( مادي 

مرسته ترالسه نکړۍ . 

 _ دوهم ګام : د ځای ورکړه



11

ی ورکړه
دوهم ګام : د ځا

د استوګنې ارزونه
 ستاسې ټولنیز کارکوونکی )څلورم ګام – الرښوونه ،

ارزونه وکړي . هغه  وګورۍ( به ستاسې د حالت 
لومړي   د  استوګنې  د  ته  تاسې  ارزونه  لومړنۍ  به 
بیا  او  ورځو،  دیرشو  د  ورورسته  ټاکلو  له  ځای 
په  پړاوونو  بیالبیلو  د  استوګنې  د  وروسته ستاسې 
ترڅ کې تررسه کوي . دا خربه به جوته کړای يش 
چې آیا ستاسې د استوګنې ځای ستاسې اړتیاو ته 
ځواب ویلی يش او که نه . که داسې نه و ، کیدای 
يش ستاسې د استوګنې ځای بدلون ومومي او یا د 

استوګنې کوم بل مرکز ته ولیږدول شۍ . 

صغیر  بهرين  مله  بې  لکه   ، وګړو  منونکو  اسیب 
پالر ،  یا  مور  یوازې  ماشومانو رسه  له   ، ماشومان 
د  او  ښځې  امیندواره   ، کسان  زاړه   ، معیوبین 
یا  بدين  رواين،  د   ( یا  شکنجې  د   ، ټرافیک  انساين 
ځانګړې  ته  قربانیانو  بڼو  نورو  د  تیري  جنيس( 
ځانګړې  ته  کسانو  شان  دغه  کیږي .  پاملرنه 
مؤسساتو  تخصيص  یا  او  کیږي  ورکړی  الرښوونې 
الرښوونې  شخيص  ورته  ترڅو  کیږي  ورپیژندل  ته 

ويش او مادي مرستې ورته تضمین يش . 

ځای  ایز  ډله  یوه  په  استوګنې  د  تاسې  چیرې  که 
شۍ   کوالی   ، وي  کړې  تیرې  میاشتې  څلور  کې 
وکړۍ .  غوښتنه  ځای  انفرادي  د  استوګنې  د  چې 
ددغې غوښتنې منل کیدل یا نه منل کیدل په یوه 
ټاکيل مهال د شته ځلیونو په شمیر پورې اړه لري 
)اتم ګام – د استوګنې انفرادي ځای ، وګورۍ( . 

کیدای يش ستاسې راجسټر شوی ځای ، د استوګنې 
ټولو غړیو د  په یوه ځای کې ستاسې د کورنۍ د 
ومومي .  بدلون  هم  موخه  په  کولو  ځای  پر  ځای 
او باالخره داسې هم کیدای يش چې تاسې  د یوه 
مجازايت اقدام په توګه ، مثالً که داستوګنې د ځای 
دنني قواعد مو ترپښو الندې کړي وي ، د استوګنې 

کوم بل مرکز ته ولیږدول شۍ . 
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ی ورکړه
دوهم ګام : د ځا

انساني ټرافیک )قاچاق(
د انساين ټرافیک قربانیان )که پناه غوښتونکي وي یا غیر پناه غوښتونکي( د ځانګړې الرښوونې 

مستحق دي .

د انساين ټرافیک قرباين هغه څوک دی چې استثامر شوی وي )یانې کوم چا د هغه له بې وسۍ یا 
ستونزمن موقعیت څخه ناوړه ګټه پورته کړې وي( . په دې کې کیدای يش جنيس استثامر )فحشا ، 
د ماشومانو سکيس فلمونه ، عکسونه ، مجلې اونور( یا د کارګرانو ستثامر )لکه د ودانولو د سکټور ، 

د هوټلونو یا تفریحاتو د برخې یا د کورونو کارکوونکي( .

د بلجیم د قانون له مخې انساين ټرافیک ممنوع دی . دولت په فعاله توګه له انساين قاچاق وړونکو 
او د هغو له شبکو رسه مبارزه او له قربانیانو رسه  یې مرسته کوي .  د یوه قرباين په توګه تاسې 
کوالی شۍ چې د استوګنې په یوه تخصيص مرکز کې انفرادي مرسته ترالسه کړۍ . دغه راز مرکزونه 
د استوګنې د عنعنوي جوړښتونو برخه نه ده . د یوه قرباين په توګه مصوونیت تضمینیږي ، ځکه 

ستاسې د استوګنې پته محرم )پټه(ساتل کیږي .

د  پناه  د خپلې  ده چې هغه  مهمه  ډیره   ، ولرۍ  معلومات  په هکله  ټرافیک  انساين  د  تاسې  که 
غوښتنې د وړاندې کولو پر مهال څرګند کړۍ . له مهاجريت ادارو رسه د خپلو خربو اترو پر مهال 

ددغه شان معلوماتو له څرګندولو څخه ډډه مه کوۍ .

آیا تاسې د انساين ټرافیک یو قرباين یاست؟ آیا تاسې کوم قرباين پیژنۍ اویا غواړۍ له کوم چا رسه 
مرسته وکړۍ ؟  نو په دې اړه له خپل ټولنیز کارکوونکي رسه خربې وکړۍ ، او یا له الندنیو تخصيص 
مرکزونو رسه اړیکي ټینګ کړۍ : په بروکسل کې   PAG-ASA)02 511 64 64( ، په انتورپن کې 

 . )Surya )04 232 40 30 یا په لییژ کې )Payoke )03 201 16 90
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پ( 
ې مرکز )کم

دریم ګام : د استوګن

تاسې به په هغه ځای استوګنه وکړۍ چې په دې 
موخه ستاسې لپاره ټاکل شوی دی . دغه شان 

ځای معمواًل یو ډله ایز مرکز )کمپ( وي چې د 
فیدازیل یا سره صلیب له خوا اداره کیږي.

د استوګنې مرکز یو پرانیستی ځای دی ؛ تاسې کوالی 
له مرکز څخه   ، پخپله خوښه شاوخوا وګرزۍ  شۍ 

بهر ته والړ شۍ او یا بیرته وردننه شۍ . 

ګډ ژوند
نورو  د  کې  )کمپ(  مرکز  په  استوګنې  د  به  تاسې 
د  دغلته  کوۍ .  ژوند  یوځای  رسه  کسانو  میشتو 
لرونکي  عمرونو  او  مذهبونو   ، تابعیتونو  بیالبیلو 
کوي . ژوند  الندې  چت  یوه  د  یوځای  ټول   خلک 
او  کورنۍ  لرونکې  ماشومانو  د  کې  ځای  دې  په 
مجرد نارینه او ښځې شتون لري . تاسې کوالی شۍ  
کله که مو خوښه وي ، په ټولنیز ژوندانه کې برخه 
واري  ذمه  پاکولو  د  کوټې  د خپلې  تاسې  واخلۍ . 

په غاړه لرۍ . 

چې  لرۍ  مکلفیت  تاسې  توګه  په  استوګن  یوه  د 
وکړۍ . درناوی  ژوند  فامیيل  او  خصويص  خپل   د 
د استوګنې ټول مرکزونه بې پرې دي . په بل عبارت 
درناوی  ته  عقیدو  مذهبي  او  ایډیولوژیک  د هرچا 
کیږي . د یوې کورنۍ غړي په یوه ځای کې رسه ژوند 
ځایونه  ځانګړي  اوسیدو  د  لپاره   کورنیو  د  ؛  کوي 
فامیيل  نورمال  یو  وکوالی يش  څو  تر  شویدي  ټاکل 

ژوند پرمخ بوزي .

خواړه او جامې
د استوګنې مرکزونه یو رسټوران لري چې هلته کوالی 
ټاکلو  په  شۍ د ورځې درې وارې خواړه وخورۍ . 
ځانګړي   ، مخې  له  دالیلو  مذهبي  د  لکه   ، مواردو 
خواړه برابریدالی يش . تاسې ته د مینځلو سامان ، 

 _ دریم ګام : د استوګنې مرکز )کمپ(
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پ( 
ې مرکز )کم

دریم ګام : د استوګن

کیږي .  په صورت کې جامې هم درکول  اړتیا  د  او 
)استعامل  د دویم الس  په مرکزونو کې  استوګنې  د 

شویو(  جامو ګودامونه شتون لري . 

داخلي مقررات
به  پرمهال  رارسیدو  د  ستاسې  ته  مرکز  استوګنې  د 
د مرکز یو تن کارکوونکی دداخيل قواعدو په اړوند 
معلومات درکړي . تاسې ته به د کورين مقرراتو یوه 
کاپي درکړی يش . په دې کې د مرکز د یوه استوګن 
په توګه  ستاسې د حقوقو او د هغو قواعدو یادونه 
ونیسۍ .  کې  بام  په  باید  یې  تاسې  چې  ده  شوې 
)لکه  معلومات  ګټور  اضايف  نور  ځینې  کې  دې  په 
ته ورتګ  ډاکټر  یا  او  کیدو  پرانیستل  د  د رسټوران 
 )contact person( شخص  رابط  د  او  مهالونه( 

نوم هم ذکر شوي دي .

سزاګانې
صورت  په  پاملرنې  نه  د  ستاسې  ته  قواعدو  دغو 
 ، نظم  د  چې  يش  کوالی  مرکز  استوګنې  د   ، کې 
تاسې  موخه  په  تأمین  د  مصوونیت  او  هوساینې 

ته کومه سزا وټاکي . 

د رسغړونې د ماهیت او جدی توب او اړوندو حاالتو 
په پام کې نیولو رسه ، بیالبیلې سزاګانې شتون لري .  
په صورت کې  ټاکل کیدو  د  ته د کومې سزا  تاسې 
د استوګنې د مرکز مدیر په لیکلې توګه تاسې ته د 
هغې په هکله خرب درکوي . سزاګانې کیدای يش د 
اخطار ، له ځینو فعالیتونو یا ټولنیزو خدمتونو څخه 
د مؤقتي بې برخې توب ، ځینو ځانګړو  خدمتونو ته 
له الس ريس څخه بې برخې کول ، د عمومي اهمیت 
یا حتا د  او   ، لرونکو ځینو دندو په تررسه مکلفول 
استوګنې یوه بل مرکز ته د لیږدولو بڼې ولري . تاسې 
کوالی شۍ چې د هرې ټاکل شوې سزا په وړاندې 
اپیل وکړۍ . په دې اړوند ستاسې ټولنیز کارکوونکی 

کوالی يش تاسې ته نور توضیحات درکړي . 

شکایتونه
تاسې کوالی شۍ چې د استوګنې په مرکز د ژوند د 
رشایطو )تجهیزات ، نظافت ، د ارامتیا یا مصوونیت 
په  کیدو  پيل  د  قواعدو  دداخيل  یا  او  نشتوالی ...( 
وړاندې  شکایت  کې  په صورت  رضائیت  نه  د  تړاو 

کړۍ . 

دغه شکایت باید د استوګنې د مرکز مدیر ته وړاندې 
یا  لیکلې  په  شکایت  خپل  شۍ  کوالی  تاسې  يش . 
مرکز  د  استوګنې  د  باید  او  وړاتدې  توګه  شفاهي 
کړنالره تعقیب کړۍ . تاسې دا هم کوالی شۍ چې 
له خپل وکیل څخه غوښتنه وکړۍ ترڅو دغه چاره 

ستاسې لپاره تررسه کړي.
د مرکز مدیر به د شکایت د وړاندې کولو له نیټې 
څخه د ۷ ورځو په ترڅ کې تاسې ته ځواب درکوي 
په ورځ وړاندې شوی  )مثالً که شکایت د دوشنبې 
ترالسه  ځواب  یې  دوشنبه  راتلونکې  په  باید   ، وي 
کړۍ( . ستاسې شکایت به یا ومنل يش او یا به رد 
يش . د شکایت د )قسمي( منل کیدو په صورت کې 

به د حل یوه الره پیشنهادیږي . 

که چیرې تاسې په ټاکل شوې مجازه موده کې ځواب 
په مرکزي  ، کوالی شۍ خپل شکایت  ترالسه نکړۍ 
به  کارکوونکی  ټولنیز  ستاسې  کړۍ .  وړاندې  ډول 
ددغه کار د تررسه کولو په تړاو تاسې ته معلومات 

درکړي .
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ټولنیزې  انفرادي  د  تاسې  کې  مرکز  په  استوګنې  د 
اړتیا  د  او   ، روغتیایي   ، حقوقي  د  او  الرښوونې 
مرستې  )رواين(  سایکولوژیکې  د   ، کې  صورت  په 

مستحق یاست . 

ټولنیزه الرښوونه
د استوګنې مرکز ته ستاسې د رارسیدو په مهال تاسې 
ته یو ټولنیز کارکوونکی ستاسې د رابط شخص په توګه 
ټاکل کیږي . دغه شخص په مرکز کې ستاسې د استوګنې 

په ترڅ کې ستاسې د الرښوونې ذمه پرغاړه لري . 

کوي ،  څرګنونې  عميل  ته  تاسې  کارکوونکی  ټولنیز 
په  کړنالرې  ددغې  او  کړنالرې  د  غوښتنې  پناه  د 
ترڅ کې ستاسې د بیالبیلو پریکړو د پایلو په هکله 
درته معلومات درکوي . دی به همدارنګه ستاسې د 
تاسې رسه  له  تړاو هم  په  اړخونو  اداري  د  دوسیې 
مرسته کوي . که چیرې تاسې په یوه ستونزمن حالت 
کې محسوس کړۍ ، ټولنیز کارکوونکی کوالی يش چې 
تاسې کوم تخصيص اورګان )مثالً یوه سایکولوژست( 

ته وروپیزين . 

ستاسې د رارسیدو پرمهال به ستاسې لپاره یوه ټولنیزه  
دوسیه پرانیستل يش . په دغه دوسیه کې ټول هغه 
اسناد چې ستاسې د الرښوونې په تړاو اړین بریښي ، 
کارکوونکي  ټولنیز  د  دوسیه  نوموړې  کیږي .  اچول 

مرکز  بل  کوم  استوګنې  د  کیږي .   update له خوا 
ته ستاسې د لیږدیدو په صورت کې ستاسې ټولنیزه 
کوالی  تاسې  کیږي .  لیږل  ته  دغه ځای  دوسیه هم 
شۍ چې ددغې دوسیې د یوې کاپي غوښتنه وکړۍ .

 ژبنۍ مرسته 
 که تاسې د هیواد په ژبو )فرانسوي ، نیدرلنډي یا 
جرمني( باندې خربې نشۍ کوالی ، کیدای يش چې 
له خپل ټولنیز کارکوونکي رسه په اسانۍ رسه د خربو 
مرستې  د  ژباړونکي  یوه  د  لپاره  تفهیم  و  افهام  او 

غوښتنه وکړۍ . 

حقوقي مرسته
حقوقي  د  توګه  په  غوښتونکي  پناه  یوه  د  تاسې 
کړنالره  غوښتنې  پناه  د  یاست .   مستحق  مرستې 
تاسې  چې  ده  مهمه  دا  او  ده  پیچلې  زیاته  زښته 
ترالسه  مرسته  تخصيص  يش،  کیدای  چې  ژر  څومره 
کړۍ . دا مهمه ده چې ستاسې وکیل د کړنالرې د 

ژبې )تیدرلنډي یا فرانسوي( ښه پوهه ولري . 

پورې  خپلې خوښې  په  ستاسې  کول  غوره  وکیل  د 
د  نه  مخکې  له  چې  ده  مهمه  دا  خوا   ، لري  اړه 
دا  ورسیږۍ .  ته  موافقې  اړه  په  اندازې  د  لګښت 
ته  رامنځ  د  النجې  د  کې  پړاو  وروسته  په  به  کار 

کیدو مخه ونیيس . 

 _ څلورم ګام : الرښوونه



17

څلورم ګام : الرښوونه

کوالی  هم  غوښتنه  مرستې  وړیا  د  وکیل  د  تايس 
الرې  له  طریقو  دریو  الندنیو  د  چاره  دا  شۍ . 

ترالسه کیدای يش :
سره  وکیل  یوه  له  پخبله  شۍ  کوالی  اسې  ت  	•
آیا دی  او ترې وپوښتۍ چې  ټینګ کړۍ  اړیکی 
چمتو دی چې ستاسې د پناه غوښتنې په تړاوله 

تاسې سره وړیا مرسته وکړي ؛
یا تاسې کوالی شۍ چې د استوګنې په مرکز کې  	•
له ټولنیز کارکوونکي څخه غوښتنه وکړۍ ترڅو له 

وکیل سره ستاسې د مالقات لپاره وخت واخلي ؛
یا تاسې کوالی شۍ چې په خپل چم ګاونډ کې د  	•
حقوقي امداد یو دفتر ته ورشۍ او ترې وغواړۍ 

چې تاسې ته یو وکیل وټاکي .

ستاسې وکیل اجازه نلرۍ چې د مهاجرینو په اداره 
کې ستاسې د انټرویو پرمهال حارض وي. مګر هغه 
کوالی يش چې په لویه کمیسارۍ کې په انټرویو کې 

برخه واخيل . 

د  غوښتې  پناه  د  چې  کیږي  سپارښتنه  ته  تاسې 
کړنالرې په پیل کې خپله کیسه له ځانه رسه ولیکۍ . 
هغه پیښې چې په تاسې تیرې شوې او تاسې یې د 
خپل هیواد پریښوولو ته اړ کړي یاست ، ذکر کړۍ . 
د ټولو هغو جزئیاتو یادونه مه هیروۍ چې ستاسې  
بیا  وروسته  دي .  اړین  لپاره  اثبات  د  څرګندونو  د 
کیسه  خپله  کې  په صورت  اړتیا  د  کوالی شۍ چې 
کړۍ .  رشیکه  یې  رسه  وکیل  خپل  له  او  وژباړۍ 
د  توګه  اغیزمنه  ال  په  دوسیې  د  ستاسې  به  کار  دا 

چمتووايل موجب وګرزي . 

ټاکل  له  مرکز  د  استوګنې  د  کوالی شۍ چې  تاسې 
له  مهاجرینو  د   ، وکیل  له  سم  رسه  رشایطو  شویو 
د  لپاره  مهاجرینو  د  او  انجمنونو  کوونکو  مرسته 
له   )UNHCR( کمیسارۍ  عايل  د  ملتونو  ملګرو 
کتنې  لیدنې  کې  مرکز  په  استوګنې  د  رسه  استازو 

وکړۍ . 

په خپله خوښه بیرته ستنیدل
په  اوسیدو  د  ستاسې  کې  مرکز  په  استوګنې  د 
اوږدو کې تاسې تل دا فرصت لرۍ چې په خپله 
شۍ .  ستانه  ته  هیواد  اصيل  خپل  بیرته  خوښه 
هغه کسان چې په خپله خوښه ستنیږي ، ځانګړې 
مرستې تالسه کوې )دولسم ګام – بیرته ستنیدل ، 

وګورۍ .

روغتیایي مرسته
او  )یوډاکټر  ډله  روغتیایي  خپله  مرکز  استوګنې  د 
نرسانې( لري . د اړتیا په صورت کې ډاکټر کوالی شې 
تاسې یوه روغتون یا تخصيص څانګې ته وروپیژين . 
که تاسې د ډاکټر له کومې پریکړې رسه موافق نه 
اپیل  وړاندې  په  هغې  د  چې  شۍ  کوالی   ، یاست 
وکړۍ . ستاسې ټولنیز کارکوونکی به تاسې ته په دې 

اړه دقیق معلومات درکړي . 

د  پخپله  او   update دوسیه  روغتیایې  ستاسې 
کوالی  تاسې  کیږي .  ساتل  کې  مرکز  په  استوګنې 
شۍ چې خپله دوسیه وګورۍ او یایې د یوې کاپي 
بل  یو  استوګنې  د  تاسې  غوښتنه وکړۍ . که چیرې 
مرکز ته ولیږدول شۍ ، ستاسې روغتیایي دوسیه به 

هم همدغه ځای ته واستول يش . 

تاسې تل کوالی شۍ چې له کوم بل ډاکټر رسه چې 
مؤظف(  )یا  استخدام  خوا  له  مرکز  د  استوګنې  د 
شوی ندی ، سال وکړۍ . په دې صورت کې به اړوند 

لګښتونه ستاسې پخبله غاړه وي . 

د  چې  مرسته  روعتیایي  لپاره  کسانو  هغو  د 
استوګنې په ټاکل شوی ځای کې ژوند نه کوي

که تاسې ونه غواړۍ چې د استوګنې په مرکز کې 
د  غوښتنې  د  پناه  د  ستاسې  بیاهم   ، ژوندوکړۍ 
مستحق  مرستې  روغتیایي  د  پورې  پایه  تر  څیړنې 
چې  شۍ  کوالی  تاسې  کې  حالت  دې  په  یاست . 
مراجعه  ته  روغتون(  )یا  ډاکټر  خوښې  خپلې  د 
انِکس  اصل  خپل  ته  ډاکټر  تل  باید  تاسې  وکړۍ . 
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خوا  له  ادارې  د  مهاجرینو  د  چې  سند  )هغه 
ته درکړل  تاسې  تړاو  په  پناه د غوښتنې  ستاسې د 
شویدی( وروښایاست ترڅو دا ثابته يش چې تاسې 
ته  روغتون  یاست .  مستحق  مرستې  روغتیایي  د 
دنوموړي  لومړی  باید  کې  صورت  په  مراجعې  د 
)او  وکړۍ  خربې  رسه  څانګې  ټولنیزې  له  روغتون 

خپل انِکس له ځانه رسه ولرۍ( .

ډاکټر به یوازې د فیدازیل د موافقې په صورت کې 
ستاسې معالجه کوي . له دې رسه ډاکټر ډاډ ترالسه 
په  لګښت  معالجې  د  ستاسې  فیدازیل  چې  کوي 
غاړه اخيل . ستاسې ډاکټر له فیدازیل )»د روغتیایي 
اړیکي  طریقو  الندنیو  په  رسه  څانګه«(  لګښتونو 
 : فاکس   ،  02 213 43 00 ټلیفون:   : نیوالی يش 
 mdic@fedasil.be : 12 44 213 02 ، ایمیل

د یوه ایمرجنيس )بیړين( ډاکټر له خوا ستاسې د کتې 
په صورت کې دغه شان موافقې ته اړتیا نشته . په 
هغه  په  او  لیکي  تصدیق  یو  ډاکټر  کې  حالت  دې 
څرګندوي چې ستاسې معالجه په بیړنۍ توګه شوې 

ده ، او بیا هغه فیدازیل ته وراستوي .

سایکولوژیکه )رواني( مرسته
تیره  )په  الرښوونه  سایکولوژیکه  شۍ  کوالی  تاسې 
صورت  په  ستونزې  او  فشار  رواين   ، تراوما  د  بیا 
ډاکټر  کې  مرکز  په  استوګنې  د  کړۍ .  ترالسه  کې( 
تاسې  چې  يش  کوالی  کارکوونکی  ټولنیز  ستاسې  یا 
یوه متخصص یا یوه تخصيص مؤسسې ته وروپیژين .
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لویه کمیساري به تاسې د انټرویو لپاره 
وروبلي . په دغه مهال ستاسې وکیل هم کوالی 

شي چې حاضر اوسي . که تاسې نشۍ کوالی 
چې انټرویو ته حاضر شۍ ، باید په دې هکله 

لویې کمیسارۍ ته خبر ورکړۍ  او اړوندې 
پوښتنې په لیکلي توګه ځواب کړۍ .

بلنلیک 
د  غوښتنې  پناه  د  کې  بلجیم  په  کمیساري  لویه 
کړنالرې مرکزي اداره ده . دا یوازینۍ اداره ده چې 
ستاسې د پناه د غوښتنې په تړاو د پلټنې د تررسه 
بې  او  خپلواکه  په  کمیساري  لویه  لري .  واک  کولو 

پرې توګه د پناه د غوښتنې ارزونه کوي . 

لویه کمیساري د پناه غوښتنې د کړنالرې په اوږدو 
د  ترڅو  درکوي  بلنه  ته  تاسې  وار  یو  لږترلږه  کې 
انټرویو لپاره په بروکسل کې د نوموړې ادارې دفرت 
کې  ماسپښین  یا  سهار  په  انټرویو  شۍ .  حارض  ته 
اخیستل کیږي . تاسې به ددغې انټرویو لپاره بلنلیک 
په هغې پتې ترالسه کړۍ چې پخوا مو د استوګنې د 

غوره کړی شوي  ځای په توګه معريف کړیدی . 
که تاسې د استوګنې په یوه مرکز کې ژوند کوۍ  	•
، لویه کمیساري به د انټرویو بلنلیک د فاکس له 
الرې د نوموړي مرکز مدیر ته وراستوي . هغه به 

دغه بلنلیک تاسې ته درسپاري .

که چیرې تاسې په یوې انفرادي پته باندې ژوند  	•
کوۍ ، نو بلنلیک به د راجسټر شوې پوستې له 

الرې ترالسه کړۍ . 

ته  لویې کمیسارۍ  باید   ، یو وکیل ولرۍ  تاسې  که 
خرب ورکړي چې دی د پناه غوښتنې په کړنالره کې 
رشیک دی . لویه کمیساري به د انټرویو د بلنلیک 
په ګډون د ټولو هغو لیکونو کاپي چې ستاسې په 

نامه یې درلیږي ، هغه ته هم وراستوي .

لویه کمیساري معموالً د انټرویو بلنلیک له انټرویو 
څخه درې اووه نۍ پخوا درلیږي . 

که چیرې تاسې انټرویو ته حاضریدالی نشۍ
دا هم شونې ده چې تاسې ، مثالً په روغتون کې د 
بسرت کیدو له امله  ، نشۍ کوالی چې د انټرویو لپاره 

لویې کمیسارۍ ته حارض شۍ . 

په دغه صورت کې باید تاسې د حارضیدو په تړاو 
السلیک  )مثالً  سند  یو  اړه  په  وسۍ  بې  خپلې  د 
ته  کمیسارۍ  لویې  تصدیق(  روغتیایي  شوی 
په  غوښتنې  پناه  خپلې  د  باید  تاسې  ورولیږۍ . 
دالیل  هغه  )مثالً  لرونکی  معلوماتو  ټولو  د  اړه 
اړ کړي  چې تايس یې د خپل هیواد پریښوولو ته 
دا هم  یو سند هم وررسه ضمیمه کړۍ .  یاست( 

 _ پنځم ګام :  راغوښتل )رابلل(
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پناه  د  ستاسې  کمیساري  لویه  چې  ده  شونې 
معلوماتو  شویو  لیکل  همدغو  د  پلټنه  غوښتنې 
مو  څخه  بللو  ځل  دویم  له  او  کړي  تررسه  پربنا 

ډډه وکړي . 

تاسې باید هڅه وکړۍ چې نوموړی راجسټر شوی 
لیک په لویه کمیسارۍ کې د انټرویو له ورځې څخه 
مخکې ا ورواستوۍ . په دې ترتیب به ستاسې د نه 
حارضیدو په صورت کې د کمیسارۍ له خوا انټرویو 
ته د چمتووايل )لکه د ژباړونکي رابلل او نور( مخه 

ونیول يش . 

کیدای يش تاسې یو منفي ځواب ترالسه کړۍ
نیټې  شوې  پالن  له  انټرویو  د  تاسې  چیرې  که  	•
نیو په ترڅ کې لویې  اووه  څخه وروسته د دوو 
یوموجه  تړاو  په  ناسوبتیا  خپلې  د  ته  کمیسارۍ 

عذر وړاندې نکړۍ ، یا
څخه  نیټې  شوې  پالن  له  انټرویو  د  چیرې  که  	•
وروسته د یوې میاشتې په ترڅ کې د معلوماتو په 

تړاو غوښتنې ته پاملرنه ونکړۍ . 



يادونى
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لویه کمیساري تاسې ته د انټرویو لپاره بلنه 
درکوي .  د انټرویو په ترڅ کې تاسې کوالی شۍ 
دا څرګنده کړۍ چې ولې مو خپل هیواد پریښی 

دی . ژباړونکی هغه پوښتنې چې د لویې 
کمیسارۍ کارکوونکی یې له تاسۍ څخه کوي 

او ستاسې څرګندونې  ژباړۍ .ستاسې وکیل او یا 
یو باوري شخص هم کوالی شي چې په انټرویو 

کې برخه واخلي . د کمیسارۍ کارکوونکی به 
د هغو معلوماتو پر بنسټ چې تاسې یې د 

انټرویو په ترڅ کې وړاندې کوۍ ، ستاسې د 
پناه د غوښتنې څیړنه کوي . دی به د ژنیو د 

مهاجرینو دکنوانسیون د معیارونو له مخې 
ستاسې د پناه د غوښتنې اررزونه کوي ، او په 
دغه تړاو به هم ډاډ ترالسه کوي چې آیا تاسې 
 )subsidiary protection( د متمم حمایت

د ترالسه کولو د شرایطو لرونکي یاست که نه . 
که تاسې وغواړۍ چې د ځواب له ترالسه کولو 

پخوا د خپلې پناه غوښتنې کړنالره ودروۍ ، 
کوالی شۍ چې د پناه لپاره خپله غوښتنه 

بیرته واخلۍ . 

انټرویو په بروکسل کې د لويې کمیسارۍ په دفرتونو 
یا  مرکز  تړيل  یوه  په  تاسې  که  کیږي .  اخیستل  کې 
زندان کې یاست ، د لویې کمیسارۍ یو کارکوونکی 

به په دغه ځای کې ستاسې انټرویو واخيل . 

انټرویو د پناه غوښتنې په کړنالره کې یوه ډیره مهمه 
شیبه ده . ددغې کتنې په ترڅ کې تاسې کوالی شۍ 
هیواد  اصيل  خپل  مو  ولې  چې  کړۍ  څرګنده  دا 
له  به  کارکوونکی  کمیسارۍ  لویې  د  دی .  پریښی 
تاسې څخه اضافې پوښتنې وکړي . په دې ترتیب به 
دی په دقیقه توګه دا وڅیړي چې تاسې خپل اصيل 
اندیښنې  کومې  تړاو  په  ستنیدو  بیرته  د  ته  هیواد 
لرۍ . دا مهمه ده چې تاسې د انټرویو په ترڅ کې 
د  چې  ته  پوښتنو  هغو  او  وکړۍ  همکاري  بشپړه 
لویې کمیسارۍ کارکوونکی یې له تاسې څخه کوی ، 

روښانه ځوابونه ورکړۍ . 

د  کارکوونکی  کمیسارۍ  لویې  د  پیل  په  انټرویو  د 
تاسې  کوي .  یادونه  مکلفیتونو  د  غوښتونکي  پناه 
څرګندونې  ناسمې  او  درواغ  ؛  ووایاست  رښتیا  باید 
تاسې  د رد موجب کیدالی يش .  د غوښتنې  پناه  د 
باید تر وسې وسې کوښښ وکړۍ چې خپله پیژندنه 
)هویت( ، د خپل راتګ مسیر او نور اړوند حقایق 

د اسنادو په وړاندې کولو رسه په اثبات ورسوۍ . 

ټولو  له  ستاسې  مهال  پر  انټرویو  د  کمیساري  لویه 
کوي .  برخورد  محرمیت  بشپړ  په  رسه  څرګندونو 
ستاسې ټول ورسپارل شوې اسناد هم په الزم دقت 
او د رازدارۍ په بام کې نیولو رسه تر څیړنې الندې 

نیول کیږي . 

 _ شپږم ګام : انټرویو
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ستاسې وکیل کوالی يش چې په لویه کمیسارۍ کې 
په انټرویو کې برخه واخيل . البته دی په انټرویو کې 
مداخله کوالی نيش . د انټرویو په پای کې هغه کوالی 
د  تاسې  ولې  چې  وکړي  څرګندونې  اړه  دې  په  يش 
پناهنده یا د متمم حامیت د موقف مستحق یاست . 
ستاسې یو باوري شخص هم کوالی يش چې د انټرویو 
په مهال حارض وي . تاسې باید په دغې موخه وار تر 

مخه د لویې کمیسارۍ اجازه ترالسه کړۍ . 

انټرویو په هغه ژبه اخیستل کیږي چې پخوا د پناه 
غوښتنې د کړنالرې په بیل کې  ټاکل شوې ده . که 
چیرې تاسې پخوا د مهاجرینو په اداره کې ژباړونکي 
ته خپله اړتیا څرګنده کړې وي ، نو لویه کمیساري به 

د انټرویو لپاره یو ژباړونکی هم رابيل . 
وظیفوي  د  او  شخص  پرې  بې  یو  ژباړونکی  	•

محرمیت په پام کې نیولو مکلف دی .
د ژباړونکي دنده یوازې دا ده چې ټول هغه څه  	•
او هغه څه چې د لویې  چې تاسې یې وایاست 
له  بې   ، وژباړي  وایې  یې  کارکوونکی  کمیسارۍ 
دې چې په هغه کې څه ډیرښت ، کمښت او یا 

بدلون راولي . 

په  دوسیې  د  غوښتنې  دپناه  ستاسې  ژباړونکی  	•
ارزونه کې مداخله نشي کوالی ، او له دې امله 
ستاسې په اړوند په وروستنۍ پریکړه باندې کومه 

اغیزه  نلري .

او  پوښتنو  خپلو  د  کارکوونکی  کمیسارۍ  لویې  د 
)ګزارش(  رپوټ  یو  بنسټ  پر  څرګندونو  د  ستاسې 
چمتو کوي . تاسې او ستاسې وکیل کوالی شۍ چې 
له لویې کمیسارۍ څخه ستاسې د پناه غوښتنې په 
دوسیه کې د شته اسنادو ، لکه د انټرویو د رپوټ ، 

د کاپی ګانو غوښتنه وکړۍ . 

تاسې ته باید دا څرګنده وي چې یوه انټرویو ممکن 
تر دریو یا څلورو ساعتو پورې دوام وکړي . د اړتیا په 
صورت کې کیدای يش تاسې د دوهمې انټرویو لپاره 

هم راوبلل شۍ . 

که تاسې په بلجیم کې د خپل همرس )ښځه / میړه( یا 
پارټرن رسه یاست ، کمیساري به هغه هم له تاسې رسه 
په یوه ورځ انټرویو ته رابيل . البته د لویې کمیسارۍ 
کارکوونکی به له همرس یا پارټرن څخه جال انټرویو اخيل.  
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د انټرویو د اغیزمن تررسه کیدو لپاره ترجیح ورکول 
پرمهال  انټرویو  د  ماشومان  کوچني  چې  کیږي 

حضور ونلري .
که تاسې کوچني ماشومان لرۍ ، مونږ سپارښتنه  	•
کوو چې هغوی د انټرویو په ورځ لویې کمیسارۍ 

ته مه راولۍ .
که چیرې د انټرویو په ورځ د خپلو ماشومانو د  	•
بیدا نشۍ کړای، کیدای شي  لپاره  څوک  ساتنې 
چې هغوی د لویې کمیسارۍ د وړکتون څانګې 
ته وروسپارۍ . په دغه ځای کې د انټرویو پرمهال 
له یوه کلن څخه تر دولس کلنو پورې ماشومانو 

پالنه کیږي . 

ستاسې د پناه غوښتنې پلټنه
پناه  ، لویه کمیساري ستاسې د  انټرویو وروسته  له 
کمیسارۍ  لویې  د  کوي .  پلټنه  تړاو  په  غوښتنې  د 

کارکوونکی الندیني ټکي څیړي :
آیا ستاسې څرګندونې رښتینې او د باور وړ دي ؟  .1

د  مهاجرینو  د  ژنیو  د  غوښتنه  پناه  د  ستاسې  آیا   .2
کنوانسیون له معیارونو سره سمون لري ، او یا تاسې 
د متمم حمایت )subsidiary protection( د 

موقف مستحق یاست که نه ؟ 

که چیرې ستاسې څرګندونوې د باور وړ وي ، د لویې 
کمیسارۍ کارکوونکی به په  دې اړه پلټنه کوي چې 
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آیا تاسې خپل اصيل هیواد د الندنیو الملونو په تړاو 
د خپلې برحقه ویرې په وجه پریښی دی که نه :

ستاسې تابعیت ؛ 	•
ستاسې نژاد ؛ 	•

ستاسې سیاسي او مذهبي عقاید ؛ 	•
یا دا چې په یوې ځانګړې ټولنیزې ډلې پورې تړاو  	•

لرۍ .

رسه  معیارونو  دغو  له  غوښتنه  ستاسې  چیرې  که 
به  کارکوونکی  کمیسارۍ  لويې  د   ، ونلري  سمون 
تاسې د متمم حامیت د موقف  آیا  دا وڅیړي چې 
مستحق یاست که نه . دا خربه هله مطرح کیږي چې 
خپل اصيل هیواد ته په بیرته ستنیدو رسه تاسې ته 
د یوه جدي زیان د اوښتو په اړه برحقه ویره شتون 
ولري . دغه جدي زیان کیدای يش الندیني شیان وي :

د مرګ سزا یا اعدام ؛ 	•
شکنجه یا وحشیانه یا د سپکاوي ډک چلند ؛ 	•

د پین المللي یا ملي وسله والې نښتې په صورت  	•
کې د بې هدفه تشدد له امله ژوندانه ته یو جدي 

ګواښ .

پناه  د  ستاسې  چې  کارکوونکی  کمیسارۍ  لویې  د 
، د لوړو  غوښتنې د څیړلو مسوولیت په غاړه لري 
زده کړو خاوند او د پناه غوښتنې په چارو کې  د 
په  غوښتونکو  پناه  د  هغه  دی .  لرونکی  تخصص 
هراړخیزه  اړه  په  حاالتو  د  کې  هیوادونو  اړوندو 
د  کارکوونکی  کمیسارۍ  لویې  د  لري .  پوهه 
رسه  موضوع  له  او  صحت  اسنادو  شویو  وړاندې 
تړاو تر څیړنې الندې نیيس . هغه به د هراړخیزو 
په  ستاسې  څرګندونې  ستاسې  بنسټ  پر  معلوماتو 
اصيل هیواد کې د روانو عمومي حاالتو په تړاو تر 

ارزونې الندې نیيس . 

هیواد  اصلې  په  ستاسې  چې  ډله  یوه  محققینو  د 
نږدې  له  وضعه  حقوقو  برشي  د  او  حاالت  سیايس 
رسه  کارکوونکي  اړوند  له  کمیسارۍ  د   ، څاري  نه 

مرسته کوي . 

ترڅو  کوي  هڅه  کارکوونکي  اړوند  کمیسارۍ  د 
اړه ژر تر ژره پریکړه وکړي .  ستاسې د دوسیې په 
تر  توګه  هراړخیزه  په  غوښتنه  پناه  ستاسې  هغوی 
څیړنې الندې نیيس . کله کله د الزیاتې پلټنې د اړتیا 
له امله د چټکې پریکړې کول شوين نه وي . په داسې 
حاالتو کې کیدای يش چې تر ډیرو میاشتو وروسته 

تايس د لویې کمیسارۍ پریکړه ترالسه کړۍ . 

څخه  تاسې  له  چې  کارکوونکی  اړوند  کمیسارۍ  د 
آمر  مافوق  خپل  پریکړه   ، ده  اخیستې  انټرویو  یې 
ته وړاندې کوي . هغوی بیا د پریکړې محتویات او 
وجوهات تر ارزونې الندې نیيس . که چیرې پریکړه 
د آمر له خوا تأیید يش ، نو بیا هغه السلیک او لوی 
کیږي .  ته وړاندې  یوه مرستیال  یا د هغه  کمیسار 

وروستنۍ پریکړه  د هغوی په الس کې ده .

د پناه د غوښتنې بیرته اخیستل
تاسې کوالی شۍ چې د پناه غوښتنې د کړنالرې په 
غوښتنه  پناه  خپلې  د  خپله خوښه  په  کې  پړاو  هر 
ودروۍ . په دې صورت کې باید تاسې د خپلې پناه 
غوښتنې د بیرته اخیستلو په تړاو یوه فورمه السلیک  

کړۍ . 

څخه  پانې  ویب  له  کمیسارۍ  لویې  د  فورمه  دغه 
 www.cgrs.be.  : ترالسه کیدالی يش

د  لویې کمیسارۍ  د  تاسې وغواړۍ چې  که چیرې 
ته  هیواد  اصيل  خپل  پخوا  کولو  ترالسه  له  پریکړې 
ستانه شۍ ، او یا د خپلې پناه غوښتنې د کړنالرې 
په بهیر کې ریګولرایز شوي یاست ، لویه کمیساري 
تصدیق  اخیستل  بیرته  غوښتنې  پناه  د  ستاسې  به 
او داسې به وانګیرل يش چې تاسې له دې کار رسه 

موافق یاست .
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ی ژوند
اووم ګام : ورځن

تاسې د ځانګړو شرایطو سره سم د کار کولو 
اجازه لرۍ . تاسې په فوري توګه د کار مارکیټ 

ته السرسی نلرۍ خو کوالی شۍ  چې  د 
استوګنې په مرکز کې یوشمیر دندې ترسره 

کړۍ . د هغو په وړاندې به تاسې ته پیسې 
درکړل شي . یو » ورځنی جیب خرڅ « هم 
درکول کیږي . په بلجیم کې د ټولو صغیرو 

ماشومانو په څیر ، ستاسې ماشومان هم باید 
ښوونځي ته والړ شي . 

کار او ټریننګ )زده کړه(
تر  یوازې  تاسې  توګه  په  غوښتونکي  پناه  یوه  د 
هغه  ټول  شۍ .  کوالی  کار  الندې  ځانګړو رشایطو 
کسان چې د خپلې پناه غوښتنې د وړاندې کولو له 

نیتې څخه شپږ میاشتې وروسته یې پریکړه نه وي 
ترالسه کړې ، کوالی يش چې د کار د اجازې غوښتنه 
وکړي . که چیرې په دې مهال تاسې د استوګنې په 
مرکز کې ژوند کوۍ ، کیدای يش چې له تاسې څخه 
غوښتنه ويش چې )د خپل عاید رسه سم( د خپلې 
ستاسې  که چیرې  ورکړۍ .  پخپله  لګښت  استوګنې 
عاید له یوې ټاکلې اندازې څخه زیات وي ، کیدای 
وکړي چې  پریکړه  دا  مرکز  استوګنې  د  ستاسې  يش 

تاسې نور مادي مرستې ته اړتیا نلرۍ . 

ستاسې ټولنیز کارکوونکی کوالی يش چې په دې اړه 
د قانون او ستاسې د حقوقو په هکله نور معلومات 

درکړي .

 _ اووم ګام : ورځنی ژوند
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ی ژوند
اووم ګام : ورځن

کې  ترڅ  په  مودې   )intervening( مداخلتي  د 
تاسې اجازه لرۍ چې د ټریننګ یا زده کړې کورسونه 
 ، آشپزي  یا  خیاطي   ، درسونه  کمپیوټر  یا  ژبې  )د 
کړه  زده  دغه  کړۍ .  تعقیب  کړه ...(  زده  تخنیکي 
یا  دننه  کې  مرکز  په  استوګنې  د  چې  يش  کیدای 

ورڅخه بهر ترالسه يش .

ورځنی جیب خرڅ
د دغو پیسو ورکړه د قانون له مخې ټاکل شوې او 
هرڅوک د هغې مستحق دی . د پرنسیپ له مخې  
ورځني معاش )یا » جیب خرڅ «( په اووه نۍ کې 
یو وار د استوګنې د مرکز د یوه کارکوونکي له خوا 
خرڅ  جیب  دورځني  هم  ماشومان  کیږي .  ورکړی 
او د  اندازه یې د هغوی د عمر  مستحق دي )چې 
ښوونځي په اړه د هغوی د مکلفیتونو د تررسه کولو 

د اندازې له مخې ټاکل کیږي( . 

» ټولنیز خدمتونه «
تاسې کوالی شۍ چې هره ورځ په هغه ټولنه کې 
دغه  ؛  کړۍ  تررسه  دندې   ، کوۍ  ژوند  پکې  چې 
یادیږي . په  نامه  په  ټولنیز خدمتونه «  دندې د » 
دې صورت کې به تاسې ته پر جیب خرڅ برسیره 
کې  په حقیقت  کیږي .  درکول  پیسې  اضافه  نورې 
ځایونه  عمومي  به  تاسې  چې  دی  مانا  دې  په  دا 
)هالونه ، د ډوډۍ خوړلو خونه ...( پاکوۍ ، خواړه 
به ویشۍ  او یا په نورو بیالبیلو خدمتونو )د جامو 
کوۍ .  مرسته  به  کې  مغازه ...(   ، خونه  مینځلو 
مکلف  کولو  تررسه  په  خدمتونو  ټولنیزو  د  تاسې 
، بلکې کوالی شۍ هغه په خپله خوښه  نه یاست 
کارکوونکي  مرکز  د  استوګنې  د  ورسوۍ .  ته  پای 
دغه خدمتونه تنظیموي . هغوی دا ډاډ هم ترالسه  
کوي چې ټولو میشتو کسانو ته ددغو خدمتونو د 

تررسه کولو فرصت ورکول کیږي. 
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ی ژوند
اووم ګام : ورځن

د ټولنیزو خدمتونو د تررسه کولو په وړاندې د پیسو 
دغه  ده.  شوې  نیول  کې  پام  په  اندازه  ټاکلې  یوه 

میاشتنۍ پیسې له پخوا ټاکل کیږي .

د ماشومانو لپاره د ښوونځي په اړه مکلفیتونه
د شپږ کلنۍ او اتلس کلنۍ ترمنځ ټول ماشومان باید 
موراو  د  ټاکنه  ښوونځي  د  يش .  والړ  ته  ښوونځي 
 ، نیدرلنډي  په  درسونه  کیږي .  تررسه  سال  په  پالر 
فرانسوي یا جرمني ژبو ورکول کیږي چې د ښوونځي 
له موقعیت رسه تړاو لري . )له دریو څخه تر پنځو 
مکلف  تلو  په  ته  وړکتون  ماشومان  پورې(  کلونو 
ندي ، که څه هم ډیری بلجیمی ماشومان وړکتون 

ته ځي . 

د  هغې  یا  هغه  د   ، ماشوم  ستايس  يش  يش  کیدای 
 ، مخې  له  د سطحې  کړې  زده  د  او  پوهې  د  ژبې 
، پدې  په ټولګي کې شامل يش  د منلو )چمتووايل( 
ټولګی شتون  په ښوونځی کې دغه شان  رشط چې 
شوي  تعدیل  کې  ټولګي  دغه  په  ماشومان  ولري . 
)modified( درسونه تعقیبوي . کله چې دوی یوې 
ټاکلې سطحې ته وروسیږي ، بیا کیدای يش چې یوه 

عادي ټولګي ته ورولیږدول يش . 

د استوګنې مرکز په ښوونځي کې ستاسې د ماشومانو 
د زده کړې لګښت ورکوي . په دې کې د دريس موادو 
او  پیرودل  جامو  سپورټي  د  او  کاغذ   ، کتابونو  لکه 
لګښتونه  ټرانسپورټ(  )خواړه،  فعالیتونو  اجباري  د 
، هم  کیږي  اچول  الره  په  خوا  له  د ښوونځي  چې 

شامل دي .

کړۍ  یقیني  دا  توګه  په   مور  یا  پالر  د  باید  تاسې 
چې ماشوم مو په ښوونځي کې شامل شوی دی . د 
استوګنې هغه مرکز چې تاسې پکې میشت یاست ، 
په دې اړوند له تاسې رسه هراړخیزه مرسته کوي . 
د استوګنې داسې مرکزونه هم شتون لري چې پکې 
په  ښوونځي  د  هغوی  د  لپاره  ماشومانو  ستاسې 
دندوکې د مرستې په موخه » د کورين کار «  ټولګي 

دایریږي . 

تفریح
د استوګنې د مرکز کارکوونکي د کال په اوږدو کې 
کلتوري  یا  لوبې  سپورټي  )لکه  فعالیتونو  بیالبیلو 

چکرونه( ته سازمان ورکوي .
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ی
ي استوګنځ

اتم ګام : انفراد

 _ اتم ګام :  انفرادي استوګنځی

د استوګنې په یوه ډله ایز ځای کې له څلورو 
میاشتو استوګنې وروسته تاسې کوالی شۍ چې 

د انفرادي استوګنځي غوښتنه وکړۍ .

استوګنې  د  لپاره  غوښتونکو  پناه  د  کې  بلجیم  په 
ډول  نورمال  په  لري .  شتون  موډل  پړاویز  دوه 
مرکز  ایز  ډله  په  استوګنې  د  ته  تاسې  لومړی 
ځای  دغه  په  کیږي .  درکول  ځای  کې  )کمپ( 
کوالی  تاسې  بیا  وروسته  میاشتو  څلورو  له  کې 
لیږدیدو  د  ته  استوګنځي  انفرادي  یوه  چې  شۍ 

وکړۍ .  غوښتنه 

تاسې  به  کې  استوګنځي  انفرادي  انفرادي  په 
یوې  د  تل  یاست . دغه شان ځای  زیات خپلواکه 
انفرادي  وي .  لرونکی  خونو  شویو  فرش  دوو  یا 
په  یا  د غیرحکومتي سازمانونو  استوګنځی معموالً 
په  )چې  یا ۍاروالۍ  او  ادارو  ټولنیزو  د  کې  ښار 
OCMW  او په فرانسوي کې د  نیدرلنډي کې د 

CPAS په نامه یادیږي( ورکول کیږي .  

ډول  کايف  په  یوازې  استوګنځی  انفرادي  ته  تاسې 
ددغه شان ځایونو د شتون په صورت کې درکول 
کې  صورت  په  شتون  نه  د  ځای  د  يش .  کیدالی 
کیږي .  لیکل  کې  لیست  په  انتظار  د  نوم  ستاسې 
ځای  درته  هلته  غواړۍ  چې  ښاروايل  هغه  تاسې 
تل  خو   ، کوالی  غوره  نشۍ  پخپله   ، يش  درکړل 
کړۍ .  رد  ځای  شوی  ټاکل  درته  چې  شۍ  کوالی 

ټولنیز  خپل  له  لطفاً  لپاره  معلوماتو  نورو  د 
ونیسۍ .  اړیکی  کارکوونکي رسه 

په انفرادي استوګنځي کې هم له تاسې رسه مادي 
مرسته کیږي . تاسې ته د استوګنې د مرکز په څیر 
به  انتظام  عميل  خو   ، کیږي  الرښوونه  هم  دلته 
دغلته  که  توګه  په  مثال  د  لري .  توبیر  څه  لږ  یې 
، تاسې ته د خواړو ټکټونه  رسټوران شتون ونلري 
ځان  پخپله  چي  کیږي  درکول  اومه  پخیدو  د  یا 
ستاسې  به  مرکز  استوګنې  د  کړۍ .  تیار  خواړه  ته 
ته  کارکوونکي  ټولنیز  نوي  ټولنیزه دوسیه  ستاسې 

ورولیږدوي .

د پتو )ادرسونو( بدلول
کله چې نوي ځای ته کډه کوۍ ، باید د اوسیدو د 
ځای اړوندې ښاروالۍ ته په دې هکله خرب ورکړۍ . 
د پناه غوښتنې ادارو )لکه د مهاجرینو اداره او لویه 

کمیساری( ته هم باید خرب ورکړل يش . 

په دې موخه باید تاسې یوه فورمه ډکه کړۍ چې چې 
د کمیسارۍ له ویب پاڼې څخه ترالسه کیدالی يش : 

. )“Changing address” www.cgrs,be(
د  یې  بیا  او  کړۍ  او السلیک  بشپړه  فورمه  دغه  	•
راجسټري پوستې په ذریعه د مهاجرینو ادارې او 

لویې کمیسارۍ ته واستوۍ ، یا
پخپل الس یې په بروکسل کې د مهاجرینو د ادرې  	•

او لويې کمیسارۍ رسیپشن ته وروسپارۍ .
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ی
ي استوګنځ

اتم ګام : انفراد

لویه   ، ټاکلې  وي  نه  پته  استوګنې  د  تاسې  که 
کمیساري به داسې وانګربي چې تاسې نوموړې اداره 
د خپلې پتې په توګه غوره کړې ده . ستاسې په نامه 
ټول لیکونه  به بیا لویې کمیسارۍ ته لیږل کیږي . 
باید تاسې په منظمه توګه لویې  په دې حالت کې 

هلته  چې  وګورۍ  او  وکړۍ  مراجعه  ته  کمیسارۍ 
تاسې ته کوم لیک راغلی او که نه . مانا دا چې تاسې 

به خپل لیکونه شخصاً له دغه ځایه ترالسه کوۍ .



32

ې دفرت
نهم ګام : د پوست

لویه کمیساري ستاسې د پناه د غوښتنې په 
تړاو پریکړه د راجسټر شوې لیک له الرې 

تاسې ته خبر درکوي . په دغه لیک کې ستاسې 
د پناه د غوښتنې د منل کیدو یا نه منل 

کیدو د دالیلو یادونه کیږي . ستاسې ټولنیز 
کارکوونکی کوالی شي چې د پریکړې جزئیات 

تاسې ته تشریح کړي . 

د راجسټر شوي لیک له الرې د لویې کمیسارۍ 
پریکړې

اړه  په  غوښتنې  د  پناه  د  ستاسې  کمیساري  لویه 
پریکړه د راجسټر شوي لیک په ذریعه په هغې پته 
باندې چې تاسې د خپلې استوګنې د ځای په توګه 
ورپیژندلی دی ، دراستوي . دا مهمه ده چې تاسې 
ترالسه  پتې  سمې  په  او  ځنډه  له  بې  پریکړه  دغه 
کړۍ . که تاسې له لویې کمیسارۍ څځه د رد ځواب 
ترالسه کړۍ ، باید وکړای شۍ چې د دیرشو ورځو په 

ترڅ کې د هغه په وړاندې اپیل وکړۍ .
کوۍ  ژوند  مرکز  یوه  په  استوګنې  د  تاسې  که  	•
درولیږل  پته  په  مرکز  توموړي  د  به  پریکړه   ،
شي . ددغه مرکز د کړنالرې له مخې به تاسې 
ته د پریکړې په هکله د مرکز د یوه کارکوونکي 
له خوا خبر درکړل شي او یا به شخصاً نوموړی 
لیک ترالسه کوۍ ترڅو د پریکړې په هکله خبرتیا 

حاصله کړۍ .
که چیرې تاسې په کوم خصوصي استوګنځي کې  	•
ژوند کوۍ ، پوسته چي به ستاسې د دروازې زنګ 
دروسپاري .  ته  تاسې  لیک  به  شخصاً  او  ووهي 

تاسې باید د لیک رسید السلیک کړۍ . که تاسې 
په دغه شیبه کې په کور کې ونه اوسۍ ، پوسته 
درته  نوټ  یو  کې  بکس  پوست  په  ستاسې  چي 
پریږدي او تاسې خیروي چې باید د دوو اووه نو 
په ترڅ کې د پوستې له دفتر څخه خپل راجسټري 
لیک ترالسه کړۍ . که تاسې دغه لیک په ټاکلې 
کوالی  دفتر  پوستې  د   ، نکړۍ  ترالسه  کې  موده 

شي هغه بیرته لویې کمیسارۍ ته وروګرزوي .

 _ نهم ګام : دپوستې دفتر
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ب(
سم ګام : مثبته پریکړه )ځوا

ل

 _ لسم ګام : مثبته پریکړه )ځواب(

مثبته پریکړه دا مانا لري چې تاسې به د 
پناهنده په توګه ومنل شۍ  او یا به د متمم 
حمایت )subsidiary protection( ترالسه 

کړۍ . د یوې مثبتې پریکړې پایلې د کار 
کولو له اجازې ، د کورنۍ له بیا یو ځای کیدو 

)family reunification( ، مادي مرستې او په 
بلجیم کې ستاسې له میشته کیدو څخه عبارت 

دي .

د پناهنده د موقف منل کیدل
لویه کمیساري به ستاسې له خوا په ټاکل شوې پتې 
تاسې  درلیږلو رسه  په  لیک  راجسټر شوي  د  باندې 
ته د مهاجر په توګه ستاسې د منلو په اړه د خپلې 
پریکړې خرب درکړي . لویه کمیساري به شاوخوا دوه 
اووه نۍ وروسته تاسې ته یو بل لیک  درواستوي . 
دقیقې  د  ستاسې  څخه  تاسې  له  کې  لیک  دي  په 
ډیره  کیږي .   پوښتنه  جزئیاتو  د  )هویت(  پیژندنې 
ورکړۍ .  ځواب  ته  لیک  دغه  تايس  چې  ده  مهمه 
په دې رسه تاسې فرصت ترالسه کوۍ ترڅو هرډول 
کې  لیکلو  په  نامه  د  ستاسې  )لکه  جزئیات  ناسم 
غلطي ، ستاسې د تولد په نیټه یا ځای کې اشتباه( 

اصالح کړی يش .

د پناهنده په توګه ستاسې د منل کیدو له نیټې څخه 
شاوخوا یوه میاشت وروسته به لویه کمیساري تاسې 
ته بلنه درکړي چې ورشۍ او د پناهنده ګۍ تصدیق 

ترالسه کړۍ . ستاسې د استوګنې د ځای سیمه ایزو 
مقاماتو ته ددغه تصدیق په ورښوولو رسه به هغوی 
په  کاندي .  صادر  لیک  اجازه  استوګنې  د  ته  تاسې 
دې رسه تاسې په بلجیم کې تر نامحدوده وخته د 
اوسیدو حق ترالسه کوۍ . اړونده ښاروايل به تاسې 
» د بهرنیانو په راجسټر « کې ثبت کړي . وروسته 
له دې به تاسې ته د پیژندنې سند چې د بهرنیانو 
الکټرونیک کارډ دی ، درکړل يش . دغه کارډ د پنځو 
باید  وروسته  کالو  پنځو  له  لري .  اعتبار  لپاره  کالو 
تاسې د خپل کارډ د مودې د نوي کولو یا اوږدولو 

غوښتنه وکړۍ . 

د منل شوي پناهنده په توګه تاسې کوالی شۍ چې 
په بلجیم کې د خپل استخدام یا دکار د میندلو لپاره 
هڅه وکړۍ . تاسې ددې کار لپاره دکار اجازه لیک 
نلرۍ .  اړتیا  ته  کارډ   )professional( یا مسلکي 
کار  د  رشایطو  عین  په  څیر  په  بلجیمیانو  د  تاسې 

مارکیټ ته الرسسی لرۍ . 

که چیرې ستاسې د کورنۍ نږدې غړي وغواړي چې 
له تاسې رسه یوځای يش ، هغوی کوالی يش چي د 
کورنۍ د بیا یووايل غوښتنه وکړي . د مهاجرینو اداره 

ددغې غړښتنې پروسه بشپړوي.

کیدو  منل  له  موقف  د  ګۍ  پناهنده  د  ستاسې 
اړوند  له خپل  تاسې نشۍ کوالی چې  نور  وروسته 
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ل

سفارت څخه د دفرتي اسنادو ، لکه د تولد د تصدیق ، 
غوښتنه وکړۍ . تاسې باید ددغه شان اسنادو غوښتنه 

د لویې کمیسارۍ د اسنادو له څانګې څخه وکړۍ . 

د پناهنده د موقف په توګه د منل کیدو په اړوند 
نور معلومات د لویې کمیسارۍ له ویب پانې څخه 

.www.cgrs.be : ترالسه کیدای يش

د متمم حمایت )subsidiary protection( د 
موقف ورکړه که تاسې د پناهنده په توګه 

د منل کیدو لپاره د رشایطو لرونکی ونه پیژندل شۍ ، 
لویه کمیساري کوالی يش تاسې ته د متمم حامیت 
موقف د رکړي . په دې حالت کې تاسې ته یوه پریکړه 
درلیږل کیږي او په هغې کې ددې یادونه کیږي چې 
ولې د پناهنده په توګه سناسې له منل کیدو څخه ډډه 
شوې ده . په دې پریکړه کې به دا څرګندونه هم شوې 

وي چې تاسې به متمم حامیت ترالسه کړۍ .

که تاسې ته متمم حامیت منل شوی وي ، تاسې کوالی 
شۍ چې د محدود وخت لپاره په بلجیم کې استوګنه 
وکړۍ . په دې حالت کې به اړوندې ښاروالۍ ته د 
د  ، هغه  په ښوولو رسه  پریکړې  د  لویې کمیسارۍ 
مهاجرینو د ادارې په استازیتوب ، ستاسې ذمه داري 
په غاړه واخيل او د استوګنې یو کلن اجازه لیک به 
درته صادر کاندي . په عميل توګه تاسې د بهرنیانو په 
راجسټر کې ثبتیږۍ )ددې کار لیکلی ثبوت تاسې ته 
درکول کیږي( او یا به درته د پیژندنې الکټرونیک کارډ 
درکړی يش . ددغه اجازه لیک د اعتبار موده له یوه 

کال وروسته اوږدیدالی يش . 

نیتې  له  کولو  وړاندې  د  غوښتنې  د  بناه  د  ستاسې 
د  کې  بلجیم  په  تاسې  به  وروسته  کاله  پنځه  څخه 

نامحدوده استوګنې اجازه لیک درکړل يش . 
وغواړۍ  تاسې  که  کې  موده  په  کلونو  پنځو  ددغو 
چې په بلجیم کې کار وکړۍ ، باید دکار د اجازه لیک 
)دکار C  ډول اجازه لیک( غوښتنه وکړۍ . نوموړی 

اجازه لیک د یوې محدودې مودې لپاره اعتبار لري . 
دغه اجازه لیک د ټولو هغو حرفوي فعالیتونو لپاره 
 ، رسوۍ  رسته  کې  بدل  په  پیسو  د  یې  تاسې  چې 
د ځای  استوګنې  د  تاسې  اجازه  کار  د  لري .  اعتبار 

دسیمه ایزې ادارې د مقاماتو له خوا صادریږي . 

کله چې تاسې په بلجیم کې د نامحدوده مودې لپاره 
د استوګنې اجازه ترالسه کړه ، نور نو بیا د کار دغه 
وغواړۍ  چې  تاسې  که  نلرۍ .  اړتیا  ته  لیک  اجازه 
په نوموړې محدوده موده کې د خپل ځان لپاره کار 
وکړۍ ، ددغه کار لپار حرفوي )professional( کارډ 
ته اړتیاده چې » د عامه خدمتونو د فدرال ادارې د 
اقتصادې اجازه لیکونو د څانګې « له خوا صادریږي . 
ددغه حرفوي کارډ لپاره کوالی شۍ  د خپلې استوګنې 

د ځای سیمه ایزې ادارې ته مراجعه وکړۍ . 

د  کې  بلجیم  په  چې  شۍ  وکړای  تاسې  چي  کله 
 ، شۍ  جوګه  استوګنې  د  لپاره  مودې  نامحدودې 
له  چې  يش  کوالی  غړي  کورنې  خپلې  د  ستاسې 
لپاره  بیا یووايل  تاسې رسه یوځای يش . د کورنۍ د 
د غوښتنې پروسه د مهاجرینو د ادارې له خوا پرمخ 

بیول کیږي . 

نور  اړه  په  ورکړې  د  موقف  د  حامیت  متمم  د 
څخه  پاڼې  ویب  له  کمیسارۍ   لویې  د  معلومات 

  .www.cgrs.be  : ترالسه کیدای يش

د مادي مرستې پای
یوې  کړنالره  غوښتنې  پناه  د  ستاسې  چې  کله 
د  باید  تاسې  نو  بیا   ، ورسیږي  ته  پایلې  څرګندې 
ژوند  پکې  مو  اوسه  تر  چې  مرکز  هغه  استوګنې 
توګه  په  پناهنده  د  چې  کله  پریږدۍ .   ، کاوه 
درکړل  موقف  حامیت  متمم  د  یا  او  شۍ  ومنل 
يش ، ستاسې د استوګنې د سیمې اداره به درته د 
څخه  دغې  له  کاندۍ .  صادر  لیک  اجازه  اوسیدو 
کې  سیمه  هره  په  کې  بلجیم  د  شۍ  کوالی  تاسې 
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ل

چې مو خوښه وي ، ژوند وکړۍ . د اړتیا په صورت 
کې کوالی شۍ چې د مايل مرستې غوښتنه وکړۍ . 
خپلې  د  تاسې  لپاره  کولو  ترالسه  د  مرستې  ددغې 
ته  ادارې   OCMW/CPAS د  ښاروالۍ  اړوندې 

غوښتنلیک وړاندې کړۍ .

تاسې ته د استوګنې د مرکز د خوشې کولو لپاره یوه 
اوسیدو  د  څو  تر  کیږي  درکول  وخت  موده  ټاکلې 
هلته  سامان  شخيص  خپل  او  غوره   ځای  نوی  یو 
ولیږدوۍ . ستاسې ټولنیز کارکوونکی به د نوي کور 

په پیدا کولو له تاسې رسه مرسته وکړي . 

که د پناهنده ګۍ موقف یا متمم حمایت بیرته 
واخیستل شي یا فسخه شي

که چیرې لویې کمیسارۍ ته دا جوته يش چې تاسې 
شوي  منل  توګه  په  پناهنده  د  ډول  غیرعادالنه  په 
له  اشتباه  یا د متمم حامیت موقف درته د  یاست 
مخې درکړل شوی دی ، لوی کمیسار کوالی يش چې 

درکړل شوی موقف درڅخه بیرته واخيل . دا کار هله 
درواغجنو  د  موقف  نوموړی  تاسې  کیدای يش چې 
څرګندونو یا د جعيل اسنادو پر بنا ترالسه کړی وي . 

لوی کمیسار دا پریکړه هم کوالی يش چې ستاسې 
حامیت  متمم  یا  موقف  ګۍ  پناهنده  د  ستاسې 
کار هله کیدای يش چې ستاسې  دا  کاندي .  فسخه 
بدلون  تلپاتې  او  ژور  کې  حاالتو  په  هیواد  اصيل  د 
رامنځ ته يش او دا جوته يش چې تاسې نور د بلجیم 

د مقاماتو حامیت ته اړتیا نلرۍ . 

تاسې کوالی شۍ چې د دیرشو ورځو په ترڅ کې د 
خپل موقف د بیرته اخیستنې یا فسخه کیدو پرخالف 
د بهرنیانو د قانوين النجو شورا )ALC( ته اپیل وکړۍ . 
بیا  نو   ، یا زندان کې یاست  که چیرې په تړيل مرکز 
تاسې ته د اپیل لپاره موده پنځلس ورځې ده .  په دې 
حالت کې تاسې ته سپارښتنه کیږي چې له یوه  وکیل 

رسه سال وکړۍ .
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سم ګام : منف
یوول

د منفي پریکړې مانا داده چي تاسې ته د 
پناهنده ګۍ موقف یا متمم حمایت نه درکول 
کیږي. دا کار په بلجیم کې ستاسې د استوګنې 

په تړاو ټاکلې پایلې لرۍ . تاسې کوالی شۍ 
چې د منفي پریکړې پرخالف اپیل وکړۍ .

پریکړه  منفي  څخه  کمیسارۍ   لويې  له  تاسې  که 
پرخالف  هغې  د  چې  غواړۍ  ونه  او  کړۍ  ترالسه 
خپل  او  پریږدۍ  بلجیم  باید  بیا  نو   ، وکړۍ  اپیل 
اصيل هیواد ته ستانه شۍ .  د مهاجرینو اداره به 
تاسې ته امر وکړي چې په یوه ټاکلې موده کې دا 

خاوره پریږدۍ . 
ستاسې د ستنیدو ذمه داري ستاسې پرخپله غاړه ده. 	•
کی  صورت  په  ستنیدو  د  ته  هیواد  اصلی  خپل  	•
کوالی شۍ د مالی مرستی یا کوم بل ډول مرستی 
غوښتنه وکړي )دولسم ګام – ستنیدنه ، وګورۍ(.

خپله  په  کې  موده  ټاکلې  په  تاسې  چیرې  که  	•
خوښه ونه وزۍ ، نو په زور سره به دغه کار ته 

اړایستل شۍ .  

که تاسې د اروپایې اتحادیې تبعه یاست ، تاسې ته 
به هم د خاورې د پریښودو امر درکړی يش ، مګر 
چې  وکړۍ  خرب  ته  ښاروالۍ  اړوندې  خپلې  داچې 
اپیل  ته  تابعیت  خپل  اتحادیې  اروپایي  د  غواړۍ 
د  بیا  به  غوښتنه  لپاره  هواري  شان  ددغه  وکړۍ . 

مهاجرینو ادارې ته راجع کړی يش . 

د پناهنده ګۍ د موقف او یا د متمم حمایت ردول
که تاسې د پناهنده په توګه د منل کیدو یا د متمم 
حامیت د ورکړې لپاره اړین رشایط بشپړ نکړای شۍ، 
د  چې   ، پریکړه  خپله  ته  تاسې  به  کمیساري  لویه 
ردیدو د دالیلو یادونه به پکې شوې وي ، دروسپاري. 

تاسې کوالی شۍ چې د دیرشو ورځو په ترڅ کې د 
النجو  قانوين  د  بهرنیانو  د  پرخالف  پریکړې  ددغې 
شورا ته اپیل وکړۍ . که چیرې په تړيل مرکز یا زندان 
کې یاست ، نو بیا تاسې ته د اپیل لپاره موده پنځلس 
سپارښتنه  ته  تاسې  کې  حالت  دې  په  ده .   ورځې 
)څلورم  وکړۍ   سال  رسه  وکیل  یوه   له  چې  کیږي 

ګام – الرښوونه ، وګورۍ( .

 د منفی پریکړی )ځواب( د ترالسه کولو په صورت 
کی به ټولنیز کارکوونکی )سوسیال اسیستانت( چی 
خوښی  خپلی  د  درته   ، کوی  مرسته  رسه  تاسی  له 
ستنیدو په هکله معلومات او یو » د ستنیدو پالن« 
خپل  بیرته  چی  وګڼله  غوره  دا  تاسی  که   . درکړی 
هیواد ته والړ شۍ ، په هغه صورت کی به د بیرته 
تګ د سفر د چمتووالی تر بشپړیدو پوری درته د 
د  استوګنځی( کی  په  )یا ستاسی  مرکز  په  استوګنی 
اوسیدو اجازه درکړل شی .  که چیری وغواړۍ چی 
د منفی ځواب په وړاندی اپیل وکړۍ ، ددغه اپیل 
د څیړنی تر مهاله به درته د استوګنی په مرکز کی د 

اوسیدو اجازه درکړل شی

 _ یوولسم ګام : منفي پریکړه )ځواب(
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د مادي مرستې پای
ونکړۍ  اپیل  وړاندی  په  پریکړی  د  چیری   که 
پناه  د  ستاسی   ، وی(  شوی  ختم  اپیلونه  ټول  )یا 
بهرنیانو  د  او  ورسیږی  ته  پای  به  کړنالره  غوښتنی 
اړه  په  پریښوولو  د  بلجیم  د  به  خوا  له  اداری  د 
کمپ  باید  کی  صورت  دی  په   . کړۍ  ترالسه  امر 
)یا استوګنځی( خوشی کړۍ . تاسې نور ، له بیړين 
امداد )عاجله روغتیایي مرسته( پرته ، د هوساینې 
په دې حالت کې  یاست .  نه  د خدمتونو مستحق 
باید تاسې ډاکرت له ورتلو پخوا د خپلې استوګنې د 
سیمې د OCMW/CPAS دهوساینې د خدمتونو 

له ادارې رسه ځان راجسټر کړۍ .

تاسې ممکن په یوه داسې »استثنایي حالت « کې 
دمتمم  یا  ګۍ  پناهنده  د  ستاسې  چې  شۍ  واقع 
مادي  د  لپاره  ستاسې  رسه  رسه  ردیدو  له  حامیت 
اوږدیدلو  د  که  کوي .  غوښتنه  اوږدیدو  د  مرستې 
تاسې کوالی شۍ چې د   ، لپاره غوښتنه ومنل يش 

استوګنې په مرکز کې پاته شۍ .

استثنایي حاالت په الندې ډول دي :
د کورنۍ د واحد ساتنه ؛ 	•

د شخص له کنټرول نه بهر حاالت ، امیندواري ،  	•
د ښوونځي تعلیمي کال چې ال تر مخه پیل شوی 
دی ، ستاسې د کنټرول د بهرو الملونو په وجه 
خپل اصلي هیواد ته په ستنیددو کې ستاسې بې 
وسي ، تاسې د یوه بلجیمي ماشوم مور یا پالر 

یاست ؛
له  مراجعو  روغتیایي  د  )چې  الملونه  روغتیایي  	•

خوا تصدیق شوي وي( .

ستاسې  ټولنیز کارکوونکی په دې اړه تاسې ته نور 
معلومات درکوالی يش .

د بهرنیانو د قانوني النجو شورا
 د پناهنده د موقف یا د متمم حامیت د نه ورکړی د 

پریکړی )عادی کړنالره( په خالف اپیل .

د بهرنیانو د قانوين النجو د شورا له خوا د یوه اپیل 
وړاندې  یوغوښتنلیک  تاسې  باید  لپاره  څیړنې  د 
کړۍ او په هغه دا څرګنده کړۍ چې تاسې ولې د 
لویې کمیسارۍ له پریکړې رسه موافق نه یاست . 
د اپیل لیک باید د ټاکلو رسمي او په موضوع پورې 
د اړوندو رشایطو لرونکی وي . نودا مهمه ده چې 
ستاسې د اپیل لیک باید په سمه توګه کښل شوی 
د  تړاو  په دې  کیږي چې  ته سپارښتنه  تاسې  وي . 

یوه وکیل د مرستې غوښتنه وکړۍ .  

تاسې او ستاسې وکیل به د بهرنیانو د قانوين النجو 
یا  تاسې  ته وروبلل يش.  یوې علني غونډې  د شورا 
ستاسې وکیل باید په ده غونډه کې حارض وي . تاسې 
یا ستاسې وکیل کوالی شۍ چې په دې غونډه کې د 
خپلو دالیلو په اړه نورې شفاهي څرګندونې وکړۍ . 

تأیید کړي .  پریکړه  کیدای شي قاضي ړومبنۍ  	•
لویې  آند  په  قاضي  د  چې  دی  مانا  دې  په  دا 

کمیسارۍ سمه پریکړه کړې ده .
کمیسارۍ  لویې  د  چې  شي  کوالی  هم  دا  دی  	•

پرپریکړه نوې کتنه وکړي :
پناهنده  د  له  کمیسارۍ  دلویې  چیرې  که  >
ګۍ یا د متمم حمایت موقف رد شوی وي ،  
کیدای شي چې دا دواړه د بهرنیانو د قانوني 

النجو د شورا له خوا بیرته اعاده شي .
تاسې   ، وي  شوی  درکړل  حمایت  متمم  که  >
النجو  قانوني  د  بهرنیانو  د  چې  شۍ  کوالی 
پناهنده  د  تاسې  چې  وکړۍ  اپیل  ته  شورا 
د  بهرنیانو  د  یاست .  غوښتونکي  موقف  د 
لویې  د  چې  شي  کوالی  شورا  النجو  قانوني 
د  ته  تاسې  او  باطله  پریکړه  کمیسارۍ 
پناهنده موف درکړي ، تاسې ته اجازه درکړي 
یا  او   ، وساتۍ  موقف  حمایت  متمم  د  چې 

دواړه موقفونه رد کاندي .
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دقاضي  شورا  د  النجو  قانوني  د  بهرنیانو  د  که  	•
په آند د لویې کمیسارۍ پریکړه ، له دې کبله 
چې د موضوع کافي پلټنه نده شوي او یا ورکې 
تأیید  یا  بطالن  د   ، دي  شوې  تیروتنې  جدي 
وړنده ، کیدای شي چې د پریکړې له کولو ډډه 
قانوني  بهرنیانو د  وکړي . په دې صورت کې د 
ته  کمیسارۍ  لویې  بیرته  دوسیه  شورا  النجو 
بیا  تړاو  په  یې  کمیساري  لویه  څو  تر  ورلیږي 

پلټنه وکړي او نوې پریکړه صادره کاندي .

شورا  د  قانون  د  النجو  د  مهاجرینو  د  چیری  که 
به  کارکوونکی  ټولنیز  ستاسی   ، وی  منفی  پریکړه 
مرکز  استوګنی  د  فیدازیل  د  درکړی چی  درته سال 
)کمپ( ته والړ شۍ . دا یو »پرانیستی مرکز« دی . 
مانا دا چی تاسی اجازه لرۍ په خپله خوښه مرکز 
په دغه شان مرکز   . اویا ورڅخه ووزۍ  ننوزۍ  ته 
کی استوګنه اِجباری نده خو تاسی باید خپل اوسنی 
د  مهاجرینو  د   . کړۍ  خوشی  استوګنځی  یا  کمپ 
کولو  ترالسه  له  پریکړی  د  شورا  د  قانون  د  النجو 
وروسته ، د فیدازیل د استوګنی مرکز یوازینی ځای 

دی چی تاسی ورکی بودوباش کوالی شۍ . 

مرکز ته د رارسیدو په مهال به یو ټولنیز کارکوونکی 
درته د مرکز د کار او خپل هیواد ته د بیرته ستنیدو 
به  هغه  درکړی .  مالومات  هکله  په  امکاناتو  د 
هم  تړاو  په  ګټو  د  ستنیدو  خوښی  خپلی  د  درته 
څرګندونی وکړی. د بیرته ستنیدو غوراوی ستاسی 
بیرته  تاسی  کارکوونکی  ټولنیز   . دی  کی  الس  په 
کړی  ګوته  درپه  به  ، خودا  اړباسی  نه  ته  ستنیدو 
چی پخپله خوښه ستنیدل له اِجباری ستنولو )چی 
په  اویا  کیږی(  تررسه  خوا  له  اداری  د  بهرنیانو  د 
بلجیم کی له ناقانونه استوګنی څخه بهرته دی . د 
اوسیدنه  په مرکز کی ستاسی  استوګنی  د  فیدازیل 
مهاله  )تر هغه  نیو  اووه   ۴ تر  ۳ څځه  له  معموالً 
چی تاسی له بلجیم څخه روانیږۍ( ، دوام کوی . 
کیږۍ .  ایستل  نه  تاسی  کی  ترڅ  په  مودی  ددی 
د  چی  لری  دنده  استازی  یو  اداری  د  بهرنیانو  د 
هیواد د پریښوولو له امر څخه ستاسی د اطاعت 

په تړاو ډاډ ترالسه کړی . 

ته والړ  دا غوره وګڼۍ چی خپل هیواد  تاسی  که 
وکړۍ  غوښتنه  مرستی  د  چی  شۍ  کوالی   ، يش 

پړاو- ستنیدل(. )دولسم 
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د څوځلیزی پناه غوښتنی د نه څیړلو د پریکړی په وړاندی ځانګړی کړنالره

غوښتنه  پناه  د  لپاره  نورو  داسی  یا  او  ځل  دریم   ، ځل  دوهم  د  کی  بلجیم  په  تاسی  چیری  که 
. وکړی  پریکړه  څیړلو  نه  د  غوښتنی  نوی  د  ستاسی  چی  شی  کوالی  کمیساری  لویه   ،  وکړۍ 

په پریکړه کی ستاسی د غوښتنی د نه څیړلو د دالیلو یادونه کیږی . 

تاسی 15 تقویمی ورځی وخت لري ترڅو د خپلی غوښتنی د نه څیړلو د پریکړی په وړاتدی د 
مهاجرینو د النجو د قانون شورا ته اپیل وکړۍ . که تاسی په زندان یا تړلی مرکز کی میشت یاست ، 
دغه موده 1۰ تقویمی ورځی ده . ستاسی د غوښتنی د نه څیړلو د دوهمی یا ورنه زیاتو پریکړو 
په صورت کی دغه موده 5 تقویمی ورځو ته راټیټیږی . که غواړۍ چی اپیل درج کړۍ ، نو مشوره 

درکوو چی له یوه وکیل رسه سال وکړۍ . 

د اپیلونوپورته یاده شوی کړنالره هغه مهال هم د پلی کیدو وړ ده کله چی لویی کمیسارۍ ستاسی 
د څوځلیزی پناه غوښتنی د نه څیړلو پریکړه کړی وی . البته د مهاجرینو د النجو د قانون شورا به 
ستاسی اپیل يه چټکۍ رسه تر څیړنی الندی ونیسی . ستاسی د اپیل د څیړنی د مودی په ترڅ کی 
به تاسی اصوالً نه په اجباری توګه ډیپورټ کیږۍ او نه به پولی )رسحد( ته بدرګه )اِسکورټ( کیږۍ .

په ځینو ځانګړو مواردوکی کیدای شی چی د ایستلو امر ستاسی د اپیل د مودی په اوږدوکی پلی 
کړی شی . ددغو ځانګړو مواردو د تفصیل لپاره لطفاً د لویی کمیسارۍ ویب پاڼی ته مراجعه وکړۍ 

. )www.cgra.be(

د مهاجرینو د النجو د شورا په غونډه کی د ګډون لپاره تاسی )او ستاسی وکیل( ته بلنلیک درلیږل 
کیږی . تاسی یا ستاسی وکیل باید په غونډه کی حارض اوسۍ . تاسی یا ستاسی وکیل به دا فرصت 
ولرۍ ترڅوپه غونډه کی خپل دالیل په شفاهی توګه بیان کړۍ . تر هغه وروسته شورا خپله پریکړه 

صادروی . 
دغه پریکړه کیدای شی د لویی کمیسارۍ پریکړه »تأیید« کاندی . ددی مانا داده چی قاضی په  	•

دی آند دی چی د لویی کمیسارۍ پریکړه سمه ده .
پریکړه کیدای شی د لویی کمیسارۍ پریکړه »نفی« کړی ، دا ددی لپاره چی یا د لویی کمیسارۍ  	•
له خوا ژوره څیړنه نده شوی او یا په پریکړه کی د پام وړ تیروتنی شتون لری . پدی صورت کی 
ستاسی دوسیه بیرته لویی کمیسارۍ ته ورلیږل کیږی ترڅوهلته بیا وڅیړل شی او نوی پریکړه 

یی په هکله وشی . 
کیدای شی د شورا پریکړه د لویی کمیسارۍ پریکړه پدی وجه هم نفی کړی چه که د پناهنده  	•
په توکه ستاسی د منل کیدو او یا د متمم حامیت د ځواب د درکولو په تړاو کره شواهد شتون 

ولری .
به دی حالت کی د مهاجرینو د النجو شورا کوالی شی چی تاسی ته د پناهنده موقف اویا د  	•

متمم حامیت موقف درکړی .
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که د پناه غوښتنی د نه څیړلو پریکړه د یوه خوندی هیواد پر تبعه د پلی کیدو وړ وی ، 
له الندینی ځانګړی کړنالری څخه کار اخیستل کیږی

د   – ګام  لومړی   : )وګورۍ  کیږی  ګڼل  خوندی  چی  یاست  تبعه  هیواد  یو  داسی  د  تاسی  که 
. پریکړه وکړی  نه څیړلو  د  د غوښتنی  لویه کمیساری کوالی شی چی ستاسی   ،  پناه غوښتنه( 
په پریکړه کی ستاسی د غوښتنی د نه څیړنی د دلیل څرګندونه کیږی . دغه شان پریکړه لویی 
رسمی   15 د  ورورسته  لیږدولو  تر  دوسیی  د  ستاسی  خوا  له  اداری  د  بهرنیانو  د  ته  کمیسارۍ 

ورځو په ترڅ کی نیول کیږی . 

تاسی د مهاجرینو د النجو شورا ته د خپلی غوښتنی د نه څیړلو د پریکړی په وړاندی د اپیل د 
وړاندی کولو لپاره 15 تقویمی ورځی وخت لرۍ . که غواړۍ چي اپیل درج کړۍ ، نو مشوره 

درکول کیږی چی له یوه وکیل رسه سال وکړۍ . 

که تاسی د یوه داسی هیواد تبعه یاست چی خوندی ګڼل کیږی ، پورته یاده شوی د اپیل کړنالره 
 ستاسی د غوښتنی د نه څیړلو په هکله د لویی کمیسارۍ پر پریکړه هم د پلی کیدو وړ ده .
اپیل د مودی په  . د  اپیل ژرترژره تر غور الندی ونیسی  د مهاجرینو د النجو شورا به ستاسی 

ترڅ کی تاسی د استوګنی د اسانتیاو مستحق یاست . 

 . پریکړه »تأیید« کاندی  لویی کمیسارۍ  پریکړه کیدای شی د  د مهاجرینو د النجو د شورا  	•
ددی مانا داده چی قاضی په دی آند دی چی د لویی کمیسارۍ پریکړه سمه ده .

لویی  د  یا  چی  لپاره  ددی  دا   ، کړی  »نفی«  پریکړه  کمیسارۍ  لویی  د  شی  کیدای  پریکړه  	•
کمیسارۍ له خوا ژوره څیړنه نده شوی او یا په پریکړه کی د پام وړ تیروتنی شتون لری . 
پدی صورت کی ستاسی دوسیه بیرته لویی کمیسارۍ ته ورلیږل کیږی ترڅوهلته بیا وڅیړل 

شی او نوی پریکړه یی په هکله وشی . 
کیدای شی د شورا پریکړه د لویی کمیسارۍ پریکړه پدی وجه هم نفی کړی چه د پناهنده  	•
کره شواهد  تړاو  په  درکولو  د  د ځواب  متمم حامیت  د  یا  او  کیدو  منل  د  توکه ستاسی  په 

شتون ولری .
به دی حالت کی د مهاجرینو د النجو شورا کوالی شی چی تاسی ته د پناهنده موقف اویا  	•

د متمم حامیت موقف درکړی .
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د اروپایی اتحادیی یوه تبعه ته د پناهنده د موقف او یا د متمم حمایت د موقف د نه 
ورکړی په اړوند ځانګړی کړنالره 

که تاسې د اروپایي اتحادیې د یوه غړي یا ورته د یوه کاندید هیواد تبعه یاست ، لویه کمیساري کوالی 
يش چې ستاسې د غوښتنې د نه څیړنې په هکله پریکړه وکړي . لویه کمیساري دا کار هغه مهال کوي 
چې تاسې د خپل ازار په اړه د کره ویرې او یا د یوه جدي زیان د ګاللو د رښتینې خطر په څرګندولو 
کې پاته راشۍ . ددغه شان پریکړې په اړه لیکيل معلومات چې به پکې ستاسې د غوښتنې د نه څیړلو 

الملونه شامل وي ، تاسې ته دروسپارل يش .

که تاسی د اروپایی اتحادیی تبعه یاست ، تاسی به هم د خاوری د پریښوولو حکم ترالسه کړۍ ، مګر 
دا چی ښاروالۍ ته خربورکړۍ چي غواړۍ د خپل اروپایی اتحادیی له تابعیت څخه استفاده وکړۍ . 

پدی صورت کی به ستاسی تقاضا د بهرنیانو اداری ته ولیږل شی .

تاسې کوالی شۍ چې د دیرشو ورځو په ترڅ کې د خپلې غوښتنې د نه څیړل کیدو پرخالف د بهرنیانو 
د قانوين النجو شورا )ALC( ته اپیل وکړۍ . که چیرې په تړيل مرکز یا زندان کې یاست ، نو بیا تاسې ته 
د اپیل لپاره موده پنځلس ورځې ده .  په دې حالت کې تاسې ته سپارښتنه کیږي چې له یوه وکیل رسه 

سال وکړۍ )څلورم ګام – الرښوونه ، وګورۍ( .

تاسې کوالی شۍ چې د نفی کولو اپیل وړاندې کړۍ . ددغه اپیل لپاره د بهرنیانو د قانوين النجو شورا 
یوازې یوه مقننه څیړنه تررسه کوي : د بهرنیانو د قانوين النجو شورا دا ګوري چې آیا لویې کمیسارۍ په 
سمه توګه کړنالره پلې کړې ده که نه ، او آیا پریکړه له قاون رسه سمه شوې ده که څنګه . د بهرنیانو 
د قانوين النجو شورا په دې حالت کې د قضیې محتوا نه ردوي او ستاسې د پناه د غوښتنې د محتویاتو 

ارزونه نه کوي . 

کیدای يش چې د نفی د اپیل د مودې په ترڅ کې  تاسې اخراج او یا په زور رسه وایستل  شۍ،  مګر دا 
چې د خپل اپیل رسه هم مهاله مو د تعلیق غوښتنه هم وړاندې کړې وي . که مو داسې کړي وي ، نو 

کوالی شۍ چۍ د استوګنې په مرکز کې باته شۍ . 

تاسې او ستاسې وکیل به بیا د بهرنیانو د قانوين النجو شورا غونډې ته وروبلل شۍ . تاسې یا ستاسې وکیل 
باید په غونډه کې حارض اويس . تاسې یا ستاسې وکیل کوالی شۍ چې په دې غونډه کې د خپلو دالیلو په 
اړه نورې شفاهي څرګندونې وکړۍ . تر دې وروسته ، د بهرنیانو د قانوين النجو شورا یوه پریکړه صادروي . 

د بهرنیانو د قانوين النجو شورا کوالی يش چې د لویې کمیسارۍ پریکړه رد او یا تأیید کاندي . که چیرې 
د بهرنیانو د قانوين النجو شورا دلویې کمیسارۍ پریکړه رد کړي ، نو د پناه غوښتنې دوسیه بیرته لویې 
کمیسارۍ ته وراستول کیږي ترڅو یې په هکله نوې پریکړه وکړي . که چیرې د بهرنیانو د قانوين النجو 

شورا د لویې کمیسارۍ پریکړه تأیید کړي ، د لویې کمیسارۍ پریکړه په خپل قوت باقي پاته کیږي . 
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ب(
ي پریکړه )ځوا

سم ګام : منف
یوول

د بهرنیانو د قانوين النجو شورا په پریکړې رسه د پناه 
غوښتنې کړنالره په نهایي ډول پای ته  رسیږي . مانا 
کړۍ ، ترالسه  پریکړه  مثبته  تاسې  که چیرې   داچې 
که  او  يش .  صادر  درته  به  لیک  اچازه  استوګنې  د 
پریکړه مو منفي وه ، باید له هیواده ووزۍ )پورتنۍ 

برخه وګورۍ( .

ددولت شورا
د هري شورایي پروسې پهڅیر ، دا امکان شتون لري 
چې د دولت شورا ته د درولو )توقف( ابیل وړاندې 
نه  اورګان  پناه غوښتنې  د  دولت شورا  د  کړی يش . 
دی . د توقف اپیل تعلیقوونکی اپیل ندی او د بهرنیانو 
د قانوين النجو شورا له پریکړې څخه وروسته باید د 
دیرشو ورځو په ترڅ کې وړاندې يش . ددې مانا داده 
چې د توقف د اپیل د مودې په بهیر کې کیدای يش 

تاسې اخراج او یا په زور رسه وایستل شۍ . 

تر دې وروسته د فلټر کړنالره تررسه کیږي . د دولت 
دا معلوموي چې  ترڅ  په  لنډې مودې  یوې  د  شورا 
دالیلو  دکره  لپاره  کولو  وړاندې  د  اپیل  د  تاسې  آیا 
لرونکي یاست که نه . که داسې وه ، نو ستاسې اپیل 
به ومنل يش او تاسی یوځل بیا د استوګنی د اسانتیاو 

مستحق ګڼل کیږۍ . 

د توقف د کړنالرې په ترڅ کې د دولت شورا یوازې 
قانوين  د  بهرنیانو  د  آیا  اخيل چې  ددې خربې جاج 
قانون رسه سمه شوې ده  له  پریکړه  د شورا  النجو 
که نه . د دولت شورا ستاسې د دوسیې د محتویاتو 
نيش  امله  دې  له  او   ، کوي  نه   پریکړه  اړوند  په 
کوالی چې د پناهنده ګۍ یا د متمم حامیت موقف 

ورکړي . 

که چیرې د دولت شورا ته دا جوته يش چې پریکړه 
د  بیرته  قضیه  او  ردوي  هغه   ، ده  شوې  غیرقانوين 
په  چې  وراستوي  ته  شورا  النجو  قانوين  د  بهرنیانو 

هکله یې باید نوې پریکړه وکړي . 

که چیرې د دولت شورا اپیل رد کړي ، منفي پریکړه 
به تأیید يش . ددې پر خالُ د اپیل وړاندې کول شونی 
پهنهایي  غوښتنه  پناه  د  ستاسې  امله  لدې  او  ندی 

ډول پای ته رسیږي .
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سم ګام : بیرته ستنیدل 
دول

په هغه صورت کې چې لویه کمیساري 
تاسې ته منفي ځواب درکړي او تاسې د 
هغه پرخالف اپیل ونکړۍ )او یا د اپیل 

لپاره ټاکلې موده تیره شوې وي( نو تاسې 
باید بلجیم خوشې کړۍ او بیرته خپل اصلي 

هیواد ته ستانه شۍ . 

په خپله خوښه بیرته ستنیدل
دا امکان تل شتون لری چی تاسی د پناه غوښتنی د 
کړنالری په اوږدو کی او یا د منفی ځواب له ترالسه 
. که  کولو وروسته بیرته خپل هیواد ته ستانه شۍ 
چیری دا غوره وګڼۍ چی پخپله خوښه خپل هیواد 
ته بیرته الړ شۍ ، کیدای شی چی د مرستی غوښتنه 
وکړۍ . په بلجیم کی بی اسناده مهاجرین ، حتا که 
، هم  نه وی کړی  پناه غوښتنه هم  د  یی  هیڅکله 
پخپله خوښه خپل هیواد ته د ستنیدو په صورت کی 

کوالی شی د مرستی غوښتنه وکړی .

 ، ولرۍ  اراده  ستنیدو  د  ته  هیواد  خپل  تاسی  که 
)سوسیال  مرستندوی  ټولنیز  خپل  له  شۍ  کوالی 

اسیستانت( رسه سالمشوره وکړۍ . 

که تاسی د استوګني د اسانتیاو مستحق نه یاست ، 
 بیا هم کوالی شۍ چی فیدازیل ته مراجعه وکړۍ .

د زیاتو معلوماتو او یا د مالقات د وخت د ټاکلو لپاره 

 _ دولسم ګام : بیرته ستنیدل
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سم ګام : بیرته ستنیدل 
دول

کوالی شۍ له دغی شمیری رسه اړیکی ټینګی کړۍ : 
080032745. همدغه شان تاسی کوالی شۍ چی 
په رسمی وخت کی)له دوشنبی تر جمعی د سهار 
له 11 څخه د ماسپښین تر ۴ بجو پوری( د فیدازیل 
د ستنیدو څانګی ته په الندی پته مراجعه وکړۍ : 
Chaussée d’Anvers, 1000 Brussels 

) د نورد سټیشن ته نږدی( . د فیدازیل کارکوونکی 
د  ستاسی  او  درکړی  ځواب  پوښتنو  د  ستاسی  به 
ستنیدو په انتظام کی به دررسه مرسته وکړی . لطفاً 

ټول اړین اسناد له ځانه رسه ولرۍ. 

د بیرته ستنیدو سفر
ستاسی مقصد هیواد ته په کتنی رسه ، سفر په بس 
کی او یا په الوتکه کی تنظیمیږی . تاسی به له عادی 

مسافرانو رسه سفر کوۍ .

د روانیدو په مهال به د IOM )د مهاجرت نړیوال 
ټرین ټکټ  یا  یو کارکوونکی  درته د بس  سازمان( 
درکړی او تر ګمرکه پوری به مو بدرګه کړی . ستاسی 
په مقصد ځای کی به یوبل تن هم ستاسی په انتظار 
کڅوړه  پالسټیکی  یوه   IOM د  ته  تاسی   . وی  کی 
درکول کیږی ترڅو خپل مقصد ته د رسیدو په مهال 

په اسانۍ رسه وپیژندل شۍ . 

الوټکی  یا  . د بس  تاسی د سفر لګښت نه ورکوۍ 
. برسیره پر دی ، د ځینو  پیسی درته درکول کیږی 
هیوادونو لپاره کیدای شی د بیرته ستنیدو پیسی هم 

ورکړل شی . 

په اصلی هیواد کی مرسته
تاسی کوالی شۍ چی په خپل اصلی هیواد کی د بیا 
ادغام په مقصد هم مرسته ترالسه کړۍ . دغه چاره 
پخوا  روانیدو  تر  او  پوری  هیواد  مقصد  په  ستاسی 
 . لری  اړه  پوری  په موقعیت  بلجیم کی ستاسی  يه 
د فیدازیل کارکوونکی به ستاسی په ګډون دا خربه 

وڅیړی چی د څه ډول مرستی امکان شتون لری .

 نوموړی مرسته په هیڅ ډول د )نغدو( پیسو په ډول 
تاسی رسه د یوی  له  او هدف یی  نه ورکول کیږی 
هټۍ )دوکان( په پرانیستلو، د روغتیایی لګښت په 
ورکړي ، د مسلکی زده کړی او یا د یوی دندی په 

ترالسه کولو او داسی نورو کی مرسته کول دی .

اجباري بیرته ستنول
که چیرې تاسې خپل اصيل هیواد ته ستانه نشۍ ، 
رسه  زور  په  تاسې  اداره(  مهاجرینو  )د  حکومت 

ایستالی يش .
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Commissariaat-generaal 

voor de Vluchtelingen en 

de Staatlozen (CGVS)

Commissariat général aux 

réfugiés et aux apatrides (CGRA)

د مهاجرینو او بې دولته وګړو لپاره 
لویه کمیساري

                  Rue Ernest Blerot, 39

1070 BRUXELLES

T +32 2 205 51 11

F +32 2 205 50 01

 cgra.info@ibz.fgov.be 

www.cgra.be

Federaal agentschap voor de 

opvang van asielzoekers (Fedasil)

Agence fédérale pour l’accueil 

des demandeurs d’asile (Fedasil)

د پناه غوښتونکو د میشته کولو لپاره 
فدرال اداره )فیدازیل(

Hoofdzetel/Siège central

Rue des Chartreux 21 

1000 BRUXELLES

T +32 2 213 44 11 

F +32 2 213 44 22

info@fedasil.be  

www.fedasil.be

Dispatching Fedasil 

د فیدازیل د لیږدونې څانګه
              Passendalestraat 2 

                               1000 BRUXELLES

T +32 2 793 82 40

  F +32 2 203 60 04

       

Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ)

Office des Étrangers (OE)

د مهاجرینو د چارو اداره
        Boulevard Pacheco, 44

             1000 BRUXELLES 

T +32 2 793 95 00  

                 

Infodesk 

T +32 2 793 80 00

F +32 2 274 66 91

helpdesk.dvzoe@dofi.fgov.be 

www.dofi.fgov.be

www.ibz.fgov.be

Raad voor Vreemdelingen-

betwistingen (RvV)

Conseil du Contentieux des 

Étrangers (CCE)

د مهاجرینو د قانوين النجو شورا
Laurentide

Rue Gaucheret, 92-94 

1030 BRUXELLES

T +32 2 791 60 00

F +32 2 791 62 26

info.rvv-cce@ibz.fgov.be 

www.rvv-cce.be 

Raad van State (RvS)

Conseil d’ État (CE)

د دولت شورا
Rue de la Science, 33 

1040 BRUXELLES

T +32 2 234 96 11

info@raadvst-consetat.be 

www.raadvst-consetat.be 

IOM (Internationale organisatie 

voor migratie)

OIM (Organisation Internationale 

pour les Migrations)

  IOM )د مهاجرت نړیوال سازمان( 
Rue Montoyer 40 

1000 BRUXELLES

T +32 2 287 70 00 

F +32 2 287 70 06 

mrfbrussels@iom.int  

www.belgium.iom.int

Rode Kruis Vlaanderen

د فالمایې رسه صلیب اداره
Motstraat 40

2800 MECHELEN

T +32 15 44 35 40

F +32 15 44 33 06

opvangasielzoekers@rodekruis.be 

www.rodekruis.be 

Croix-Rouge francophone

Département Accueil des 

demandeurs d’asile (ADA)

د فرانسوي زبې رسه صلیب اداره
د پناه غوښتونکو د رسیپشن څانګه

Rue de Durbuy 140

6990 MELREUX

T +32 84 36 00 82

F +32 84 36 00 88

info-ada@redcross-fr.be 

www.croix-rouge.be 

Caritas

کاریتاس
Rue de la Charité 43 

1210 BRUXELLES

T 02 229 36 11

F 02 229 36 25

info@caritas-int.be

www.caritas-int.be 

اړیکي



  
  

           

        

OFFICE OF THE COMMISSIONER GENERAL

FOR REFUGEES AND STATELESS  PERSONS

This project was realized with the 
support of the European Refugee Fund        

  
  


