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 در سال ۲۰۲۰، ایا�ت متحده آمریکا و طالبان توافق نامه ای را با هدف
 پایان دادن به جنگ در افغانستان که در سال ۲۰۰۱ آغاز شد، با هدف
 خروج �ام نیروهای ناتو (سازمان پی�ن آت�نتیک ش�لی) از خاک دوحه
 امضا کردند. همچنین آزادی زندانیان توسط دولت افغانستان، و در مقابل
 طالبان تضمین کرد که از فعالیت گروه تروریستی القاعده در مناطق تحت
 کن§ل طالبان جلوگیری خواهد کرد. در سال ۲۰۲۱، ایا�ت متحده آمریکا
این کشور امنیت  تامین  در  افغانستان  دولت  به  که  را  نیروهایی   خروج 

.کمک می کردند، با ¬ب ا�جل ماه سپتام© اع�م کرد

 در ه�ن سال ۲۰۲۱، طالبان حم�ت خود را علیه دولت افغانستان آغاز
و کابل  سقوط  با  که  کرد،  ̄ف  ت را  کشور  در  ولسوالی  چندین   کرد، 
 جمهوری اس�می افغانستان به اوج خود رسید، امارت اس�می افغانستان را
́گیری یک محیط. ترس از حقوق  بازگرداند، تحت حاکمیت طالبان، از 
و زنان  حقوق  فرهنگی،  آزادی  مذهبی،  آزادی  مورد  در  ویژه  به   ب·، 

.+LGBTQIA جمعیت

اتباع خارجی و پیروزی های ارضی طالبان، ت�ش برای تخلیه   در بحبوحه 
افغان های آسیب پذیر آغاز شد که فرودگاه بین ا«للی کابل به عنوان اصلی
  ترین نقطه فرار بود. این رویدادهای جدید به تعداد پناهندگانی که در
 حال حا¬ وجود داشته اند، در نتیجه درگیری های ۲۰ سال گذشته اضافه
 شده است. تخمین زده می شود که تنها در سال ۲۰۲۱، با قدرت گرف¿
 مجدد طالبان، در مجموع ۱٫۳۵۸ میلیون افغان از کشور فرار کردند که
به نزدیک  بودند،  همسایه  کشورهای  در  اسکان  دنبال  به  آنها   اکÆیت 

.۹۰۰۰۰۰ نفر در ایران و کمی بیش از ۲۵۰۰۰۰ نفر در پاکستان

وضعیت در افغانستان



پذیرش ب·دوستانه در برزیل

با نقض برزیل  افغانستان،  پذیر در  تخلیه جمعیت آسیب   در سال ۲۰۲۱، در چارچوب 

 جدی حقوق ب· یا حقوق ب·دوستانه بین ا«للی، فرمان ش�ره وزرا و افرادی را که از

.وضعیت بی ثباتی نهادی ایجاد شده در آن کشور متاثر شده اند، صادر کرد

امکان به عنوان یک  زیرا  با�یی برخوردار است،  از اهمیت  برای آن جمعیت   این سند 

 اضافی برای افراد آواره از آن کشور به نظر می رسد، بدون استثناء سایر اشکال ویزا که

درخواست امکان  است،  بدیهی  یا،  و  است،  شده  بینی  پیش  مهاجرت  قانون   توسط 

 پناهندگی را نیز مستثنی Ðی کند. همچنین جالب این واقعیت است که فرمان ش�ره. ۲۴

 فقط به یک تابعیت محدود Ðی شود: "افغان"، بلکه شامل هر دو افراد بدون تابعیت می

و بشناسد  رسمیت  به  را  آنها  تابعیت  که  ندارند  کشوری  هیچ  که  کسانی  یعنی   شود، 

 بنابراین می تواند از آنها در سطح بین ا«للی محافظت کند، بلکه هر و همه افراد را نیز

 شامل می شود. Ôف نظر از ملیت، که تحت تأثیر وضعیت ناپایدار کشور قرار گرفته و

 به دنبال محافظت در خاک برزیل است - همیشه توجه ویژه ای به درخواست های زنان،

.کودکان، سا«ندان، افراد دارای معلولیت و گروه های خانواده آنها دارد

 ع�وه بر این، شخص مشمول این آیین نامه در انجام فعالیت های کاری و معافیت از

 هزینه، حق الزحمه و جریمه برای اخذ روادید، ثبت نام و اجازه اقامت آزاد است (ممکن

قراردادی دریافت ثالث  ارائه خدمات پیش کنسولی توسط اشخاص  برای   است مبالغی 

.شود. توسط دولت برزیل برای انجام چنین فعالیتی)



ویزای پذیرش ب·دوستانه چیست؟

 پذیرش ب·دوستانه، یک نوآوری توسط قانون مهاجرت از سال ۲۰۱۷، در عین

 حال یک اصل از سیاست مهاجرت برزیل و مبنایی برای ویزا و اجازه اقامت

.است

 ویزای موقت برای پذیرش ب·دوستانه ممکن است به یک فرد بدون تابعیت

الوقوع، قریب  یا  جدی  سازمانی  ثباتی  بی  Ûایط  در  کشوری  هر  تبعه   یا 

 درگیری مسلحانه، فاجعه بزرگ، فاجعه زیست محیطی یا نقض جدی حقوق

 ب· یا قوانین بین ا«للی اعطا شود. امکان انجام رایگان فعالیت کاری برای

.مهاجری که ویزای موقت به او اعطا شده است شناخته می شود

 در قانون مهاجرت و فرمانی که آن را به طور کلی تنظیم می کند پیش بینی

 شده است و باید به موجب قانون مش§ک وزرای دادگس§ی و امنیت عمومی،

.امور خارجه و کار مشخص شود

اقامت و  اقامت  یا  کار  قصد  که  شود  می  اعطا  مهاجری  به  اقامت   اجازه 

 موقت یا دائم در برزیل را دارد، م·وط بر اینکه Ûایط خاص تعیین شده

.در قانون مهاجرت و مقررات آن را داشته باشد

 اجازه اقامت برای مقاصد پذیرش
ب·دوستانه چیست؟



 برای درخواست ویزای موقت (۱۸۰ روز)، متقاضی باید به مقام کنسولی ارائه کند

(i) شده تکمیل  ویزا  درخواست  فرم   (۲) معت©؛  مسافرتی  سند  اثبات (iii) ،یک 

گواهی سابقه کیفری صادر شده (IV) ،وسیله حمل و نقل برای ورود به برزیل

توسط افغانستان، یا در صورت عدم امکان اخذ آن، اع�م می شود که طبق مجازات

های قانون، مجرمانه نیست. رکورد در هر کشوری

 مصاحبه برای دریافت ویزای پذیرش ب·دوستانه در سفارت های برزیل در اس�م

.آباد، تهران، مسکو، آنکارا، دوحه و ابوظبی در حال انجام است

 هرکسی که این ویزا را دریافت می کند باید در یکی از واحدهای پلیس فدرال

 برزیل در مدت ۹۰ روز پس از ورود به کشور ثبت نام کند و اقامت موقت دو ساله

.در برزیل را دریافت کند

توانم در با ویزای پذیرش ب·دوستانه، چگونه می  برزیل  به  از ورود   پس 
پلیس فدرال ثبت نام کنم؟

 برای ثبت نام با ویزای ب·دوستانه موقت، متقاضی باید به پلیس فدرال منطقه

 سند مسافرتی معت© یا سند دیگری که هویت و (i) :محل سکونت خود ارائه دهد

 درخواست شخصی، از طریق فرم الک§ونیکی که به درستی (ii) .ملیت را ثابت کند

 اع�میه آدرس الک§ونیکی و سایر وسایل (iii) .تکمیل شده است PF در وب سایت

.فرم اصلی ویزا (IV) .ارتباطی همراه با یک کپی ساده از مدرک اقامت

 هزینه های ثبت ویزای پذیرش ب·دوستانه و اخذ مجوز اقامت به مدت ۲ سال،

.قابل �دید برای مدت نامحدود، معاف است

 چگونه می توانم برای ویزای پذیرش
ب·دوستانه اقدام کنم؟



برای پذیرش ب·دوستانه اقامت  اجازه  امکان درخواست  این فرمان همچنین   با 

 برای کسانی که قب�ً در قلمرو هستند با مدت اولیه دو سال وجود دارد. برای

 درخواست ارائه سند مسافرتی حتی در صورت منقضی شده الزامی است. گواهی

 تولد، یا گواهی ازدواج، یا گواهی کنسولی - در صورتی که والدین در سند سفر

 ظاهر نشده باشند. اع�م عدم وجود سوابق کیفری در برزیل و خارج از کشور در

.پنج سال گذشته

 �زم به ذکر است که مهاجر می تواند نود روز قبل از انقضای دوره دو ساله، از

 پلیس فدرال برای اجازه اقامت با مدت اعتبار نامحدود درخواست کند، م·وط

به طور نود روز.  باشد. هر سال  نکرده  برزیل غیبت  از  بیش  از  بیش  اینکه   بر 

آن خارج شده از  و  برزیل شده  وارد  برزیل  کن§ل مهاجرت  از طریق   انحصاری 

 است. عدم ارائه سوابق کیفری چه در برزیل و چه در خارج از کشور؛ و وسایل

.امرار معاش در کشور را ثابت کند

را اقامت  مجوز  سپس  و  باشید  داده  درخواست  پناهندگی  وضعیت  برای   اگر 

 انتخاب کنید، درخواست برای به رسمیت شناخ¿ وضعیت پناهندگی در کشور به

 طور خودکار پس گرفته می شود. هیچ چیز مانع از ارسال درخواست جدید برای

.کمیته ملی پناهندگان در آینده Ðی شود - CONARE تجزیه و تحلیل توسط

 در صورت تردید در مورد حقوق و تکالیف مربوط به درخواست پناهندگی در

دنبال به  کنیم  می  پیشنهاد  ب·دوستانه،  پذیرش  برای  اقامت  مجوز  با   مقایسه 

 خدمات مشاوره حقوقی مانند دف§ مدافع عمومی اتحادیه، کلینیک های حقوقی

در دانشگاه ها، خدمات عمومی برای مهاجران و سازمان های غیردولتی

 چگونه می توانم برای اجازه اقامت برای
مقاصد پذیرش ب·دوستانه اقدام کنم؟



CRAI - Centro de Referência e
Atendimento de Imigrantes 
R. Maj. Diogo, 834 - Bela Vista,
São Paulo - SP, 01324-001
Telefone: (11) 2361-3780

CIC - Centro de Integração e
Cidadania do Imigrante
R. Barra Funda, 1020 - Barra Funda,
São Paulo - SP, 01152-000 -
Telefone: (11) 3115-2048

DPU/GRU - Defensoria Pública da União
Guarulhos - R. Prof. Leopoldo Paperini, 213
Jardim Zaira, Guarulhos - SP, 07095-080
Telefone: (11) 2928-7800

DPU/SP - Defensoria Pública da União - São Paulo
R. Teixeira da Silva, 217 - Vila Mariana,
São Paulo - SP, 04002-030 -
Telefone: (11) 3627-3400



CRAI - مرکز مرجع و کمک به مهاجران 

R. Maj. Diogo, ۸۳۴ - Bela Vista, São Paulo -

SP, ۰۱۳۲۴-۰۰۱ → تلفن:

(۱۱) ۳۷۸۰-۲۳۶۱

CIC - مرکز ادغام بارا فوندا،

سائوپائولو فوندا،  بارا   -  ۱۰۲۰ - SP، ۰۰۰-۰۱۱۵۲ 

:← تلفن

(۱۱) ۲۰۴۸-۳۱۱۵

DPU/GRU - دف§ مدافع عمومی - Guarulhos - 

R. Prof. Leopoldo Paperini, ۲۱۳ - Jardim

Zaira, Guarulhos - SP, :تلفن  →  ۰۸۰-۰۷۰۹۵

۷۸۰۰-۲۹۲۸ (۱۱)

DPU/SP - دف§ مدافع عمومی - سائوپائولو - R. 

Teixeira da Silva, ۲۱۷ - Vila Mariana, São 

Paulo - SP, ۰۴۰۰۲-۰۳۰ → تلفن:

(۱۱) ۳۴۰۰-۳۶۲۷

ر .و تابعیت مهاجر -



آوارگان داخلی چه کسانی هستند؟

 اینها افرادی هستند که به دلیل درگیری های مسلحانه، نقض حقوق ب·، خشونت

 عمومی یا Ûایط فاجعه مجبور به ترک محل زندگی معمول خود شده اند، اما از

.مرزهای کشور خود عبور Ðی کنند و به مناطق دیگر نقل مکان می کنند

 برخ�ف پناهندگان، کنوانسیون بین ا«للی در مورد آوارگان داخلی وجود ندارد. به

بین ا«للی حقوق ب· و حقوق ب·دوستانه، قوانین  با رعایت  افراد  این   این معنا، 

.تحت ح�یت کشوری هستند که در آن ساکن هستند

پناهجویان چه کسانی هستند؟

 آنها افرادی هستند که به ه�ن د�یلی که یک پناهنده هستند نقل مکان می کنند،

.اما همچنان منتظر تشخیص این Ûایط از سوی مقامات ذیص�ح هستند

پناهندگان چه کسانی هستند؟

 اینها افرادی هستند که به دلیل ترس موجه از آزار و اذیت مربوط به نژاد، مذهب،

 ملیت، تعلق به یک گروه اجت�عی خاص یا عقاید سیاسی، و همچنین به دلیل نقض

کنند. می  ترک  را  یا محل سکونت خود  مبدا  ب·، کشور  و گس§ده حقوق   جدی 

درگیری ها. مسلحانه

بی تابعیت ها چه کسانی هستند؟

 آنها افرادی هستند که با هیچ کشوری پیوند تابعیت ندارند و در نتیجه بدون ح�یت

آن هستند

واژه نامه



قاچاق انسان

 قاچاق انسان یکی از بزرگ§ین و قدیمی ترین انواع نقض حقوق ب· است. هر نوع

 تجاری سازی یک انسان دیگر، از طریق استث�ر برای به دست آوردن نوعی مزیت،

.اعم از مالی یا جنسی

در متحد  ملل  سازمان  مقر  در   ۲۰۰۰ سال  در  که  پالرمو،  کنوانسیون  عنوان   به 

 نیویورک برگزار شد، قاچاق انسان باید دارای سه عن¯ باشد: عمل، وسیله و هدف،

با هدف همیشه استث�ر. این سومین جنایت با رشد ´یع در جهان است و

 پس از قاچاق مواد مخدر و قاچاق اسلحه در رده دوم قرار دارد: تخمین زده می

́ا´ جهان قربانی می کند .شود که قاچاق انسان سا�نه ۴ میلیون نفر را در 

 برزیل کشور مبدا، مقصد و گذر افراد در Ûایط قاچاق انسان است. بر اساس گزارش

 سال ۲۰۱۳ توسط دبیرخانه ملی دادگس§ی، در برزیل سه روش اصلی عبارتند از:

 بهره کشی جنسی تجاری. بهره برداری از کار؛ و برداش¿ اندام تحقیقات نشان می

جامعه و  نوجوانان  کودکان،  زنان،  جنایی  های  شبکه  اصلی  مخاطبان  که   دهد 

LGBTQIA+ جنایت این  با  مقابله  برای  راه  به§ین  همیشه  پیشگیری   هستند. 

.است

Texto

Carla Herminia Mustafa Barbosa Ferreira 

Felipe Nicolau Pimentel Alamino

Vitor Bastos Freitas de Almeida

Tradução Inglês
Wadih Coury

Tradução Farsi e Pashto

Eveline Frota 

Naser Saadat
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