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د افغانستان وضعیت
یو پھ دوحھ کې  او طالبانو  ایاالتو  امریکا متحده  د  2020 کې،   پھ 
 تړون السلیک کړ، چې موخھ یې پھ افغانستان کې د جګړې پای تھ
 رسولو لپاره، چې پھ 2001 کې پیل شوی، د ناټو (د شمالي اتالنتیک
 تړون سازمان) د ټولو سرتیرو د وتلو پھ ھدف، پھ توګھ. ھمدارنګھ د
 افغان حکومت لخوا د بندیانو خوشې کول او پھ بدل کې طالبانو ډاډ
 ورکړ چې د طالبانو تر واک الندې سیمو کې بھ د القاعده ترھګرې
 ډلې د فعالیت مخھ ونیسي. د امریکا متحدو ایالتونو پھ 2021 کال کې
 لھ افغانستانھ د ھغو ځواکونو د ایستلو اعالن وکړ چې د افغانستان لھ
 حکومت سره د دغھ ھٻواد د امنیت پھ ټینګښت کې مرستھ کوي، د

.سپټمبر تر یوولسمې نیټې پورې یې مھلت اعالن کړ

 پھ ھمدې 2021 کال کې طالبانو د افغان حکومت پر ضد عملیات پیل
 کړل، د ھٻواد ګڼې ولسوالۍ یې ونیولې، پھ پایلھ کې یې د کابل او د
 افغانستان اسالمي جمھوریت سقوط وکړ، د طالبانو تر واکمنۍ الندې
 د افغانستان اسالمي امارت بیا را ژوندی شو. د بشري حقونو پھ اړه
ښځو د  ازادۍ،  کلتوري  ازادۍ،  مذھبي  د  توګھ  ځانګړې  پھ   ویره، 

.نفوس پھ اړه + LGBTQIA حقونو او د

زیان او  اتباعو  بھرنیو  د  کې،  منځ  پھ  بریاوو  ځمکنیو  د  طالبانو   د 
 منونکو افغانانو د ایستلو ھڅې پیل شوې، چې د کابل نړیوال ھوایي
 ډګر د تٻښتې اصلي ځای و. دې نویو پیښو د تیرو 20 کلونو جګړو
پایلھ کې د مھاجرینو پھ شمیر کې چې دمخھ شتون لري اضافھ  پھ 
 کړي. اټکل کیږي چې یوازې پھ 2021 کال کې د طالبانو لھ بیا واک
 تھ رسیدو سره ټولټال 1.358 میلیونھ افغانان لھ ھیواده وتښتیدل، چې
 ډیری یې ګاونډیو ھیوادونو تھ د اوسیدو پھ لټھ کې دي، نږدې 900

.زره یې پھ ایران او یوازې 250 زره یې پھ پاکستان کې دي



په برازیل کې د ب
دوستانه استقبال
 پھ 2021 کې، پھ افغانستان کې د زیان منونکو خلکو د ایستلو پھ شرایطو کې،
 برازیل د وزارتي فرمان شمیره صادره کړه او ھغھ خلک چې پھ ھغھ ھیواد کې
 د بنسټیز بې ثباتۍ لھ املھ اغیزمن شوي، د بشري حقونو یا نړیوال بشردوستانھ

.قانون څخھ جدي سرغړونې سره

 دا سند د ھغھ نفوس لپاره خورا مھم دی، ځکھ چې دا د ھغھ ھیواد څخھ د بې ځایھ
 شویو خلکو لپاره د اضافي احتمال پھ توګھ ښکاري، نھ د مھاجرت قانون لخوا
 چمتو شوي ویزې نور ډولونھ، او نھ ھم، پھ ښکاره توګھ، د پناه غوښتنې احتمال
 څخھ استثنا. دا ھم پھ زړه پورې ده چې د فرمان نمبر 24 یوازې پھ یو تابعیت
 پورې محدود نھ دی: "افغانان"، بلکې دواړه بې تابعیتھ وګړي شامل دي، دا ھغھ
 کسان دي چې ھیڅ دولت نلري چې د دوی تابعیت پیژني او پھ دې توګھ کولی
 شي پھ نړیوالھ کچھ د دوی ساتنھ وکړي. ، مګر ھر یو او ټول اشخاص ، پرتھ
 لدې چې د دوی تابعیت تھ پھ پام سره ، چې پھ ھیواد کې د بې ثباتھ وضعیت څخھ
 اغیزمن شوي او د برازیل پھ خاوره کې د خوندیتوب پھ لټھ کې دي - تل د میرمنو
 ، ماشومانو ، بوډاګانو ، معلولیت لرونکو خلکو او د دوی غوښتنو تھ ځانګړې

.پاملرنھ کوي. کورنۍ ډلې

 برسٻره پردې، ھغھ څوک چې د دې قانون څخھ ګټھ پورتھ کوي د کاري فعالیتونو
 ترسره کولو لپاره وړیا دی او د ویزې، راجستریشن او د استوګنې جواز ترالسھ
 کولو لپاره د فیسونو، معاشونو او جریمې څخھ معاف دی (پیسې کیدای شي د
لپاره کولو  چمتو  خدماتو  قونسلګرۍ  مخکې  قرارداد شوي  د  لخوا  ډلې   دریمې 

.اخیستل کیږي. د برازیل حکومت لخوا دا ډول فعالیت ترسره کول)



د ب
دوستانه استقبال ویزه څه ده؟

د ب
دوستانه استقبال موخو لپاره د
استوګنې جواز څه شی دی؟

 بشردوستانھ استقبال، د 2017 راھیسې د مھاجرت قانون لخوا راوړل شوی
 نوښت، پھ ورتھ وخت کې د برازیل د مھاجرت پالیسي اصول او د ویزو او

.د استوګنې جوازونو اساس دی

 د بشردوستانھ استقبال لپاره لنډمھالھ ویزه کیدای شي د ھیواد بې دولت یا د
 کوم ھیواد اتباع تھ د جدي یا نږدې اداري بې ثباتۍ، وسلھ والې جګړې، لوی
د جدي قانون څخھ  نړیوال  یا  حقونو  بشري  د  یا  ناورین  چاپیلایر   ناورین، 
 سرغړونې پھ حالت کې ورکړل شي. د کاري فعالیت د وړیا تمرین امکان بھ

.ھغھ مھاجر تھ وپیژندل شي چې لنډمھالھ ویزه ورکړل شوې وي

ډول پھ عمومي  دا  فرمان کې چمتو شوي چې  او  قانون  پھ  مھاجرت  د   دا 
 تنظیموي، او باید د عدلیې او عامھ امنیت، بھرنیو چارو او کار وزیرانو د ګډ

.عمل لھ الرې مشخص شي

 د استوګنې اجازه ھغھ مھاجر تھ ورکول کیږي چې پھ برازیل کې د کار یا
 استوګنې اراده لري او پھ موقتي یا دایمي توګھ پھ برازیل کې میشتھ وي، پھ
شوي ټاکل  کې  مقرراتو  ھغې  د  او  قانون  مھاجرت  د  ھغھ  چې  شرط   دې 

.ځانګړي اړتیاوې پوره کړي



 د لنډمھالھ ویزې (180 ورځو) لپاره غوښتنھ کولو لپاره، غوښتونکی باید
 د ویزې (ii) یو باوري سفري سند؛ (i) قونسلګرۍ ادارې تھ وړاندې کړي
 برازیل تھ د ننوتلو لپاره د ټرانسپورټ وسیلو (iii) ،غوښتنلیک بشپړ شوی
 د جرمي ریکارډ سند چې د افغانستان لخوا صادر شوی، یا د (iv) ،ثبوت
 ترالسھ کولو پھ ناشونی حالت کې، اعالمیھ، د قانون د جزا لھ مخې، ھیڅ

.مجرم پھ ھر ھیواد کې ریکارډ

پھ برازیل  د  کې  ابوظبۍ  او  دوحھ  انقره،  مسکو،  تھران،  اباد،  اسالم   پھ 
.سفارتونو کې د بشري مرستو د ویزې د ترالسھ کولو لپاره مرکې روانې دي

 ھر ھغھ څوک چې دا ویزه ترالسھ کوي باید ھیواد تھ د ننوتلو وروستھ پھ نھو
 ورځو کې دننھ د برازیل د فدرالي پولیسو یو واحد کې راجستر شي، چې پھ

.برازیل کې د دوو کلونو لپاره لنډمھالھ استوګنځی ورکړل شوی

زه ننوتلو وروستھ،  د  تھ  برازیل  استقبال ویزې سره  بشردوستانھ   د 
څنګھ کولی شم د فدرالي پولیسو سره راجستر کړم؟

 د لنډمھالھ بشردوستانھ ویزې سره راجستر کولو لپاره، غوښتونکی باید د ھغھ
 د سفر معتبر سند یا (i) :د استوګنې ولسوالۍ فدرالي پولیسو تھ وړاندې کړي
ثابتوي؛ تابعیت  او  ھویت  چې  سند  بریښنایی (ii) بل  د  غوښتنلیک،   خپل 
 د (iii) ویب پاڼھ کې بشپړ شوی؛ PF فورمې لھ الرې چې پھ سمھ توګھ د
 بریښنایی پتې اعالمیھ او د اړیکو نور وسایل، د استوګنې د ثبوت یوه ساده

.د ویزې اصلي فورمھ (iv) کاپي سره؛

لپاره د استوګنې جواز 2 کلونو  ثبتولو او د   د بشردوستانھ استوګنې ویزې 
.ترالسھ کولو فیس، د نامعلومې مودې لپاره د نوي کیدو وړ، معاف دي

ب
دوستانه د  شم  کولی  څنګه   زه 
استقبال ویزې لپاره غوښتنه وکړم؟



 د دې قانون سره سم د دې امکان
 ھم شتون لري چې ھغھ کسان چې دمخھ یې پھ سیمھ کې دي د دوه کلونو لپاره د
 بشردوستانھ استقبال لپاره د استوګنې جواز غوښتنھ کوي. د غوښتنې لپاره، دا
 اړینھ ده چې د سفر سند وړاندې کړئ، حتی کھ ختم شوی وي؛ د زیږون سند، یا
 د واده سند، یا د قونسلګرۍ سند - کھ چیرې والدین د سفر پھ سند کې نھ وي؛ پھ
.تیرو پنځو کلونو کې پھ برازیل او بھر کې د جرمي ریکارډونو نشتوالي اعالن

 دا باید پھ پام کې ونیول شي چې مھاجر کولی شي د دوه کلنې مودې لھ پای تھ
 رسیدو څخھ نھھ ورځې مخکې د فدرالي پولیسو سره د غیر معین وخت اعتبار
 سره د استوګنې جواز لپاره غوښتنھ وکړي، پھ دې شرط چې ھغھ د برازیل څخھ
 د ډیرو مودې لپاره غیر حاضر نھ وي. ھر کال نھھ ورځې. پھ ځانګړې توګھ د
 برازیل د کډوالۍ کنټرول لھ الرې برازیل تھ ننوتل او پریښودل؛ نھ پھ برازیل یا
.بھر کې جنایي ریکارډونھ وړاندې کول؛ او پھ ھیواد کې د بقا وسیلھ ثابت کړي

 کھ تاسو د مھاجر حالت لپاره غوښتنھ کړې وي او بیا د استوګنې جواز غوره
 کړئ، پھ ھیواد کې د کډوالۍ د پیژندنې غوښتنھ پھ اوتومات ډول بیرتھ اخیستل
د کې،  راتلونکي  پھ  کوي،  نھ  مخنیوی  شی  ھیڅ   د - CONARE کیږي. 

.مھاجرینو ملي کمیټې لخوا د تحلیل لپاره د سپارلو نوې غوښتنھ

 د بشردوستانھ استقبال لپاره د استوګنې د اجازې پھ پرتلھ د پناه غوښتنې اړوند د
 حقونو او وظایفو پھ اړه د شک پھ صورت کې، موږ وړاندیز کوو چې د قانوني
 مشورې خدمت وګورئ، لکھ د اتحادیې د عامھ مدافع دفتر، پھ پوھنتونونو کې

.حقوقي کلینیکونھ، د عامھ خدماتو لپاره. مھاجرین او نادولتي موسسې

ب
دوستانه د  شم  کولی  څنګه   زه 
د استوګنې  د  لپاره  موخو   استقبال 

اجازې غوښتنه وکړم؟



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 - د مھاجرینو د حوالې او مرستې مرکز 
R. Maj. دیوګو، 834 - بیال ویسټا، ساو پاولو 

- SP، 01324-001 → تلیفون:
(11) 2361-3780

CIC - د مھاجرت ادغام او تابعیت مرکز 
R. Barra Funda, 1020 - Barra 
Funda, São Paulo - SP, 01152-000 

:تلیفون →
(11) 3115-2048

DPU/GRU - د عامھ مدافع دفتر 
Guarulhos - R. Prof. Leopoldo 
Paperini، 213 - Jardim Zaira، 
Guarulhos - SP، 07095-080 → 

:تلیفون
(11) 2928-7800

DPU/SP - د عامھ مدافع دفتر - ساو پاولو 
R. Teixeira da Silva, 217 - Vila 
Mariana, São Paulo - SP, 

:تلیفون → 04002-030
لغت 3627-3400 (11)



بې وطنھ څوک دي؟
 دا ھغھ خلک دي چې د ھیڅ دولت سره تابعیت نلري او پھ پایلھ کې، د ھغې

.لھ خوندیتوب څخھ بې برخې دي

داخلي بې ځایھ شوي څوک دي؟

 دا ھغھ خلک دي چې د وسلھ والو شخړو، بشري حقونو څخھ د سرغړونو،
 عمومي تاوتریخوالو یا ناورینونو لھ املھ د خپل معمول ځای څخھ تیښتې تھ

.اړ شوي، مګر د خپل ھیواد لھ پولو نھ تیریږي او نورو سیمو تھ ځي

 د داخلي بې ځایھ شویو پھ اړه کوم نړیوال کنوانسیون شتون نلري، برعکس
 د کډوالو. پھ دې معنی، دا خلک د ھغھ دولت تر محافظت الندې پاتې کیږي
بشردوستانھ او  قانون  نړیوال  حقونو  بشري  د  کوي،  ژوند  پکې  دوی   چې 

.قوانینو تھ درناوی کوي

کډوال څوک دي؟

 دا ھغھ خلک دي چې د نژاد، مذھب، ملیت، د یوې ځانګړې ټولنیزې ډلې یا
 سیاسي نظر پورې اړوند د ځورونې او ھمدارنګھ د بشري حقونو څخھ د
 جدي او پراخھ سرغړونو لھ املھ خپل اصلي ھیواد یا استوګنځي پریږدي.

وسلھ وال

پناه غوښتونکي څوک دي؟

 دا ھغھ خلک دي چې د مھاجرو پھ څیر د ورتھ دلیلونو لپاره حرکت کوي،
.مګر الھم د وړ چارواکو لخوا د دې حالت پیژندلو تھ انتظار باسي

لغت



د انسان قاچاق څھ شی دی؟

 انساني قاچاق د بشري حقونو د سرغړونو ترټولو لوی او پخوانی ډول دی. د
 بل انسان د سوداګرۍ کولو ھر ډول بڼھ وي، د استحصال لھ الرې د یو ډول

.ګټې ترالسھ کولو لپاره، کھ مالي یا جنسي

 د پالرمو کنوانسیون پھ توګھ، چې پھ 2000 کې پھ نیویارک کې د ملګرو
باید درې عناصر قاچاق  انسان  د  ترسره شو،  دفتر کې  پھ مرکزي   ملتونو 
 ولري: عمل، وسیلھ او ھدف، چې موخھ یې تل استثمار وي. دا پھ نړۍ کې
 دریم ترټولو ګړندۍ وده کونکي جرم دی ، د مخدره توکو قاچاق او د وسلو
 قاچاق وروستھ دوھم دی: اټکل کیږي چې انساني قاچاق ھر کال پھ ټولھ نړۍ

.کې 4 ملیون خلک قرباني کوي

 برازیل د انساني قاچاق پھ شرایطو کې د خلکو اصلي ، منزل او تیریدو ھیواد
 دی. د عدلیې د ملي سکرتریت د 2013 راپور لھ مخې، پھ برازیل کې درې
 اصلي طریقې دي: سوداګریز جنسي استحصال؛ د کار ناوړه ګټھ اخیستنھ؛ او
لیدونکي اصلي ھدف  د جرمي شبکو  لرې کول. څیړنې ښیي چې   د غړو 
 عام وګړي دي. مخنیوی +LGBTQIA ښځې، ماشومان، تنکي ځوانان او د

.تل د دې جرم سره د مبارزې غوره الره ده
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