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نیزم هماهنگی حقوق بشر ( است. مکاAHRCMیکی از اعضای مکانیزم هماهنگی حقوق بشر افغانستان ) MADREنهاد  

که به هدف پاسخگویی    یباشدهای بین المللی مو سازمان  یک مجمع متشکل از نهادهای مدنی و حقوق بشری ملِی افغان  افغانستان

  Freedom Houseایجاد شده است.     2021  اگستوق بشر در افغانستان بعد از  های نوظهور زنان مدافع حقبه چالش

 Safety and Risk، و  MADREالمللی حقوق بشر،  راسیون بین)خانۀ آزادی( ، انجمن نهادهای جامعه مدنی افغانستان، فد

Mitigation Organization )اعضای این مجمع هستند.  )سازمان مصوونیت و کاهش خطر 

 

MADREچیمبرز  کورت  گاردن از  سردار  ماها و هوپر  لوئیز  از  همچنان (Garden Court Chambers) مرور  برای 

  میکند تشکری راهنما

 

 MADRE    از نهادFreedom House  ()و    خانۀ آزادیOpen Society Foundations    بنیاد جامعۀ باز( برای(

حمایت از  بخشی  عنوان  به  رهنمود  این  ترتیب  جهت  مالی  افغانستان  حمایت  بشر  حقوق  هماهنگی  مکانیزم  از  آنان  های 

(AHRCM ) مینمایدسپاسگزاری . 
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 هدف 
 

، پیش از اینکه تهدیدها و خطرات به حدی  (WHRDs)  ان از جمله مدافعان حقوق بشر زن مدافعان حقوق بشر بیشتر اوقات
 افزایش یابد که زمانی برای برنامه ریزی یا آماده شدن ندارند، چاره ای جز عبور از مرز برای رسیدن به امنیت ندارند. 

همچنین منابع   هدف این راهنما افزایش درک مدافعان حقوق بشر افغانستان از روند عبور از مرزها در شرایط کنونی است،
عبور از مرزها فراهم می کند. بخش اول به این میپردازد که چه اسنادی ممکن  قابل اعتمادی را برای اطالعات مربوط به  

است در هنگام عبور از مرز و هنگام اقامت در کشور دیگر مرتبط یا مفید باشند، بخش دوم  چگونه برای جلوگیری از تقلب 
بخش سوم اطالعاتی در    هد،و کالهبرداری های مرتبط با عبور از مرزها و روش های مهاجرت را مورد بحث قرار مید

مورد نحوه محافظت از داده های الکترونیکی هنگام عبور از مرزها ارائه میدهد، در آخر بخش چهارم منابع احتمالی قابل  
 اعتماد را برای اطالعات و حمایت از مدافعان حقوق بشر افغان که در معرض تهدید قرار دارند تشریح میکند.

 
ان دارند که در حالی که برخی از دولت ها برنامه هایی را برای تخلیه و جابجایی برخی از افرادی  نویسندگان این راهنما اذع

ایجاد کرده اند، کشورهای پذیرنده بالقوه درهای خود را به سرعت به روی   2021که از افغانستان فرار می کنند از سال  
، قوانین پیچیده و تغییر ویزا و ورود کشورهای  می کنندکسانی که در معرض خطر خشونت یا آزار و اذیت قرار دارند باز ن

به ویژه برای   این وضعیت  ایجاد می کند و  را  نیز مشکالتی  یعنی مدافعان حقوق بشر زنان که در    WHRDترانزیتی 
برای  افغانستان گیر مانده اند چالش برانگیز است زیرا تحمیل قوانین محرم )سرپرست مرد( توسط طالبان موانع بیشتری را 

خروج از کشور ایجاد می کند. با وجود همه این موانع مدافعان حقوق بشر هنوز هم نیاز به فرار دارند بنابراین هدف این 
 راهنما ارائه برخی اطالعات و منابع اولیه برای کسانی است که در آن وضعیت قرار دارند. 

 
 
 
 
 

نشده است همچنان این جایگزینی برای مشاور حقوقی نیست. این    این راهنما برای ارائه مشاوره حقوقی در نظر گرفته
 ای از اطالعات در دسترس عموم است و هدف آن تشویق یا تسهیل مهاجرت نیست. راهنما مجموعه
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 اسناد 
 

 است مورد نیاز باشد  در نظر داشته باشند که برای عبور از مرز چه اسناد ممکن این  مدافعان حقوق بشر در افغانستان باید
در صورت امکان داشتن تمام اسناد رسمی که از سوی مقامات مرزی درخواست خواهد شد و برای کمک  به حد اقل کم  

در نقاط عبور و پس از آن مهم است همچنین مهم است که اسناد مربوطه را در مکانی امن ذخیره  کردن مشکالت با مقامات 
  بنابراین ارزیابی ریسک  کند  گاهی اوقات حمل اسناد می تواند برای افراد خطر ایجاد  هشدکنید و همانطور که در زیر ذکر  

 در هر تصمیمی در مورد حمل این نوع اسناد مهم است.  یا خطر 
 
 

   هستند؟ مرتبط اسنادی چه
 
 
 

    شناسایی و محل مبدا و سکونت

 
هر نوع سند دولتی که امکان شناسایی آنها را فراهم می کند    برای افرادی که قصد عبور از مرزها را دارند، همراه داشتن

ملی )که در افغانستان   کارت شناسایی  مقامات مرزی درخواست پاسپورت می کنند اما اسناد دیگری مانند  بسیار مهم است.
باشد، همراه با اسناد هویت، اسنادی که محل    نیز می تواند برای مقامات اثبات هویت  شناسنامهبه تذکره معروف است( یا  

 تولد و محل اقامت را نشان می دهد بسیار مهم است. 
 

اسنادی مانند کارت های بیمارستانی، کارت های مکتب یا کارت های عضویت برای انجمن های سیاسی، مذهبی یا انجمن  
آنها می توانند هویت و محل زندگی کسی را تایید کنند یا حتی به تثبیت هویت و منشاء فرد    باشند،   ها نیز ممکن است مفید

در زمانی که هیچ مدرک دیگری در دسترس نیست کمک کنند و این اسناد در هنگام عبور از مرز بین المللی اثبات رسمی  
گر اقامت قانونی در یک کشور خارجی  هویت محسوب نمی شوند اما ممکن است هنگام درخواست پناهندگی یا انواع دی

و توجه به این نکته ضروری است که اسناد کاغذی تنها راه برای تأیید هویت کشورها نیست، کشورها همچنین    مرتبط باشند.
می توانند به داده های بیومتریک دسترسی داشته باشند یا به اطالعات زندگی و زمینه افراد تکیه کنند، گاهی اوقات مردم  

ر نخواهند بود که هیچ سندی را با خود حمل کنند و به دست آوردن نسخه یا کاپی از طریق سازمان های دولتی شاید هم   قاد
، افرادی که در  زنان و دختران افغان به ویژه با موانعی در برابر به دست آوردن اسناد هویتی روبرو هستند   غیرممکن باشد 

به بتوانند  است  ممکن  هستند  ترانزیت  ملل    حال  سازمان  پناهندگان  المللی     (UNHCR)کمیساری عالی  بین  سازمان  یا 
 برای پشتیبانی در مورد اسناد و تأیید هویت )تماس های زیر( مراجعه کنند.  (IOM) مهاجرت  

 
 

     وضعیت مدنی و اسناد مربوط به خانواده

 
، هنگامی که اعضای خانواده با هم از مرز عبور می کنند  اسناد مربوط به وضعیت مدنی و روابط خانوادگی نیز مهم است

کارت شناسایی ملی می تواند به عنوان مدرکی برای اثبات رابطه مورد استفاده قرار گیرد زیرا نام پدر در کارت ها وجود  
نند اثبات رابطه  دارد شناسنامه و سند ازدواج در افغانستان در صورت درخواست قابل ارائه است این مدارک همچنین می توا

 باشند و این به مقامات کمک می کند تا بین خانواده های قانونی و قاچاقچیان یا قاچاقچیان احتمالی تمایز قائل شوند. 
داشتن این مدارک برای الحاق مجدد یعنی یک جای کردن خانواده یا سایر مراحل مربوط به مهاجرت نیز بسیار مهم است و  

باز هم ارزیابی خطر در هر نوع تصمیم گیری در   ن است برای اثبات رابطه مرتبط باشند.عکس های خانوادگی نیز ممک
گواهی   مهم است، مورد حمل این نوع اسناد یا عکس ها با در نظر گرفتن ایمنی افرادی که نام آنها یا عکس گرفته شده است

شخصی مهم باشد. این امر عمدتاً زمانی مرتبط  فوتی همچنین ممکن است برای نشان دادن پیوندهای خانوادگی یا تاریخ فوت 
 . عبور از مرزها مرتبط باشد است که مرگ فرد به تصمیم برای
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   اثبات وظیفه قبلی
 

افغانستان گزارش های فراوانی از مدافعان حقوق بشر،    وظیفه قبلی باشد  اثباتسایر اسناد مربوطه می تواند   و در مورد 
وجود دارد که به دلیل کارشان مورد آزار و اذیت قرار می شوند. برای کسانی که از آزار و شکنجه   خبرنگاران و دیگران 

 فرار می کنند اسناد شغل قبلی آنها ممکن است به تأیید تعلق آنها به گروهی که در معرض خطر هستند کمک کند. 
 
 

 اسناد عضویت   
 

مذهبی یا هر نوع سازمانی هستند اسنادی که عضویت در چنین گروه  برای افرادی که عضو یک حزب سیاسی یک جماعت  
 .هایی را نشان می دهد ممکن است زمانی مرتبط باشد که عضویت با تصمیم آنها برای عبور از مرز مرتبط باشد 

 
 

 دالیل فرار  

 
، اسناد یا  به فرار از کشورشان می گیرند تهدید، سوء استفاده و دیگر نقض حقوق بشر از جمله دالیلی است که مردم تصمیم

مواد دیگری که نشان می دهد چرا یک فرد از کشورش فرار کرده است می تواند به آن فرد کمک کند تا مثالً درخواست  
و اسنادی که تهدیدات دریافتی را به صورت کتبی، از طریق ایمیل، از طریق متن، از طریق پیام تلفنی یا راه   پناهندگی دهد

مهم هستند و اگر کسی به دلیل تعلق به یک گروه خاص تهدید شده باشد هر سندی که یا تهدید علیه  ای دیگر نشان می دهنده
. به طور مثال اگر شخصی در یک اعتراض شرکت  این گروه یا واقعیت تعلق او به آن گروه را نشان دهد نیز مرتبط است

باشد و معترضان توسط مقامات مورد آزار و باشند، بریده  کرده  یا سوء استفاده قرار گرفته  به  اذیت  های خبری مربوط 
 ت با خشونت مقامات مواجه شده است که اعتراضات صورت گرفته یا اعتراضا یدهنداعتراضات مرتبط هستند زیرا نشان م

را نگه دارید به طور  اگر چنین اسنادی دارید همیشه سعی کنید صفحات یا بخش هایی از اسنادی که تاریخ را نشان می دهند  
یا مطمئن شوید که بری سعی کنید کل روزنامه را نگه دارید  روزنامه دارید  تاریخ    ده مثال اگر یک بریده خبری از یک 

 روزنامه را نشان می دهد. 
 

 

   چگونه و کجا اسناد را ذخیره کنیم 
 

خطراتی   کنند  افرادی که در آن سوی مرزها حرکت می حمل برخی از اسناد ذکر شده در باال ممکن است برای    گاهی اوقات
، مقامات مرزی یا طرف های دیگر ممکن است وسایل مردم را جستجو کنند و اقالمی مانند لپ تاپ یا گوشی های  ایجاد کند

اه های هوشمند را ضبط یا سرقت کنند و آنها همچنین ممکن است رمز یا پاسورد را بخواهند یا از افراد بخواهند قفل دستگ
محافظت شده با اثر انگشت را باز کنند، بنابراین مهم است که ارزیابی کنیم که حمل اسناد و اجرای استراتژی دسترسی به  

  تلی فصل سوم این راهنما چند استراتژی کلی برای کاهش خطرات امنیت دیجی . آنها پس از عبور از مرزها چقدر امن است
 را پوشش می دهد. 
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 ، قبل از عبور از مرز همه عکس ها را از دستگاه خود حذف کنید. پس از ذخیره عکس ها یا ارسال آنها و تأیید دریافت
 
 

  ویزا
 

اولین قدم در هنگام برنامه ریزی برای عبور از مرز این است    و اکثر کشورها فقط به مردم اجازه ورود با ویزا را می دهند 
           ورود ویزا  در    دهند  که بررسی کنید که آیا ویزا مورد نیاز است یا خیر، برخی از کشورها به افراد اجازه می

(Visa on Arrivalرا )   مانند فرودگاه.  نقطه ورود باشد   یعنی زمانی که فرد از نظر فیزیکی در مرز یا  کنند  دریافت   
متاسفانه از زمان نوشتن این راهنما تعداد بسیار کمی از کشورها در هنگام ورود به اکثر افغان ها ویزا صادر می کنند  

هنگام ورود یک گزینه باشد افراد از قبل برای ویزا اقدام کنند زیرا ممکن    بنابراین توصیه می شود حتی زمانی که ویزای
دهند که به صورت    کند و امروزه اکثر کشورها به مردم اجازه می  است شانس بیشتری برای موفقیت در عبور از مرز ایجاد 

 ها درخواست ویزا کنند. آنالین برای ویزا اقدام کنند همچنین مردم می توانند از کنسولگری ها یا سفارتخانه 
شما ممکن است اطالعات متناقضی در مورد اینکه کجا یا چگونه برای ویزا درخواست کنید چه اسنادی مورد نیاز است یا  
چه هزینه هایی ممکن است مورد نیاز باشد بشنوید بهترین منابع برای به دست آوردن اطالعات موثق در مورد مراحل ویزا  

ارت امور خارجه یا وزارت داخله کشور که قصد به سفر دارید  هستند. بسیاری از کشورها ویب  ویب سایت های رسمی وز 
منابع موثق   دیگر سایت های اختصاصی در مورد مراحل ویزا دارند این سایت ها معموالً نشان کشور را نشان می دهند و  

فراد می توانند برای دریافت اطالعات با  ا  منیت بودندر صورت ا  کشور مقصد هستند،  کنسولگری ها یا سفارتخانه های
 مالقات بگذارند.  وقت کنسولگری یا سفارت تماس بگیرند یا

 
بگ  دیتوان  یم  ناامن است  یاسناد  نیکه حمل چن  یهنگام آنها عکس  را در    دیریاز  آنها   شده  ابر محافظت  کیو 

(protected cloud)  از    ای   دیکن  رهیذخ ا  کیآنها را  به    (encrypted email) شده  یرمزگذار  لیمی آدرس 
  ی را نم  یبه اسناد اصل  یاجازه دسترس  ن یا  د یارسال کن  یگرید (encrypted email)شده    ی رمزگذار  لیمیآدرس ا

  چند   نجایدر ا  دیروش ادامه ده  ن یاگر به ا.  ها را فراهم کند  نقل ها یا کاپی  به   یاما همچنان ممکن است دسترس  دهد
 : نقاط یا موارد وجود دارد

 

توان به وضوح در عکس    یسند را م  یکه محتوا   دی مطمئن شو  دیریبگ  تیفیبا ک  یتا حد امکان عکس ها •
 . خواند

 . دیریبگ هرنگ یعکس ها •

همه صفحات    ایاز هر صفحه    صفحه است  ن یچند  یاگر سند داراو    دیریاز جلو و پشت اسناد عکس بگ •
صحت سند کمک    ن ییآن ممکن است به تع  یکپارچگیسند در    ک یوجود  بخاطر که    دی ریمربوطه عکس بگ

 کند. 

هنگام ارسال عکس ها   و   دی کن  لیمیا   ا ی  رهیممکن ذخ  Resolutionیعنی    وضوح  نیعکس ها را با بهتر •
  لیمیهنگام اتصال آنها به ا نیسنگ یها لی فا را یامر ممکن است روند را دشوارتر کند ز ن یا لیمیا  قیاز طر

 ارسال شوند.  لیمیا ن یدر چند طوالنی ترممکن است الزم باشد اسناد  نیبنابرا ها مشکل ساز هستند

و    دی را با اشخاص ثالث به اشتراک نگذار  و پاسورد  دی کن  یبه اسناد را رمزگذار  یدسترس  پاسوردبا دادن   •
 . د یسیعکس ننو یحاو یها لیمیاز ا کی چیآن را در ه
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تالش برای ورود به کشوری که ویزا در آن نیاز است بدون ویزا یا مدارک مورد نیاز مقامات ممکن است عواقبی داشته  

از مرز عبور می کنند تا امن    باشد. افرادی که از آزار و شکنجه فرار می کنند نباید دستگیر یا بازداشت شوند زمانی که
باشند، متاسفانه شیوه های دولت ها در این زمینه همیشه سازگار یا روشن نیست و مقامات مرزی ممکن است ورود یا اخراج  
 کسانی که تالش برای عبور دارند را رد کنند حتی   کسانی که کوشش میکند از آزار و شکنجه فرار و از مرز عبورنماید  

ین ممکن است این فرد را متهم کنند که می خواهد به صورت غیرقانونی وارد کشور شود که ممکن است منجر  مقامات همچن
 و حبس شود و تالش برای عبور از مرز بدون اسناد مورد نیاز مقامات در مرز ممکن است خطرناک باشد.  به دستگیری

 

 مهرهای خروج و ورود در گذرنامه 

 
از طریق یک نقطه مهاجرت رسمی خروج از کشور   که عبور از مرز در صورت امکان و امن برای انجام این کار  هنگام

هنگامی   و  را وارد شوید  یا کشورکه قصد دارید  شما را ترک و از طریق یک نقطه مهاجرت رسمی ورود به کشور مقصد
و مهرها    پاسپورت آنها را مهر می کنند  به طور عمومشوند مقامات مهاجرت   که مردم کشوری را ترک می کنند یا وارد می

از آن عبور کرده است او این مهم است که در    اثبات این است که شخصی از مرز خاصی عبور کرده و به طور قانونی
هنگام عبور از مرز همیشه مهر خروج و ورود داشته باشید و برخی از کشورها ممکن است نیاز داشته باشد که پاسپورت  

فرد برای مقاصد اسکان مجدد مهر خروج و ورود داشته باشد و برای افرادی که قصد نقل مکان به کشور سوم از یک   یک
 توان مهر های  را که عبور قانونی از مرز را ثابت میکند الزامی کرد.  کشور همسایه را دارند می

 
 
 
  

 
 :منطقه یکشورها یبرا زا یدرخواست و  یبرا یرسم یها تیسا
 

 /https://visa.nadra.gov.pkپاکستان:   •
 

   /https://evisa.mfa.ir/enایران:    •
 

  و برای ویزا عادی   /#https://www.evisa.tj/index.evisa.htmlویزا آنالین تاجکستان:  •
https://www.visa.gov.tj/index.html#/ 

 

   وبرای ویزا عادی   visa.gov.uz/main-https://eویزا آنالین ازبکستان:  •
https://visa.mfa.uz/site/index?language=en 

 

 https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.htmlویزا آنالین هندوستان:   •
 

 

https://visa.nadra.gov.pk/
https://evisa.mfa.ir/en/
https://www.evisa.tj/index.evisa.html#/
https://www.visa.gov.tj/index.html#/
https://e-visa.gov.uz/main
https://visa.mfa.uz/site/index?language=en
https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html
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    مرزها از عبور با مرتبط  تقلب های طرح از اجتناب
 

از افغان هایی که قصد حرکت از مرزها را دارند قربانی طرح های تقلبی مربوط به به دست آوردن ویزا یا دیگر    برخی
به    و برای جلوگیری از قربانی شدن کالهبرداری   اسناد مهاجرت یا سفر یا مربوط به مشاوره حقوقی و نمایندگی شده اند

دست آوردن اطالعات قابل اعتماد مهم است و وقتی صحبت از اسناد ورود به یک کشور خارجی می شود ویب سایت های  
رسمی دولتی کشور مقصود بیشتراوقات بهترین منبع اطالعات هستند و این سایت ها اطالعاتی را ارائه می دهند و معموالً  

 تا کاربران بتوانند با آنها تماس بگیرند. شماره تلفن یا ایمیل ادرس را ارائه می دهند 
 
 

   ویزا با مرتبط تقلب های طرح
 

 
 :اطالعات زیر ممکن است به شما در جلوگیری از کالهبرداری در مورد درخواست ویزا کمک کند

 

کشورهاست کارگزاران یا شرکت های مسافرتی که خدمات تنظیم ویزا را ارائه می دهند    ویژهصدور ویزا حق   •
 هرگز نمی توانند صدور ویزا را تضمین کنند.

سایت های  را از ویب اطالعات مربوط به هزینه های ویزا شرکت ها قبل از درخواست پشتیبانی از کارگزاران یا •
 رسمی دریافت کنید اکثر کشورها اطالعات مربوط به هزینه ویزا را در سایت های رسمی خود ارائه می دهند. 

معموالً یک بار هزینه برای پردازش ویزا دریافت می کنند اگر در طول پروسه  درخواستی فیس ویزا    کشورها •
چندین بار از شما خواسته شد که پرداخت کنید روند درخواست را در سایت رسمی بررسی کنید تا شرایط مورد  

ای   های جداگانهممکن است هزینه زابسته به زمان وی موارد نیاز را بررسی کنید و توجه داشته باشید که در برخی
بیومتریک   مربوط به سالمتی طبی،  هایمانند هزینه  درخواست شود  برای انجام مراحل اجباری برای دریافت ویزا 

 های دیگر. یا روش

پرداخت هزینه از طریق وب سایت های رسمی پردازش می شود پرداخت هزینه هرگز از طریق تلفن، پیام متنی    •
 دازش نمی میشود. یا ایمیل پر 

هنگامی که درخواست ویزا رد می شود کشورها هزینه های پرداخت شده برای درخواست را پس نمی دهند و به   •
هیچ کس یا شرکت که ادعا می کند هزینه های ویزا که توسط کشور دریافت می شود در صورت ناموفق بودن  

ه هایی که کارگزاران یا نمایندگان برای هزینه هایی  درخواست ها برگردانده می شود اعتماد نکنید و این با هزین
که برای روش های موازی اجباری )مانند معاینات پزشکی( درخواست شده برای دریافت ویزا دریافت می کنند  

  بررسی   موازی  مسئول پروسه های  همیشه با کارگزاران یا نمایندگان و همچنین با نمایندگان رسمی   و   متفاوت است
 کنید.

آیا  • ایمیل همیشه بررسی کنید که  کلیه ارتباطات در مورد ویزا از طریق کانال های رسمی است هنگام دریافت 
 ایمیلی که دریافت کرده اید از یک سازمان رسمی دولتی است یا خیر. 

شماره   • دریافت می کنند همان  ریفرینس درخواست ویزا را  یا شماره  افراد شماره مرجع  هنگام درخواست ویزا 
فرینس درخواست ویزا باید در هر ارتباط رسمی در مورد روند درخواست ویزا ظاهر شود و در صورت دریافت  ری

هر گونه ایمیل یا پیامی در مورد درخواست ویزا همیشه بررسی کنید که آیا شماره ریفرینس در جایی در پیام ظاهر  
 می شود یا خیر. 

کار می کند و تضمین می کند که ویزا دریافت میکنید و    هرگز به کسی رشوه ندهید که برای یک اداره رسمی •
و هیچ فرد    پروسه های ویزا تنظیم شده است و مراحل خاصی را دنبال می کند که نیاز به دخالت چندین بخش دارد 

و پرداخت رشوه همچنین می تواند منجر به هر ویزا صادر شده در    واحدی نمی تواند تصمیم به صدور ویزا بگیرد
 بعد لغو شود. تاریخ 
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تقلب های مشابهی در مورد پرداخت هزینه ها یا رشوه ممکن است در مورد گذرنامه، سایر اسناد مسافرتی یا پروسه های  
یک جای شدن خانواده نیز رخ دهد به طور مثال  اطالعات فوق را می توان در مورد سایر روش های مربوط به مهاجرت  

 در نظر گرفت. 
 
 

 حقوقی  نمایندگان یا مشاوران با مرتبط تقلبی های طرح
 
کالهبردار یا تقلب کار ممکن است به دروغ ادعا کنند که می توانند مشاوره حقوقی یا نمایندگی برای افراد در حال حمل و  

د و  رند که در دسترس عموم قرار دارنوکال و دیگر نمایندگان حقوقی معموالً در لیست های رسمی قرار دا    نقل ارائه دهند
اگر شخصی ادعا می کند که نماینده قانونی یا نماینده مهاجرت است بررسی کنید که آیا در لیست های رسمی در وب سایت  
های موجود است یا خیر و در ساختمان های رسمی مانند کنسولگری ها یا سفارتخانه ها ارائه اطالعات باید رایگان باشد 

 ولگری ها یا سفارتخانه ها برای ارائه اطالعات درخواست پول می کنند پول ندهید. هرگز به مقامات و یا دیگرانی که در کنس 
 

 
  



 12 

  حفاظت از داده های الکترونیکی هنگام عبور از مرز
 
در روند حرکت در آن سوی مرز ها  مقامات یا دیگران ممکن است دستگاه های الکترونیکی مانند تلفن، گوشی های هوشمند، 

ضبط کنند و این وسایل ها همچنین می توانند در راه گم شوند و به دیگران امکان می   ها را بیگرند یا کامره لپ تاپ ها، یا
دهند به طور بالقوه به هر داده ذخیره شده در آنها دسترسی داشته باشند برای جلوگیری از دسترسی مقامات یا دیگران به  

یا می توانند هر گونه اطالعات    به اطالعات دستگاه بردارند   جلوگیری از دسترسی مردم می توانند گام هایی برای    داده ها   این
شده در دستگاه ها را حذف کنند و برای محافظت از اطالعات خود اطمینان حاصل کنید که تمام دستگاه های  حساس ذخیره

رد شود تا به دستگاه دسترسی پیدا  شما از رمز عبور یعنی پاسورد محافظت می شوند به این معنی که یک رمز عبور باید وا
و رمزهای عبور یا پاسورد حاوی ترکیبی از حروف کوچک و بزرگ، اعداد و نمادها قوی تر هستند. و استفاده از    کند

از اشتراک گذاری    یا تاریخ تولد خود یا یکی از بستگان خودداری کنید.  0000،  1234رمزهای عبور قابل پیش بینی مانند  
و اگر رمز عبور    ریق ایمیل، پیام متنی یا برنامه های تلفن خودداری کنید مگر اینکه کامالً ضروری باشدرمز عبور از ط

از طریق ایمیل، پیام های متنی یا دیگر برنامه های کاربردی تلفن به اشتراک گذاشته شود فقط باید با یک فرد مورد اعتماد  
حذف شود و برای جلوگیری از دسترسی دیگران به سوابق اطالعاتی  انجام شود و هر اثری از رمز عبور باید از دستگاه  

( اسناد همچنین از دسترسی  encryptionرمزگذاری)  را که در دستگاه ذخیره میکنید تا حد ضروری به حداقل برسانید. 
دسترسی را فقط  و سایر اسناد را می توان با رمز عبور محافظت کرد و    Wordمیکند و فایل ناخواسته به داده ها جلوگیری  

و وقتی صحبت از داده های ذخیره شده در تلفن های هوشمند و تلفن ها می شود باید مخاطبین   به افراد خاصی محدود کرد
حساسی را که در تلفن یا سیم کارت ذخیره شده اند حذف یا تغییر نام دهید، همچنین پیام های متنی یا مکالمات چت حساس  

اهید این مکالمات را قبل از حذف به یک آدرس ایمیل قابل اعتماد ارسال کنید یا از آنها در  را حذف کنید و ممکن است بخو
 ( نسخه پشتیبان یعنی بیک آپ تهیه کنید.encrypted cloud serviceیک سرویس ابری رمزگذاری شده )

 
 

خطر توقیف یا گم شدن دستگاه   و همچنین حذف اسناد و عکس ها یکی دیگر از اقدامات توصیه شده در مواقعی است که
اگر دستگاه های شما گرفته یا ضبط شوند مقامات یا دیگران ممکن است از شما بخواهند که به آنها اجازه  و    وجود دارد 

بیشتر   دسترسی به دستگاه را بدهید یا محتوای ذخیره شده در دستگاه با ارائه رمز عبور خود درخواست رمزگذاری داده ها یا
از حوزه های قضایی اجازه چنین جستجوهایی را نمی دهند بنابراین اگر وضعیت و شرایط اجازه دهد جستجو  و بسیاری  

مهم است و در مواردی که این گزینه ها در دسترس نیستند مهم است که    برای قوانین قابل اجرا یا گرفتن مشاوره حقوقی
و در برخی از حوزه های  خواست دسترسی را درک کنیدآرامش خود را حفظ کنید و در صورت امکان سعی کنید دالیل در

قضایی عدم همکاری با مقامات ممکن است منجر به ضبط دستگاه ها، بازداشت یا ممانعت از ورود به کشور شود و بهترین  
که  همیشه بهترین کار این است که مالک رمز عبور را وارد کند نه این  مورد  باشد و در این  جایگزین ممکن است همکاری

و در مواردی که رمز عبور باید فاش شود مهم است که بالفاصله پس از بازگرداندن دستگاه توسط    آن را به مقامات بدهد 
 مقامات آن را تغییر دهید. 
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منابع اطالعاتی قابل اعتماد برای مدافعان حقوق بشر در  

 معرض تهدید 
 

درخواست کمک  از جمله  کرده است برخی را مجبور به اقدامات شدید  خروج از افغانستان نبود راه های قانونی کافی برای
و   دهند بیش از حد می کنند و یا کسانی را که فرار می کنند در خطر قرار می  از قاچاقبران که بیشتراوقات درخواست پول

مختلف از جمله توسط نگهبانان مرزی در    برخی دیگر تالش کرده اند که به تنهایی آنجا را ترک کنند و توسط بازیگران
و شرایط هنگام عبور از مرز به تنهایی ممکن   نقاط عبور و توسط قاچاقچیان در معرض شکنجه و خشونت قرار گرفته اند

است بسیار سخت باشد و سازمان های بین المللی و محلی ممکن است از افراد در حال حرکت حمایت کنند و نقشه برداری  
بع قبل از شروع سفر مهم است و این فصل منابع احتمالی قابل اعتمادی را برای اطالعات و حمایت از مدافعان  ن منااز آ

 حقوق بشر افغان در معرض تهدید ارائه می دهد. 
 
 

  غیردولتی های سازمان منابع
 

  سوم دنبال اسکان مجدد در کشورهای  برخی نهادهای رسمی و غیر دولتی برنامه هایی را برای حمایت از افغان هایی که به 
کرده اند و برخی از برنامه ها منحصراً برای مدافعان حقوق بشر و برخی دیگر مانند روزنامه نگاران که در    هستند ایجاد

 معرض خطر هستند طراحی شده است. در زیر لیستی از منابع آمده است. 
 
 

   ابتکار افغان پرو بونو
 

های حقوقی امن با مشارکت شرکت  عبور های غیردولتی حمایت حقوقی پناهندگان و  ابتکار سازمانبه عنوان بخشی از این  
،  از جمله از  کنندهایی که به دنبال ورود به بریتانیا هستند، نمایندگی قانونی ارائه میالمللی و وکالی داوطلب برای افغانبین

مجدد خانواده، افغان هایی که به دنبال چنین مشاوره ای هستند   طریق طرح پالیسی نقل مکان و کمک به افغان ها و اتحاد
به    ابتکار   تماس بگیرند و برای کسب اطالعات بیشتر در مورد این   case@afghanprobono.org.ukمی توانند با:  

 آدرس زیر مراجعه کنید:  
initiative-bono-pro-afghan-the-of-https://www.safepassage.org.uk/news/2022/3/8/launch 

 
 

 اتحاد فرانسه پرو بونو برای افغان ها 
 

بین   همکاری  شرکت  NGO Safe Passageاین  بینو  حقوقی  روی  های  تا  میدهد  ارائه  داوطلب  وکالی  به  المللی 
به   های افغان کههای ویزای بشردوستانه و الحاق خانواده یعنی یک جای شدن خانواده و برای افراد و خانوادهدرخواست

ایمیل    دنبال یک مسیر قانونی برای فرانسه هستند کار کنند. و افغان هایی که به دنبال چنین مشاوره ای هستند می توانند با
  m.albert@safepassage.fr: آدرس ذیل تماس بگیرند

     

 
     اتحاد آلمان برای پناهندگان افغان

 
در اروپا به دنبال اسکان مجدد هستند     2021  گستاز شورش طالبان در ماه ا  این پروژه مشترک به پناهندگان افغانی که پس

حمایت قانونی می کند و به عنوان بخشی از این پروژه وکالی داوطلب از شرکت های حقوقی بین المللی روی درخواست  
افغان کار می کنند و افغان هایی که به دنبال   های الحاق خانواده و سایر راه های قانونی به آلمان برای افراد و خانواده های

  Melina.Garcin@rescue.org: آدرس ذیل تماس بیگیرند ایمیل چنین مشاوره ای هستند می توانند با
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     فهرست شبکه حقوقی پناهندگی اروپا
 

حقوقی و سایر اشکال کمک را به  لیست می کند که خدمات  فهرست یا شبکه حقوقی پناهندگی اروپا سازمان ها و افرادی را
 برای دسترسی به فهرست به این آدرس مراجعه کنید:  پناهندگان و پناهجویان در اروپا ارائه می دهند. 

 2022.pdf-February-Update-Index-021/09/ELENAcontent/uploads/2-https://ecre.org/wp 
 

 

  خط کمک تلفنی در تبعید  
 

این یک خط تلفن کمکی است که توسط اتحادیه اروپا و دیگر سازمان های بین المللی با همکاری اتاق های قانون و سیاست  
این برای مدافعان حقوق بشر و روزنامه نگاران افغان در اسالم آباد پاکستان که به کمک    و   شرکت پاکستانی تمویل می شود

 + تماس بگیرید. 92 308 0037755حقوقی نیاز دارند کمک حقوقی ارائه میکند. و برای دسترسی به خط کمکی با  
 

 

 
 

 

  پروژه بین المللی کمک به پناهندگان
 

 کند  به برخی از پناهندگان و افراد آواره کمک حقوقی رایگان ارائه می   (IRAP) پناهندگان پروژه بین المللی کمک به 
IRAP    :است دسترسی  قابل  زیر  لینک  در  که  دارد  ها  افغان  برای  اختصاصی  سایت  یک 

-for-Resources-us/sections/4405949372948-https://support.iraplegalinfo.org/hc/en
Afghans 

 
IRAP  ویژه ویژه برای حمایت از افغان هایی است که برای ویزای مهاجرت  ویبدارای یک فرم(SIV) داده    درخواست

بعد از ظهر به   6:30را می پذیرند و فرم ویب در روز اول هر ماه ساعت  ها آنها هر ماه حداکثر تعداد درخواست  و اند
وقت کابل باز می شود. و می توانید به فرم ویب در لینک زیر دسترسی پیدا کنید:  

://internationalrefugeeassistanceproject.org/web.htmlhttps 
 

https://ecre.org/wp-content/uploads/2021/09/ELENA-Index-Update-February-2022.pdf
https://support.iraplegalinfo.org/hc/en-us/sections/4405949372948-Resources-for-Afghans
https://support.iraplegalinfo.org/hc/en-us/sections/4405949372948-Resources-for-Afghans
https://internationalrefugeeassistanceproject.org/web.html
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 همکاری پرو بونو ایتالیا برای پناهندگان افغان  

 
و شرکت های حقوقی بین المللی   (CILD) پروژه مشترک بین سازمان غیردولتی ایتالیایی ائتالف برای آزادی و حقوق مدنی  

خانواده و سایر مسیرهای قانونی به  یعنی یک جای کردن  تا از درخواست های الحاق که وکالی داوطلب را درگیر می کند
و افغان هایی که به دنبال چنین مشاوره ای هستند می توانند با ایمیل  کنند. می ایتالیا برای افراد و خانواده های افغان حمایت

 i@cild.eufabآدرس ذیل تماس بگیرند: 
 
 

    محافظت از مدافعان و مدافعان خط مقدم 
 

Protect Defenders  ارائه می دهد که توسط  7/ 24یک خط کمکی بیست و چهارساعتهFront Line 
Defenders با آنها می   و یا مدافعان خط مقدم اداره می شود و دارای یک فرم تماس امن برای مدافعان حقوق بشر است
تماس     contact@protectdefenders.euاز طریق ایمیل در + و 2100489 1 (0) 353تلفن  توان از طریق

 و یا هم با استفاده از فرم های تماس زیراستفاده کنید ،بگیرد
  contact/-https://protectdefenders.eu/emergency  

https://www.frontlinedefenders.org/secure/comment.php?l=en 
 
 

    (SRMO)سازمان کاهش ایمنی و خطر 

 
سازمان ایمنی و کاهش خطر خدمات حمایت اجتماعی روانی را برای زنان و مدافعان حقوق بشر در سراسر افغانستان ارائه  

 ایمیل بزنید. srmon.afg@gmail.com و info@srmo.orgمی دهد و برای دریافت پشتیبانی به 
 

 
 اتحادیه وکالی کانادا  

 
افرادی که درخواستی در حال انجام با اداره مهاجرت پناهندگی و شهروندی کانادا دارند یا از دولت کانادا دعوت نامه دریافت  

 و برای اطالعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه کنید:    کرده اند می توانند از انجمن وکالی کانادا کمک رایگان دریافت کنند
 
-In-Crisis-Initiative-Bono-Initiatives/Pro-Bono-Public/Pro-The-https://www.cba.org/For 

Form-Afghanistan-bono-Afghanistan/Pro 
 

 

 کمیته پناهندگان و مهاجران ایاالت متحده  
 

و برای اطالعات تماس به آدرس     کمک می کند  SIVمتحده به افغان ها در درخواست  کمیته پناهندگان و مهاجران ایاالت  
 زیر مراجعه کنید: 

 -OnePagerDraft-content/uploads/2021/11/PALS-https://refugees.org/wp
ForRefugeesV1.pdf 

 
 
 
 

mailto:fabi@cild.eu
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 دارند  نقش پناهجویان  از حمایت و نام ثبت در که  دولتی  و المللی  بین های سازمان
 

 

 عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد   یکمیسار
 

و این    از افراد افغان و مدافعان حقوق بشر حمایت می کند (UNHCR) کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد  
برای افغانستان  (UNHCR)حمایت بستگی به موقعیت مکانی افراد دارد و اینجا هم برخی از لینک ها به ویب سایت های 

 و کشورهای همسایه:
 

برای افغانستان در اینجا قابل دسترسی است:   یونسیار  کومکی یا دفتر  UNHCR Help Deskافغانستان:  •
https://help.unhcr.org/afghanistan/support/ 

 

برای افغان ها در ایران:   یونسیار  کومکییا دفتر  UNHCR Help Deskایران:  •
https://help.unhcr.org/iran/en/arrival/ ها برای دسترسی به  های افغانبرای اطالع از محدودیتو

the-are-https://help.unhcr.org/iran/en/what- :مناطق خاص در ایران به آدرس زیر مراجعه کنید
iran/-in-nationals-iraqi-and-afghan-orf-restrictions-movement  

 

یا دفترکومکی یونیسیار  برای افغان ها در پاکستان دراینجا قابل دسترسی   UNHCR Help Deskپاکستان:  •
 /https://help.unhcr.org/pakistanاست:  

 

در تاجیکستان،   UNHCRو ازبکستان: کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل یا  تاجکستان، ترکمنستان •
ترکمنستان و ازبکستان میز کمک اختصاصی برای افغان ها ندارد و برای دسترسی به سایت های عمومی  

کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل یا یونسیار برای این کشورها به آدرس زیر مراجعه کنید:  
https://help.unhcr.org/centralasia/  

 

برای اطالعات بیشتر در مورد چگونگی پناهندگی در تاجیکستان به بروشور کمیساری عالی پناهندگان سازمان  
https://help.unhcr.org/centralasia/wp- ملل در اینجا مراجعه کنید:

English.pdf-Seekers-Asylum-for-content/uploads/sites/81/2021/08/Brochure 
 

ندگان سازمان ملل در تاجیکستان با چندین سازمان های غیردولتی که کمک های حقوقی و  کمیساریای عالی پناه

اجتماعی ارائه می دهند همکاری می کند. تماس با کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل و سازمان های غیر 

 stan/https://help.unhcr.org/centralasia/tajiki دولتی شریک را می توانید در اینجا بیابید:
 

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در ترکمنستان با چندین سازمان های غیردولتی که مشاوره حقوقی در  

مورد مسائل پناهندگی ارائه می دهند همکاری می کند. تماس با کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل و سازمان  

 های غیر دولتی شریک را می توانید در اینجا بیابید:
https://help.unhcr.org/centralasia/turkmenistan/ 

 
UNHCR   دفتری در ازبکستان ندارد دفتر منطقه ای در آلماتی قزاقستان دفتر کمیساری عالی پناهندگان سازمان

برای   UNHCRمسئول حمایت از مردم در ازبکستان است و برای تماس با  ملل متحد در امور پناهندگان است که

 ایمیل بزنید.  KAZAL@unhcr.orgتماس بگیرید یا به آدرس: +   77019512343ازبکستان با خط تلفن 

 

ترکیه: کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل در ترکیه کدام میز کومکی اختصاصی برای افغان ها ندارد برای  •

ترکیه به این آدرس مراجعه کنید:    (UNHCR)دسترسی به سایت عمومی کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل 

https://help.unhcr.org/turkey/ 

 

https://help.unhcr.org/afghanistan/support/
https://help.unhcr.org/iran/en/arrival/
https://help.unhcr.org/pakistan/
https://help.unhcr.org/centralasia/
https://help.unhcr.org/centralasia/wp-content/uploads/sites/81/2021/08/Brochure-for-Asylum-Seekers-English.pdf
https://help.unhcr.org/centralasia/wp-content/uploads/sites/81/2021/08/Brochure-for-Asylum-Seekers-English.pdf
https://help.unhcr.org/centralasia/turkmenistan/
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UNHCR پناهجویان می توانند به زبان های   و مشاوره برای پناهندگان و پناهجویان دارد کومکی ترکیه یک خط

و مشاورانی که همچنین میتواند به زبان های فرانسوی،   عربی، فارسی، ترکی و انگلیسی مشاوره دریافت کنند

  68 48 444در صورت درخواست در دسترس هستند و با شماره تلفن  اردو، کردی و سومالیایی صحبت کند

و جمعه   5:00تا  9:00و این خط در روزهای دوشنبه تا پنجشنبه از ساعت   ید میتوانید با خط مشاوره تماس بگیر 

به   turan@unhcr.orgکار می کند. همچنین، میتوانید از طریق ایمیل به آدرس  4:00تا  9:00ها از ساعت 

 خط مشاوره دسترسی پیدا کنید.

 
 

UNHCR   و اطالعات   ترکیه با بسیاری از سازمان های غیر دولتی کار می کند و به پناهجویان کمک می کنددر    یا یونیسیار
 تماس سازمان های غیردولتی شریک را می توانید در اینجا بیابید:

 lp/he-seek-to-https://help.unhcr.org/turkey/how  و برای کسب اطالعات در مورد کمک های حقوقی

https://help.unhcr.org/turkey/wp-برای پناهجویان در ترکیه به آدرس زیر مراجعه کنید: 
English.pdf-Leaflet-Aid-content/uploads/sites/11/2021/10/Legal 

 
 

 سازمان بین المللی مهاجرت  
 

 افغان های خارج از افغانستان حمایت می کند و خدمات مختلفی را ارائه می دهد  از   (IOM)سازمان بین المللی مهاجرت 
 در کشورهای همسایه افغانستان آمده است:  IOMدر اینجا لنک سایت های 

 epublicr-islamic-https://www.iom.int/countries/iranایران:  •

 pakistan-https://pakistan.iom.int/iom پاکستان: •

 office/tajikistan-https://www.iom.int/countryتاجکستان:  •

 turkiye-https://turkiye.iom.int/iomترکیه:  •

 /https://turkmenistan.iom.intترکمنستان:  •
 

 آسیای مرکزی از افغانستان رهبری می کند  IOMازبکستان در هماهنگی حمایت زیرمنطقه ای  IOMازبکستان:  •
که از تقویت ظرفیت دولت و جامعه مدنی در قزاقستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان که مهاجران افغان  

نها به آدرس زیر  حضور دارند و به کمک به موقع نیاز دارند حمایت خواهد کرد و برای دسترسی به سایت آ
 #https://www.iom.int/countries/uzbekistanمراجعه کنید: 

 
 

 ایران –( BAFIAثبت نام پناهجویان در ایران: دفتر امور اتباع خارجی و مهاجران خارجی )

 
دفتر امور اتباع خارجی و مهاجران    UNHCRپناهندگان سازمان ملل متحد یا  کمیساری عالی    گزارش سایت هایبر اساس  

و هنوز هم روش های تازه واردان      است  مسئول ثبت نام پناهجویان و تعیین وضعیت پناهندگی (BAFIA) خارجی ایران
ان پناهجو در ایران به  و نحوه ثبت نام به عنو BAFIAتوسط دولت ایران تعیین می شود. و برای اطالعات بیشتر در مورد 

 سایت ذیل مراجعه کنید:    
https://bafia.ir/ها-استانداری  
 
 
 
 

https://help.unhcr.org/turkey/how-to-seek-help/
https://www.iom.int/countries/iran-islamic-republic
https://pakistan.iom.int/iom-pakistan
https://www.iom.int/country-office/tajikistan
https://turkiye.iom.int/iom-turkiye
https://turkmenistan.iom.int/
https://www.iom.int/countries/uzbekistan
https://bafia.ir/استانداری-ها
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 SEHERو  SHARPثبت نام پناهجویان در پاکستان: 
 

SHARP  وSEHER  شرکایUNHCR پاکستان هستند وSHARP  غیرانتفاعی و غیرسیاسی  یک سازمان غیردولتی
یک سازمان غیردولتی ملی متعهد به رسیدگی به فالکت    SEHERاست که حقوق بشر را در پاکستان ترویج می کند و  

برای ثبت نام افغان هایی که می   UNHCRو این سازمان ها از   جامعه است  انسانی با تمرکز ویژه بر اقشار آسیب پذیر 
کنند و توجه داشته باشید که پاکستان ممکن است اجازه ثبت نام    درخواست پناهندگی کنند حمایت می   خواهند در دفاترشان 

 پناهندگان را ندهد در این صورت این سازمان ها اشکال دیگری از اسناد را ارائه می دهند. 
 

 برای اسالم آباد، پنجاب، آزاد جامو و کشمیر:  SHARPدفتر  •
o ت مراجعه کنید: برای جزئیات بیشتر به ویب سایpakistan.org-https://sharp 
o  تماس بگیرید92 0512300812+ یا 92 0512300811برای ثبت نام با شماره + 
o  :10-0512300809 92+  ,3341112004 92شماره تلفن+ 
o  :آدرسG13/3 اسالم اباد 26، بالک 687، کوچه ، 

 

 در سند:  SHARPدفتر  •
o  دیدن ویب سایت برای توضیحات بیشترpakistan.org/-https://sharp 
o  02134811571 92+، 2008 111 334 92+تلفن: شماره 
o  :آدرسB-204/A گلشن اقبال، کراچی، شهرکراچی، سند10، بالک ، 

 

 :در بلوچستان SEHERدفتر  •
o   :برای جزئیات بیشتر به ویب سایت مراجعه کنیدhttps://seher.org.pk/ 
o  :3337819143 92+برای ثبت نام با شماره ذیل تماس بگیرید 
o  :3168606243 92+، 03333512699 92+خط تیلیفونی 
o  :آدرسB#4 کوچه بخاری نزدیک ارباب ،CNG جاده اسپینی کویته ، 
o  : ایمیلseher@seher.org.pk 

 

  

 ثبت نام پناهجویان در تاجیکستان: اداره شهروندی و کار با پناهندگان در خدمات ثبت پاسپورت وزارت امور داخله 
 

پناهندگان تحت خدمات ثبت پاسپورت وزارت امور  برای درخواست پناهندگی در تاجیکستان با اداره شهروندی و کار با  
  12 31 233 ,19 31 233می باشد. جهت تماس تلفنی: 2و آدرس دیپارتمنت دوشنبه، کوچه آبایی  داخله تماس بگیرید

 
 

 مهاجرت دولتی  خدماتثبت نام پناهجویان در ترکمنستان: 
 

و این نمایندگی در والیت های زیر واقع شده   مهاجرت تماس بگیریددولتی  ادارهبرای درخواست پناهندگی در ترکمنستان با 
 است: 

 

   12380011 993+ترکمنستان;    18عشق آباد: عشق آباد، خیابان بیطراپ  •

 99352260291+موالنپس:   9 والیت مریم: شهر مری، خیابان •

 + 4222010 993: سیحون  2کوچه  والیت لباب: منطقه چارگف، گنگشلیک بورباب، روستای خودجامیرسن،  •

 Velkov  16، خیابان  Annau، شهر  Ak Bugday( منطقه  1وجود دارد:    در این والیت دو دفتر    والیت آخال: •
 + 22260527 993کوچه:   Annaev, 42, 146( شهر بالکانابات، آپارتمان. 2، ;13733184 993+

 32255829 993+الخورزمي،   20شهر داشگوز، خیابان   :والیت داشگوز   •

https://sharp-pakistan.org/
https://sharp-pakistan.org/
https://seher.org.pk/
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  برخی مورد در اطالعات  - دولتی  های برنامه دیگر و  مجدد اسکان بشردوستانه، یرولپ 

 است دسترس در بشر حقوق  مدافعان برای بالقوه طور به که مسیرهایی از

 
 

 کانادا   
 

به دولت کانادا کمک می کردند تصویب کرد  افغان که  است و برای     کانادا یک برنامه ویژه برای مدافعان حقوق بشر 
 اطالعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه کنید: 

 -refugees-https://www.canada.ca/en/immigration
program.html-measures/immigration-ecialcitizenship/services/refugees/afghanistan/sp 

 
 

دارند تصویب کرد و این برنامه از پناهندگان کانادا همچنین برنامه ویژه ای را برای اتباع افغانی که نیاز به اسکان مجدد  
و برای کسب اطالعات بیشتر در مورد پناهندگان   حمایت می کند را تحت حمایت دولت و پناهندگان تحت حمایت خصوصی
کنید:   مراجعه  آدرس  این  به  دولت  کمک  refugees-https://www.canada.ca/en/immigration-تحت 

-refugee-assisted-canada/government-outside-helpcitizenship/services/refugees/
rogram.htmlp  ب پناهندگان  برنامه  از  خصوصی  حمایت  برای  کنید:  و  مراجعه  آدرس  این  ه 

-/refugees/helpcitizenship/services-refugees-https://www.canada.ca/en/immigration
information.html-program/refugees-sponsorship-canada/private-outside 

 
 

 + تماس گرفت. 1-321-613-4243با اداره مهاجرت کانادا می توان از طریق فرم ویب یا از طریق تلفن 
 
 

 جرمنی   
 

به بعد برای دولت آلمان کار می کردند و برای افغان هایی که در   2013از سال  دولت آلمان برای کارمندان محلی که
معرض خطر خاصی قرار دارند برنامه هایی ارائه می دهد و برای کسب اطالعات بیشتر در مورد چنین برنامه ها به  

amt.de/en/visa-https://www.auswaertiges-آدرس زیر مراجعه کنید: 
panel-2-2479618-service/konsularisches/afg?openAccordionId=item 

 
 

 انگلستان  
 

این     را راه اندازی کردند  (ARAP) در افغانستان   وزیر دفاع و وزیر کشور پالیسی نقل مکان و کمک 2021 اپریلدر 
برنامه نقل مکان یا کمک های دیگری را به کارکنان محلی سابق در افغانستان ارائه می دهد تا تغییر وضعیت در  

افغانستان را منعکس کند و این برنامه همچنان باز است و افراد می توانند با استفاده از فرم درخواست آنالین درخواست  
ر داشت از  و افراد می توانند از هر کشوری از جمله افغانستان باشد و بیدون در نظ online application formدهند 

لطفاً به لنک   ARAPوضعیت شغلی، رتبه یا نقش، یا مدت زمان خدمت، درخواست دهند و برای اطالعات بیشتر در مورد 

and-relocations-https://www.gov.uk/government/publications/afghan-زیر مراجعه کنید 
guidance-and-information-policy-assistance-and-relocations-policy/afghan-assistance 

 

 

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/refugees/help-outside-canada/government-assisted-refugee-program.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/refugees/help-outside-canada/government-assisted-refugee-program.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/refugees/help-outside-canada/government-assisted-refugee-program.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/refugees/help-outside-canada/private-sponsorship-program/refugees-information.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/refugees/help-outside-canada/private-sponsorship-program/refugees-information.html
https://www.auswaertiges-amt.de/en/visa-service/konsularisches/afg?openAccordionId=item-2479618-2-panel
https://www.auswaertiges-amt.de/en/visa-service/konsularisches/afg?openAccordionId=item-2479618-2-panel
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=7WB3vlNZS0iuldChbfoJ5fowYYw5QlNLoVCT4OM_uPlUM1ZXQ05TRU1IRjlMS1ZOSlZBRVVISDc3TiQlQCN0PWcu&wdLOR=c8C9BEC82-1A76-AB48-8B64-47C10D550587
https://www.gov.uk/government/publications/afghan-relocations-and-assistance-policy/afghan-relocations-and-assistance-policy-information-and-guidance
https://www.gov.uk/government/publications/afghan-relocations-and-assistance-policy/afghan-relocations-and-assistance-policy-information-and-guidance
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و این برنامه برای کسانی که به تالش  را افتتاح کرد است  (ACRS)بریتانیا همچنین طرح اسکان مجدد شهروندان افغان  

های بریتانیا در افغانستان کمک کرده اند و برای افراد آسیب پذیر، از جمله زنان و دختران در معرض خطر، و اعضای 

 باز شده است. (  +LGBTقومی و مذهبی و  گروه های اقلیت در معرض خطر )شامل اقلیت های

برای   2و مسیر  در دسترس است 2022( از سپتامبر Pathway 2) یعنی  2این برنامه دارای سه مسیر است که مسیر 
ارجاع پناهندگان آسیب پذیری که از افغانستان برای اسکان مجدد به بریتانیا فرار کرده اند توسط کمیساری عالی پناهندگان 

و این مسیر راهی   ( در حال حاضر بسته است Pathway 3یا ) 3و مسیر  باز شده است  (UNHCR)سازمان ملل 
برای اسکان مجدد برای کسانی که در معرض خطر هستند و از تالش های بریتانیا و جامعه بین المللی در افغانستان  

حمایت میکردند و همچنین کسانی که به ویژه آسیب پذیر هستند مانند زنان و دختران در معرض خطر و اعضای گروه  
فقط برای پیمانکاران در معرض خطر شورای بریتانیا و  2022در جون  Pathway 3دهد و  های اقلیت ارائه می

GardaWorld  و فارغ التحصیالنChevening  بسته شد و در سال   2022اگست  16افتتاح شده بود و این مسیر در
در    و برای کسب اطالعات بیشتر  آینده دوباره برای سایر گروه های خاص از افغان های در معرض خطر باز خواهد شد

 مورد این مسیر به آدرس زیر مراجعه کنید: 
https://www.gov.uk/guidance/afghan-citizens-resettlement-scheme-pathway-3-eligibility-
for-british-council-and-gardaworld-contractors-and-chevening-alumni  
 
 

 ایاالت متحده   

 
ایاالت متحده برنامه ویزای   متحده استخدام شده بودند  برای مدافعان حقوق بشر افغانستان که به نمایندگی از دولت ایاالت

 و برای کسب اطالعات بیشتر در مورد این برنامه به آدرس زیر مراجعه کنید:   تصویب کرده است مهاجران را  ویژه
Who Were Employed by/on Behalf of the US  -Special Immigrant Visas for Afghans 

Government   
 

ایمیل بزنید یا با    NVCSIV@state.gov  برای ویزای مهاجرت ویژه دارد، به و برای شخصی که درخواست تایید شده  

 تماس بگیرید. 1-603-334-0828شماره  
 

 (USRAP)مدافعان حقوق بشر افغان نیز ممکن است واجد شرایط درخواست برای برنامه پذیرش پناهندگان ایاالت متحده  
دسترسی داشته باشند که به عنوان "اولویت ها"    USRAPمکن است به  و در اینجا سه دسته از افراد وجود دارد که م   باشند

 شناخته می شوند: 
 

• ( اول  غیردولتی    :(P1اولویت  سازمان  )سفارت،  شده  تعیین  نهادهای  توسط  که  انفرادی  های    NGOکیس 
 ( به برنامه راجع می شوند به دلیل شرایط آنها و نیاز آشکار به اسکان مجدد.  UNHCRیا

به   Department of Stateیا  گروه های مورد توجه ویژه که توسط وزارت امور خارجه  :(P2دوم )اولویت  •
و برای اطالعات      شده اند  عنوان دسترسی به این برنامه بر اساس شرایط و نیاز آشکار به اسکان مجدد تعیین

 زیر مراجعه کنید:  برای اتباع افغان لطفاً درلنک P-2خاص در مورد برنامه 
Refugee Processing Center’s SIV/Afghan P-2 webpage. 

موارد  انفرادی برای اهداف اتحاد مجدد با اعضای خانواده که قبالً در ایاالت متحده هستند به   :(P3اولویت سوم ) •
 . داده میشود آنها دسترسی 

 
 

دسترسی پیدا کردند مراحل پردازش یکسانی از جمله بررسی امنیتی گسترده را طی   USRAPهنگامی که متقاضیان به 
برای افغان ها درلنک زیر مراجعه کنید :   USRAPمی کنند و برای کسب اطالعات بیشتر در مورد 

nationals-afghan-for-cis.gov/humanitarian/informationhttps://www.us 
 

 refugeeaffairsinquiries@uscis.dhs.gov.برای کسانی که در برنامه هستند و سوال دارند ایمیل بزنید 
 

https://www.gov.uk/guidance/afghan-citizens-resettlement-scheme-pathway-3-eligibility-for-british-council-and-gardaworld-contractors-and-chevening-alumni
https://www.gov.uk/guidance/afghan-citizens-resettlement-scheme-pathway-3-eligibility-for-british-council-and-gardaworld-contractors-and-chevening-alumni
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/special-immg-visa-afghans-employed-us-gov.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/special-immg-visa-afghans-employed-us-gov.html
https://www.wrapsnet.org/siv-iraqi-syrian-afghan-p2/
https://www.uscis.gov/humanitarian/information-for-afghan-nationals
mailto:refugeeaffairsinquiries@uscis.dhs.gov
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پیرول بشردوستانه برای اتباع افغان نیز گزینه ای برای مدافعان حقوق بشر  برنامه ایاالت متحده برای آزادی مشروط یا 

است و پیرول بشردوستانه به صورت موردی مجاز است و مدت زمان پیرول را مشخص می کند و اطالعات بیشتر در  
مورد آزادی مشروط یا پیرول بشردوستانه برای افغان ها در اینجا موجود است:  

-afghan-for-parole/information-https://www.uscis.gov/humanitarian/humanitarian
parole-humanitarian-for-uscis-to-requests-on-nationals 

 
 

 
1 This guide is not aimed to advise on digital safety and security. The tips included in this section are 
limited to strategies to access data after crossing a border. 
1 People carrying visas may also be denied access to a country as the authorities at the border have the 
final say on who can cross a border. See: Omar, Afghans in limbo as Iran bans them from entering even 
with legal documents, AL-MASQUAREQ (Jan. 11, 2022), 
https://almashareq.com/en_GB/articles/cnmi_am/features/2022/01/11/feature-03.  
1 RFE/RL's Radio Azadi, Escaping Afghanistan: People – Smuggling Thrives On Bribes To Taliban, 
GANDHARA (May 27, 2022), https://gandhara.rferl.org/a/afghanistan-people-smuggling-taliban-
bribes/31872064.html; Saqalain Eqbal, Turkey Deports 136 Undocumented Afghan Migrants to the 
Taliban-Controlled Afghanistan, THE KHAAMA PRESS (Jun. 25, 2022), https://www.khaama.com/turkey-
deports-136-undocumented-afghan-migrants-to-the-taliban-controlled-afghanistan-36723/   
1 Correspondent, Afghan nationals travelling on forged documents arrested at Islamabad airport, THE 
EXPRESS TRIBUNE (Nov. 21, 2021), https://tribune.com.pk/story/2330440/afghan-nationals-travelling-
on-forged-documents-arrested-at-islamabad-airport; Editor, Authorities ban without visa arrivals from 
Afghanistan at Torkham, TRIBAL NEWS NETWORK (Apr. 6, 2022), https://tnnenglish.com/authorities-
ban-without-visa-arrivals-from-afghanistan-at-
torkham/#:~:text=Pakistani%20authorities%20have%20banned%20the,been%20shuttered%20some%20
days%20back; Chaheti Singh Sisodia, Illegal Afghan migrants deported to Afghanistan by Turkey, WION 
(Jun. 26, 2022), https://www.wionews.com/world/illegal-afghan-migrants-deported-to-afghanistan-by-
turkey-491967  
1 Kanika Gupta, Afghan black market for visas thrives as embassies stay shut, FINANTIAL TIMES (Nov. 
17, 2021), https://www.ft.com/content/72ab8c3d-fa23-47bd-a564-a9dfae30135c  
1 Admin, Taliban Passport Authority: Profiteers distribute fake passport booklets to people in exchange for 
money, TOLQUN NEWS (May 23, 2022), https://tolqunnews.com/2022/05/23/taliban-passport-authority-
profiteers-distribute-fake-passport-booklets-to-people-in-exchange-for-money/  
1 For dedicated sites and resources on how to avoid fraud schemes and scams, visit: Supporting Afghan 
Nationals: Avoid becoming a victim of immigration fraud, GOVERNMENT OF CANADA (Jun. 3, 2022), 
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/refugees/afghanistan/fraud.html; 
Fight Notario Fraud. Public Service Announcement: Tips to Avoid Immigration Scams, AMERICAN BAR 
ASSOCIATION, see video available in Pashto at 
https://www.youtube.com/watch?v=W7hF0VphL78&t=15s and video available in Dari at 
https://www.youtube.com/watch?v=DCIAWiseH8M ; Internet Scams Warning, US EMBASSY IN 
AFGHANISTAN: https://af.usembassy.gov/u-s-citizen-services/scams/  
1 For more information on safety and security of devices, visit: How to delete your digital history, HUMAN 
RIGHTS FIRST, 
https://www.humanrightsfirst.org/sites/default/files/How%20to%20Delete%20Your%20Digital%20History
%20-%20Updated%208.20.21.pdf; Steps to improve your online safety in Afghanistan, ACCESS NOW 
(Aug. 17, 2021), (available in Dari and Pashto) https://www.accessnow.org/online-safety-resources-
afghanistan/ For help on digital security, visit: Digital Security Helpline, ACCESS NOW, 
https://www.accessnow.org/help/   
1 Esther Gómez, Human trafficking gangs double their prices in Afghanistan, ATALAYAR (Feb. 17, 2022), 
https://atalayar.com/en/content/human-trafficking-gangs-double-their-prices-afghanistan; Human 
smuggling networks in Afghanistan: exploitation of citizens’ search for peace, AL-ESTIKLAL 
NEWSPAPER (Jan. 14, 2022), https://www.alestiklal.net/en/print/11884/C7; Afghanistan Facing Famine. 

https://www.uscis.gov/humanitarian/humanitarian-parole/information-for-afghan-nationals-on-requests-to-uscis-for-humanitarian-parole
https://www.uscis.gov/humanitarian/humanitarian-parole/information-for-afghan-nationals-on-requests-to-uscis-for-humanitarian-parole
https://almashareq.com/en_GB/articles/cnmi_am/features/2022/01/11/feature-03
https://gandhara.rferl.org/a/afghanistan-people-smuggling-taliban-bribes/31872064.html
https://gandhara.rferl.org/a/afghanistan-people-smuggling-taliban-bribes/31872064.html
https://www.khaama.com/turkey-deports-136-undocumented-afghan-migrants-to-the-taliban-controlled-afghanistan-36723/
https://www.khaama.com/turkey-deports-136-undocumented-afghan-migrants-to-the-taliban-controlled-afghanistan-36723/
https://tribune.com.pk/story/2330440/afghan-nationals-travelling-on-forged-documents-arrested-at-islamabad-airport
https://tribune.com.pk/story/2330440/afghan-nationals-travelling-on-forged-documents-arrested-at-islamabad-airport
https://tnnenglish.com/authorities-ban-without-visa-arrivals-from-afghanistan-at-torkham/#:~:text=Pakistani%20authorities%20have%20banned%20the,been%20shuttered%20some%20days%20back
https://tnnenglish.com/authorities-ban-without-visa-arrivals-from-afghanistan-at-torkham/#:~:text=Pakistani%20authorities%20have%20banned%20the,been%20shuttered%20some%20days%20back
https://tnnenglish.com/authorities-ban-without-visa-arrivals-from-afghanistan-at-torkham/#:~:text=Pakistani%20authorities%20have%20banned%20the,been%20shuttered%20some%20days%20back
https://tnnenglish.com/authorities-ban-without-visa-arrivals-from-afghanistan-at-torkham/#:~:text=Pakistani%20authorities%20have%20banned%20the,been%20shuttered%20some%20days%20back
https://www.wionews.com/world/illegal-afghan-migrants-deported-to-afghanistan-by-turkey-491967
https://www.wionews.com/world/illegal-afghan-migrants-deported-to-afghanistan-by-turkey-491967
https://www.ft.com/content/72ab8c3d-fa23-47bd-a564-a9dfae30135c
https://tolqunnews.com/2022/05/23/taliban-passport-authority-profiteers-distribute-fake-passport-booklets-to-people-in-exchange-for-money/
https://tolqunnews.com/2022/05/23/taliban-passport-authority-profiteers-distribute-fake-passport-booklets-to-people-in-exchange-for-money/
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/refugees/afghanistan/fraud.html
https://www.youtube.com/watch?v=W7hF0VphL78&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=DCIAWiseH8M
https://af.usembassy.gov/u-s-citizen-services/scams/
https://www.humanrightsfirst.org/sites/default/files/How%20to%20Delete%20Your%20Digital%20History%20-%20Updated%208.20.21.pdf
https://www.humanrightsfirst.org/sites/default/files/How%20to%20Delete%20Your%20Digital%20History%20-%20Updated%208.20.21.pdf
https://www.accessnow.org/online-safety-resources-afghanistan/
https://www.accessnow.org/online-safety-resources-afghanistan/
https://www.accessnow.org/help/
https://atalayar.com/en/content/human-trafficking-gangs-double-their-prices-afghanistan
https://www.alestiklal.net/en/print/11884/C7
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UN, World Bank, US Should Adjust Sanctions, Economic Policies, HUMAN RIGHTS WATCH (Nov. 11, 
2022), https://www.hrw.org/news/2021/11/11/afghanistan-facing-famine 
1 European police arrest ‘high-value’ smugglers accused of trafficking Afghans, Pakistanis, Syrians, 
ARAB NEWS (Feb, 1, 2022), https://www.arabnews.pk/node/2096021/pakistan; RFE/RL's Radio Azadi, 
Escaping Afghanistan: People – Smuggling Thrives On Bribes To Taliban, GANDHARA (May 27, 2022), 
https://gandhara.rferl.org/a/afghanistan-people-smuggling-taliban-bribes/31872064.html; Emma Batha 
and Bahaar Joya, Afghan smugglers hike process, expand networks after Taliban takeover, THOMSON 
REUTERS FOUNDATION NEWS (Feb. 14, 2022), https://news.trust.org/item/20220211104838-5k7u4/; 
Christina Goldbaum, The Smugglers’ Paradise of Afghanistan, THE NEW YORK TIMES (Mar. 10, 2022), 
https://www.nytimes.com/2022/03/08/world/asia/smugglers-afghanistan.html; Sinan Tavsan, Afghan 
refugees get cold welcome in Turkey after perilous journey, NIKKEI ASIA (Oct. 1, 2021), 
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