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ســــــــالم
هر ماشوم زیان منونکی (آسیب پذیر) دی .بی مله بهرنی زیرسن کسان ال تر نورو هم زیات
زیان منونکی دی .هغوی زیاتره تر یوه ستونزمن سفر څخه وروسته د پناه په لټه یوه ناپیژانده
او د یوه جال فرهنګ لرونکی هیواد ته رارسیږی .دغه شان شرایط ان ددی المل کیږی چی
هغوی د خپلی پناه غوښتنی کیسه (کیس) په یوه روښانه او د پوهی وړ بڼه بیان نکړی شی.
له همدی امله دی چی لویی کمیسارۍ د بی مله زیرسن کسانو د پناه غوښتنو د څیړنی
لپاره یوه ځانګړی کړنالره رامنځ ته کړی ده.
تاسی یو بی مله زیرسن کس یاست چی په بلجیم کی مو د پناه غوښتنه کړی ده .دغه
الرښوده رساله ستاسی د پناه غوښتنی د کړنالری پر بیالبیلو پړاوونو باندی رڼا اچوی .ټول بی
مله زیرسن کسان په هماغه لومړۍ ورځ چی «د بهرنیانو اداره » کی د پناه غوښتنه کوی،
دغه الرښود ترالسه کوی.

الزیات
پوه شۍ

تاسی ددغه الرښود د غټو ټکو لنډیز په الندی سایټ کی هم ترالسه کوالی شۍ
www.cgrs.be/en/asylum/children-asylum-procedure

دغه شان تاسی کوالی شۍ په بلجیم کی د پناه غوښتنی د کړنالری په اړوند
الزیات معلومات د لویی کمیسارۍ له ویب پاڼی څخه هم ترالسه کړۍ.
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دغه
اسمانی
رنګه (آبی) بالون تاسی
ته د ګټورو ویب پاڼو
لینکونه (پیوندونه)
درښیی.

دغهشیین
بالون (پوکاڼه) د هغو شیانو
لپاره ده چی هغه مو باید
خامخاپه
یاد وی.
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د پناه غوښتنی کړنالره

انټرویو (مرکه)

راجسټریشن(نوملیکنه)

cgvs
ra
ځای ورکول او مرسته
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منل شوی مهاجر
پریکړه (ځواب)
فرعی تحفظ

)(subsidiary protection

اپیل
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1
په بلجیم کی کوم
ډول نړیواله مرسته
ترالسه کوالی شۍ؟
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دوه ډوله پناهنده ګی

په بلجیم کی کوم ډول نړیواله مرسته ترالسه کوالی شۍ؟

تاسی په بلجیم کی د پناه غوښتنه کوۍ .ددی مانا داده چی تاسی د بلجیم له دولت څخه
غواړۍ چی ستاسی تحفظ وکړی ،ځکه چی تاسی په خپل اصلی هیواد او یا په هغه هیواد
کی چی استوګنه مو پګی درلوده ،د جدی ستونزو له ویری سره مخامخ واست .د همدغو
ستونزو له کبله تاسی به دی آند یاست چی خپل هیواد ته بیرته نشۍ تلالی .بلجیم دوه ډوله
پناه ورکوی :د مهاجر موقف او د فرعی تحفظ ( )subsidiary protectionموقف.
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مهاجر ،څوک دی؟
بلجیم  ،د مهاجرینو په هکله د ژنیو کنوانسیون (تړون) السلیک کړی دی  .دغه نړیوال تړون
بلجیم مکلف ګرزوی ترڅو هغو کسانو ته چی په خپل هیواد یا هغه هیواد کی چی استوګنه
یی لرله تر تعقیب الندی وو  ،تر حمایت الندی ونیسی .تر تعقیب الندی نیول کیدل کیدای
شی بیالبیل الملونه ولری:
•ستاسی خپل یا ستاسی د کورنۍ سیاسی عقاید
•ستاسی دین یا مذهب
•ستاسی توکم (نژاد)
•ستاسی ملیت (تابعیت)

په بلجیم کی کوم ډول نړیواله مرسته ترالسه کوالی شۍ؟

•په کومه «ځانګړی ټولنیزه ډله» کی ستاسی غړیتوب .یوه «ځانګړی ټولنیزه ډله» د وګړو
د یوی داسی ډلی څخه عبارت دی چی د یوه ګډ کرکټر لرونکی وی او دوی نشی کوالی
هغه ته بدلون ورکړی .د همدغه ګډ کرکټر له امله ستاسی د هیواد ډیری وګړی یا دولتی
مقامات له تاسی څخه کرکه کوی .د دغه حالت یوه بیلګه کیدی شی داسی څوک وی
چی د همجنس باز( )homosexualپه توګه تر تعقیب الندی نیول کیږي.
که چیری تاسی د یوه یا څو پورته یادو شویو الملونو په وجه خپل هیواد پریښی وی او یا
بیرته خپل هیواد ته ستنیدی نشۍ  ،په هغه صورت کی په بلجیم کی تاسی ته تحفظ درکول
کیدی شی.
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د د فرعی تحفظ ( )subsidiary protectionمانا څه ده؟
که ستاسی د موقعیت په پام کی نیولو سره تاسی ته د مهاجر (پناهنده) موقف درنکړی
شی ،لویه کمیساری به بیا په دی خبره غور وکړی چی آیا تاسی د فرعی تحفظ د موقف
مستحق یاست که نه.
لویه کمیساری به ،په هغه صورت کی چی تاسی په خپل هیواد کی د یوه جدی زیان له
ریښتینی خطر سره مخامخ کیدالی شۍ ،تاسی ته د متمم حمایت موقف درکړی.
په جدی زیان کی کیدای شی الندی شیان شامل وی:
•د مرګ یا اعدام سزا
•شکنجه یا غیرانسانی یا له سپکاوی ډک چلند

په بلجیم کی کوم ډول نړیواله مرسته ترالسه کوالی شۍ؟

•د وسله وال کړکیچ له امله ستاسی ژوندانه ته جدی خطر

د هغو بې مله زیرسن کسانو لپاره الرښود چې په بلجیم کې د پناه غوښتنه کوي
11

2
د یوه بهرنی بی مله
زیرسن کس په توګه ستاسی
د پیژندنی تثبیت
او نوم لیکنه

د هغو بې مله زیرسن کسانو لپاره الرښود چې په بلجیم کې د پناه غوښتنه کوي
12

تاسی یو بهرنی بی مله زیرسن کس یاست
•که ستاسی عمر له  ۱۸کالو څخه لږ وی
•که تاسی په بلجیم کی له خپل مور او پالر او یا قانونی سرپرست څخه پرته ژوند کوۍ
•که تاسی له اروپایی اتحادیی څخه بهر له کوم هیواده راغلی یاست

تاسی کوالی شۍ چی یوازی او یا د خپل سرپرست په ملګرتیا د بهرنیانو په اداره او یا په
پوله (سرحد) کی د پناه غوښتنه وکړۍ .که تاسی یوازی یاست ،د بهرنیانو اداره به ستاسی د
شتون په اړه د سرپرستانو دفتر ته خبر ورکړی.
د بهرنیانو اداره د سرپرستانو دفترته ددی خبر د ورکولو په موخه چی تاسی بلجیم ته یوازی
راغلی یاست ،له تاسی سره په شریکه یوه معلوماتی پاڼه ډکوی .د سرپرستانو دفتر ډاډ
ترالسه کوی چی ستاسی حقوقو ته درناوی شوی دی ،ځکه تاسی د یوه ماشوم یا زیرسن
کس په توګه ځانګړی مرستی ته اړتیا لرۍ.

الزیات
پوه شۍ

خپل هیواد ته ستنیدل

که تاسی وغواړۍ ،کوالی شۍ چی په دایمی توګه بیرته خپل اصلی هیواد ته
الړ شۍ ،ان که د پناه غوښتنه مو هم کړی وی .په دی صورت کی ،هم د سفر
د چمتووالی په پړاو او هم د سفر په بهیر کی له تاسی سره مرسته کیږی .تاسی
کوالی شۍ چی د ستنیدو په تړاو د خپلی هیلی په هکله له خپل سرپرست او
یا ټولنیز کارکوونکی سره خبری وکړۍ .په دی اړه نور معلومات له دغه سایټ
څخه ترالسه کوالی شۍ:
www.voluntaryreturn.be
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د یوه بهرنی بی مله زیرسن کس په توګه ستاسی د پیژندنی تثبیت او نوم لیکنه

•که تاسی د پناه غوښتنه کړی وی او یا په بلجیم کی د استوګنی له قانونی اسنادو
پرته ژوند کوۍ

ستاسی د عمر څیړنه کیږی

د یوه بهرنی بی مله زیرسن کس په توګه ستاسی د پیژندنی تثبیت او نوم لیکنه

?18
که ستاسی د عمر په هکله شک موجود وی ،اړونده اداره به ستاسی د عمر په تړاو
څیړنه وکړی .د طبی معاینی په ترح کی به ستاسی د مړوند ،د غاړی د هډوکی او غاښ
عکس ( )X-rayواخیستل شی .ددغی  X-rayله مخی کوالی شو چی ستاسی تخمینی
عمر وټاکو .که تاسی له دغی معاینی سره موافق نه یاست ،کوالی شۍ چی د  ۶۰ورځو
په ترڅ کی د یوه وکیل په مرسته د دولت شورا ته اپیل وکړۍ .که د سرپرستانو دفتر
ددغی معاینی بر اساس دی پایلی ته ورسیږی چی تاسی زیرسن نه یاست ،په هغه
صورت کی تاسی د سرپرست له مرستی څخه برخمن کیدالی نشۍ او د یوه زیات عمره
کس په توګه درسره چلند کیږی.
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که ستاسی د عمر په هکله کوم شک شتون ونلری ،او یا ستاسی د عمر څیړنی نتیجی دا ښوولی
وی چی تاسی زیرسن یاست ،د سرپرستانو دفتر به بی له ځنډه ستاسی لپاره یو سرپرست وټاکی.
سرپرست ،په بلجیم کی ستاسی د استوګني په اوږدو کی ستاسی قانونی استازی دی ،ترڅو
چی تاسی د  ۱۸کلنۍ عمر ته ورسیږۍ .سرپرستی ،ستاسی د زیږیدو د  ۱۸کلنۍ کلیزی په پای
ته رسیدو ،یا بلجیم ته ستاسی د مور او پالر اویا د هغو د یوه ،او یا ستاسی د مسوول قانونی
شخص په راتلو سره پای ته رسیږی .سرپرست په دی اړه ډاډ ترالسه کوی چی تاسی یوه وکیل
ته چی ستاسی د پناه غوښتنی په پروسه کی له تاسی سره مرسته وکړی ،السرسی ولرۍ .دی
همدغه شان دی خبری ته پاملرنه کوی چی په بلجیم کی ستاسی حقوقو ته درناوی کیږي،
تاسی ښوونځی ته ځۍ ،ستاسی اسناد او اداری چاری سمی دی ،او داسی نور.سرپرست ستاسی
د پناه د غوښتنی په چمتو کولوکی له تاسی سره مرسته کوی ،او تاسی ته دا روښانه کوی چی د
څه انتظار ولرۍ او د څه انتظار ونلرۍ .ستاسی سرپرست ،د بهرنیانو په اداره او لویه کمیسارۍ
( )CGRSکی ستاسی د مرکو په مهال حاضر وی .هغه دی ته پاملرنه کوی چی مصاحبه
اخیستونکی ستاسی د حقوقو درناوی وکړی .که سرپرست وغواړی کوالی شی چی ددغو
انټرویوګانوپه ترڅ کی ستاسی د ځانګړی موقعیت په تړاو معلومات وړاندی کړی.
د هغو بې مله زیرسن کسانو لپاره الرښود چې په بلجیم کې د پناه غوښتنه کوي
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د یوه بهرنی بی مله زیرسن کس په توګه ستاسی د پیژندنی تثبیت او نوم لیکنه

ستاسی لپاره یو سرپرست ټاکل کیږی

د یوه بهرنی بی مله زیرسن کس په توګه ستاسی د پیژندنی تثبیت او نوم لیکنه

تاسی ته د استوګنی په یوه مرکز (کمپ)
کی ځای درکول کیږی

فیدازیل په بلجیم کی د پناه غوښتونکو لپاره د ځای د برابرولو (اسکان) مسوولیت په
غاړه لری .دا په دی مانا دی چی فیدازیل تاسی ته د یوه بی مله زیرسن کس په توګه د
ځای د برابرولو مسوولیت هم په غاړه لری .که تاسی داسی خپلوان لرۍ چی په بلجیم
کی ژوند کوی ،کوالی شۍ چی له هغوی سره استوګنه غوره کړۍ .ستاسی لپاره ستاسی
د اړتیاو سره سم د استوګنی په یوه مرکز کی له لویانو څخه جال ،یوځای درکول کیږی.
د فیدازیل د او د هغه د پارټنرانو (لکه سره صلیب) د استوګنی مرکزونه «پرانیستی
مرکزونه» دی .ددی مانا داده چی تاسی ،تر هغه وخته چی د مرکز د مقرراتو درناوی
کوۍ ،کوالی شۍ چی په ازاده توګه مرکز ته ورننوزۍ او یا ورڅخه ووزۍ.
تاسی به د پناه غوښتنی د کړنالری د مودی په ترڅ کی د استوګنی په یوه مرکز (کمپ) ګی
ژوند کوۍ .که تاسی  ۱۸کلنۍ ته ورسیږۍ اوال مو ځواب نه وی ترالسه کړی ،نو د لویانو
یوه مرکز ته به ولیږدول شۍ.
ستاسی د کم عمرۍ پایله داده چی تاسی به ښوونځی ته ځۍ او په یوه ښوونځی کی به مو نوم
لیکنه کیږی .ان که تاسي له خپلوانو سره استوګنه ولرۍ ،بیا هم باید ښوونځی ته والړ شۍ.
د هغو بې مله زیرسن کسانو لپاره الرښود چې په بلجیم کې د پناه غوښتنه کوي
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د بهرنیانو اداره ستاسی اظهارات لیکی او تاسی
یو پوښتنلیک ډکوۍ
لومړی د بهرنیانو د اداری یو مامور ستاسی شخصی جزئیات په یوه اظهارنامه کی لیکی.
وروسته بیا د یوی لنډی مرکی په ترڅ کی تاسی ته موقع درکول کیږی چی د خپلی تیښتی
المل بیان کړۍ .تاسی به د بهرنیانو د اداری مامور ته دا څرګندوۍ چی ولی مو له خپل
هیواد څخه تیښته کړی ده ،او ولی بیرته هلته نشۍ ستنیدلی .دغه انټرویو د یوه سټنډرډ
پوښتنلیک پر بنسټ ترسره کیږی .ډیره مهمه ده چی تاسی د خپل موقعیت او تیرمهال
(سابقی) په تړاو روښانه معلومات وړاندی کړۍ .ددی مانا داده چی تاسی باید د الندنیو
ټکو په هکله سم او بشپړ معلومات ورکړۍ:
•ستاسی پیژندګلوی او تابعیت
•هغه ځایونه چی ژوند مو بکی کړی دی
• ستاسی د کورنۍ غړی ،هغه ځایونه چی هغوی پکی پخوا ژوند کړی دی یا یی اوس پکی کوی
•بلجیم ته ستاسی سفر
•ټول هغه الملونه چی د هغو له امله مو خپل هیواد پریښی دی
که تاسی په هالندي یا فرانسوی ژبو خبری نشۍ کولی ،یو ژباړونکی (ترجمان) به د مرکی
په ترڅ کی له تاسی سره مرسته کوی .ژباړونکی ټولی هغه خبری چی تاسی او انټرویو
اخیستونکی یی یوبل ته کوۍ ،ژباړی .مصاحبه اخیستونکی او ژباړونکی دواړه د دندی
د اسرارو په ساتنه مکلف دی .ددی مانا داده چی هغوی نشی کولی چی ستاسی د پناه د
غوښتنی اړوند معلومات له دریمو لورو (جوانب ثالث) او یا ستاسی د هیواد له مقاماتو
سره شریک کړی .له دغی انټرویو څخه وروسته ،د بهرنیانو اداره ستاسی د پناه غوښتنه د
مهاجرینو او بی دولته اشخاصو لویی کمیسارۍ ( )CGRSته لیړدوی.
د هغو بې مله زیرسن کسانو لپاره الرښود چې په بلجیم کې د پناه غوښتنه کوي
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د یوه بهرنی بی مله زیرسن کس په توګه ستاسی د پیژندنی تثبیت او نوم لیکنه

د بهرنیانو اداره تاسی او ستاسی سرپرست دواړو ته بلنه درکوی.

3
د مهاجرینو او بی دولته اشخاصو
په لویه کمیسارۍ کی ستاسی
د پناه غوښتنی کړنالره

د هغو بې مله زیرسن کسانو لپاره الرښود چې په بلجیم کې د پناه غوښتنه کوي
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لویه کمیساری د تحفظ د مامورینو د یو ټیم لرونکی ده چی د بی مله زیرسن کسانو د
پناه د غوښتنو په چاره کی تخصص لری .د تحفظ مامور هغه کس دی چی ستاسی د
پناه غوښتنه څیړی .دی د لوړوزده کړو خاوند او د زیرسنو کسانو د انټرویو په برخه کی
یی ځانګړی زده کړه هم کړی ده .دی انټرویو ستاسی له عمر ،د زده کړی له سطحی او
ستاسی له ځانګړو اړتیاو سره عیاروی.
د مهاجرینو او بی دولته اشخاصو لپارم لوی کمیسار او یا د هغه مرستیاالن ستاسی د پناه
د غوښتنی په تړاو د پریکړی مسوولیت په غاړه لری.
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د مهاجرینو او بی دولته اشخاصو په لویه کمیسارۍ کی ستاسی د پناه غوښتنی کړنالره

ستاسی غوښتنه د یوه کارپوه له خوا څیړل کیږی

د تحفظ مامور له تاسی سره یوه اوږده مرکې
ترسره کوی

د مهاجرینو او بی دولته اشخاصو په لویه کمیسارۍ کی ستاسی د پناه غوښتنی کړنالره

کله چی لویه کمیساری ستاسی د پناه غوښتنی دوسیه د بهرنیانو له اداری څخه ترالسه
کړی ،لویه کمیساری بیا تاسی ته د یوی مرکې لپاره بلنه درکوی .ستاسی وکیل او سرپرست
ته هم ددغی انټرویو لپاره بلنلیک ورلیږل کیږی.
ستاسی انټرویو ستاسی د پناه غوښتنی د کړنالری تر ټولو مهمه برخه ده .ددغی مرکې
په ترڅ کی تاسی موقع ترالسه کوۍ ترڅو واضحه کړۍ چی ولی مو په بلجیم ګی د پناه
غوښتنه کړی ده.
تاسی به یو بلنلیک چی د مرکې نیټه او ساعت به پکی لیکلی وی ،ترالسه کړۍ .تاسی
اوستاسی سرپرست دواړه باید په مرکې کی حاضر اوسۍ .که تاسی په کومه وجه ،لکه
ناروغی ،مرکې ته حاضریدالی نشۍ ،باید ستاسی سرپرست دغه موضوع لویی کمیسارۍ
ته خبر ورکړی .دی باید دغه کار له پالن شوی مرکې څخه وړاندی د  ۱۵ورځو په ترڅ کی
ترسره کړی .تاسی باید د خپلی ناسوبتیا (غیرحاضرۍ) عذر ثایت کړۍ .په دغه صورت کی
به تاسی په کومه بله نیټه د انټرویو لپاره نوی بلنلیک ترالسه کړۍ.
ستاسی سرپرست او وکیل له تاسی سره په ګډه مرکه چمتو کوی .ډیره مهمه ده چی
تر مرکې پخوا د امکان تر بریده داسی معلومات او اسناد چی ستاسی د پیژندګلوۍ،
مسافرت ،عمر ،د پناه د غوښتنی د الملونود اثبات ،او ستاسی د کورنۍ د نورو غړیو
د استوګنی د بیالبیلو ځایونو څرګندویه وی ،ترالسه کړۍ .لویه کمیساری دغو معلوماتو
ته ستاسی د پناه د غوښتنی الزیاتی هراړخیزی او چټکی څیړنی لپاره اړتیا لري .ستاسی
سرپرست او وکیل به دی هکله له تاسی سره مرسته کوی.
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مرکه د لویی کمیسارۍ په یوه داسی کوټه کی ترسره کیږي چی په ځانګړی توګه د زیرسنانو لپاره
چمتو شوی ده.

سرپرست

زه پخپله

که تاسی په هالنډي یا فرانسوی خبری نشۍ کولی ،یو تن ژباړونکی به ستاسی خبری
ژباړی .د ژباړونکی د شتون وجه یوازی ددی خبری یقینی کول دی چی تاسی او د تحفظ
مامور په سمه توګه یو د بل په خبرو پوه شۍ .ژباړونکی په هیڅ ډول ستاسی د پناه د
غوښتنی په څیړلو کی الس وهنه نه کوی .د تحفظ مامور او ژباړونکی په لویه کمیسارۍ
کی هم د بهرنیانو د اداری په څیر د وظیفوی اسرارو په ساتنه مکلف دی.
ستاسی یو باوری کس هم کولی شی چی په انټرویو کی ستاسی ملګرتیا وکړی .دا شخص
داسی څوک وی چی تاسی ورباندی اعتماد ولرۍ او له تاسی سره له مسلکی پلوه مرسته
کوی (ارواپوه ،ښوونکی ،ټولنیز کارکوونکی.)...

د هغو بې مله زیرسن کسانو لپاره الرښود چې په بلجیم کې د پناه غوښتنه کوي
21

د مهاجرینو او بی دولته اشخاصو په لویه کمیسارۍ کی ستاسی د پناه غوښتنی کړنالره

ژباړونکی

وکیل

د تحفظ
مامور

کوم شیان
باید په یاد
وساتم؟

د مهاجرینو او بی دولته اشخاصو په لویه کمیسارۍ کی ستاسی د پناه غوښتنی کړنالره

په لوبه کمیسارۍ کی د مرکې په مهال تاسی د څه انتظار لرۍ؟
د تحفظ مامور د مرکې مسوولیت په غاړه
لری .هغه اساسی او مهم شخص دی چی
ستاسی خبرو ته غوږ نیسی.
د مرکې په ترڅ کی د تحفظ مامور له
تاسی څخه پوښتنی کوی .ټول هغه څه
چی د خپل ځان په هکله ،د خپلو ستونزو
په هکله او د هغو کسانو د ستونزو په
هکله چی تاسی ته نږدی دی ،پوهیږۍ،
مرکه اخیستونکی ته ووایاست .دی به
همدغه شان له تاسی څخه ستاسی د
اسنادو او بلجیم ته ستاسی د راتګ په اړه
درڅخه پوښتنه وکړی.
که په کومه پوښتنه پوه نشۍ ،او یا د
انټرویو په ترڅ کی له کومی بلی ستونزی
سره مخامخ کیږۍ ،ډیره مهمه ده چی
موضوع بی له ځنډه انټرویواخیستونکی
ته ووایاست .په دغه ترتیب سره د تیروتنو
مخه نیول کیږی او انټرویو اخیستونکی
کولی شی چی خپله پوښتنه په یوه بل
عبارت مطرح کاندی.

که تاسی د کومی پوښتنی په ځواب
نه پوهیږۍ ،یوازی ووایاست چی نه
پوهیږم .له خپله ځانه ځوابونه مه
اختراع کوۍ .د هغو خبرو په هکله
چی باید ویی کړۍ ،پوره فکر وکړۍ.
ریښتینی اوسۍ او ټول هغه څه
چی پری پوهیږۍ ،ویی وایی.
امکان لری یوه انټرویو څو ساعته دوام
وکړی ،نو ځکه د مرکې په ترڅ کی
تفریح ګانی یا وقفی په پام کی نیول
کیږی .که تاسی د انټرویو په ترڅ کی
بلی تفریح ته اړتیا پیدا کړۍ ،کولی شۍ
غوښتنه یی وکړۍ.
ستاسی سرپرست هم کولی شی چی د
انټرویو په ترڅ کی د نظر څرګندونه وکړی.
تاسی کولی شۍ چی تر انټرویو وروسته
هم معلومات یا اسناد د خپلی پناه
غوښتنی په دوسیه کی ورزیات کړۍ.
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کوم شیان
باید په یاد
وساتم؟

لویه کمیساری ستاسی د غوښتنی په تړاو د که لویی کمیسارۍ ته دا جوته شی چی
پریکړی کولو په موخه ،ټولو شته معلوماتو تاسی درواغ یا ناسم بیان ورکړی دی ،او
ته اړتیا لری .تاسی قانونی دنده لرۍ چی په یا مو غلط یا جعلی اسناد وړاندی کړی
دغه چاره کی په فعاله توګه مرسته وکړۍ .د دی ،په دغه صورت کی ستاسی د پناه
غوښتنه ردیدالی شی .که لویه کمیساری
تحفظ مامور له تاسی غواړی چی:
•رښتیا ووایاست .د امکان په حدودو دغه موضوع تاسی ته د نړیوال حمایت
کی مفصل ریښتینی ځوابونه ورکړۍ تر ورکړی وروسته کشف کړی ،کوالی شی
چی ستاسی موقف بیرته واخلی .دغه
•د امکان په صورت کی د الندنیو
چاره کیدای شی ستاسی د کورنۍ پر هر
ټکو د اثبات لپاره اسناد وښایاس:
یوه غړی چی ستاسی د موقف پر بنست
د فامیلی یوځای کیدو له الری بلجیم ته
•ستاسی عمر
راغلی وی ،هم منفی اغیزه وکړی.
•ستاسی هویت (پیژندګلوی)
که تاسی د خپل ریښتینی موقعیت
•ستاسی تابعیت
په تړاو اړین معلومات ورنکړۍ ،او یا
په قانع کوونکی توګه دا واضح نکړۍ
•ستاسی تیر مهال (ګذشته)
چی ولی نشۍ کولی چی یو څه اندازه
• ستاسی او ستاسی د کورنۍ د غړیو د
معلومات ورکړۍ ،په هغه صورت کی
استوګنیاوسنی(اوپخوانی)ځاییا
به لویه کمیساری په دی ونه توانیږی
ځانونه
ستاسی تر تعقیب الندی نیول کیدو د
ویری په اړه مناسبه ارزونه وکړی .کیدی
•تر بلجیمه پوری ستاسی سفر
•هغه ستونزی چی په خپل هیواد شی دغه موضوع ستاسی د غوښتنی
د رد پایله هم ولري.
کی ورسره مخامخ شوی واست
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د مهاجرینو او بی دولته اشخاصو په لویه کمیسارۍ کی ستاسی د پناه غوښتنی کړنالره

د تحفظ مامور د مرکې په بهیر کی له تاسی څه انتظار لری؟

ستاسی د پناه د غوښتنی څیړنه
تر انټرویو وروسته ،د تحفظ مامور ستاسی د پناه غوښتنه تر څیړنی الندی نیسی .په دی
موخه ،دی پر الندی ټکو غور کوی:
•ستاسی د پناه غوښتنی د کیسی (کیس) رښتیاوالی
•هغه اسناد او شواهد چی تاسی د خپلی پناه غوښتنی د کیسی د اثبات لپاره
وړاندی کړی دی
د مهاجرینو او بی دولته اشخاصو په لویه کمیسارۍ کی ستاسی د پناه غوښتنی کړنالره

•ستاسی د اصلی هیواد او یا د هغه هیواد عمومی حاالت چی ژوند مو پکی کړی دی
•ستاسی د غوښتنی انفرادی ځانګړتیا .لویه کمیساری د پناه هره غوښتنه پر انفرادی
بنسټ څیړی ،د بیرته ستنیدو په صورت کی ستاسی د انفرادی ویری او دا چی آیا
دغه ویره جوته ده او که نه ،ارزونه کوی.
لویه کمیساری ستاسی عمر ،پوخوالی ،د ښوونځی کچه او ستاسی مشخصی اړتیاوی په پام
کی نیسی.
د ماشوم لوړی ګټی او د ماشوم زیان منونکی حالت (آسیب پذیری) د پناه د غوښتنی په
څیړنه کی د ډیر اهمیت وړ دی .ماشومان په خپل چاپیر کی نړۍ ،عین د لویانو په څیر نه
وینی .هغوی حقایق او پیښی د ماشومانو په ځانګړی طریقه تفسیروی .له دی امله ،لویه
کمیساری له تاسی څخه دا تمه نلری چی د هری پوښتنی لپاره واضح او روښانه ځواب ولرۍ.
لویه کمیساری کولی شی چی د اړتیا او امکان په صورت کی شاهدان (اکا ،ماما ،عمه یا
خاله چی په بلجیم کی ژوند کوی) هم ستاسی پر موقعیت باندی د روښانتیا د اچولو په
موخه یوی انټرویو ته راوبلی.
باالخره ،لویه کمیساری ستاسی د پناه د غوښتنی د څیړنی په موخه له هیوادنی معلوماتو
څخه چی ستاسی په هیواد کی د ماشومانو او زیرسن کسانو د وضعی په هکله معلومات
پکی شامل دی ،هم ګټه اخلی.
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ستاسی د پناه د غوښتنی په تړاو پریکړه

له مرکي څخه څه موده وروسته به تاسی له لویی کمیسارۍ څخه یوه پریکړه (ځواب)
ترالسه کړۍ .ددغی پریکړی اصل ستاسی سرپرست ته لیږل کیږی .د پریکړی کاپی د
پوستی له الری ستاسی په پته ،او یا د فکس له الری ستاسی د استوګنی مرکز (کمپ) ته
درلیږل کیږی .د کمیسارۍ پریکړه په یوه داسی ژبه لیکل کیږی چی ستاسی له عمر او
سابقی سره سمون ولری.
که چیری تاسی منفی پریکړه ترالسه کړۍ ،وکیل یا ټولنیز کارکوونکی به ستاسی د غوښتنی
د رد المل درته روښانه کاندی.

ال زیات
پوه شۍ؟

ستاسی د پناه غوښتنی په دوسیه کی د ټولو عناصرو په پام کی نیولو
سره ،لویه کمیساری مثبته (د حمایت د موقف ورکړه) پریکړه او یا منفی
(د حمایت د موقف رد) پریکړه کوی .بیالبیلی پریکړی ممکنی دی .ال
زیات معلومات په دغه سایټ کی ولولۍ:

www.cgrs.be/en/asylum/types-decisions
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منفی  :لویه کمیساری ستاسی د پناه غوښتنه ردوی.
تر هغه وروسته څه کیږی؟
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لویه کمیساری داسی پریکړه کوی چی هم د مهاجر موقف او هم د فرعی تحفظ
( )subsidiary protectionدواړه ردوی .کافی عناصر شتون نلری چی وښیی تاسی
به خپل هیواد ته د ستنیدو په صورت کی تر تعقیب الندی نیول کیدو جوته ویره او یا
د کوم جدی زیان ریښتینی خطر ولرۍ .لویه کمیساری په خپله پریکړه کی دا روښانه
کوی چی ولی دی پایلی ته رسیدلی ده.

د منفی پریکړی په وړاندی اعتراض (استیناف غوښتنه)
آیا لویی کمیسارۍ تاسی ته د مهاجر د موقف او د فرعی تحفظ د موقف درکول رد کړی دی؟
او یا دا چی د فرعی تحفظ موقف مو ترالسه کړی دی خو غواړۍ چی د مهاجر په توګه وپیژندل
شۍ؟ په دغو حاالتو کی تاسی کوالی شۍ چی د منفی پریکړی په وړاندی اعتراض وکړۍ .دغه
اپیل باید «د بهرنیانو د قانونی النجو شورا» ته وړاندی شی .ستاسی سرپرست او وک په دی هکله
له تاسی سره مرسته کوی .تاسی حق لرۍ چی د اپیل د مودی په اوږدو کی او یا  ۱۸کلنۍ ته تر
رسیدو پوری په بلجیم کی ژوند وګړۍ .که چیری ستاسی اپیل رد شی ،باید  ۱۸کلنۍ ته له رسیدو
سره سمالسی خبل اصلی هیواد ته ستانه شۍ.

الزیات
پوه شۍ

د بهرنیانو د قانونی النجو شورا د لویی کمیسارۍ د منفی پریکړو په اړوند
پریکړه کوی .د پریکړی د ډول په پام کی نیولو سره ،د اپیل بیالبیلی کړنالری
شتون لری .د بهرنیانو د قانونی النجو شورا خپلی پریکړی د د مفصلو دالیلو
په راوړلو سره صادروی .ال زیات معلومات په دغه سایټ
کی ولولۍ.

www.cgrs.be/en/international-protection/
appeals-procedures
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مثبت  :تاسی د مهاجرپه توګه ومنل شوۍ
د مهاجرد موقف د منل کیدو پریکړه  :تاسی د لویی کمیسارۍ له خوا د مهاجر په
توګه منل شوی یاست.

تاسی ته د استوګنی یوه لومړنۍ اجازه درکول کیږی چی د هغی پر بنسټ تاسی کوالی
شۍ چی د  ۵کلونو لپاره په بلجیم کی ژوند وکړۍ .کله چی تاسی دغه اجازه ترالسه کړۍ،
بیا ستاسی د کورنۍ غړی کوالی شی چی د فامیلی یوځای کیدو غوښتنه وکړی.
له پریکړی څخه  ۳۰ورځی وروسته تاسی ته د پناهندګۍ تصدیق درکول کیږی .دغه
تصدیق د لویی کمیسارۍ له خوا په اتومات ډول تاسی ته درلیږل کیږی.
که تاسی د مدنی احوالو اسنادو (لکه د زیږیدو تصدیق) ته اړتیا ولرۍ ،کوالی شۍ چی په
دی موخه یوه لیکلی غوښتنه په لویه کمیسارۍ کی «د منل شویو مهاجرینو او بی دولته
اشخاصو سره د مرستی برخی» ته وړاندی کړۍ .د مهاجرینو د سفر د پاسپورټ د ترالسه
کولو لپاره د خپلی استوګنی د ځای والیتی اداری ته مراجعه وکړۍ .د یوه منل شوی مهاجر
په توګه تاسی دا اجازه نلرۍ چی خپل اصلی هیواد ته سفر وکړۍ.

الزیات
پوه شۍ

تاسی د یوه منل شوی مهاجر په توګه د بلجیم د قوانینو تابع یاست .تاسی
باید د بلجیم د اتباعو په څیر د عین قوانینو اطاعت وکړۍ .تاسی کوالی شۍ
چی د خپلو حقوقو او وجایبواو همدغه راز د هغو اسنادو په تړاو چی تاسی
یی د منل شوی مهاجر توګه له لویی کمیسارۍ څخه ترالسه کوۍ ،الندنیو
سایټونو ته مراجعه وکړۍ:

www.cgrs.be/en/international-protection/refugee-status
www.cgrs.be/en/documents
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د پناهنده موقف څه پایله لری؟

مثبت  :تاسی ته د فرعی تحفظ
موقف درکړل شوی دی

()subsidiary protection
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د مهاجر د موقف د رد او د فرعی تحفظ د موقف ورکړه  :د مهاجر په توګه ستاسی د
منل کیدو لپاره کافی عناصر شتون نلری ،خو د جدی زیان د ریښتینی خطر د موجودیت
له کبله تاسی اوس مهال خپل اصلی هیواد ته ستنیدلی نشۍ.

د فرعی تحفظ موقف څه پایله لری؟
تاسی به د استوګنی  ۱کلنه لومړنۍ اجازه ترالسه کړۍ .دغه موده اوږدیدلی شی .ستاسی
کورنۍ کولی شی چی د فامیلی یوځای کیدو غوښتنه وکړی.
لویه کمیساری د فرعی تحفظ د موقف د لرونکو لپاره د مدنی احوالو اسناد نه صادروی.
که تاسی بهر ته د سفر تکل لرۍ ،باید اصوال د خپل هیواد له صادر کړی شوی پاسپورټ
څخه استفاده وکړۍ.

الزیات
پوه شۍ

د یوه زیرسن کس د اصلی هیواد ځینی قوانین ،ال هم د فرعی تحفظ په
لرونکو باندی د پلی کیدو وړ دی ،لکه په قانونی بلوغ او د واده په اعتبار
پوری اړوند قوانین .د زیاتو معلوماتو لپاره دغه سایټ ته مراجعه وکړۍ:
www.cgrs.be/en/international-protection/
subsidiary-protection-status
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دا به په
یاد لرم!
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اړیکــــــی
لویه کمیساری

Commissioner General for Refugees and Stateless Persons

Rue Ernest Blerot, 39
1070 BRUSSELS

ټلیفون:
فکس:
ایمیل:

+32 (0)2 205 51 11
+32 (0)2 205 50 01
cgvs.info@ibz.fgov.be

ویب سایټ:

www.cgrs.be

د زیرسنو لپاره د لویی کمیسارۍ یونت

لویه کمیساری د زیرسنانو لپاره یو همغږه کوونکی (کوردیناتور) لری .کوردیناتور د بی
مله بهرنیو زیرسنانو د پناه دغوښتنی اړوند په ټولو مسایلو باندی پوهیږی .دی ټولی دغه
شان غوښتنی له نږدی تعقیبوی .هغه سرپرستان چی د پناه غوښتنی د کړنالری په تړاو
پوښتنی یا کتنی لری ،کوالی شی د زیرسنانو له کوردیناتور سره اړیکی ونیسی.
ایمیل:

CGRA-CGVS.Mineurs@ibz.fgov.be

ټلیفون:

+32 (0)2 205 53 06

فکس:

+32 (0)2 205 50 05

لویه کمیساری د مهاجرت د یوی خپلواکی اداری په توګه له زیاتو بلجیمی ،اروپایی او
نړیوالو پارټنرانو سره ورځنۍ اړیکی لری.
په دغه سایټ کی نور معلومات هم ولولۍ:

www.cgrs.be/en/partners
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غواړۍ چی د لویی
کمیسارۍ په اړه
زیات معلومات
ولرۍ؟

زمونږ ویب سایټ
ته مراجعه وکړۍ:
www.cgrs.be
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