
 (21.09.2021) 2021/ 21/09تاریخ به روز رسانی: 

  2021/ 07/09و گواهی مورخ    خانهگواهی سفارتنماید:  افغانستان در حال حاضر پاسپورت صادر نمی  خانهسفارت •

 2 خانهگواهی سفارت : (07.09.2021)

 ها را شخصاً بگیرید. کنیم، این گواهیپیشنهاد می •

پذیر است!  دور تذکره و پاسپورت نزد قونسلگری افغانستان در مونیخ همچنان )به صورت محدود( امکانص  اما: •

در ایمیلی اعالن   (13.09.2021)  13/09/2021همانگونه که قونسلگری جمهوری اسالمی افغانستان در تاریخ  

افغانستان نیز به کار خود ادامه داده و برای به دست گرفتن قدرت توسط طالبان در  داشته، قونسلگری پس از  

   باشد:های قونسلی )با محدودیت( در دسترس میتمامی سرویس

توان همچنان به صورت آنالین ارائه نمود. به محض  های مربوط به صدور تذکره را میدرخواست  تذکره:  -

تذکره وجود خواهد داشت. لذا امکان    و تایید درخواست، امکان تحویلشروع به کار مجدد ادارات در افغانستان  

 ایجاد اوان انتظار در حال حاضر وجود دارد. 

های مربوط به صدور یک پاسپورت افغانستانی نیز همچنان امکان ارائه دارند. اما  درخواست  پاسپورت ملی:  -

ها نیز امکان  ورتها وجود ندارند. این بدان معناست که برای پاسپدر حال حاضر مواد الزمه برای طبع پاسپورت

 وجود دارد.   کشالایجاد اوان انتظار 

  

آنالین تاریخ  تبادل  -افغانستان-محتوای  رسانی    (06.09.2021)  06/09/2021در  روز    21/09/2021)به 

(21.09.2021) :) 

 ما به زودی محتوای این تبادل را به لسان دری نیز در اختیار قرار خواهیم داد.  

 خروج از افغانستان  •

آلمان پروازهای تخلیه از افغانستان را متوقف نموده است. ما در حال حاضر معلومات نداریم   (27.08) 27/08از تاریخ 

 ها را از افغانستان و کشورهای همسایه تخلیه خواهد کرد.   که، آلمان آیا، چه اوان و به چه میزانی مجدداً انسان

مورد   217توانست جمعاً    (03.09)  03/09اریخ  در ت  Pro Asylنهاد  اند.  نفرهای ملزم به تخلیه، بسته شدههای،  لیست

   پذیر نشد.  را ارائه نماید. بیش از این امکاندیگر 

آینده   وزارتطبق معلومات   امور خارجه، دولت فدرال در صدد است تا خروج را من جمله برای نیروهای محلی در 

 پذیر نماید.   امکان

 ارسال نمایید. (AA)امور خارجه  وزارتهمچنان یک اعالم خطر به نماییم که لذا ما پیشنهاد می

 باشد:البته این گزینه تنها برای موارد ذیل صادق می

 هاآلمانی •

 نیروهای محلی  •

 ایخانواده هسته •

اقدام تخلیه ارتشی، نفرهای افغانستانی دچار خطر ویژه و شناسایی شده توسط دولت فدرال که برای آنها تا انتهای   •

 یک خروج با ارتش در نظر گرفته شده است )با آنها ارتباط برقرار خواهد شد(.  

 

 

 



ها ی دیگری از طرف دولت فدرال برای افغانستانیی پذیرش بشر دوستانهبرنامههای مذکور در حال حاضر  به جز گزینه

 وجود ندارد.

 اعالم را به کجا ارائه دهم؟ 

های کامل خود )کت نمبر  در حال حاضر هنوز در افغانستان حضور دارید، دادهتبعه آلمانی  در صورتی که به عنوان یک  
 باشد: پذیر میذیل امکان  لینکدرج نمایید. دسترسی به سایر معلومات از طریق    afg.diplo.deپاسپورت( را تحت آدرس  

.panel-2-2478452-amt.de/de/service/afg?openAccordionId=item-https://www.auswaertiges 

  

آلمان: در صورتی که هنوز در افغانستان    (Aufenthaltstitel)نیروهای محلی دارای ویزایی معتبر و عنوان اقامت  برای  
پذیر دسترسی به سایر معلومات از طریق لینک ذیل امکان  حضور دارید، با کارفرمای قبلی خود ارتباط برقرار نمایید.

 باشد:می
panel-3-4247845-amt.de/de/service/afg?openAccordionId=item-https://www.auswaertiges 

   

اید، دریافت ننموده  پذیرش هستید، اما هنوز ویزا نیروی محلی سابق دارای یک پاسپورت و تایید  در صورتی که به عنوان  
دسترسی به سایر معلومات    (.و غیره  BMZ, BMVgاید ارتباط برقرار نمایید )ای که برای آن شاغل بودهلطفاً با موسسه

 باشد:پذیر میاز طریق لینک ذیل امکان
panel-4-2478456-amt.de/de/service/afg?openAccordionId=item-https://www.auswaertiges 

  

عنوان   پذیرشبه  تایید  بدون  محلی  محلی می  نیروی  نیروهای  )دادرسی  اصطالحاً  اساس  بر  درخواستی  توانید 
„Ortskräfteverfahrens“ ی شغلی شما قبل از سال  باشد که، رابطه ( ارائه دهید. این مسئله تنها در صورتی صادق می

با کارفرمای سابق خود )برای مثال:    2013 برای درخواست  باشد.لطفاً  نیافته  ارتباط  و غیره(    BMZ, BMVgخاتمه 
 باشد: پذیر میدسترسی به سایر معلومات از طریق لینک ذیل امکان برقرار نمایید.

panel-5-8247845-amt.de/de/service/afg?openAccordionId=item-https://www.auswaertiges 

   

نیازمند حفاظت ویژه، که توسط دولت فدرال تا اتمام اقدام تخلیه ارتشی به عنوان دچار خطر    یهاافغانستانیآن دسته از  
فعاالنه مورد ارتباط قرار خواهند   در صورتی که برای آنها یک تایید پذیرش وجود داشته باشد،  اند،ویژه شناسایی گشته

 باشد:پذیر میدسترسی به سایر معلومات از طریق لینک ذیل امکان .گرفت
panel-6-2478462-amt.de/de/service/afg?openAccordionId=item-https://www.auswaertiges 

  

)مثاًل برای تحصیل در پوهنتون( بوده یا در حال حاضر یک  عنوان اقامت آلمانی معتبر  با    افغانستانی  در صورتی که یک
برای شما جاریست، نمایندگان خارج از کشور    (Familienzusammenführung)دادرسی مربوط به پیوستن به خانواده  

ها و منظور پردازش درخواست   توانند شما را در چهارچوب امکاناتتان و طی همکاری با ادارات داخلی آلمان بهما می
 باشد:پذیر میدسترسی به سایر معلومات از طریق لینک ذیل امکان  خروج به آلمان پشتیبانی نمایند.

panel-7-2478658-vice/afg?openAccordionId=itemamt.de/de/ser-https://www.auswaertiges    

 

 توانید به سایت سرویس وزارت امور خارجه مراجعه نمایید:برای معلومات بیشتر می

amt.de/de/service/afg-https://www.auswaertiges 

https://www.auswaertiges-amt.de/de/service/afg?openAccordionId=item-2478452-2-panel
https://www.auswaertiges-amt.de/de/service/afg?openAccordionId=item-2478452-2-panel
https://www.auswaertiges-amt.de/de/service/afg?openAccordionId=item-2478456-4-panel
https://www.auswaertiges-amt.de/de/service/afg?openAccordionId=item-2478458-5-panel
https://www.auswaertiges-amt.de/de/service/afg?openAccordionId=item-2478462-6-panel
https://www.auswaertiges-amt.de/de/service/afg?openAccordionId=item-2478658-7-panel
https://www.auswaertiges-amt.de/de/service/afg


 فورمه به منظور انتقال به وزارت امور خارجه در اینجا:

 https://www.fluechtlingsrat-mv.de/afghanistan-unterstuetzung-fuer-deutsche -

staatsangehoerige-und-schutzbeduerftige/7557/ 

 باشند. پذیر میداخل افغانستان مجدداً امکان غیرنظامی پروازهای

 Heiko)منبع:    گیرند.انجام می  ربه مقصد دوحه/قط  مجدداً پروازها(:  (09.09.2021)  2021/ 09/09)رسانی  به روز  

Maas  درTagesthemen   (08.09.2021) 08/09/2021مورخ)   

  

 خروج از کشورهای همسایه  •

  گیرد.عبور به پاکستان انجام میوان گاهی ا ند.ها به کشورهای همسایه بسته هستسرحداغلب 

 پذیر است.پیوستن به خانواده از این طریق امکاناگر اوراق صحیح باشند، 

AA  :  شور  خارج از ک  هایبه نمایندگیبه منظور پیوستن به خانواده  را    ویزای خود  هایدرخواست"در این بین نفرهایی که

به شدت در حال  ت فدرال  در حال حاضر دول  دهیم.نیز مد نظر قرار می  دهند،ارائه می  آباد  آلمان در دهلی نو و اسالم

ویزا    هایافغانستانی در پردازش درخواست  هایرایط بهتری را برای اعضای خانوادهش  متوانی ونه می گ چ  ،بررسی است که

 ".فراهم نماییم

 نکات وزارت امورد خارجه: 

 ریسک شخصی •

 داخل افغانستان وجود ندارد.  جاییامکان پشتیبانی قونسلی در جابه •

امور خارجه در عرضه   "در صورتی که  • فراهم    یامکاناتی برای وزارت  پیشنهادات خروج سازماندهی شده 

  "فعاالنه ارتباط برقرار خواهیم کرد.در این راستا اتباع آلمانی  اگردد، ما ب

و  در این صورت باید به یکی از    ندگیرمورد ارتباط قرار می  راجستر هستند  ی که به عنوان دچار خطرنفرهای •

 مراجعه کنند. (اسالم آباد، دهلی نو) هاسفارتخانه

 .(Don't call us. We'll call you)با ما تماس نگیرید. ما با شما تماس خواهیم گرفت  : گیری نتیجه

 : هاسفارتخانه

 de-https://teheran.diplo.de/irایران:   •

 de-https://duschanbe.diplo.de/tj تاجیکستان: •

 de-https://taschkent.diplo.de/uz ازبکستان: •

 de-https://pakistan.diplo.de/pk پاکستان:  •

 de-https://india.diplo.de/in ن: هندوستا  •

 de-https://doha.diplo.de/qa قطر: •

  

 متعاقب  به صورت ویزا پروسه •

 ودی مورد استفاده قرار گرفته استتا حدو در تخلیه  پذیر بودهاساساً امکان •

 وجود دارد.  ویزا یمعافیت از پاسپورت و وظیفه در موارد نجات، یک •

o internet.de/aufenthv/__14.html-im-https://www.gesetze 

o internet.de/aufenthv/__29.html-im-https://www.gesetze 

  

https://www.fluechtlingsrat-mv.de/afghanistan-unterstuetzung-fuer-deutsche-staatsangehoerige-und-schutzbeduerftige/7557/
https://www.fluechtlingsrat-mv.de/afghanistan-unterstuetzung-fuer-deutsche-staatsangehoerige-und-schutzbeduerftige/7557/
https://teheran.diplo.de/ir-de
https://duschanbe.diplo.de/tj-de
https://taschkent.diplo.de/uz-de
https://pakistan.diplo.de/pk-de
https://india.diplo.de/in-de
https://doha.diplo.de/qa-de
https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthv/__14.html
https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthv/__29.html


 در آلمان  هاافغانستانی •

 ( مشاهده باالبرای پذیرش وجود ندارد ) ایبرنامه •

کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگی و پناهندگان    ق   ح  م  صرف برای نفرهای  خانواده همچنان    پیوستن به  حق •

 (GFK) پناهندگان

 حفاظت کمکی  موردنفرهای قانون اقامت تنها برای  a36پیوستن به خانواده طبق ماده  دیدصالح •

 . کندعمل نمی MVدر  (RA Hubert Heinold)قانون اقامت  22" طبق ماده (Lösung)"راه حل  •

 .  (اهده باالمشافغانستانی از سفارتخانه افغانستان در برلین وجود ندارند ) هایرتپاسپوثانوی تا اطالع 

  پاسپورت  هاوالده  در صورتی که  ؛ نماینددریافت می  یدر راجستر تولد  را  موارد راجستر  صرفتماالً  ن احنوزادا •

 وجود ندارد.  ( سند تولدیتذکره )نداشته باشند، 

 نمایند. میرا تقاضا ست پناهندگی ارائه درخوا ادارات خارجیانتمدید اقامت یا درخواست اقامت:  •

 . مشاوره نمایید! باشدیدی مفید نمهر مور ین مسئله درتوجه: ا

mv.de/beratung/-https://www.fluechtlingsrat 

 

 (Duldung)مل نفرهای دارای اقامت تح •

o دیپورت شوند  توانندنمی 

o طبق ماده    هاتقلیل سرویسa1  تمدید اقامت در  ویس پناهجویان به دلیل سوء استفاده حقوقی  قانون سر  

  باشد.اکنون مجاز نمی

o .مجوز اشتغال باید اعطا گردد 

o   اقامت تحمل(Duldung)     نوع„light“    طبق مادهb60    عادی طبق    اقامت باید به اقامت تحملقانون

 قانون اقامت تغییر یابد.  a60ماده 

o   حق ماندن  بررسی: امکان(Bleiberecht)  یا اقامت تحمل  (Duldung)    طبق مادهc60    یاd   قانون

 ؟اقامت

o ست حق ماندندرخوا 

o  باشد. در حالت تعلیق میحمایت در بازگشت 

  

 یدادرسی پناهندگی / دادرسی تبع  •

o باشد. در اداره مهاجرت و پناهندگان فدرال در حالت تعلیق می ها تصمیمات پناهندگی افغانستانی 

o اند. اداره مهاجرت و پناهندگان فدرال تغییر پیدا نکرده گیریاصول تصمیم 

o خ می ،صبر کنید  چگونه است.ان انتخابات مجلس ملی آلم ینتیجهو  ددهتا ببینیم در افغانستان چه ر 

o نمایند. گیری نمیتصمیم نیز هامحکمه 

o قانون اقامت: صبر کنید، شاید   60(  5) ت در برابر دیپورت طبق ماده  بر حفاظ  هاپیشنهادات محکمه

دادرسی تبعی صورت سعی بر  در این صورت باید بعداً    .پذیر گرددگان امکانپناهند   ازحفاظت  یک  

 گیرد. 

o تحمل! صبر کنید!   های جاری:برای دادرسی ریگینتیجه 

o  های تبعی نیز وجود داردکشال گشتن دادرسیاما امکان  

o "منحصر به فرد وضعیت تهدید ،  سازی شرایط تغییر یافته" مستندجنگاز لین اصلی  هاییخط 

o (15.08.2021) 15/08/2021: موعد مقرر برای دادرسی تبعی 

o  از اکنون استفاده کنید! برای بررسی دقیق و آمادگی ماه 3کمتر از  زمانی   ی  بازهاز   

o   بررسی: آیا یک حق ماندن یا اقامت تحمل طبق مادهc  60    یاd  پذیر است؟امکان  تر، سریعقانون اقامت 

https://www.fluechtlingsrat-mv.de/beratung/

