
 

   

 در تالش آوردنمردم افغانستان که   یها برا نهیگز

 هستند.  ایتانیبه بر  یشخانواده خو یاعضا
۲۰۲۲  اپریلنشریه   

 

  
  

:  به عوامل ذیل دارد  یبستگ ،  هستند  ایتانی بر  خویش بهخانواده    یآوردن اعضای که در تالش  هاافغان  برایها    نهیگز

زندگی    طیخانواده در خارج از کشور و شرا  یبا اعضاآنها  مهاجرت آنها، رابطه    چگونگی  ا،یتانیفرد در بر  تیوضع

و ما   ستیکامل ننکات    نیا؛ ولی باید گفت که  متشریح کرده ایرا  عمده    یوهایاز سنار  ی برخما    ،در سطور آتیآنها.  

  تا مشوره های حقوقی را از متخصصین دریافت نمائید. میکن یم هیتوصجداً 

 ست؟یچ یحقوق مساعدت

در حال حاضر  کمک کند.  حقوقی    یندگیو نما  مشوره هائه  ارا  یها  نهیتواند به پرداخت هز  یم  یحقوق  مساعدت

متاسفانه   انتقال دهند  ا یتانی به برکننده گانی که میخواهند اعضای خانوانده خویش را    درخواست  یبرا  یحقوقمساعدت  

این اداره    به  یدرخواستدریافت  پس از  به طور استثنایی  (  LAA)  یحقوقالی اینکه اداره مساعدت    ست،یدر دسترس ن

  لیوکهزینه به  شما قادر به پرداخت    در صورتیکه.  تصمیم اتخاذ نماید(  ECF)  ییاستثنا  ردموا  یمال  نیتامجهت  

ی تامین مالی موارد استثنایی درخواستاند تا در راستای    لیما   یحقوق  هیریاز وکال و موسسات خ   یبرخحقوقی نباشید،  

(ECF) .به شما کمک نمایند  

  

 یی ایتان یشهروندان بر

را   ییها نهیچه گزاز افغانستان  بریتانیاویریخانواده غ یآوردن اعضا  یبرا را دارند ایتانی بر یشهروندافغانهائیکه 

 دارند؟ 

  ی از اعضا  یبرخ  یبرا  توانند  ی، مهستند  ایتان یدر بر  ه بودناقام  اینامحدود    اقامه  یکه دارا  یافراد  ا،یتانیبر  شهروندان

عالوه  بدهند.    یخانوادگ یزایسال درخواست و  ۱۸سن    ریزاطفال  و    یزندگ  کیجمله شوهر، همسر، شرمنخانواده  

بسر میبرد و درخواستی را   ایتانیدر بر  آن عضو خانواده کهوجود دارد.    زین  یدرخواست  نهیهز  ل،یوک  یها  نهیهزبر  
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معلومات بیشتر .  سازدرا برآورده    طیشرا  ریارائه دهد و سا  را نیز  رابطه خود  اثباتیه  یرکامد  دیباتمویل می کند  

 .نمائید افتیدر درین لینکدرین رابطه را میتوانید 

دفتر امور خارجه، مشترک المنافع و  اتباع بریتانیاوی که هنوز در افغانستان هستند، باید موجودیت خویش را با  

گیرند شماره تماس  این  ثبت و راجستر نمایند و برای اخذ مشوره به    وبسایتاز طریق این    (FCDO)  بریتانیا  توسعه
+44 1908 516666 

 

 قرار دارندبشردوستانه  تیحما  تحتکه  یکسان ایپناهندگان 

  ی آوردن اعضا  یبرارا    ییها  نهیچه گزبسر میبرند،    ایتان یبشردوستانه در بر   تیحما  ای  یپناهندگافغانهائیکه تحت  

 خانواده خود از افغانستان دارند؟ 

مجدد خانواده  پیوستن یزایتوانند درخواست و یبشردوستانه هستند، م  تیحما ای یپناهندگتحت  ایتانیکه در بریافراد

سال خود را    ۱۸سن    ری زاطفال  و    یزندگ  کیجمله همسر، شوهر، شرمنخانواده  مشخص    ی را ارائه دهند تا اعضا

 آسانتر میباشد. ها زایو ریسا آن در تناسب با نیو قوانبوده  گانیها را یدرخواست اینگونه .اورندیببه بریتانیا 

  نه یآن هز  یکه برا  یی ها  یآورد و درخواستبه بریتانیا    ییاستثنا  طیشراتحت  توان    یخانواده را م  یاعضا  ریسا

 مهاجرت ارائه شود. نیخارج از قوان دیشود، بایپرداخت م

  

 چ یمجدد خانواده ه  پیوستن  یزایو  یکمک به درخواست  یبرا

ا  یحقوق  مساعدت مگر  ندارد   یی استثنا   طیشرا  نکهیوجود 

و  باشد  داشته  مالی تحت  ممکن    وجود  تامین  درخواستی 

  ی برخهرچند  اعطا شود.  مساعدت    (ECF)  موارد استثنایی

ها  درخواست کننده    نیبه کمک به ا  لیماحقوقی    یاز وکال

را صورت  صل  گانیبه  بر  بیهستند.    تواند یم  ایتان یسرخ 

خانواده پیوستن    یزایو  یهای  که درخواستیبه افرادبعضاً  

 رموفتکمیل نمودن  و  مدارک    یآورجمع   منجملهرا دارند،  

کند. ت، همکاری  مو یپال  ایو  ستون  یپر  ورپول،یها در لندن، ل

 بدست بیاورید. ازین لینک معلومات بیشتر را 

  
 

 

خانواده پیسوستن با  ی زایکه و ییخانواده ها یبرا ها پرواز در راستای ترتیب و تنظیم ایتانیسرخ بر بیصلهمچنان 

افغانستان متاسفانه در حال حاضر به    خدمات در   نیا   همکاری می نماید.اعطا شده است،    ایتانیسفر به بر  یآنها برا

 اخذ معلومات تازه درین رابطه لطفاً به وبسایت ما مراجعه نمائید.  یدرآمده است. برا قیحالت تعل

درآورده نمی بشردوستانه    تیحما  ای  یپناهندگ  شرایطتحت  هستند،    ACRSو    ARAP  های  تحت برنامهکه  یافراد

سطور شوند )به    یم  برنامه راجع  نیبه ا  ACRS  برنامه  ۲  ارجاع شماره  روند  قی که از طریبه جز افرادشوند،  

 (.شودمراجعه  ریز

  
 ا یتانیدر بر انیپناهجو

  هیهمسا  یکشورها  ای را از افغانستان    خویشخانواده   ی اعضاتا  وجود دارد    ایتانیدر بر  انیپناهجو  ی برا  ی ا  نهیگز  ایآ

 اورند؟ یب

  
  ا ی تانیرا به بر  خویشخانواده    یوجود ندارد تا بتوانند اعضا  انیپناهجو   یبرا  هیچ روشی  مهاجرت   نیدر قوان متاسفانه  

  ن یقوانخارج از  ،  خانوادهپیوستن مجدد    دهنده گان  درخواست  بهاند تا    لیما  در بعضی حاالت وکالی حقوقی.  اورندیب

درخواستی   ییاستثنا   د تا بطورنوجود داشته باشو قانع کننده    یقو  اریبس   لیدالبه شرطیکه  همکاری نمایند    ،مهاجرت

 آنها مدنظر گرفته شود.
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   ARAP –به افغانها کمک  پالیسی و  ییجابجا برنامه

  

 اورند؟یب ایتانیتوانند با خود به بر یخانواده را م یشده اند کدام اعضا  رفتهیپذ  ARAP برنامهکه در یافراد

  
  

برنامه  طیکه واجد شرایافراد م  ARAP  تحت  توانند یهستند 

را  سال    ۱۸اطفال وابسته زیر سن  و    یزندگ  کیهمسر، شر

تنها تحت  خانواده    یاعضا  ری . سااورندیب  ایتان ی با خود به بر

معلومات بیشتر درین خواهند شد.  انتقال داده ییاستثنا طیشرا

مربوط به "شهروندان افغان مربوطه"   مقرراتدر  مورد را  

 بدست آورده میتوانید.  نجایدرمهاجرت    نیوانبخش هفتم قدر  

تماس   در  دفاع  وزارت  با  میتوانید  شما 

و یا      localstaffafghanistan@mod.gov.ukشوید

تماس گیرید      ARAP contact formاز طریق این فورم

خانواده نزدیک  اعضای  و دریابید که آنها چگونه میتوانند با  

وکیل مهاجرتی  شما همکاری نمایند و یا هم تالش کنید و یک  

 تا شما را در درخواستی تان همکاری نماید. پیدا کنید

 
 

 

 خانواده چطور؟  یاضاف  ی اعضا

  
  نیز تقاضا نماید تا آنها   خویشخانواده    یاعضاسایر  برای    توانندیم  ی میدهنددرخواست  ARAP  برنامه  یکه برایافراد

برای شمولیت در  خانواده    ی اضاف  یاعضا  شایستگی  یابیارز  ی برا  یدیعوامل کل  .انتقال دهندبا خود به بریتانیا  را  

 فرد چگونگی وظیفوی  و    افراد  یخانوادگ  طیشراچگونگی    ،یروابط خانوادگ  تیک ینزدبرنامه متذکره عبارت اند از  

این  برای رهنمود مفصل به خانواده شده است.  یاعضا ی منجر به خطر براکه در افغانستان  ARAP شامل برنامه

تی را تکمیل و به ایمیل آدرس وزارت دفاع که درین فورم ارائه  شما میتوانید این فورم درخواس مراجعه شود.لینک 

 شده است ارسال نمائید. 

20211211-LOTR_Ap

plicant_Information_Template-V4 (003).docx
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=7WB3vlNZS0iuldChbfoJ5fowYYw5QlNLoVCT4OM_uPlUNUlWSzFITTBCVVpWT0k0VzZTMkFHWTdRMCQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=7WB3vlNZS0iuldChbfoJ5fowYYw5QlNLoVCT4OM_uPlUNUlWSzFITTBCVVpWT0k0VzZTMkFHWTdRMCQlQCN0PWcu
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   ACRS  – اسکان مجدد شهروندان افغان برنامه

  

 ؟شد رفتهیپذ  ACRS میتوان در برنامه  تحت چه شرایطی

افراد   نوع پروسه درخواستی برای آن وجود ندارد و چیهکه رایز ،متفاوت است ARAPبا برنامه  ACRSبرنامه 

 شوند.یمبرنامه راجع  نیبه اطریق ذیل از سه 

و در معرض خطر که    ریپذ  بیافراد آس .1

برنامه   بزرگ  تحت  وارد    هیتخلمقیاس 

  ی که از سو یکسان  نیشده اند. همچن  ایتان یبر

فراخوانده شده   هیتخل  یبرا  ایتانیدولت بر

رسیدگی پروازها  ولی نتوانستند به  بودند  

  و سفر کنند.

  

بهارآغاز   .2   یکمیساریا  ، ۲۰۲۲سال    از 

ملل    یعال سازمان  پناهندگان 

(UNHCR)    از   یپناهندگان که  را 

به اسکان    ازیو نفرار کرده اند  افغانستان  

دارند راجع    مجدد  متذکره  برنامه  به  را 

 . کردخواهد 

 

)قراردادی ها( قنسلگری   مانکارانی پبرای آنعده    ACRSبریتانیا تحت برنامه  سال اول، دولت  جریان  در   .3

ارائه  تهدید قرار دارند، فرصت   بلند  سطحکه در  Chevening النیو فارغ التحص GardaWorldبریتانیا، 

 دهد.یم

  

 یگروه در مراحل بعد  نیاز ا  ت یحما  جهت(  FCDO)  تانیایبر   مشترک المنافع و توسعهدفتر امور خارجه،  

 بدست بیاورید.  نجایدر دیتوانیرا م ACRS برنامه در مورد شتریب معلومات . معلومات ارائه خواهد کرد

  

 اورند؟یتوانند با خود ب یخانواده را منزدیک  ی اعضاکدام شده اند   رفتهیپذبرنامه  نیدر اآنهائیکه 

اطفال وابسته زیر  و   یزندگ  کی همسر، شرخواهند بود تا    طیواجد شراپذیرفته شده اند    ACRS  یکه در برنامهافراد

  خانواده  نزدیک  یهستند و از اعضا  ایتانیکه قبالً در بر  ACRS  شامل برنامه  افراد  را بیاورند.خود سال    ۱۸سن  

تماس    (FCDO)  بریتانیا  دفتر امور خارجه، مشترک المنافع و توسعه    تالش کنند و با  انندمیواند،    جدا شده  خویش

 آنها   یدرخواست کنند که برا  داخلههستند و از وزارت   طیواجد شراآنها  کینزد یهاکه خانواده شود  تائیدتا  رندیبگ 

ند تا آنها را درین زمینه همکاری وکیل مهاجرتی پیدا کن الش ورزند و یک  تتوانند    یم   نیصادر کند. آنها همچن  ویزه

 نماید. 

توانند  ب  تا وجود دارد    راهی،  بسر میبرند  ایتانیدر حال حاضر در بر  ACRS  یکه تحت برنامهافراد  آیا برای آنعده

 درخواست دهند؟خویش خانواده  یاضاف یاعضا برای انتقال 

  ا ی تانیدر حال حاضر در برکه    ACRS  شامل برنامه  افراد  یبرا  یمهاجرت  ریمس  ای  دهی   درخواستپروسه  نوع    چیه

 نیا  نهیگز  یگانه.  اورندیخانواده را با خود باضافی    یاعضاو  تالش کنند  از آن طریق  وجود ندارد تا  بسر میبرند  

مهاجرت    نیخارج از قوانفامیلی    یزایو  یدرخواست  تا شما را در  دیکن  دایپ   یمهاجرت  لیوک  کی  دیکن  یاست که سع

 ، همکاری نماید. ییاستثنا طیشراتحت 

 کنم؟ دایپحقوقی  لیوک میتوانم چگونه 

  

؛ به دیجستجو کن  ایتانیدر برحقوقی    لیوکجهت پیدا کردن     Law Societyی  انجمن حقوق  تیابسودر    دیتوان یمشما  

نموده  شهر خود را وارد    ا منطقه یو    ی( کدپستکود ) پستو  بروید    ر«ییدر حال تغ  یو کشورها  یحقوق  مسائیل»  بخش

 بپردازید.به جستجو 

  

تحت نظارت  حقوقی   ندهی، نماانترنتی  صفحه   ندریمشاور مهاجرت«    افتنی» یجستجوگزینه   قیاز طر دیتوان یشما م 

  گفته میشود   یکسانبه  مناسب  حقوقی    ندگانی . نمادی( را جستجو کنOISC)  ایتانیخدمات مهاجرت بر  ونیسیدفتر کم



5  

  

به    ی حقوقی بطور مستقیماز وکالتعدادی  هستند.  دارای مجوز    ۳  ای  ۲رده  و حفاظت در    یپناهندگکتگوری  که در  

نیز جستجو  انترنتی  صفحه    ن یدروکال    ی شورا  «حقوقی  لیوک  کی  افتنیصفحه »  قیدهند. از طریم  مشوره ارائه مردم  

 کرده میتوانید. 

 

  ( ابتکار افغان پرو بونو)نام    تحترایگان    یحقوقدهی  پروژه مشوره    کیپسیج  سیف  پناهندگان و    یحقوق  یبانی پشت

 قیاز طر  مراجعه نمائید و نیز می توانید  تیوبسا  نیبه ا  شتریب  اتیجزئبرای    دیتوان  یمشما  کرده اند.    ی راه انداز

 در تماس شوید.آنها  با  afghanprobono.org.ukscase@ این ایمیل آدرس 

mailto:cases@afghanprobono.org.uk

