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افغانستاندربحرانتأثیرتحتوھستندحقوقیکمکدنبالبھکھافرادیبرایراکلیدیاطالعاتاطالعات،برگھاین
قرار گرفتھ اند، ارائھ می کند.

این شامل افرادی می شود کھ در حال حاضر:

در ھند درخواست پناھندگی/حمایت نموده اند;.1

در افغانستان (یا کشور دیگر) ھستند و می خواھند بھ ھند نقل مکان کنند..2

جمعافغانستاندربحرانازناشیقانونینیازھایازحمایتبرایحقوقیمدافعانازایمجموعھتوسطمعلوماتاین

خواھیدمیکھمنابعییارسانیروزبھگونھھرداشتنصورتدراست.شدهآوری

بگیرید.تماسgrfpledge@pilnet.orgبالطفاًشود،شامل

PILnet، APNOR، APRRN،وAMERAشمااگرامانیستند،مستقیمارجاعیاقانونیھایکمکارائھبھقادر
ھایکمکدھندگانارائھلیستلطفاًدارید،نیازحقوقیکمکبھکھھستیدتابعیتبدونفردیامھاجرپناھجو،یک

مورددررابیشترجزئیاتمی توانیدتماس،اطالعاتبرعالوهببینید.پاییندرراآنھاتماسجزئیاتومحلیحقوقی
UNHCRکشوریصفحاتپوششتحتکشورھایدرمحلیحقوقیھایکمکدھندگانارائھ Helpحقوقیا

AMERAدریابیدتبعید،در.

دارندحضورھنددرحاضرحالدرکھافراد

ھستند و می خواھند بمانند، می توانند اطالعاتی درباره گزینھ ھا در اینجا بیابند:

وضعیت پناھندگی●

oمتحدمللسازمانپناھندگاننمایندگیتوسطافغاناتباعبرایپناھندگیوضعیتھایدرخواستھند،در

)UNHCR(شود.میتعیین

UNHCRدرنامثبت-روندمورددراطالعاتالف.

قراریکخود،محلدرھمکاردفتریاوUNHCRباتماسازپسھستند،نامثبتدنبالبھکھافرادی.1

مالقات برای مصاحبھ ثبت نام از راه دور یا حضوری دریافت خواھند کرد.
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با18001035635رایگان:تلفنشمارهیاوindne@unhcr.orgآدرسایمیلطریقازتوانیدمی.2

UNHCRھمچنانبگیرید،تماس7303154009;9810173130کمکی:خطبایاوشوید.تماسبھ

9910238605شماره ھایباملل،سازمانپناھندگانعالیکمیشنریاجراییھمکار،SLICبامی توانید

شدهذکرھایمکاندراگرنمائید.ایمیلreg.rri@hrln.orgآدرسبھیابگیریدتماس9910238471و

ذیل ھستید، لطفاً این دستورالعمل ھا را دنبال کنید.

شوید:تماسبھGNMSبالطفاًجدید، نامثبتدرخواست ھایھمھبرای:ماھاراشتراگوا،در.3

بنویسید.ایمیلgnmspune@gmail.comبھیا020-26699460

9100319411شوید:تماسبھSCIبالطفاًجدید، نامثبتھایدرخواستھمھبرای:Telanganaدر.4

.بنویسیدrrhelpdesk@savethechildren.inبھیا

UNHCRبالطفاجدید،نامثبتھایدرخواستتمامبرای:کارناتاکاوپرادشآندراکراال،نادو،تامیلدر.5

04424461732،04424461735بگیرید:تماسچنای

UNHCRدفتربھبایدشدید،خواستھنامثبتوحضوریمصاحبھبرایاگر.6 Vikas Puriنودھلیدر

,C-543Aآدرس:کنید.مراجعھ Vikas Puri, New Delhi-110018.شھریقطارایستگاهنزدیکترین

Janakpuri West.است

ازخانوادهاعضایھمھاولیھاطالعاتملل،سازمانپناھندگانعالیکمیشنرینام،ثبتمصاحبھزماندر.7

دورراهازنامثبتمصاحبھکھدارداینبھبستگیکرد.خواھدآوریجمعراتولدتاریخسن،نام،جملھ

خودسوابقبرایاعضاازیکھرچھرهازاستممکنھمچنانآنھاشود،میانجامحضورییا(آنالین)

طوربھھمچنانمللسازمانپناھندگانعالیکمیشنریکنند.کلیکھاعکسروییابگیرندشاتاسکرین

جملھازباشید،داشتھاستممکنکھھاییپذیریآسیبوافغانستانازشماپروازدالیلخواھدمیخالصھ

تذکرهویزا،(پاسپورت،شمامدارکبھھمچنانآنھابداند.راغیرهوجدیصحیوضعیتزن،بودنمجرد

پسکنید.ارسالآنازھاییعکسکھبخواھدشماازاستممکنودید،خواھدغیره)ووظیفھتحصیل،،

از این، قرار مالقاتی برای دریافت اسناد عدم رسیدگی خود از دفتر دھلی نو بھ شما داده می شود.

خودمکانیموقعیتاساسبربایدھستند،آنتمدیددنبالبھودارندراشدهگرفتھنظردراسنادقبالًکھافراد.8

با شماره ھای فوق تماس گرفتھ و پس از گرفتن نوبت، جھت تمدید مدارک خود بھ دفتر دھلی نو اقدام نمایند.

).RSD(پناھندگیوضعیتتعیینمصاحبھ-فرآیندمورددراطالعاتب.

UCC/Blue(نظرتحتاسنادنام،ثبتازپس.1 Card(زمانوتاریخکھمالقاتیقرارنامھھمچنانو

برکھاستشماRSDاولیھمصاحبھمصاحبھ،اینشود.میصادرشمابرایکندمیذکرراشمامصاحبھ

بھپناھندهعنوانبھراشماآیاکھگرفتخواھدتصمیممللسازمانپناھندگانعالیکمیشنریآناساس

رسمیت بشناسد یا خیر.
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ویدیویی/تلفنیھایتماسطریقاز(آنالین)دورراهازبعدیاطالعتاحاضرحالدرRSDھایمصاحبھ.2

برگزار می شود.

ازتفصیلبھبازگردید،کشوربھتوانیدنمیچرااینکھوافغانستانترکدالیلمورددر،RSDمصاحبھدر.3

خانوادهاعضایتمامباشد.بیشترتواندمیاماکشدمیطولساعت3تقریباًمصاحبھشد.خواھدسوالشما

شد.خواھندمصاحبھمرحلھایندرسال11باالی

میطولسالیکحداقلواستطوالنیمللسازمانپناھندگانعالیکمیشنریزمانیجدولحاضر،حالدر.4

نیزگیریتصمیمبندیزمانبرعالوه،باشد.داشتھRSDمصاحبھشدهنامثبتتازهپناھجویھرتاکشد

طوالنی است و ممکن است حداقل یک سال طول بکشد تا تصمیمی در مورد درخواست خود دریافت کنید.

oً را ببینید.اینجاجھت معلومات بیشتر در مورد روند پناھندگی لطفا

میزندگیویزانوعھرباھنددرکھافغاناتباعبھکھکرداعالم2021سپتامبر2تاریخبھھندکشورداخلھوزارت:نوت

کند.میتمدیدرایگانصورتبھراویزابعدی،سفارشاتزمانتا)FRRO(خارجیانایمنطقھثبتادارهکنند،

FRRO/FROتوجھبادھد.نمیداخلھاموروزارتقبلیتاییدبدونراھندمرخصیاخطاریاخروجاجازهآنھابھمربوطھ

سازمانپناھندگانعالیکمیشنریدرنامثبتبھمایلاگرھستند،ویزاگونھھرتحتھنددرکھافغان ھاییموضوع،اینبھ

دسامبر9درپاسخیدرخارجھاموروزارتنمایندهکنند.مراجعھFRROبھخودویزایتمدیدبرایبایدنیستند،ھنددرملل

اتباع4557بھکھداشتاظھاربودند،شدهحمایتالذکرفوقفرمانتحتکھھاییافغانتعدادبھصبھاراجیادر2021

ملیت،جنس،مذھب،نژاد،دالیلبھکھشودمیاعطاافغانیاتباعبھاقامتویزایاست.شدهاعطااقامتویزایافغانستان

ایندارند.اذیتوآزارازثابتیترسافغانستاندرسیاسیعقایدیاخاصاجتماعیگروهیکدرعضویتقومی،ھویت

احتمال وجود دارد کھ در حال حاضر، تعداد بیشتری از اتباع افغانستان با ویزای اقامت وجود داشتھ باشد.

برای راھنمایی در مورد فرآیند درخواست، لطفاً بھ بخش "کمک حقوقی رایگان" در زیر مراجعھ کنید.

کھ میخواھند بھ ھند نقل مکان کنندمعرض خطرافراد در

زیرمواردبرایتوانندمیدارند،قرارخطرمعرضدروھستندکشورھا)سایر(یاافغانستاندرحاضرحالدرکھافرادی
:درخواست دھند

o[ویزا]
نامبھراالکترونیکیویزایازجدیدیدستھ2021آگیست17درھنددولت-درخواستمعیارھای●

"E-Emergency X-Misc Visa"بھورودبرایویزهھایدرخواستسریعپیگیریجھتھا،افغانبرای

است.بیشتریاساعت72ویزااینپردازشزمانکرد.اعالمراھند

باکشورازایمنعبوروھندویزایدریافتنحوهمورددراطالعاتآخریندریافتبرایتوانیدمیھمچنان●

نزدیکترین سفارت ھند بھ تماس شوید.
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بیابید.اینجادرتوانیدمیراX-Miscاضطراریویزایفرم●

وزارتتوسطھا،افغانھایدرخواستھماھنگیبرایافغانستانویژهتماسنمبریکروند:مورددرراھنمایی●

آدرسبھیاشویدتماسبھ 919717785379+کمکبرایلطفاًاست.شدهایجادھندوستانخارجھامور

MEAHelpdeskIndia@gmail.comبھبیشتراطالعاتبرایتوانیدمیھمچنانکنید.ایمیل

https://eoi.gov.in/kabul/کنید.مراجعھ

برای راھنمایی در مورد فرآیند درخواست، لطفاً بھ بخش "کمک حقوقی رایگان" در زیر مراجعھ کنید.

کنندمکاننقلھندبھخانوادگیھایپیوندباخواھندمیافرادیکھ

نقلخواھندمیواستھنددرشانخانوادهاعضایوھستنددیگر)کشورھای(یاافغانستاندرحاضرحالدرکھافرادی

مکان کنند:

افرادی کھ در حال حاضر در افغانستان (یا سایر کشورھا) ھستند می توانند برای موارد زیر درخواست دھند:

o[ویزا]

نامبھراالکترونیکیویزایازجدیدیدستھ2021آگیست17درھنددولت–درخواستمعیارھای●

"E-Emergency X-Misc Visa"بھورودبرایویزاھایدرخواستسریعپیگیریجھتافغاناتباعبرای

است.بیشتریاساعت72ویزااینپردازشزمانکرد.اعالمھند

باکشورازایمنعبوروھندویزایدریافتنحوهمورددراطالعاتآخریندریافتبرایتوانیدمیھمچنان●

نزدیکترین سفارت ھند تماس بگیرید.

بیابید.اینجادرتوانیدمیراX-Miscاضطراریویزایفرم●

وزارتتوسطھا،افغانھایدرخواستھماھنگیبرایافغانستانویژهتماسنمبریکروند:مورددرراھنمایی●

آدرسبھیابگیرید،تماس 919717785379+شمارهبھکمکبرایلطفاًاست.شدهایجادھندخارجھامور

MEAHelpdeskIndia@gmail.comبھبیشتراطالعاتبرایتوانیدمیھمچنانکنید.ایمیل

https://eoi.gov.in/kabul/کنید.مراجعھ

برای راھنمایی در مورد فرآیند درخواست، لطفاً بھ بخش "کمک حقوقی رایگان" در زیر مراجعھ کنید.

X-miscویزایکھافغان ھاییازتعدادصبھا،راجیادرپاسخیدر2021دسامبر9تاریخبھخارجھ،اموروزارتنماینده

بینپروازانجامعدمدلیلبھحال،اینبااست.کردهگزارشنفر200رابودندنمودهدریافتالکترونیکیاضطراری

افغانستان و ھند، کسانی کھ ویزا دارند نتوانستھ اند از مزایای مشابھ بھره مند شوند.

کمک حقوقی رایگان
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سازمان ھا یا ارائھ دھندگان خدمات حقوقی زیر می توانند با کمک حقوقی رایگان پشتیبانی کنند:

)M.A.P(پناھندگیومھاجرتپروژه●

RSDسیستمدرراحقوقیمشاورهوحقوقیوکالتبعدبھنامثبتمرحلھازM.A.Pتخصص:یاخدماتانواع

UNHCRدھدمیارائھ.

●M.A.Pدادهتلفنشمارهیاآدرسطریقازآنھاباتماسامکانعدمصورتدرتاکندکمکپناھجویانبھتواندمی

شده با کمیشنری عالی پناھندگان سازمان ملل متحد در تماس باشند.

●M.A.Pنوشتنوتجدیدنظرفرمنام،ثبتفرممانندھاییفرمکردنپرنحوهمورددرپناھجویانبھتواندمی

درخواست ھای بازگشایی مشاوره دھد.

●M.A.PفرآیندھایتماممورددرتواندمیRSDبازگشایی.ونظرتجدیدبھرابطھدردھد،مشاورهشمابھ

دھد.ارائھکاملقانونیوکالتوکند،کمکخاصپناھندگیھایدرخواستبرایتواندمیM.A.Pمواردیدر●

برایراآنھاتاکندمیھمکاریپناھجویانبابگیرد،عھدهبھراایپروندهM.A.Pاگرکھمعناستبداناین

ھمچنانM.A.Pکند.تھیھآنھاپروندهازحمایتدرUNHCRبرایرااسنادیونمودهآمادهRSDمصاحبھ

بامراجعینطرفازوکندمیھمراھیمللسازمانپناھندگانعالیکمیشنریبھمصاحبھطولدرراپناھجویان

UNHCRکند.میپیگیری

●M.A.PفرآیندازمرحلھھردرراکاملنمایندگیتواندمیRSDدھد.ارائھ

استکسانیشاملاینھاکند.وصلخدماتدھندگانارائھسایرباراپناھجویانتواندمیM.A.Pتماس،اولیندر●

وتعلیماجتماعی،روانیمشاورهکھکسانیمیکنند،ارایھ)راMSF(روانیصحتمشاورهبھمرتبطSGBVکھ

کردنپیدادرمھاجرینبھکھکسانیدھند،میارائھ)BOSCO(صحیھایمراقبتبامرتبطخدماتوتربیت

اموردرمھاجرینبھتوانندمیکھکسانی،)ICRC(کنندمیکمکسومکشورھاییااولکشوردرشانعزیزان

خانوادهبامجدداتحاددنبالبھاستممکنکھکسانیآخردروکنند.کمک)SLIC(اخراجوبازداشتبھمربوط

).IRAP(باشندغیرهوفرانسھسوئدن،آمریکا،متحدهایاالتمانندسومکشورھایدرشانھای

●M.A.PروندازمرحلھھردرمللسازمانپناھندگانعالیکمیشنریباپناھجویکطرفازتواندمیRSDکند.برقرارارتباط

مصاحبھازپسنتایجمورددرجووپرس،RSDھایمصاحبھدرتسریعمانندموضوعاتیباپناھجویانطرفازتوانیممیما

RSD،روانی-اجتماعی،نیازھایآموزش،بھداشتی،ھایمراقبتمورددرجملھازفوریحفاظتینیازھایمورددرمداخلھ

ارتباط در مورد موضوعاتی مانند ھزینھ ھای خروج و برای اپلیکیشن.

ھستندUNHCRدرنامثبتبھمایلکھافغانیاتباعارجاع:معیارھای○

/https://www.migrationandasylumproject.orgسایت:وب○

cases@aratrust.inایمیل:○ / office@aratrust.in

911141325108+/919711128603+تماس:شماره○

ظھر.ازبعد5:30تاصبح9:30کاری:ساعت○

●SLIC
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مشاوره حقوقی و کمک با مراجعھ بھ پولیس برای تشکیل پرونده در مورد جرایم رخ داده در ھند،انواع خدمات یا تخصص:

بازداشت ھا، تھدید بھ اخراج و پرونده ھای در حال انجام در محکمھ ھای ھند.

ھند.UNHCRدرشدهثبتپناھجویانارجاع:معیارھای○

www.hrln.orgسایت:وب○

contact@hrln.orgایمیل:○

911124378854or+تماس:شماره○ 79 855

ظھرازبعد5تاصبح9کاری:ساعت○

مفیدمنابعسایر

oMSF Umeed Ki Kiran Clinic

وجنسیخشونتازدیدهآسیبافرادبرایراایمحرمانھورایگاناجتماعیروانیوپزشکیحمایتکھOPDکلینیکیک

کھافرادیبھملیت،یامذھبیعقایدنژاد،جنسیت،سن،لحاظازتبعیضگونھھیچبدونآنھادھد.میارائھ)SGBV(جنسیتی

تحت تأثیر خشونت ھای جنسی و جنسیتی قرار گرفتھ اند، خدمت می کنند.

oسایت:وبhttps://ukkdelhi.org/

o:01127642481/18001021075تلفن

o:ایمیلdelhi-reception@oca.msf.org

o:آدرسA 20, Mahindra Park, Jahangirpuri, New Delhi 110033

oاحمرحاللالمللیبینکمیتھ)ICRC(

Trace«برنامھطریقازمی توانداحمرخاللبین المللیکمیتھ the Face«درشانعزیزانوخانوادهاعضاییافتنبھ

خانھ یا کشورھای سوم  کمک کند.

911142211000+تلفن:○

,A-49آدرس:○ Vasant Marg, Vasant Vihar, New Delhi – 110057, INDIA

oBOSCO

متحدمللسازمانپناھندگانعالیکمیشنریاجراییشریکنودھلیعملیات)،واجتماعینگرانیبرایBOSCO(سازمان

)UNHCR(بوگال،دارددھلیاطرافدرمرکز3واست،پناھندگانبھکمکبرنامھبرای)ویکاسپوری).وناگارمالویا

حمایتآموزشی،وتعلیمیبرنامھاجتماعی،روانیحمایت،صحیخدماتازعبارتندبرنامھاینتحتشدهارائھخدمات

معیشتی، کلپ ورزشی جوانان و ھماھنگی جمعی.

oسایت:وبhttps://boscodelhi.in/
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o:ایمیلdelhi-reception@oca.msf.org

o:آدرسBhogal Center, 1-1/6A, Shastri Market, Temple Road, Jangpura Bhogal, Phone

No. 011 – 24377911

o:مرکزآدرسMalviya Nagar، 147A،قریھKhirki، Malviya Nagar،انتخابخریدمرکزروبروی

29542507،8287753677-011نمتیشمارهChoppalماندیرباباسرکنزدیکوواکشھر

o:ویکاسپوری،مرکزآدرسWZ-83،،8882971826تلفنشمارهویکاسپوری،بودال

oپناھندگانبھکمکالمللیبینپروژه)IRAP(

IRAPمیکمکھاافغانبھبشردوستانھھایویزاوخانوادهمجدداتحادجملھازمختلفتکمیلیھایراهبھدسترسیبرای

ایجادھستندسومکشورھایدرمجدداسکاندنبالبھکھھاییافغانبرایقانونیمنابعصفحھیکآنھاتصرف،ازپسکند.

بامی توانیدیابگیریدتماسIRAPباکمکبرایاینجااینجاازمی توانیدنھمچنااست.دسترسیقابلاینجادرکھکردند

M.A.Pخیر،یامی کندبرآوردهرامربوطھقانونیمسیرھایازیکھرمعیارھایشماپروندهآیااینکھمورددرشمابھکھ

مشوره بیگیرید.

سلب مسئولیت

کلیمروریکنداردقصدوکندمیتشریحراھندمھاجرتوپناھندگیقانونمورددرکلیدیاطالعاتاطالعاتیبرگھاین

ارائھ دھد و نھ جایگزین مشاوره حقوقی در مورد فردی شود.
توسطوشدهتھیھ2021دسامبر5درپناھندگیومھاجرتپروژهتوسطنویسپیشاینکھباشیدداشتھتوجھلطفاً

Prabhat Raghavanاست.شدهبررسی2022سپتامبر25در

2022سپتامبر25رسانی:روزبھآخرین
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