
ایتالیا

افغانستاندربحرانتأثیرتحتوھستندحقوقیکمکدنبالبھکھافرادیبرایراکلیدیاطالعاتاطالعات،برگھاین
قرار گرفتھ اند، ارائھ می کند.

این شامل افرادی می شود کھ در حال حاضر:

در ایتالیا درخواست پناھندگی/حمایت نموده اند؛.1
در افغانستان (یا کشور دیگر) ھستند و میخواھند بھ ایتالیا نقل مکان کنند..2

جمعافغانستاندربحرانازناشیقانونینیازھایازحمایتبرایحقوقیمدافعانازایمجموعھتوسطاطالعاتاین
آوری شده است. اگر ھر گونھ بھ روز رسانی یا منبعی دارید کھ می خواھید شامل شود:

بگیرید.تماسgrfpledge@pilnet.orgبالطفاً

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

مورددررابیشترجزئیاتمی توانیدتماس،اطالعاتبرعالوهببینید.پاییندرراآنھاتماسجزئیاتومحلیحقوقی
UNHCRکشوریصفحاتپوششتحتکشورھایدرمحلیحقوقیھایکمکدھندگانارائھ Helpحقوقیا

AMERAدریابیدتبعید،در.

دارندحضورایتالیادرقبلازکھافراد

یکتوسطویژه»«حفاظتاصطالحبھیافرعی)حمایتوپناھندگی(وضعیتبین المللیحمایتدرخواست ھایایتالیادر
می شود.تعیین25/2008شمارهتقنینیمصوبھاساسبرایتالیا،دولتداخلھوزارتاختصاصیدفتر

یکدرعضویتیاسیاسیعقایدملیت،مذھبی،نژادی،دالیلبھکھاستدسترسقابلافرادبرایپناھندگیوضعیت.3
گروه اجتماعی خاص، از آزار و شکنجھ می ترسد؛ و

از آن کشور درخواست حمایت نمی توانند؛در کشور متبوع خود نیستند و بھ دلیل چنین ترسی❖
ترسیچنیندلیلبھیانتواندوباشدخودقبلیمعمولسکونتمحلازخارجباشد،تابعیتبدونفرداگر❖

نمی خواھد برگردد.

مبنیتوجھیقابلدالیلامانیستند،پناھندگیشرایطواجدکھاستدسترسقابلکسانیبرایفرعیحمایتوضعیت.4
مواجھواقعیخطرباشوند،بازگرداندهزیرھایکشوربھصورتیکھدروھستندپذیرآسیبجدأآنھااینکھبر

:خواھند گردید
کشور مبدا آنھا؛❖
کشور محل سکونت معمولی افراد بدون تابعیت.❖

mailto:grfpledge@pilnet.org
https://help.unhcr.org/afghanistan/
https://www.amerainternational.org/legal-aid-and-mhpss-afghanistan/


قراراذیتوآزارموردخطرمعرضدرشخصوگردد،ردالمللیبینحمایتدرخواستکھصورتدرویژه:حمایت
میقرارتحقیرآمیزوغیرانسانیھایرفتارشکنجھ،موردخطرمعرضدرشخصاینکھبرمبنیموجھیدالیلیاگیرد
مجوزقوانین،ایمنطقھکمیسیونباشد،موجودایتالیادولتبین المللییااساسیقانونتعھداتکھمواردیدرھمیاوگیرد

برمبنیمنطقیدالیلدرصورتیکھھمچنانمی کند.ارسال)Questura(محلیمقامبھویژهحمایتبرایرااقامت
باشد،داشتھوجودگرددفردخانوادگیوخصوصیزندگیبھاحترامحقنقضبھمنجرملیقلمروازاخراجاینکھ،

مجوز حفاظت ویژه صادر می گردد (مگر اینکھ دالیل امنیت ملی وجود داشتھ باشد).

فرآیند درخواست ھفت مرحلھ دارد:
پناھندگیخدماتیامرزیپولیسبھالمللیبینحمایتدرخواستبرایراخودقصدمتقاضیانقصد.اعالم.1

اعالم می کنند.
متقاضیانگشتاثروعکسملیت،تولد،محلوتاریختخلص،نام،مانندشخصیاطالعاتپولیس.شناسایی.2

را ثبت میکند.
کنند.متقاضیان فرم ھای ثبت نام خاص را پر میثبت درخواست..3
بینحمایتدرخواستمورددرگیریتصمیمصالحیتآنھاآیاکھکنندمیبررسیمقاماتدوبلین.وضعیت.4

آنبھکھاروپااتحادیھکشوراولیندرکندمیملزمراپناھجویانکھدارنددوبلینمقرراتاساسبرراالمللی
را ببینید.اینجامی رسند پردازش شوند. برای اطالعات بیشتر در مورد روند دوبلین، لطفاً

فرصتوکند.میمصاحبھشانپناھندگیدرخواستحقایقمورددرمتقاضیانباییمنطقھکمیسیون.مصاحبھ.5
ارائھ شواھد ھم بھ آنھا داده می شود.

می گیرد.کمیسیون درخواست را ارزیابی کرده و تصمیمتصمیم گیری..6
در دادگاه داده می شود.بھ متقاضیان فرصت اعتراض بھ تصمیم کمیسیونتجدید نظر..7
شدهمنتشررسمیراھنمایلطفاًدرخواست،پروسھمرحلھبھکمکوپناھندگیروندمورددربیشتراطالعاتکسببرای

را ببینید.اینجادر وب سایت وزارت کشور در

کھ میخواھند در ایتالیا نقل مکان کننددرمعرض خطرافراد
برنامھ اسکان مجدد

اعطاینھایتدروآنھاپذیرشباکھدیگریکشوربھپناھجوکشوریکازپناھندگانانتقالازاستعبارتمجدداسکان
اقامت دائم بھ آنھا موافقت کرده است. با این حال، تا بھ امروز چنین برنامھ ای ایجاد نشده است.

دھلیز بشردوستانھ
شوند.میتخلیھیارسانی/کمکخطرمعرضدرغیرنظامیانبھآنطریقازکھاستامنمسیریکبشردوستانھدھلیز

این چھار مرحلھ کلی دارد:

ذینفعانازفھرستیمحلیبازیگرانھمکاریباتافرستندمینظرموردکشوربھراکارشناسانیھاسازمان.1
بالقوه (افراد واجد شرایط) را تھیھ کنند.

ارسالایتالیاداخلھوزارتبھبیشترارزیابیبرایسپسوشودمیبررسیھاسازمانروسایتوسطتوصیھھر.2
می شود.

میارسالمربوطھکشورھایدرایتالیاکنسولیمقاماتبھاحتمالیذینفعانازفھرستیھا،بررسیتکمیلازپس.3
شود کھ در صورت صالحدید، «ویزای بشردوستانھ با اعتبار سرزمینی محدود» را برای ایتالیا صادر می کنند.

https://www.infomigrants.net/en/post/25622/the-dublin-regulation--your-questions-answered
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/la_guida_in_inglese.pdf


سراسردرمراکزیدرراآنھاکھمیگیرند،قراریپروژهمجریانیاستقبالموردافرادایتالیا،بھورودازپس.4
حمایتبرایاستممکنآنھادھند.میانجامیکپارچگیتقویتبرایرامختلفیاقداماتوکردهمیزبانیکشور

بین المللی درخواست دھند و در انجام این کار بھ آنھا کمک شود.

دھلیز بشردوستانھ برای افغانستان
بینھایسازمانوغیردولتیسازمانچندینوایتالیاخارجھوداخلھامورھایوزارتخانھ،2021نوامبر4تاریخبھ

-استموجودایتالیاییزبانبھاینجادر(کردندامضاافغانستانبرایبشردوستانھدھلیزھایمورددررانامھتفاھمالمللی
).سازمان ھای شرکت کننده نیز در آن ذکر شده اند

کنند.جذبسالدوطیراالمللیبینحمایتشرایطواجدنفر1200کھاندشدهمتعھدایتالیاییمقامات●
میبندیاولویتھستند،پذیرآسیبشخصیموقعیتیاسالمتیسن،دالیلبھمشخصأکھراافرادبرنامھاین●

کند.
)٢(خانوادگی،پیوندھایگونھھر)1(گرفت:خواھندنظردررازیرمواردھمچنینمقاماتاین،برعالوه●

درماموریتیاوایتالیاییھایسازمانباھمکاری)٣(شود،میخطرافزایشبھمنجرکھگذشتھھایفعالیت
ازنحوبھترینبھتوانندمیکھافرادی)۵(نیست،رفعقابلترانزیتکشوردرکھپذیریآسیب)۴(افغانستان.

امااندشدهگنجاندهآگیستماهتخلیھدرکھافرادی)۶(وشوند،مندبھرهغیردولتیھایسازمانشرکایحمایت
بھ دالیل امنیتی قادر بھ خروج نگردیده اند.

)810/2009شمارهمقرره-ویزاقانون25(مادهبشردوستانھویزای
طوربھتواندمیثالثکشورشھروندیکآنطریقازکھباشدابزاریاستممکنبشردوستانھاصطالحبھویزای
روشیکتاکنونعضوکشورھایکھاستمکانیسمیاینحال،اینباباشد.داشتھدسترسیاروپااتحادیھقلمروبھقانونی

بسیار محدود و تا حد زیادی اختیاری برای آن اعمال کرده اند.
رسمیتبھرابشردوستانھویزایصدورحقتصمیمیدر21مادهاساسبررمدادگاه21/12/21تاریخبھگذشتھسال

ایناماکرد.تاییدافغانستاندرمتقاضیدوبرایرافعلیوالوقوعقریبخطریکوجودویزا،قانون25مادهشناخت.
قوانیندربشردوستانھویزایکھکردتأییدوشدتضعیفبعدیخواھیفرجامدردادگاهھمانتوسطبعداًرمدادگاهتصمیم
کھدولتیادارهتوسطتواندنمیآن«موضوعبنابراینوشودتحمیلاروپاقوانینتوسطتواندنمیونداردوجودایتالیا

بودهمجازویزاھااینازکمیتعدادعملدرنیست.»تحمیلقابلنیزقضاییمقامسویازواستقانونرعایتبھموظف
و تنھا در مواردی اعمال می شود کھ حامی مالی برای تضمین اقامت متقاضیان در ایتالیا وجود داشتھ باشد.

کنندمکاننقلایتالیابھخانوادگیھایپیوندبامیخواھندکھافراد

میراامکاناین(اسپانسر)دارنداقامتایتالیاقلمرودرقانونیطوربھکھاروپااتحادیھغیرشھروندانبھخانوادهالحاق
بھشرایطچندینتحتامکاناینتلفیقی)،مھاجرتقانون(طبقدھنددرخواستیخودخانوادهاعضایورودبرایکھدھد

شرح زیر فراھم می شود.

شرایط
الحاق خانواده برای موارد زیر واجد شرایط است:

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2021-11/protocollo_corridoi.pdf


نداشتھسنسالھجدهازکمتروباشندنشدهجداھمازقانونیطوربھکھمدنی)پیوندھایپارتنر(یاھمسران●
باشند؛

دیگروالدیناینکھبرمشروطنکرده،ازدواجازدواج،ازخارجمتولدیاھمسرفرزندانجملھازصغیر،فرزندان●
در صورت موجودیت رضایت داده باشد؛

کودکان بزرگسال وابستھ کھ بھ دلیل ناتوانی قادر بھ تامین نیازھای ضروری زندگی خود نیستند؛●
پنجوشصتباالیوالدینیاباشند،نداشتھمبدأیامتبوعکشوردردیگریفرزندکھصورتیدروابستھ،والدین●

سال، در صورتی کھ سایر فرزندان بھ دالیل سالمتی جدی نتوانند از آنھا حمایت کنند؛
باشند،کردهکسبرافرعیحمایتیاپناھندگیوضعیتھمراه،بدونکھقانونیسنزیرافرادعدهآنوالدین●

بدون نیاز بھ اثبات درآمد و الزامات مسکن.
باشوند.میمحسوبصغیرمجدد،اتحادبرایدرخواستارائھھنگامسالھجدهزیرکودکانمجدد،الحاقمنظوربھ

زیرفرزندبامجددالحاقبرایورودبرعالوه،شود.میرفتارفرزندانمانندسرپرستیتحتکودکانیاھاخواندهفرزند
درالزاماتداشتناصلیوالدینکھصورتیدروکند،میزندگیایتالیادردیگروالدینباقانونیطوربھعمألکھسن

دسترس بودن محل اقامت و درآمد ذکر شده در زیرا را ثابت ساختھ بتواند مجاز است.

پیش نیازھای اسپانسر
اسپانسر باید:

former(اروپااتحادیھمدتدرازاقامتمجوز.1 carta di soggiorno(باشد؛داشتھرا
خانوادگی،دالیلبھخودمختار،یافرعیشغلدالیلبھکھباشد،سالیکحداقلاعتباربااقامتمجوزدارای.2

صادر شده باشد؛1پناھندگی حفاظت بین المللی/ بشردوستانھ و یا دالیل مذھبی
تحصیلی،خانوادگی،خودمختار،یافرعیشغلدالیلبھکھسال،یکحداقلاعتبارباورودویزایداشتن.3

مذھبی یا برای ورود یکی از اعضای خانواده ھمراه صادر شده باشد؛
از حمایت بین المللی بھره مند شود..4

مناسبمسکناجتماعی،ھزینھکمکساالنھمبلغازکمترنھقانونی،منابعازساالنھدرآمدحداقلبایدحامیضمناً
اعمالالزاماتاینباشد،المللیبینحمایتدارایحامیاگرباشد.داشتھشدهتاییدبھداشتیوصحیالزاماتباھمراه

نمی شود.

روش

nulla(خانوادهالحاقمجوزبرایایتالیادرخارجیشھروند.1 osta(دفتردر)Sportello Unico(اداره
دھد.درخواستخوداقامتمحل)ریاستمقام/Prefettura(دولتیمحلی

اقامت،مجوزفتوکاپی(یعنیکندمیتأییدراالذکرفوقشرایطکھباشدمدارکسرییکحاویبایددرخواست.2
مجددالحاقبرایدرخواستغیره).ودرآمدبرمبنیاسنادیمتقاضی،خانوادهوازدواجنامھتصدیقپاسپورت،

اختصاصی وزارت داخلھ قابل ارسال است.پورتالو کلیھ مدارک مورد نیاز، فقط از طریق روش کامپیوتری و
Sportelloبھنیازموردمدارکاصلارائھوقانونیشرایطبررسیبرایمتقاضیدرخواست،انجامازپس.3

Unicoشود.میاحضار
ایتالیاقلمروبھدسترسیازممانعتبرایدلیلیھیچکھاستنکتھاینتاییدبھموظفریاستمقامحال،عیندر.4

شواھدھمچنانوبالقوهدالیلاساسبرریاستمقامندارد.وجود)Questura(صالحیتباپلیسستادسویاز
قرارتوجھموردذیصالحدادگاهازقبلمیتواندموضوعاینگیرید.میتصمیممجوزمورددرشدهارائھپشتیبان

می گیرد.

شھروندی,دیگرسویازمی کند.خانوادهمجدداتحادبرایدرخواستبھمجازراخارجیفرداین,منقضیاقامتمجوزتمدیدبرایرسیدسادهمالکیتحتیکھباشیدداشتھتوجھ1
کھ منتظر اولین مجوز صادر شده منتظر صدور مجوز است , تا زمانی کھ او برای شناسایی عکس فراخوانده شود , سزاوار آن نیست .

https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/


تصمیمعدمصورتدراین،ازپسشود.صادردرخواستازپسروز90ظرفبایدخانوادهالحاقمجوز.5
راخانوادگیدالیلبھورودویزایدرخواستتواندمیکشورازخارجمقیمخانوادهاعضایازیکیگیری،
ھمراهرادیسکسنگلبھشدهارسالمدارکازکاپییکوکندارسالکنسولییادیپلماتیکنمایندگیبھمستقیماً

با تاریخ کھ درخواست ارسال شده نشان دھند؛

راایتالیابھورودقصدکھخانوادهعضومبداکشوردرایتالیا  سفارتخانواده،الحاقمجوزصدورصورتدر.6
میصادرروز30ظرفراویزاموانع،موجودیتعدمصورتدرھمچنانکند،تأییدراخانوادگیروابطدارد،
کند.

روز8ظرفمھاجرت)خدماتواطالعات(مرکزCISIطریقازبایدخانوادهاعضایویزا،صدورازپس.7
درکنند.درخواستمالقاتوقتمھاجرت،برایمربوطھدفتربھورودمراحلتکمیلبرایخود،ورودازپس

پایان این پروسھ، آنھا بھ دالیل خانوادگی اجازه اقامت دریافت خواھند کرد.

حفاظت گسترده برای افرادی کھ از حمایت بین المللی برخوردار ھستند

حمایتدارندهبرخوردارند.خانوادهالحاقروندبارابطھدربیشترحمایتازفرعیحمایتوپناھندگیوضعیتدارندگان
تعیینالزاماتبدوناماعمومیقواعدطبقکھداردراخانوادهاعضایازدستھھمانبرایخانوادهالحاقحقالمللیبین

شده برای در دسترس بودن مسکن و ھمچنین حداقل درآمد ساالنھ است.

مرجعیکفقداندلیلبھیااو,وضعیتدلیلبھرااشخانوادگیروابطرسمیاسنادبانتواندپناھندهیککھصورتیدر
یادیپلماتیکھاینمایندگیکند.ثابتمحلی،مقاماتتوسطشدهصادراسنادبودناعتباربیھمیاوشناختھ شدهشناسایی

کنسولی باید گواھینامھ ھا را یا اجازه گواھینامھ ھای شخصی را صادر کند.

تاریخبھیادداشتیدرکھاستشدهتاییدنیزالمللیبینھایھمکاریوخارجھاموروزارتسویازتفسیراین
فامیلیرابطھاثباتبرایمدارکاخذامکانکھمواردی«دراست:آمدهافغانستانوضعیتبھرابطھدر9/07/2021

وجود ندارد، ارائھ سرتیفیکیت شخصی متقاضی مقیم ایتالیا کھ رابطھ را تایید می کند مجاز است.”

چالش ھای روند الحاق مجدد
وافغانستانبحرانیوضعیتاضطراریماھیتکھاستشدهتاخیرھاییبھمنجرھا،درخواستگستردهحجم.1

نیازمندی دریافت پاسخ سریع از طرف مقامات در نظر گرفتھ نشود.
حالیستدرایناماشود.صادرافغانستاندرایتالیاسفارتتوسطبایدخانوادهالحاقجوازورود،ویزایاخذبرای.2

کھ، سفارت ایتالیا در کابل تخلیھ شده و دیگر فعال نیست.
انقضایدورهزیراباشد،خانوادهالحاقروندبرایجدیمشکلیکتواندمیایتالیاسفارتطوالنیتاخیرباپاسخ.3

مجوز الحاق خانواده شش ماه در نظر گرفتھ شده است.

کمک برای روند
اینجااسنادی کھ باید برای درخواست ضمیمھ شود و ھمچنان راھنمایی در مورد فرآیند/فرم را می توان در.1

یافت.
Associazioneبھ:بگیریدتماستوانیدمیاپلیکیشنبرایگرفتنکمکجھت.2 NAGA ODVرا(فارمت

توانید.)میارسالھمایمیلnaga@naga.itبھوتوانیدمیپرpageایندر

رایگانحقوقیکمک

http://www.prefettura.it/reggioemilia/contenuti/Ricongiungimento_familiare-10051736.htm
https://naga.it/contatti/
mailto:naga@naga.it


ایتالیادرافراد.1
افراد کھ می خواھند در ایتالیا باقی بمانند، می توانند با سازمان ھای زیر تماس بگیرند تا درخواست خود را پشتیبانی کنند:

1.CILD – Coalizione Italiana per le Libertà e i Diritti Civili
مھاجرانبھحقوقیکمکایتالیا،درمھاجرتمورددرھادادهآوریجمعومھاجرانحقوقازحمایت●

مسائلعدالت،وآموزشبھداشتی،ھایمراقبتبھدسترسیغیرقانونی،بازداشتپناھندگی،متقاضی
تبعیض برای گروه ھای خاص.

www.cild.euسایت:وب●
;info@cild.euایمیل:● cipbra@cild.eu;

المللیبیننجاتکمیتھ.2
ھایپروگرامھا،خانوادهبھنقدیھایکمکمجدد،اسکانمورددرمھماطالعاتبارابطھدرپروژهچندین●

اجراحالدرافغانستاندرمتحدهایاالتبھمجدداسکانھایطرحوآموزشزنان)،برای(مشخصأصحی
آسیببرآنھاایتالیادراماھستند.متحدهایاالتمحوربربسیارکھرسدمینظربھھابرنامھاینھمھاست.

اطالعاتیrefugee.infoآنالینفرمپلتطریقازعمدتاًکنند،میتمرکززنان)و(کودکانمھاجرانپذیرترین
را در مورد حقوق مھاجران ارائھ می کند.

www.rescue.orgسایت:وب●
elena.caracciolo@rescue.orgایمیل:●

3.Onlusپناھندگانازاستقبالایتالیا
یکطریقازاندآمدهایتالیابھھمراهبدونخردساالنعنوانبھکھجوانمھاجرانوپناھندگاناجتماعیادغام●

ھم زیستیمربیگری،ھا،خانوادهازاستقبالشود:میشھروندانمستقیممشارکتشاملکھھاییفعالیتسری
مبتنی بر ھمبستگی.

;/https://refugees-welcome.itسایت:وب● https://refugees-welcome.it/cerca-aiuto/

’Santمجتمع.4 Egidio Onlus
چندین پروژه برای حمایت و ھمکاری افراد مھاجر از جملھ اجرای دھلیز ھای بشردوستانھ.●
https://www.santegidio.org/pageID/30100/langID/en/Migrants.htmlسایت:وب●
info@santegidio.orgایمیل:●

افرادی کھ در حال حاضر در افغانستان (یا سایر کشورھا) ھستند
افرادی کھ می خواھند برای ویزا درخواست دھند یا بھ کسی دیگر کمک کنند کھ بھ ایتالیا درخواست ویزا بدھد، می توانند

تماس بگیرند:

افغانستان–)UNHCR(متحدمللسازمانپناھندگانآژانس.4
فعالیت ھایی با اھداف نجات زندگی انسان ھا، حفاظت از حقوق و ساختن آینده ای بھتر برای پناھندگان، جوامع●

بیجا شدگان اجباری و افراد بی تابعیت است.
https://www.unhcr.org/afghanistan.htmlسایت:وب●
afgka@unhcr.orgایمیل:●

http://www.cild.eu
mailto:cipbra@cild.eu
mailto:info@cild.eu
http://www.rescue.org
mailto:elena.caracciolo@rescue.org
https://refugees-welcome.it/cerca-aiuto/
https://refugees-welcome.it/
https://refugees-welcome.it/cerca-aiuto/
https://www.santegidio.org/pageID/30100/langID/en/Migrants.html
mailto:info@santegidio.org
https://www.unhcr.org/afghanistan.html
mailto:afgka@unhcr.org


Fondazioneبنیاد.5 Pangea Onlus

کھطرف،اینبھ٢٠٠٣سالازسازماناینآنھا؛اطرافجوامعوھاخانوادهزنان،اجتماعیواقتصادیتوسعھارتقای
اولویتگرفتند،دستبھراقدرت2021آگستدرطالبانکھزمانیاست.کردهکارکابلدرمیشودسال19ازبیشتر
کردهھمکاریکودکانشانوزنانبھکمکبرایسال ھاطیکھگرفتقرارافغانیکارکناننجات)Pangea(بنیاداولیھ

است.گرفتھسرازاندماندهباقیکابلدرکھافغانکارمندانباراخودکاردوبارهسازماندھیباآپانگھبرعالوه،بودند.
بشردوستانھھایکمکارائھآناصلیماموریتزیراکند،نمیارائھمستقیمحقوقیکمکھاافغانبھکلیطوربھآپانگھ
درکھاستآنھاھایخانوادهوکودکانزنان،برایامنھایخانھشاملبشردوستانھھایکمکاینحال،اینبااست.

معرض تھدید طالبان قرار دارند و نتوانستھ اند از کشور فرار کنند. خانھ ھای امن مسکن، غذا و حفاظت را فراھم می کند.

/https://pangeaonlus.org/en/home:سایت:وب●
s.lanzoni@pangeaonlus.orgوl.lopresti@pangeaonlus.orgایمیل:●

مفیدسایرمنابع

7.ASGI-لینک(مھاجرتمورددرحقوقیمطالعاتانجمن(

مجموعھعنوانبھASGIمتخصصینداردتمرکزمھاجرتحقوقیجنبھ ھایتمامبرعضویتبرمبتنیکھاستانجمن
تنھانھمھاجرانحقوقومھاجرتمختلفھایحوزهبھمدنی،جامعھنمایندگانومشاوراندانشگاھیان،وکال،ازای

پناھجویان،وپناھندگیھمراه،بدونسنزیراطفالوکودکانحقوقجملھازبلکھھراسی،بیگانھوتبعیضضدبھمحدود
بھرسیدگیبرایراایتالیاقانونی ھایرسانیروزبھًدائماسازماناینشود.میمربوطشھروندیوتابعیتبدونافراد

بحران افغانستان نظارت می کند.

مسئولیتسلب

یکنداردقصدامادھد.میتوضیحراایتالیامھاجرتوپناھندگیقانونمورددرکلیدیاطالعاتاطالعاتیبرگھاین
نمای کلی جامع ارائھ دھد و نھ جایگزین مشاوره حقوقی در مورد فردی شود.

DLAتوسطنویسپیشکھباشیدداشتھتوجھلطفاً Piperبررسی[تاریخ]درسازمان][نامتوسطوشدهتھیھ[تاریخ]در
شده است.

آخرین بھ روز رسانی: [تاریخ].

https://pangeaonlus.org/en/home/
mailto:l.lopresti@pangeaonlus.org
mailto:s.lanzoni@pangeaonlus.org
https://en.asgi.it/

