
 

 در پروسه پناهندگی " هویت " بحث پیرامون مساله

 

مساله تثبیت هویت متقاضی پناهندگی است. هویت پناهندگی  بررسی دوسیه هایدریکی از اجزای مهم 

    سال ( و شهروندی  ، ماه ویعنی نام ، تاریخ تولد ) روز  در بخش پناهندگی مقررات جاری  برطبق

 یرد که برایصورت میگاز طریق اسناد هویتی هم هویت تثبیت ) تابعیت ( شخص متقاضی است. 

 د. تثبیت میشواسپورت تذکره تابعیت و یا پ پناهجویان افغان این هویت ذریعه 

بیان  ی حقوق پناهجویانمعیار هااصول و که  1591و پروتوکول سال  ژنیو 1591ر کنوانسیون د

که  تذکر رفته شده وبرطبق آن در کتابچه رهنمای کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین 
ارائه نماید و تالش نماید تا اطالعات د خوددر مورتوضیحات رضایت بخش  و ضی باید اطالعاتمتقا

اکثر حاالت  متقاضیان پناهندگی درچه رهنما همچنان تذکر گردیده که د . در کتابخود را ثابت کن
بخاطر فرار از آزار واذیت تنها ضروریات اساسی خود را با خود میگیرند و در اغلب موارد اسناد 

   هویت را باخود نمی داشته باشند.

برخی ـ  1با دو مشکل روبرو اند :   پایان افغان در اروپناهجو زمینه  ایندرینروااز

مورد  دارند اسناد هویتی ـ برخی دیگر که  2.  اند یتاسناد هوی فاقدپناهجویان افغان 

ن به دالیل جعلی سویدبرخی کشور های اروپایی و از جمله پذیرش ادارات مهاجرتی 

  .رار نمیگیرندمورد قبول قبودن و روش صدور آن 

 

 دیدگاه اداره مهاجرت در مورد اسناد هویتی افغانستان

_________ 

 پیرامون  –( Lifos temarapport)افغانستان موضوع  فویلاداره مهاجرت  در گزارش 

نشر شده  2112 یجنور 22 خیتار که به تیثبت احوال نفوس  و اسناد هو ،یشهروند

 . دربمشاهده میرسداحوال نفوس  افغانستان  عمده در ثبت یها یکه کاست دهدیتذکر م

 نفوس صورت نگرفتهکامل  یکدام سرشمارهرگز رسد که  یموارد، به نظر م ریسا انیم

 . برآوردها بنا یافته استبر اساس  احصائیه نفوس است و 

قابل اعتماد  هیاحصائ کی تیکه عدم موجود کندیم یابیارز نی( چندنیمهاجرت )سو ۀادار

مذکور  ناداس ۀدارند تیهو تواندیهنوز هم نم یافغان تیکل صدور اسناد هوو همچنان ش

بدان  دنیسو تیگرفتن تابع یشخص برا تیاثبات هو یثابت بسازد که برا یرا تا آن حد

 .باشدیم ازین

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



دولتمردان و سطوح مختلف  اداره مهاجرت این معضله را با  ویدننجمن افغانها در سا

از سفارت افغاستان در استاکهولم گرفته تا رئیس جمهور کشور مطرح کرده ولی افغان 

را با برخی نهاد های  تاکنون به حل عادالنه آن فایق نشده است . ازینرو این معضله

مطرح مینماید و تالش میورزد که از  و حقوقدانان افغانها مدافع حقوق پناهجویان 

یکطرف روشن گردد که آیا تمام کشورهای اتحادیه اروپا با اسناد هویتی افغانها برخورد 

 و از جانب دیگر راها این برخورد در کشور های مختلف متنوع میباشد واحد دارند وی

 1. بدین منظور قرار است روز یکشنبه مورخ  های حل برای این معضل جستجوشود

( یک برنامه  15.11، فنلند  11.11به وقت اروپا ) لندن  12.11به ساعت  2115اپریل 

از طریق فیسبوک ناهندگی با حضور حقوقدانان و کارشناسان مجرب در بخش پ زنده 

. از تمام افغانهای عزیز میخواهیم که اگر سواالتی در زمینه افغانهای سویدن پخش گردد

  داشته باشند آنرا پیش از پیش مطرح نمایند. 

 افغانهای سویدن آدرس فیسبوکی مان : 

https://www.facebook.com/121226484580698/posts/214233997580
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 اشتراک کنندگان گفتگو وبحث :

 جناب نصیر عطا 

 

 "، تحصیالت خويش را در پوهنتون کابل، پوهنتون "وست منسترAta&Co نصیر عطا، بنیانگذار
(University of Westminster)و کالج حقوق لندن ، (College of Law London)  تکمیل و از

https://www.facebook.com/Saharmnasim/


، 4002تا اپريل به اين سو به عنوان حقوقدان ايفای وظیفه کرده است. وی بیش از هفت سال،  4002سال 

موفق  4002کار کرده است. نصیر در ماه اگست سال  Wilson Solicitors LLP برای شرکت حقوقی

و در عین زمان عضويت  الحیت کامل وکیل دعوی را کسب کندشد، پس از تکمیل موفقانه دوره عملی، ص

ه حقوق اداره و قوانین اتحادي. نصیر در بخش های مهاجرت، پناهندگی، نمايدکانون وکالی بريتانیا را حاصل 

 .اروپا تخصص داشته در ده سال گذشته به انبوهی از قضايا در اين بخش ها رسیدگی کرده است

وی همچنان در موارد فراوانی از مشتريان در دعاوی شان علیه بازداشت غیر قانونی نمايندگی کرده از 

انی که به جرايم جنگی و جرايم علیه بشريت دانش وسیعی در نمايندگی کردن از زندانیان خارجی و مشتري

 .متهم شده اند برخوردار است

 

 جناب نیما رستمی 

 

 

 جناب نیما رستمی 

شد و از همان سال به  لیاز دانشگاه استکهلم در رشته حقوق  فارغ التحص ۶۰۰۲در سال  یرستم ماین

در  شانیباشد و تخصص ا یم یدنعضو کانون وکال در سو یشروع به کار کرد . و لیعنوان وک

 یمهاجرت دوسیه های)پرونده های(  شبردیهمواره در پ یرستم مایامور مهاجرت و خانواده است. ن

 یدارد. و یاطالعات  کاف افغان  نیمهاجر ) دوسیه های ( یو در مورد پرونده ها بودهافغان ها فعال 

 .برد یبسر م کایامر سکویدر شهر سانفرانس لیدر حال حاضر بخاطر ادامه تحص

 

 

 



 هنیار بصیر دهزاد وجناب پ

 

لن دانشگاه کابل، فع یاسیدهزاد سابق استاد در فاکولته حقوق و علوم س ریبص اریپوهن

سو فعال نیبد نیسال بد 11معاون و سکرتر مسئول انجمن حقوقدانان افغان در اروپا، از 

شناس کار ثیبح یسال تا اکنون سابقه کار 21افغان در کشور هالند، از  انیحقوق پناهجو

 حقوق اطفال تیدر اداره  بخش حما یتخصص یکار شناس یسمو با راجستر ر یتخصص

(   یحقوق تیحقوق  ) وصا تیکارمند حما ثیبح یدر کشور هالند و شش  سال سابقه کار

 . دوسیسرپرست پناهجو در هالند ،در موسسه ن یاطفال ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 جناب زلمی رزمی 

 

 

سال ، از  ینماتوگرافیو س ونیزیوتلویراد یدولت تهیکماسبق  کارمندآقای زلمی رزمی   -

مهاجران  یشورا بدینسو رئیس 2111. از سال  زندگی میکندآلمان  دربدینسو ۰۹۹۰

و ثبت راجستر درمحاکم آلمان  جادیا ۰۹۹۱درسال بوده واین شورا  افغان درآلمان 

 ۰۹۹۱ازسال  شورا بود و همچنان آن  انگذارانیازبن یکی . آقای زلمی رزمی  میباشد

مهاجران  یشورا ینشرات رارگانیتصو هینشر رمسوولیو مد ریبعنوان سردب ۶۰۰۰ یال

. ستشورا انتخاب شده ا نیهم سیرئ حیث ب2111در سال  بود .افغان   

 گرداننده : نسیم سحر رئیس انجمن افغانها در سویدن 

 

وقت لندن و  11.11وقت اروپا )  12.11ساعت  2115اپریل  1زمان : یکشنبه مورخ 

وقت فنلند (  15.11  

 افغانهای سویدن 
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