سالم و روز بخیر
متأسفانه وضعیت در افغانستان هنوز بسیار گیج کننده است .ما سعی میکنیم که
تمام اطالعات فعلی را در وب سایت ذیل ارائه دهیم
https://www.fluechtlingsrat-bayern.de/https-wwwfluechtlingsrat-bayern-de-update-afghanistan/
در ضمیمه نیز این اطالعات را در زبان دری خواهید یافت .وزارت خارجه
فدرال به طور مداوم اطالعات مربوط به افغانستان را بهروز می کند .لطفا ً وب
سایت وزارت خارجه فدرال را به طور منظم بررسی کنید
https://www.auswaertigesamt.de/de/service/afg?openAccordionId=item-2479416-1دولت فدرال پروازهای تخلیه از افغانستان را در پایان اوت  ۱۴۰۰متوقف کرد.
هنوز مشخص نیست که آیا تخلیه رسمی در آینده انجام خواهد شد یا خیر .وزارت
خارجه فدرال گزینه های حمایت از افرادی را که در حال حاضر هنوز در
افغانستان هستند در وب سایت خود جمع آوری کرده است .در حال حاضر،
پیشنهادات حمایتی از سوی وزارت امور خارجه فدرال منحصرا برای کارکنان
محلی و به ویژه افغان های آسیب پذیر است که نامه پذیرش از وزارت خارجه
فدرال دریافت کرده اند
در ایمیل زیر تعدادی اطالعات و گزینه ها را دریافت خواهید کرد .لطفا ً توجه
داشته باشید :هیچ تضمینی وجود ندارد که شما واقعا ً بتوانید از این طریق کشور
را ترک کنید

گزینه های تماس برای افراد آسیب پذیرهنگام گزارش یک مورد ،حتما نام همه
افراد ،تاریخ تولد ،شماره پاسپورت ،ملیت ،قابلیت دسترسی (تلفن همراه ،ایمیل را
ذکر کنید .:عالوه بر این ،لطفا ً همیشه ارتباط فردی با آلمان و همچنین فعالیت
سیاسی/اجتماعی مربوطه و تهدید فردی را شرح دهید
وزارت خارجه فدرال در حال حاضر فقط به کارمندان محلی و به ویژه افغان
های آسیب پذیری که نامه پذیرش از وزارت خارجه فدرال دریافت کرده اند،
حمایت می کند .با این وجود ،توصیه می کنیم همچنان با وزارت خارجه فدرال
تماس بگیرید .کارکنان محلی که نامه پذیرش دریافت نکرده اند باید با کارفرمای
و یا ریس سابق خود تماس بگیرند .با وزارت امور خارجه فدرال می توان از
طریق
 buergerservice@diplo.deیا www.diplo.de/bues
تماس گرفتسازمان غیردولتی حمل هوایی کابل فرمی را ایجاد کرده است که می
توانید در آن ثبت نام کنید .این به ارزیابی مراحل بعدی و دادن اطالعات فردی به
شما کمک می کند .لطفا ً توجه داشته باشید که این یک ثبت نام در دولت فدرال یا
تضمین تخلیه نیست
https://www.kabulluftbruecke.de/information/
سایر افغان های در معرض تهدید عموما ً می توانند با
 buergerservice@diplo.deیا www.diplo.de/bues
تماس بگیرند .متاسفانه باید به این نکته اشاره کنیم که در حال حاضر شانس
موفقیت اینگونه تبلیغات بسیار کم است .همچنین می توانید فرم را در وبسایت ذیل
پر کنید
https://www.kabulluftbruecke.de/information/
خبرنگاران (از جمله کسانی که با آلمان ارتباط ندارند) می توانند با
www.diplo.de/bues undNothilfe@reporter-ohne-grenzen.de

تماس بگیرند •.اتباع آلمانی باید در لیست پیشگیری از بحران ثبت نام کنند
https://elefand.diplo.de/elefandextern/home/login!form.actio
و در سایت  Afg.diplo.deثبت نام کنند
کارکنان محلی
کارکنان محلی قطعا باید با کارفرمایان سابق خود تماس بگیرند
)جامعه همکاری بین المللی( GIZ
)عمومی(

okv-afghanistan@giz.d afghanistan-info@giz.de

وزارت خارجه فدرال
okv@kabu.auswaertiges-amt.de
وزارت همکاری اقتصادی و توسعه ( BMZ
)فدرال
okv@bmz.bund.de
)وزارت دفاع فدرال( BMVg
RSMESEinsWVStOKV@bundeswehr.org
ناتو
mbx.afglch@hq.nato.int
IOM
vaokabul@iom.int

افغان های که دارای مجوز اقامت آلمان هستند اجازه ورود به آلمان را دارند .اگر
مجوز اقامت منقضی شده باشد ،سفارتخانه های آلمان در اسالم آباد یا دهلی نو می
توانند ویزا صادر کنند .همچنین می توانید با
 buergerservice@diplo.deیا www.diplo.de/bues
تماس بگیرید.برای افرادی که در حال حاضر در فرآیند ویزا برای الحاق
خانواده  /شروع آموزش و غیره هستند ،توصیه می شود با مقامات خارجی
مسئول و وکال/مراکز مشاوره مربوطه تماس بگیرند تا بتوانند در مورد مراحل
بعدی صحبت کنند .افرادی که مایل به درخواست مجدد برای الحاق خانواده هستند
می توانند این کار را در سفارتخانه های آلمان در اسالم آباد یا دهلی نو و احتماالً
در س ایر نمایندگی های آلمان در خارج از کشور انجام دهند .سفارتخانه های آلمان
در اسالم آباد و دهلی نو هنوز مسئول درخواست برای الحاق خانواده هستند.
می تواند از درخواست ها پشتیبانی کند و ) (IOMسازمان بین المللی مهاجرت
قرار مالقات های رایگان را در نمایندگی های دیپلماتیک آلمان در منطقه
اختصاص داده است
info.fap.af@iom.int
سایر اطالعات
شورای پناهندگان نیدرزاکسن اطالعات بهروز و دقیق در مورد امکان خروج
از افغانستان در وب سایت خود ارائه می دهد
https://www.nds-fluerat.org/50123/aktuelles/ausreise-ausafghanistan-aktuelle-informationen /
اطالعات مختلف از کشورهای مختلف در مورد گزینه های عزیمت و تماس
مربوطه در فهرست ذیل درج شده است
https://docs.google.com/document/d/1RJQ9CozGALEpKdDPvlEGQqgljFlpGYWQVX3b83Cryo/mobilebasic
اطالعات در مورد نحوه انجام مراحل روادید و یا درخواست ها در کشورهای
مختلف

کمیساریایhttps://visasforafghans.net/wiki/index.php/Main_Page
 UNHCRعالی پناهندگان سازمان ملل
اطالعاتی را با مراجع ،تماس و برنامه های جابجایی به کشورهای دیگر ارائه
می دهد .ارتباط با سایر دفاتر در دیگر کشورها
https://help.unhcr.org/afghanistan/
اطالعات و پیشنهادات به افغان های مقیم آلمان را می توانید در وب سایت
https://www.afghansupport.org/
بیابید
اطالعاتی را برای تمرین مشاوره در وب سایت خود ارائه می دهد
https://www.der-paritaetische.de/alle-melden/informationenfuer-die-beratungspraxis-wie-weiter-nach-dem-ende-derluftbruecke-aus-afghanistan/
اطالعات عمومی و جاری را برای حمایت از افغان های در معرض تهدید جمع
آوری می کند
https://kabul.int.igel-muc.de/
ما بسیار متأسفیم که نمی توانیم اطالعات بهتری ارائه دهیم .به محض کسب
اطالعات جدید ،آن را در صفحه اصلی خود منتشر خواهیم کرد
با احترامشورای پناهندگان بایرن آلمان

