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 کردن و  در مورد دیدگاه حقوقی  معلومات های مهیم  

ی
 اقامت اتباع افغان مقیم هامبورگ برای زندگ

 
 به افغانستان صورت نخواهد گرفت.   بازگشتی   چ ی ه   ی تا اطالع ثانو 

  
 افغان  مقیمگروه خانم ها و اقایان    میان به طور  خاص درنیاز به معلومات وضعیت کنونی یا هم حاال   در

ی دلیل   . بهاحتمال برگشت انها میباشددر مورد    اقامت  انها  ویا دیدگاه های قانونی  هامبورگ راجع به  همی 
 :در این مورد  اشاره میگردد در ذیل به بعض   نقاط

 
    23617 (30.09.2021 نظر به امار مورخ)  خارج  اطباع   با توجه به اعداد فعیل از دفت   ثبت نام مرکزی

  میکنند با هویت افغان   در هامبورگ زنده شخص 
 

ین ییک ازاین هامبورگ دارنده ای . با توجه به گ مجتمع  بزرگت 
یت افغانها است.  افغان در المان های   مقیم هامبورگ  دارنده  چشم انداز مثبت اقامت را  ی از این جمله اکتر
 دارند. 

  
  تنها از سال. دارنده ای هویت المان   باشد اخراج شود ،  شخص که  هر ان اجازه داده نمیشود تا  .1

  با تابعیت افغان    ( 22.09.2021)نظر به امار مورخ  افغان 10000  اضافه تر از سو   به  این  2010
ین گروه را تر از جمله  به این سو افغان ها  2014  تابعیت المان   را پذیرفته اند  و از سال   کیببزرگت 

باشد    همچنی    اگر این اشخاص دارنده تابعیت دوگانه  .میدهند  که تابعیت المان   را بدست اورده اند
ی تابعیت  به    مجلس سنانمیباشد!   اخراج انها  ممکن  (افغان  تابعیت  المان   و  یعتی )تابعیت  گرفیی

  تابعیت افغان   هم امکانات مناسب را فراهم رنده به اشخاص داالمانی تشویق میکند و در مقابل 
ایط شهروندی المان اگاه سازندمیکنند،    همه عالقه مندان راکز مهاجرتدفت   مر . تا خود را در  مور د شر

 . در این مورد توصیه و همکاری مینماید
 

همه    این مربوط به.حق اقامت داییم را  در المان دارند،  دارنده اجازه سکونت هستند ، همه کسان   که .2
 پناهنده  بوده  شناخته شده و به شکل رسیم  رسمیت به  انها نی کسان   میشود که  در گذشته پناهجو 

 هویت افغان    دارای شخص با   2100در حدود  در حال حاظر.  میباشند  اقارب المان   هاهم   اند  یا
  .کیس اخراج نمیشنود  هیچ   با چنی    جواز اقامت یا اقامت داییممیباشند. همچنان  اجازه اقامت

 
 حق اقامت را در المان تا یک زمان،  هم اکنون دارنده  اجازه سکونت  هستند ،همچنان  اشخاص که .3

 اجازهمیشود.   افغان با تابعیت  افغان    13000  این مربوط  به. در حال حاضی پیش بین   شده دارند
 از طرف اداره فدرال مهاجرت و، در حالت که شخص در صورت  داده میشود به طور مثال  اقامت
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 پس همراه با محافظت فریع  ، شود   منحیث پناهنده به رسمیت  شناخته  BAMF  پناهنده گان
 اموزش یک ، فراتر ازان اجازه  اقامت هم بر اساس  موضوعات فامییلمیشود.  ممنوع الخروج هم تایید

 و مناسب هم میتوان بعد از  عالوه بر ان با مدغم شدن موفقمیشود.   شغل یا  استخدام در کار داده
 کرد. را حاصل   اجازه اقامتنا محدود  اجازه ماندن   یک مدن  

 
ایط صدور ان هنوز هم وجود دارد و،  برریس م  گردد، در صورت که اجازه اقامت تمام شود .4  که ایا شر

. در این مدت و دوران برریس به اصطالح یک بعد از برریس اجازه اقامت دوباره تمدید شده میتواند

د تصدیق نامه داده میشود. البت  . ه در دوران بریس هیچ اخراجی صورت نمیگی 
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 یک شخص در جریان میباشد،  برای انها اجازه اقامت داده   .5
ی
در صورت که  پرونده ای  پناهنده گ

تن با هویت افغانی دارنده ای این نوع اجازه اقامت یم باشند. هر    1850میشود. فعال در مجموع 
 خود را به

ی
س  شخص حق دارد دالیل مربوط به پناهنده گ ل  به شمو  قرار دهند.   BAMFدفیی   دسیی

   BAMF موضوعات دیگر دفیی 
ی
ی پناهنده گ همچنان در مورد درست بودن و به رسمیت شناخیی

ی حمایت فریع و یا ممنوعیت خراج ان شخص را مهیا میسازد. در این   د، و نی  مهاجران تصمیم میگی 
ایط فعیل شخص مربوطه در صورت برگشت به دقت  صورت هر قضیه به طور انفرادی نظر به شر

برای ارزیانی  UNHCRد. همه اطالعات موجوده از اداره  امور خارجه و به ویژه از دفیی برریس میگرد
 پناه جوی شخص در نظر گرفته میشود. 

ی موجود میباشد.   برای نیازمندی پناهجوی چهار دسته نی مختلف قوانی 

 نظر به ماده  -
ی
   قانون اسایس  16aحق پناهنده گ

 سیایس )طبق قانون 
ی
اسایس دولت( وقتی که در حق شان  به یک نوع خاص و شدید پناهنده گ

د)به طور مثال. بخاطر مسال تمایل جنیس(   تعبیض صورت بگی 

ی نظر به کنوانسیون  -  جنف( نظ به ماده پنهانحفاظت پناه جویان ) قوانی 
ی
ی  سومده گ قوانی 

 پنهان
ی
 ده گ

مذهب، قومیت، اعتقادهای  نظر به اثبات رساندن دالیل ترس از تعقیب شدن بخاطر نژاد، 
 سیایس و یا عضویت با ییک از گروه  های اجتمایع؛ نه تنها تعقیب از سوی دولت. 

 پنهان حفاظت فریع نظر به قانون  -
ی
 چهارم ماده ده گ

تا انجای که دالیل مهم برای پذیرش وجود داشته باشد که  شخص مذکور در کشور اصیل اش 
 وجود دارد، به   سومی که در ماده به خطر جدی مواجع است نه تنها خطر ها

ی
قانون پناهندهیک

 طور مثال خطر های عمویم برمبنا جنگ های مردیم. 

 قانون اقامت  هفتمو یا هم  پنجم رگرافپ  60محافظت از خروج طبق ماده  -

ی شخص که توسط دفیی  حفاظت    EMRKدر صورت خطر، که به دلیل خروج ، حقوق بشر
 و ازادی  

ی
میشود نقض میگردد یا در کشور هدف کدام خطر معمویل دیگری برای جان،  زنده گ

 شخص مربوط میباشد. 

در نتیجه اجازه اقامت توسط اداره اطباع خارجی داده   BAMFدر صورت یک فیصله مثبت اداره 
 42،4فغانی برای اشخاص با هویت ا   فیصدی سهمیه حفاظتمیالدی   2020میشود. در سال  

این که این سهمیه یا هم فیصدی به دلیل وضعیت کنونی در افغانستان باال خواهد   . % فیصد بود 
 . رفت یا هم نه تا به هنوز واضع نمیباشد 

 
میتواند پرونده مذکور توسط یک محکمه   BAMFدر صورت یک جواب منفی از طرف دفیی 

ایط  مستقل دیگر دوباره  برریس گردد. نظر به  دالیل جد اگانه و یک اندازه هم مشکالت برریس شر
ی حق حفظ شدن به  انفرادی هر شخص ، عموما روند انجام رسیدن یک  ادعای پناه جوی و داشیی
شکل نهانی در دادگاه واضع میشود. در جریان این روند دعواع اجازه اقامت باقی میماند. در جریان  
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ی
ی های طوالنی در مورد درخواست پناهندگ ایط افغانستان که  مربوط به تصمیم گی  ،  تغیی  در شر

پرونده فرد یا هم تغی  در وضعیت شخیص این فرد سبب باز شدن یک پرونده جدید )به تعقیب این 
 میتواند باشد. رونده( پ

ی
 پناهندگ

 
 به طور قطیع منفی فیصله شود؟  نظر به قانون مجبور حاال  .6

ی
 آجی اتفاقی میافتد اگر روند پناهنده گ

یعتی گرفته میشود اگر   مجوز اقامت شخص مذکور منقیصی یم شود  ترک کشور اغاز میشود.  پروسه
ایط نظر به ماده §  نهانی باشد.   BAMFقانون اطباع خارجی برآورده شود و تصمیم  AsylG 67شر

ی شده  برای ترک کشور، خارج  ریاست اتباع خارجی مکلف میباشد،  بعد از تمام شدن وقت تعیی 
تن با هویت افغانی   1100این قضیه در حال حاضی در هامبورگ به کشور را عمیل سازد. کردن از  

 مربوط میشود. 
 

ایط بیاید که مربوط به حقوق خارجی ها   به وجود  برای مانع شدن خروج این هم امکان دارد که شر
شدید ناگوار یا  ، به طور مثال وقت باقی مانده ای حق اقامت همش یا اطفال، مرییصی های میباشد 

ایط خصویص دیگر.  درصورت اقامت طوالنی مدت، عالوه بر این همه دالیل که در شماره  هم شر
 ذکر شده اند، هم مانع خروج میباشد.  پنجمو  چهارم

 
روند   پایان رسیدن اخراج را در صورت انفرادی انقضا میکند، میتوان هم بعد از به پروسهدالیل، که 

د. صورت    محکمه از طریق ارائه مدارک به شهروندی هامبورگ در  کمسیون ورودی مدارک به   گی 
ی   ایط انفرادی هر شخص به طور اسایس و دقیق برریس میگردد؛ مدارک نی  اداره شهروندی،  شر

ی منتقل شوند ممکن است از آنجا   .به کمیسیون حوادث سنگی 
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 برای کسانی وجود ی .7
ی
ک چشم انداز مثبت برای اقامت فراتر ، با وجود جواب منفی پناهنده گ

وع به اموزش یک شغل میکنند. به اصطالع معروف   60ماده  مطابق  2+3قانون  دارد که شر
،   AufenthG i.V.m. § 60c AufenthG قانون اقامت سهسیی  دو  گرافپر قانون اسایس  

دادن دولدونگ اضافه تر از سه سال امکان اموزش یک شغل ودر تعقیب ان دو سال دیگر  
قانون اقامت زمینه را برای اغاز به  اقامت کاری ممکن میسازد.   19dتمدید اقامت نظر به ماده 

وقتی در تعقیب ان وظیفه  درامد کاقی موجود باشد ، یم توان اجازه اقامت را تمدید کرد و با 
ایط، هم میتوان که اجازه سکونت داده شود. قانون ی این همه شر برای کسانی    2+3وجود داشیی

کامیانی در جامعه کاری المان مدغم نمایند یک چشم انداز مثبت  خود را  به   د که  زحمت میکشن
و اجازه سکونت طوالنی و اطمینانی را فراهم میکند. برای معلومات بیشیی میتوان به صفحه  

نیتی ذیل   چوکات روند  مراجعه نمود. در  ./http://www.hamburg.de/yourchanceانیی
ایط اموزش   پناه جونی و یا هم  احتماال در جریان روند دعوا امکانات بسیاری وجود دارد که از شر

بهرمند شود. در جریان این مدت،  نظر به ماده های    2+3یک شغل و به این نوع از  قانون 
عده، به عنوان یک قا قانون به دلیل دلدنگ که به شخص داده شده دوباره گرفته نمیشود. 

ی از این مقررات بهره مند یم شوند.   همشان و فرزندان خردسال افراد آسیب دیده نی 
 

  18قانون اقامت، یم توان به قرارداد کاری طوالنی مدت )حداقل  60dماده عالوه بر این، طبق  .8
، پس از دلدنگ کاریماه( به اصطالح "

ً
ماه، یم توان برای خارجیانی که   30" اعطا کرد. متعاقبا

 جمهوری فدرال  6پراگراف ،   25bماده مطابق با 
ی
ایط زندگ قانون اقامت، به طور پایدار در شر

همش و نظر به قانون   همچنان اینجا میتوان  آلمان ادغام شده اند، اجازه اقامت صادر کرد. 
ی  ی  فرزندان صغی  آسیب دیده نی   بهره مند شوند  یا هم ماده ای قانون از این آیی 

 
افغان  که دولدونگ دارند ، کسانی هم هستند  که عده انها    1100درحال حاضی درمیان تقریبا   .9

ی اخراج انها به نظر نرسیده و در آینده های  از سالهای زیادی بخاطر   دالیل خصویص  که داشیی
قابل دید دیگر هم به نظر نخواهد رسید. دفیی اطباع خارجی در حال حاظر مرصوف برریس 

ی اقامت ، سکونت اینها را اجازه میدهد.  پرونده های کهنه هستند، تا بدانند تا   چه اندازه قوانی 
 

بعد ز این همه، در نتیجه ، تعداد کیم از افغان ها در هامبورگ نظر به مجموع باقی میمانند که  این 
ی مذکور برای شان مطابقت نیم کند. وبرای انها  همچنان کدام دلیل خاص یا هم   همه قوانی 

راج انها شود. ترکیب گروه این اشخاص ذکر شده به طور طبعت  در  شخیص وجود ندارد که مانع اخ
 این گروه ها در محدوده 

ی
رقیم میباشد. قبل از بازگشت به کشور،   2تغیی  میباشد، اما در عموم بزرگ

همه کسانی که به طور داوطلبانه میخواهند کشور را ترک کنند برایشان پیشنهاد پشتیبانی مایل یم 
تن با تابعیت افغانی از هامبورگ به طور داوطلبانه دوباره به   455به اینسو  2016از سال  .شود

 کشور خود برگشتند. 

http://www.hamburg.de/yourchance/

