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مهاجر چاته ویل کیږی؟

  پداسې حال کې چې د “کډوال” او “مهاجر” اصطالحات ممکن ورته ښکاري،اما دوی
 مختلفی معناوی لري او د دوی ګډوډ کول د کډوالو ژوند او خوندیتوب لپاره جدي پایلې
 لري. تعریفونه یی د دوی ترمنځ بنسټیز توپیرونه لري، ځکه چې هر یو یې د یولړبیلو

 حقوقواوظایوسره مطابقت لری.

د مهاجرینو اوکډوالو ترمنځ ځینې قانوني او عملي توپیرونه وپیژني

  کډوال هغه خلک دي چې په خپل هیواد کی یی د نژاد، مذهب،
 ملیت، سیاسي نظر، یا د یوې ځانګړې ټولنیزې ډلې پورې
 اړوند درامنځته شوی مسلواوجنجالونو، او همدارنګه د جدي
 او پراخه بشری حقونود سر غړونو او وسلوالو شخړود ویری
 اوځورونی له امله د خپل هیوادڅخه بهردي. په اوس وخت
 کې شاوخوا ۵۲. ۴ ملیونه خلک په دې حالت کې دي،چی دا

 یوه شمیره د بشر په تاریخ کې بی ساری ده.

پناه غوښتونکي  کډوال
 هغه خلک چې د خپل هیواد پریښودو ته اړ شوي ځکه
 چې د دوی ژوند او بشپړتیا په خطر کې وه، او نشي کولی
 چی بیرته خپل اصلي هیواد ته ستانه شي ځکه چې دوی
دولتي خوندیتوب نلري.
۷۶۹۱ د  کنوانسیون،   ۱۵۹۱ د  غوښتونکي   پناه 
 پروتوکول او د کارټاګینا اعالمیی له مخې د نړیوال
 خوندیتوب څخه برخمنددي،اودوی دپناه غوښتونکولپاره
 د ملګروملتونودعالی کمیشنری داداری الندی کارکوي.
 په برازیل کې،د پناه غوښتونکي د خوندیتوب قانون
د۷۹/۴۷۴.۹ مادی له مخی دخپلوحقوقوبرخمندکیږي.
 پناه غوښتونکي د عمومي بشري حقونو د خوندیتوب
 سربیره د ځانګړي نړیوال خوندیتوب حق لري چې د
کډوالۍ نړیوال قانون لخوا تعریف اومعرفی شوي.
 پناه غوښتونکي کولی شي چی دبرازیل تابعت د څلوروکلونو
 په جریان کی ترالسه کړي،داموده دپناه دغوښتنی
 ددرخواست دتاریخ څخه شروع کیږي،خودرواخست
 کونکی باید څلورکاله دبرازیل په خاوره کی تیرکړي او
 کیدای شي چی داموده دنامعلوم وخته پوری وغځیږي.
 پناه غوښتوکي د کورنۍ سره د بیا یوځای کیدو حق
 لري،اودوی ته د مهاجرت موده نوره هم غزیږي، د کورنۍ
 غړو ته د دوی د مهاجرت د وضعیت اغیزې تر څلورمې
 درجې پورې غزوي )د بیلګې په توګه: ماشومان،ورور،
 مور او پالر، خویندې، نیکه،نیا،کاکا،ترور، لمسیان(.دوی
 کولی شي چی دنوروپناه غوښتونکوپه څیرحقوق ولري
اودتابعت اخستوغوښتنه وکړي.

 هغه خلک چی په داوطلبانه توګه بې ځایه شوي د ژوند د
 ښه شرایطو په لټه کې دي،او دوی کولی شي چی پرته له
 خطر څخه خپل اصلي هیواد ته بیرته ستانه شي اوپه خپل
هیواد کی دولتي خوندیتوب ولري.
 دوی)کډوال( ځانګړی نړیوال خوندیتوب نلري، ددوی
 خونیدیتوب د هر هیواد په داخلي قوانینو او پروسو پورې
اړه لري.
 په برازیل کی د ۷۱۰۲/۵۵۴.۳۱ مادی له مخی کډوال
 د نورو سهولتونو ترڅنګ د خپلوحقوقوڅخه دبرازیل په
 خاوره کی برخمندکیږي.
 د کډوال اصطالح په اړه په نړیواله کچه کوم منل شوی
 قانوني تعریف شتون نلري، اما دا ډله د مهاجرت وضعیت
 ته په پام کې نیولو پرته د بشري حقونو د عمومي ساتنې
حق لري.
 دکډوالو لپاره داموده دنامحدوده استوګنی له مودی څخه
 شروع کیږی،اوددوی دموقت استوګن کیدوباید دوه کاله
 تیرشوي وي.

 مهاجر کولی شي د کورنۍ د بیا یوځای کیدو غوښتنه وکړي
 په هغه صورت کی که نامهدود داستوګنی اجازه ولري
 مګر یوازې د کورنۍ د غړو لپاره چې تر لیسې پورې وي
 )د بیلګی په توګه: ماشومان او والدین(. په هرصورت، د
 کورنۍ د بیا یوځای کیدو لپاره د استوګنې اجازه یوازې کفایت
کوی،اما بغیرددی دوی ددی حقوقوڅخه نه برخمند کیږي.
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 برای معلومات بیشتر در مورد
 دسترسی به خدمات و حقوق در
 برازیل، ازسایت راهنمای دفتر

پناهندگان سازمان ملل بدست بیاورید.

 د پناه غوښتنې پروسیجر ته السرسی نړیوال دی او داد کومو
 شواهدو په مخکی ښودلو پورې اړه نلري. په دې توګه، دا په
 ایالتونو اودولتونوپورې اړه لري چې د پناه غوښتونکو غوښتنې
 ترالسه کړي،غوښتونکوته غوږ ونیسي او ډا ډ ترالسه کړي چې د
 پریکړې کولو کړنالره یی عادالنه او اغیزمنه ده. پناه غوښتونکي
 باید په داسې حاالتو کې چې د دوی ژوند او آزادي له ګواښ سره
 مخ وي، نه شړل کیږي یا بیر ته نه ستنیږي.ځکه د دې خلکو پناه

 ردول یا بیرته لیږل شاید ددوی په ژوند کی جدي پایلی ولري.

 په برازیل کې دواړه ډلې د تعلیم، روغتیا او کار حق لري. په
 هرصورت، یوازې پناه غوښتونکو ته د سفرسندورکول کیږي،
 د اخراج یا استرداد په وړاندې نړیوال خوندیتوب لري، او دخپل
اصلي هیواد څخه یی د اسنادواوتعلیمی دیپلومونو د تآ ییدحق لري.

  دملګروملتونودکډوالواداره خلکوته ښایی ترڅو د “کډوالو” او
 “پناه غوښتونکي” تر منځ توپیر وکړي ترڅو ددوي ترمنځ د
 حرکتونواواهمیتو د الملونو او ځانګړتیاو په اړه وضاحت وساتل
 شي، او همدارنګه د مهاجرینو لپاره د مکلفیتونو په اړه یوه روښانه
 الرموجوده وي. د مترادفاتو په توګه د دوي تعریفونه باید جدا اوبیل
وي چې د مهاجرینو لخوا تجربه شوي دي.

 په برازیل کی دحقوقي خدمتونودالزیاتومعلوماتواوکومک لپاره
 الندی برښنالیک ته مواجعه وکړی.

یک کلمه می تواند حقوقی را که شخص به آنها دسترسی دارد تغییر دهد.
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