
 

ایا تاسو یو داسې پناه غوښتونکي یاست چ 

د پناه د فیصلې خالف محکمھ کې اپیل 

 کوئ؟

ایا تاسو غواړئ چې پھ اروپا کې د پناه 

غوښتنې د بھترولو لپاره د پناه غوښتنې پ 

 شریک محکمو کې خپلې تجربې مونږ سره

 کړئ؟

مونږ د داسې پناه غوښتونکو پھ لټون یو چې غواړي د  
پناه غوښتنې اپیلونو کې د مرتبۍ او شفافیت د تجربو پھ 

 اړه ورسره مرکې وشي.

کھ تاسو دې سره موافقھ کوئ چې مرکھ درسره وشي 
نو مونږ ښایي د پناه غوښتنې د اپیل پھ پروسیجرونو کې 

 پھ اړه درنھ پوښتنې ستاسو د تجربو او شخصي نظرونو
وکړو، او دې ډاټا باندې بھ زمونږ د څېړنې د برخې پھ 

 توګھ کار کېږي.
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Amory Building, Rennes Drive 
 Exeter, EX4 4RJ 
United Kingdom 

 مونږ سره تماس
 723333 1392 (0) 44+تلیفون: 

  asyfair@exeter.ac.uk ایمیل:
  www.asyfair.comویبسایټ:

 

 

  ©ASYFAIR  2018فبروري 
 N. Hoellererډیزاین: 

 R. Rotter; Y. Albadinانځورونھ: 
 پوھنتون (انګلستان) Exeterچاپ ځای: د 

 

Pashto 

 

اروپا کې د 
پناھندګۍ د زیاتې 
شفافې او مرتبې 

فیصلې لپاره 
 څٻړنھ

 

 
 

د دې پروژې بودیجھ د اروپا د څیړنیزې شورا لخوا ورکړل شوې ده د 
 StG-2015_677917پروژې حوالھ لمبر: 

mailto:asyfair@exeter.ac.uk
http://www.asyfair.com/


 

 او مرتبھ فیصلھ؟ ھد پناھندګۍ شفاف
 

مونږ ټول غواړو فکر وکړو چې ھر چیرتھ زمونږ قضیھ 
اورٻدل کېږي، نو د شفافیت یو شان پروسیجرونھ او 
معیارونھ تطبیق وکړي. خو ځینې وختونھ د درخواستونو 

لو د مرکزونو ترمنځ توپیرونھ موجود وي. د اورٻد
کېدای شي دا توپیرونھ پھ قضیھ کم تاثیر ولري. خو کھ 
چیرتھ د پناھندګۍ د یو اپیل پھ شفافیت د سر تھ رسولو 
اړوند فاکتورونھ د مرکزونو یا ھیوادونو ترمینځ توپیر 
کوي، نو دا ښایي مشکل شي. دا څېړنھ د اروپا پھ 

لو د پناھندګۍ د ابتدایي منفي فیصبیالبیلو ھیوادونو کې 
خالف د اپیل د پروسې تحقیق کوي تر څو وکتل شي چې 

 دغھ پروسھ پھ یو ترتیب ده کھ نھ.

 www.asyfair.comنور معلومات دلتھ 

 میتودولوژي
 
مونږ پھ فرانسھ، آلمان او انګلستان کې د درخواستونو د 

پھ محکمو کې د پناھندګۍ د اپیلونو مشاھدې اورٻدلو 
ترسره کوو. مونږ د اپیلونو پر مھال د قانوني پروسې 
تحقیق کوو، او ھمداراز د ھغو طریقو ھم چې د 
درخواستونو اورٻدل پرې د مختلفو ډلو لخوا تجربھ شوي 
دي پھ ګډون د درخواست ورکوونکو او ھغو قانوني 

لو کې دخیل وي. مسلکیانو چې ھغوی سره پھ مرکې کو
ځینې معلومات چې مونږ یې راغونډوو ښایي حساس 
معلومات وي نو لھ دې املھ بھ یې مونږ پھ احتیاط ساتو 

 او کار بھ پرې کوو.

 مرکې
 

څېړنکاران اروپا کې ستاسو د پناھندګۍ د  ASYFAIRد 
اپیل د پروسیجرونو سره اړوندې تجربې او لید پھ اړه 
پوښتنې کوي، د بېلګې پھ توګھ د شالید معلومات، د 
درخواست د اورٻدو پورې تېره شوې موده؛ خپلھ د 
درخواست اورٻدل کېدل او د درخواست د اورٻدل 

پھ دې اړه درنھ کېدلو نھ وروستھ څھ وشول. مونږ ښایي 
پوښتنھ وکړو چې تاسو د پناھندګۍ د اپیل څخھ مخکې او 
وروستھ ځان څنګھ احساساوه. مونږ ښایي پھ دې اړه 
درنھ پوښتنھ وکړو چې د اپیل څومره برخھ باندې تاسو 
پوه شوئ او دا چې ایا ستاسو پھ فکر دا شفاف و. مونږ 

ې رمښایي ستاسو د دین او جنسي میالن پھ اړه درڅخھ مح
او شخصي پوښتنې وکړو کھ چیرتھ دا خبرې ستاسو د 
قضیې سره اړوند وي.  مھرباني وکړئ دا خبره یاد 
وساتئ چې کھ چیرې تاسو د داسې غیر قانوني فعالیت 
چې نورو تھ نقصان رسوي پھ اړه معلومات ښکاره کړئ، 
نو مونږ ښایي مکلفیت ولرو چې ھغھ اړوندو قانوني 

کھ تاسو ھر څھ پوښتنھ لرئ نو  چارواکو تھ ښکاره کړو.
 څېړنکار یې ځواب درکولی شي.

څېړنکاران بھ د قانوني پروسې او د پناھندګۍ د اپیل 
کوونکو پھ اړه ھر وخت مستقم، ارام او احترام ښودونکي 

 وي.

 

       

            
          
         
        
        
         

         

          
          

         
            

       

    
 

          
           

          
           

  

         
         

     
         

         
  

 

کېږي؟زما د ډاټا سره څھ   

کلھ چې مونږ د تحقیق د ډاټا څخھ استفاده کوو نو مونږ 
دې تھ ژمن یو چې ځوابونو نھ د پېژندنې داسې معلومات 

لیرې کړو لکھ د ھویت نومونھ، د وظیفو نومونھ او 
مسوولیتونھ، ځایونھ او ھمداراز د ګډون کوونکو غیر 
عادي پېښو، ځانګړتیاو او اړخونو او ھمداراز ھغو 

ھغوی یې تشریحوي تھ تغیر ورکوو تر څو د شیانو چې 
 .ھویت پټ ساتنې حفاظت وشي

مرکھ کېدونکي کسان ھر وخت د کوم دلیل لھ ورکولو 
 .پرتھ د پروژې نھ ځان ایستلی شي

بې نومھ کړی شوې ډاټا بھ پھ اکادیمیکو نشریاتو کې 
کارول کېږۍ او ستاسو پھ شخصي ډاټا بھ د ډاټا د تحفظ 

سره سم کار ترسره کېږيد اوسنۍ قانونسازۍ  . 

 د تحقیق موندنې

کې خپرې  2019د پروژې څخھ ابتدایي موندنې بھ پھ 
 .کړی شي

پورې روانھ وي تر څو  2021پھ خپلھ دا پروژه بھ تر 
مشاھدات پھ احتیاط سره تحلیل کړي او پرې پوھھ شي، 

کې خپور کړی شي 2021او اخري راپور بھ پھ  . 

ASYFAIR  ده چې بودیجھ یې د یوه خپلواکھ څېړنھ
، د پروژې د حوالې ERC) اروپا د څېړنیزې شورا

ورکول کېږي، او مشري  (StG-2015_677917 لمبر
 لخوا کېږي څوک چې پھ Nick Gill یې د پروفیسر

Exeter  پوھنتون کې پھ انساني جغرافیھ کې پوھندوي
 .دی

http://www.asyfair.com/
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