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گرویدن شخص معلومات پخش شدن  - درخواست کنندە پناهندەگی بە صورت فردی ارزیابی می شودشخص وضعیت 

 بە صورت اتوماتیک )خودکار( دلیلی برای گرفتن حفاظت بین المللی )پناهندەگی( نمی باشد در وطن خود بە مسیحیت 

در بارە شخص درخواست کنندە پناهندەگی کە  ٢٠١٩( در ماە فوریە KHO)محکمە عالی اداری،  سترە محکمە اداری

بە ریاست امور  رسیدەگی مجددبرای  موضوع فیصلە، بە مسیحیت گرویدە بود فیصلەای صادر کرد کە بر اساس آن

از جملە بە این دلیل کە معلومات در بارە گرویدن شخص درخواست کنندە پناهندەگی در وطن مهاجرین ارجاع دادە شد 

یک فیصلە وسیع و گستردە می باشد  صحبت از است کەدر بین عموم مردم گفتە شدە او در افغانستان پخش شدە بود. 

. فیصلە مورد نظر بە هر حال تغییرات عمدەای خواهد داد پناهندەگی را تغییر ری در بارەتصمیم گیشیوە  احتماال"کە 

 در بارە پناهندەگی ایجاد نمی کند.  تصمیم گیریرا در شیوە 

قبال" هم قبل از فیصلە سترە محکمە اداری مشی ریاست امور مهاجرین این بودە است کە روشن سازد آیا معلومات در 

شخص می تواند برای موضوع بە مسیحیت بە افغانستان رسیدە است و ارزیابی کند کە آیا این بارە گرویدن شخص 

در افغانستان دست کشیدن از دین اسالم و گرویدن بە مسیحیت می تواند درخواست کنندە پناهندەگی خطر ایجاد کند. 

 برای شخص درخواست کنندە پناهندەگی را بوجود آورد.  ضرورت اعطای حفاظت بین المللی

کە آیا اگر شخص مورد نظر بە وطن خود بە هر حال در فیصلە پناهندەگی همیشە بە صورت فردی ارزیابی می کنیم 

. عالوە بر این ارزیابی می کنیم کە آیا خواهد گرفتجدی قرار دیدن  آسیببرگردد زیر خطر اذیت و آزار و 

محل در جای دیگری در وطن خودش برای بود و باش کردن ساکن شود اگر او در منطقە دە می تواند درخواست کنن

 جدی قرار دارد.  آسیب دیدنخودش زیر خطر اذیت و آزار و سکونت 

در یک سنجش کلی چندین موضوع دیگر هم غیر از پخش شدن معلومات همچنین در فیصلە سترە محکمە اداری 

از این معلومات تازە در مرحلە درخواست استیناف آشکار شدند  خشیتأثیر گذاشتند. ب در وطن گرویدن بە مسیحیت

    باخبر نبودە است.  این معلومات از هنوز زمان اتخاذ اولین فیصلە پناهندەگییعنی ریاست امور مهاجرین در 

 
 

 


