
  1 
 اداره کل مهاجرت 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

به طور  ،اطالعات مربوط به گرویدن به دین مسیحیت در کشور خود -پناهجو به صورت شخصی مورد ارزیابی قرار می گیرد هر وضعیت 

 اتوماتیک و به خودی خود مبنا و اساس حفاظت بین المللی نیست

حکمی صادر کرد که بر مبنای آن پرونده پناهجویی که به دین مسیحیت گرویده بود  2019( در ماه فوریه سال KHOکشور )دادگاه عالی 

عوض کردن دین متقاضی به کشور متقاضی خبر مربوط به از جمله به این دلیل که  برای بررسی مجدد به اداره کل مهاجرت برگردانده شد،

ومی نظر داده شده که این حکم اثرات گسترده ای خواهد داشت که احتماالً تصمیم گیری در مورد پرونده سطح عمافغانستان رسیده بود. در 

های تقاضای پناهندگی را تغییر خواهد داد. با این حال، حکم مذکور تغییرات مهمی را در تصمیم گیری در مورد پرونده های تقاضای 

 پناهندگی موجب نخواهد شد. 

بررسی و روشن کند که آیا خبر گرویدن متقاضی به دین این بوده که  اداره کل مهاجرتخط مشی  KHOاز همان زمان قبل از صدور حکم 

مسیحیت به افغانستان رسیده است یا خیر، و ارزیابی نماید که آیا این موضوع می تواند برای متقاضی خطری در بر داشته باشد. ترک اسالم 

 ن مسیحیت در افغانستان می تواند حفاظت بین المللی برای پناهجو را ضروری نماید. و گرویدن به دی

در تصمیم گیری در مورد پرونده های تقاضای پناهندگی همیشه به طور شخصی این موضوع مورد ارزیابی قرار می گیرد که آیا حال به هر 

صدمه و آسیب جدی او را تهدید می کند. عالوه بر این، ارزیابی می  چنانچه متقاضی مربوطه به کشور خود برگردد، خطر اذیت و آزار یا

شود که در صورتی که متقاضی در منطقه سکونت خود در خطر اذیت و آزار یا صدمه و آسیب جدی باشد، آیا او می تواند در منطقه ای 

 دیگر از کشور خود زندگی کند.

خبر گرویدن به دین مسیحیت به کشور متقاضی، موضوعات متعدد دیگری  عالوه بر موضوع رسیدننیز  KHOدر حکم صادر شده توسط 

نیز در تصمیم گیری کلی تأثیر گذار بودند. بخشی از اطالعات پرونده در مرحله اعتراض به دادگاه مطرح گردیدند، یعنی این اطالعات در 

 اجرت نبودند. زمان صدور اولین تصمیم در مورد تقاضای پناهندگی هنوز در دسترس اداره کل مه


