
 

Brexit 
 

 تر دې دمه څه پیښ شوي دي؟
 

 .انګلستان په رسمي ډول د 2020 کال د جنوري په 31 ، اروپایي اتحادیه پریښوده
 

 د انګلستان د کډوالۍ او پناه غوښتنې پروسیجرونه ندي بدل شوي.  انګلستان الهم د اروپایی اتحادیې
 .ټول اصول ومني EU ټولو کډوالۍ او پناه غوښتنې پروسو برخه ده او باید د

 
 بیا څه پیښیږي؟

 
 انګلستان اوس مهال د لیږد په دوره کې دی چې ټاکل شوې چی د 2020 په 31 دسامبر کې پای ته

 ورسیږي (پرته لدې چې دا غځول شي).  د مهاجرت پروسه به د 2020 دسمبر 31 دمخه نه بدله شي ، مګر
 .شاید وروسته له دې به بدل شي.  موږ په بشپړ ډول نه پوهیږو چې شیان به څنګه بدل شي

 
 :دسمبر 2020. وروسته د پناه او مهاجرو معلومات December 31 د

 
 اوس مهال په انګلستان کې د کډوالو او پناه غوښتونکو د قانون حاکمیت دوه سیټونه شتون لري: د

 .ډوبلین سیستم EU کډوالۍ داخلي قواعد او د
 

 :د دسمبر تر 31 ، 2020 وروسته ، انګلستان به نور د ډوبلین سیسټم برخه نه وي.  دا ممکن معنی ولري
 

 هیواد ته بیرته راستانه کړي چې دوی ته EU انګلستان ممکن نه وي توانیدلي پناه غوښتونکي لومړي *
 رسیدلي

 هیوادونو ته EU د ګوتو نښې ډیټابیس ته السرسی ونلري چې نورو EURODAC انګلستان ممکن د *
 د پناه غوښتونکو بیرته ستنولو لپاره کارول کیږي

 د کورنۍ د یوځای کیدو قواعد ممکن بدلون ومومي *
 
 

 :د بریکسټ وروسته د کورنۍ یوځای کیدل
 

 اوس مهال په انګلستان کې د کورنۍ یوځای کیدو دوه الرې شتون لري: د کډوالۍ مقررات او د ډوبلین
 سیستم.  د بریکسټ کورنۍ وروسته یوځای کیدل به یوازې د کورنیو مهاجرت قواعدو له الرې امکان ولري.

 .اوس مهال ، د کډوالۍ قواعد د ډوبلین سیسټم څخه ډیر محدود دي
 

 سره د نوي موافقې په لټه کې شي. EU د انګلستان حکومت احتمال لري چې د لیږد له مودې وروسته د
 په هرصورت ، دا تړون به د ډوبلین سیسټم نقل نکړي.  حکومت ژمن دی چې ډاډ ترالسه کړي چې په
 اروپایي اتحادیه ایالتونو کې بې سرپرسته ماشومان کولی شي په انګلستان کې د کورنۍ له غړو سره

 .یوځای شي.  تر دې دمه د کورنۍ د لوی غړو د بیا یوځای کیدو لپاره هیڅ ژمنتیا نشته
 
 

 :د ډوبلین سیستم :د انګلستان مهاجرت قواعد

●  د کډوال انحصار ماشومان چې عمرونه 
 یې د 18 کالو څخه کم وي او د "الوتنې
 دمخه" ملګري په برتانیا کې د دوی

 سره یوځای کیدو وړ دي

●  بې سرپرسته ماشومان کولی شي د 
 "کورنۍ غړي" سره یوځای شي څوک
 EU چې د پناه غوښتنه کوي یا په کوم
 .ایالت کې د مهاجرت معتبر حالت لري

 

 دمهاجرینو انفوبس څیړنکي دا معلومات داعتباری مراجع اومصادرو نه اخستی ده لکه : درایت تو ریمین دفتر ؛ دریفیوجی کونسل دفتر ؛ دیورپ ای
 یو دفتر. را الرښونه ستا دپناه غوښتنی دقانونی کار په بدل کښی نه دی. دپناه غوښتونکو قانونی بدلیږي. دهر نفر قضیه اوکیس بیله ده

 .اودنورو نه فرق لري؛ که دغه موضوع درته واضحه او ښکاره نه وي نو تاسو یو مسلکی قانونی سړي سره اړیکي ونیسۍ



 

●  د "الوتنې دمخه ملګري" پدې معنی 
 چې کډوال د خپل هیواد پریښودو
 دمخه په اړیکه کې و؛  کډوال اړ دي

 چې دا ثابت کړي
●  بې کفایته کډوال ماشومان نشي کولی د 

 غوښتنې د کورنۍ غړي د دوی سره په
 انګلستان کې د ګډون لپاره سپانسر

 کړي
●  نور خپلوان (انحصاري بالغ خپلوان ، منل 

 شوي ماشومان او د الوتنې وروسته د
 کورنۍ غړي) کولی شي انګلستان ته

 راشي مګر د شرایطو محدودیت شرایط او
 د غوښتنې فیسونه شتون لري

●  د 'کورنۍ غړي' کې والدین ،   مسؤل 
 بالغان ، خویندې یا نور خپلوان شامل دي ،
نو د کډوالۍ له مقرراتو څخه پراخه دی

. 
●  د کډوالۍ دمخه یا د الوتنې وروسته 

 ملګري او د 18 کالو څخه کم عمر
 لرونکي ماشومان د دوی سره د یوځای

 .کیدو وړ دي
●  بې سرپرسته ماشومانو ته چې د 

 کډوالۍ حیثیت ورکړل شوی وي کولی
 شي د کورنۍ غړو لپاره غوښتنلیکونه

 .سپانسر کړي ترڅو دوی سره یوځای شي
●  د غوښتنې لپاره هیڅ فیس نشته او د 

 شرایطو معیارونه د کډوالۍ د مقرراتو
 .په پرتله لږ محدود دي

 
 :دبشر حقوق

 
 انګلستان به د 1951 کډوال کنوانسیون او د بشري حقونو په اړه د اروپا کنوانسیون الندې د بشري حقونو
 نړیوالو مکلفیتونو پابند وي.  دا پدې مانا ده چې انګلستان به د کډوالو حقونو ته ادامه ورکړي ترڅو هغو
 هیوادونو ته بیرته نه ستنیږي چیرې چې دوی د ځورونې سره مخ کیږي ، د کار کولو حق ، او د تعلیم او

 .روغتیا پاملرنې حق
 

 دا ستاسو لپاره څه معنی لري؟
 

 تر دې دمه هیڅ نه دی بدل شوی او دا خورا احتمال شتون لري چې 2020 دسمبر 31 څخه دمخه به کوم شی
 بدل شي. موږ الهم نه پوهیږو چې د لیږد دورې وروسته به څرنګو پروسه بدله شي.  امکان لري چې

 انګلستان نور د ډوبلین سیسټم برخه نه وي او دا چې د کډوالۍ کورني مقررات ممکن بدل شي
 
 
 
 

 

 دمهاجرینو انفوبس څیړنکي دا معلومات داعتباری مراجع اومصادرو نه اخستی ده لکه : درایت تو ریمین دفتر ؛ دریفیوجی کونسل دفتر ؛ دیورپ ای
 یو دفتر. را الرښونه ستا دپناه غوښتنی دقانونی کار په بدل کښی نه دی. دپناه غوښتونکو قانونی بدلیږي. دهر نفر قضیه اوکیس بیله ده

 .اودنورو نه فرق لري؛ که دغه موضوع درته واضحه او ښکاره نه وي نو تاسو یو مسلکی قانونی سړي سره اړیکي ونیسۍ


