
 

 سخی صمیم                                                                      

 هلندقانون پناهندگی در

 

دوستان عزیز: در شمارش مشکالت عدیدٔه عینی اکثر افغانهائیکه در جامعٔه 
هلند زندگی دارند یکی هم عدم معلومات کافی و درست  در بارٔه قانون 

 پناهندگی نافذ درین کشوراست . 

در وظیفٔه وجدانی خود دانستم تا آنچه  ٬من بادرک همین معضل و ضرورت
توان دارم در راه کمک به هموطنان و یا آنهائیکه بتوانند ازین اقدام خیر 

 خواهانٔه نا چیزم استفاده برند مصدر خدمت شوم.

خیلی  ٬خوب میدانم: اقدام به عملیکه از نگاه معنی و محتوا ریشٔه کالن دارد
هامشکل وسنگین است ولی نادیده انگاشتن مشکالت یاد شده به هموطنانم 

 تر و سنگین ترازان. مشکل

متکی برهمین احساس ـ در یک اصل امید بستم: که چشم انداِز اقدامم ولو بسیار 
ناچیزوکوچک است شاید اندکی مفید واقع شود.بنائن  تصمیمم بر آن شد تا در 

برگردان و نوشتن بعضی از محتویات الزم و ضروری این قانون به   ٬تهیه
ام نمایم. و این اقدام خالصانه ام منوط به لسان دری فارسی بطور متناوب اقد

 یاری فُرصت ومساعدت زمان است.  

میخواستم به عرض برسانم که: بعضی ازمتون هلندی این قانون را پسر ارشدم 
) پرویز جان صمیم ( که اکنون مصروف نوشتن کتابی برای شرح قانون یاد 

ی حقوق است به شده جهت تدریس برای محصلین انیستیتوت ها و فاکولته ها
 دسترسم گذاشته و در جاهای الزم برایم کمک می نماید.  



 قانون پناهندگی در هلند

 

نظر به محتوا و داشته های قانون پناهندگی در هلند ورود اشخاص پناه جو و  
یا کسانیکه طور قانونی به اشکال گوناگون داخل هلند میشوند به چهاردسته  

 تقسیم  میگردد.

ده از پناهجویا نیکه روی خطرات گوناگون وطن و جای بود وباش اول ــ آنع
خود را روی اجبار ترک و برای حفظ حیات خود ها مجبور به پناه جوئی 
میگردند و  تقاضای پناهندگی میکنند. اینگونه اشخاص را بنام پناه جو یاد می 

 است asielzoeker کنند. که اصطالح هلندی آن 

در یک مدت کوتاه و مؤقت  تا حد اکثر نود روز با دوم ــ آنعده اشخاصیکه 
و یا  ٬دیدن اقارب ٬سیاحت ٬کسب ویزه به عناوین مختلف چون وظایف رسمی

دالیل دیگری بطورمجاز داخل هلند میشوند و ورود ایشان مقید در یک موعد 
معین بوده برای زندگی دایمی و یا پناهندگی نیست. اینگونه بود و باش را درین  

    بود و باش کوتاه مدت“ :ن بنامقانو

kort verblijf .یاد می کنند 

سوم ــ آنعده از اشخاصیکه شامل دو بخش از قانون یاد شده نبوده بلکه ایشان 
میخواهند با کسب مجوِزدراز مدِت قانونی  در هلند زندگی نمایند که این مجوز 

اینگونه ورود  ٬یمی شوددرازمدت میتواند دراکثر موارد تمدید ودر بسا موارد دا
و زندگی را بودوباش دراز مدت می نامند به گونٔه مثال اشخاصیکه در هلند 
طور قانونی زندگی دارند ومیخواهند در خارج مملکت ازدواج نموده خانم ویا 
شریک زندگی خود را نزد خود بخواهند ویا کسانیکه خود پناهندگی اختیار ولی 

آنها باقیمانده اند) البته بعد از تکمیل و تجویز اقارب شان در محل بود و باش 
شرایط قانونی ( بودوباش اینگونه اشخاص به اصطالح این قانون بنام بود و 

 نامگذاری شده است.  (lang verblijf)باش طویل المدت  

 

 

 



   

چهارم ــ تعداد دیگری از اتباع کشور های اتحادیٔه اروپا که میخواهند در یکی 
 ٬تجارت ٬ایرٔه اروپائی بطور دلخواه برای امور کاریاز ممالک شامل د

ازدواج وغیره و غیره زندگی دایمی و یا مؤقت داشته باشند. این نوع بود و 
یاد کرده  onderdanen   verblijf EUباش را درین  قانون به نام      

 است. 

ی ویا این بود دسته های چهار گانه در ارتباط به خارجی هائیکه به گونٔه قانون
غیر قانونی بمنظور بودو باش دایمی و یا مؤقت داخل هلند شده تقاضای 
پناهندگی و یا بودو باش می نمایند. البته بعضی از جزئیات درین ارتباط در 

 آینده یاد آوری و تحریر می شود. صبر تان آرزوست.

 باقی دارد لطفن منتظر باشید   

   

 


