
 
 

 بشردوستانه  ویزای درخواست نحوه مورد در اطالعات

  معیارھا و معنا :بشردوستانه ویزای .1

 متقاضی که شود فرض واضح طور به که صورتی در شود صادر تواند می VEV 2 پاراگراف 4 ماده با مطابق بشردوستانه ویزای

 ، هستند ثالث کشور در حاضر حال در که افرادی مورد در.است خود جسم و جان برای خاصی و جدی ، مستقیم خطر معرض در

  .ندارد وجود خطری هیچ دیگر که کرد فرض توان می کلی طور به

https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/publiservice/weisungen-kreisschreiben/ 

auslaenderbereich/einreise_in_die_schweiz.html   

 VEV "2 پاراگراف 4 ماده با مطابق بشردوستانه ویزای:دستورالعمل 

 

 :باشند SEM پناهجویان أمور دبیرخانه معیارهای طبق باید(2021 اوت کنونی وضعیت در و افغانستان از افرادی برای معیارها

 

 قریب و خاص و فردی تهدید یک باید این ، افغانستان وضعیت اساس بر .شود ثابت باید جدی و ملموس ، فوری خطر یک ·

 (.نیست کافی ،خطر معرض در احتمالاِ گروهِ  یك به داشتن تعلق) باشد الوقوع

 

 :شود ارائه زیر موارد در تواند می شرایطی چنین .باشند داشته سوئیس با فعلی و نزدیک ارتباط باید نظر مورد افراد ·

 اقامت اجازه یا اقامت دارای که افرادی یا سوئیسی شهروندان سوئیس ساکن اقوام با خانوادگی منظم و نزدیک روابط-

 ؛(رگمادربز و پدربزرگ ، والدین ، عموها ، هاعمه(هستند دائم

 سوئیس؛ با نزدیک روابط با سوئیس در قبلی مدت طولنی اقامت از شواهدی-

 انظار معرض در شغل یک طالبان رسیدن قدرت به از قبل تا سوئیس دولتی سازمان یک برای شما شغل که شود ثابت-

 نظر در انظار معرض در شغل عنوان به توان می را بشر حقوق فعال  یا وکیل یک شغل ، مثال عنوان به.است بوده

 .نیست کافی نظافتچی یا باغبان ، آشپز ، راننده سمت مانند خدماتی کاملاِ فعالیتهای گرفت،

 
 سرخ صلیب.است نشده ریزی برنامه دیگری تخلیه پرواز هیچ حاضر حال در.کنند ترک را افغانستان باید افراد این ، نهایت در

 .کند کمک افغانستان از افراد خروج هب واندتنمی

 

 

http://www.sem.admin.ch/sem/de/home/publiservice/weisungen-kreisschreiben/auslaenderbereich/einreise_in_die_schweiz.html
http://www.sem.admin.ch/sem/de/home/publiservice/weisungen-kreisschreiben/auslaenderbereich/einreise_in_die_schweiz.html
http://www.sem.admin.ch/sem/de/home/publiservice/weisungen-kreisschreiben/auslaenderbereich/einreise_in_die_schweiz.html


 
 

 

  مالقات وقت تعیین مراحل.2

 از خارج در سوئیس نمایندگی با مستقیما ً باید شخص سوئیس، برای بشردوستانه ویزای رسمی درخواست منظور به 

اِ باید درخواست سپس.بگذارد ملقات قرار و گرفته تماس کشور  تحویل پاکستان یا ایران در سوئیس نمایندگی به شخصا

 .شود داده

 پیوند این در توانید می را سوئیس های نمایندگی آدرس.شودمی انجام ایمیل طریق از ملقات قرار یک گرفتن راه بهترین 

  کنید مشاهده

https://www.eda.admin.ch/eda/de/home/vertretungen-und-reisehinweise.html  

  است زیر اطلعات شامل ملقات قرار درخواست برای ایمیل

 !(کننده بازدید ویزای یک هن شودمی درخواست بشردوستانه ویزای یک -

  هستند بشردوستانه ویزای درخواست به مایل که افرادی همه تولد تاریخ ، اسم ، گی خانواده نام -

  وجود صورت در سوئیس در خانواده اعضای از نفر چند یا یک آدرس و تولد تاریخ ، اسم ، گی خانواده نام -

 کشور به باید کار این انجام برای افراد زیرا ، است بالیی خطر و بال های هزینه مستلزم ویزای درخواست:توجه 

  بگیرید نظر در دقت با را خطرات و ها فرصت گیری تصمیم از قبل کنیم می  توصیه بنابراین.کنند سفر ثالث

  مالقات قرار انجام مراحل.3

  کند نمی فتدریا بشردوستانه ویزای درخواست برای را ای ھزینه ھیچگونه سفارت

  شود آماده خوب بسیار باید بنابراین و است کوتاه بسیار ملقات قرار

  دهید ارایه را زیر مدارک باید شما

 ویزه درخواست برای ملقات قرار ایمیل کاپی -

 با یا آنلین ویزه درخواست فرم ، تحریر ماشین با(انگلیسی یا ایتالیایی ، فرانسوی ، آلمانی به کامل بطور(1)  -

اِ و شده پر(مشکی یا آبی قلم با بزرگ حروف :بیابید زیر آدرس در توانید می را فرم.شده امضا شخصا

formular.htmlps://www.sem.admin.ch/sem/de/home/themen/einreise/visumantragshtt 

 D "ملی ویزای درخواست فرم 
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 (هویت کارت یا گذرنامه مسافرتی سند یک -

  سفر سند کاپی -

  گذرنامه برای بیومتریک ، یکسان ،جدید عکس(2 دو -

 خانواده ثبت از مفصل عصاره -

 ترجمه انگلیسی به یا زبانها این از یکی به رسمی مترجم توسط باید نیستند ایتالیایی یا فرانسوی ، آلمانی به که اسنادی -

 .شوند

 ھمراه نامه.4

اِ  .بیاورید همراه انگلیسی یا فرانسوی ، ایتالیایی ، آلمانی زبان به را زیر سوالت پاسخ ،خود درخواست با ه همرا لطفا

 را گیری تصمیم برای نیاز مورد اطلعات تمام سفارت تا شود داده توضیح مکتوب و دقیق بسیار باید افراد وضعیت

 .باشد داشته اختیار در

 : گیرد نمی قرار توجه مورد شفاھی صورت به شده ارایه اطالعات

 .دهید شرح را شخص فعلی وقعیتم -

 .نمایید ضمیمه را زمینه این در مدارک و کنید تشریح را شخص هر تهدیدات دلیل -

 .کنید تشریح کامل صورت به را سوئیس در شخص با خود ارتباط -

 پاسخ در را این که است مهم بسیار ، اید کرده ترک را خود مبدا کشور بشردوستانه ویزای درخواست برای فقط شما اگر

 .کنید ذکر مکتوبي صورت به سوالت به

 کنید دریافت ایتالیایی یا فرانسوی ، انگلیسی ، آلمانی به ما از را ای نامه چنین الگوی توانید می ، لزوم صورت در

.نمایید برقرار تماس آدرس این طریق از ما با توانیدمی دارید، نیاز زیادتری معلومات یا دارید سوال اشم اگر

 

 

 

 .باشیممی دسترس در بهتر ایمیل طریق از ما

mig@redcross.ch 



 
 

  ۰۵۸۴۰۰۴۲۰۰:تلفن

 ( ۱۶ تا ۱۴ ساعت از پنجشنبه و شنبه سه روزهای)

 قرار طبق ملقات

 سوئیس سرخ صلیب

 دوستانه بشر ویزه برای مشاوره مرکز

 جامعه در ادغام و اجتماعی تطابق بخش

 

 

 - تمام خدمات مشاوره برای ویزه بشر دوستانهی صلیب سرخ سوئیس مجانی میباشند.
ـ مرکز مشاوره برای ویزه بشر دوستانهی صلیب سرخ سوئیس ھیچ کارمندی در کشورھای مبدا و یا کشورھای 

 جهان سوم ندارد.
 پناھجویان امور دبیرخانه تصمیم در تأثیری ھیچ سوئیس سرخ صلیب یدوستانه بشر ویزه برای مشاوره مرکز ـ

 .ندارد ویزه صدور برای سوئیس
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