به علت مراجعات و پرسش های متعدد هم میهنان محترم در رابطه به تائید و تثبیت هویت به منظور اخذ پاسپورت
الکترونیک ،الزم دیده شد تا معلومات مفصل که پاسخگوی بسیاری از پرسش ها باشد ،تقدیم گردد.
چه کسانی به پاسپورت نیاز دارند :صرفاً کسانی که اجازة مسافرت و بازگشت به کشور میزبان را دریافت کرده
اند ،نیاز به پاسپورت دارند .کسانی که در مرحلة ابتدایی تقاضای اقامت قرار دارند ،نیاز به پاسپورت نداشته و صرفاً
به برگة تثبیت و تائید هویت ضرورت دارند .بناء مستقیماً آخرین بخش این متن را مطالعه کنند.
کسانی که به صورت داوطلبانه به کشور بازگشت می کنند ،نیز نیاز به پاسپورت نداشته و بخش بازگشت داوطلبانه
را  www.embassyofafghanistan.se/english/consular-services/voluntary-returnمطالعه کنند.

تثبیت و تائید هویت و شهروندی :تثبیت به معنای ثابت کردن و تائید به معنای تصدیق کردن به کار رفته،
بناء تثبیت و تائید هویت و شهروندی دو موضوع یا مقولة جداگانه بوده و باید همسان دانسته نشوند.
فرق تثبیت و تائید اینست که در تثبیت ،شخص اسناد در اختیار نداشته و به منظور اخذ اسناد مراجعه می کند تا
هویتش تثبیت و بعد تائید شود ،اما در تائید ،شخص اسناد در اختیار داشته و به منظور تائید اصلیت اسناد و هویت
مراجعه می کند.
 -1تثبیت هویت و تثبیت شهروندی :مرحله ایست که شخص هیچ نوع اسناد هویتِ صادره از مراجع
رسمی یا دولتی افغانستان در اختیار نداشته و به این منظور به بخش قونسلی سفارت مراجعه می کند.
اصوالً هویت افراد و شهروندی هر کشوری به اساس اسناد صادرة خود همان کشور تثبیت می شود و از
همین رو ،اسناد هویتی صادره از مراجع غیر افغانی و اسنادی که در یکی از نهاد های دولتی افغانستان به
ثبت نرسیده باشد ،تا زمان تثبیت اصلیت معلومات مندرج در اسناد ،اعتبار ندارند.
کارت های اقامت و یا کارت هویت صادره توسط مراجع کشور های دیگر ،عموماً پس از درخواست برای
اقامت یا پناهندگی و در نتیجة مصاحبه صادر می گردد .این مراجع بنابر قوانین مهاجرتی کشور های
متبوع شان ،افراد را در مرحلة تقاضای پناهندگی ناگزیر به تثبیت هویت از طریق سفارت های شان نمی
سازند و در صورت نداشتن اسناد هویت ،به آزمون یا ارزیابیِ زبان کشور و معلومات عمومی اکتفا می کنند
که در مواردی منجر به اتخاذ تصامیم نادرست نیز شده است .بناء کارت های اقامتی از هر نوعی که باشد،
تا زمان تثبیت اصلیت معلومات مندرج در آن ،هیچ نوع اعتبار برای تثبیت هویت ندارد.
استثناء :در صورتی که هدف از مراجعه ،تثبیت شهروندی باشد و شخص بخواهد که سندی به دست آورد
که صرفاً افغان بودن او را ثابت کند؛ این امر به سادگی در جریان مصاحبه امکان پذیر است و در سند تذکر

داده می شود که فردی که خود را با شهرت (اسم ،ولد ،ولدیت ،محل تولد ،عمر) معرفی می کند ،بدون
توجه به تائیدِ شهرت فردی او ،شهروند یا تبعة افغانستان می باشد .اسناد و مدارک او جهت بررسی بیشتر
به مراجع دولتی افغانستان ارسال گردیده و به مجردِ تصدیق از اصلیت شهرتش ،سند جداگانة تثبیت
هویت صادر می گردد.
افراد بدون اسناد چه کنند :گرفتن اسناد هویت از مراجع رسمی کشور ،حق مسلم هر شهروند است .به
صورت مشخص ،تذکره ،از طریق سفارت ها صادر نشده و صرفاً ریاست عمومی ثبت احوال نفوس وزارت
داخله ،صالحیت توزیع تذکره را دارد .افرادی که تذکره ندارند ،می توانند به اعتبار تذکرة پدر خود تذکره
بگیرند .به این منظور باید شماره ثبت ،صفحه ،جلد ،سال و سایر مشخصات تذکرة پدر را با خویش داشته
باشند .در صورتی که این مشخصات نزد شان موجود نباشد ،می توان به رویت تذکرة برادر ،پدر بزرگ و یا
کاکا نیز اقدام کرد؛ زیرا تذکره های افراد یک خانواده «به اساس قرابت از جانب پدر» در عین جلد ثبت
می باشد.
برای انجام این منظور ،شخص با گرفتن وقت قبلی از طریق ویب سفارت که در صفحة اول تحت عنوان
 BookApointmentوجود دارد ،به بخش قونسلی سفارت مراجعه می کند .در صورت ضرورت عاجل
می توانند بدون ریزرف کردن وقت در روز های جمعه بین ساعت  10تا  12:30مراجعه کنند.
پس از مصاحبه ،فورم مربوطه خانه پری می شود .اصل فورم پس از مهر و امضا به خود شخص سپرده می
شود تا به اقارب خود در افغانستان ارسال کند .لطفاً معلومات مربوطه به منظور خانه پری فورم را با خود
داشته باشید .نمونة فورم که در بخش قونسلی خانه پری می گردد ،چنین است:

سفارت نامه یی مبنی بر صادر کردن فورمه به ریاست امور قونسلی می فرستد .اقارب شخص به ریاست
امور قونسلی مراجعه کرده و طی مراحل فورمه برای اخذ تذکره را آغاز می کنند .همین که تذکره صادر
شد ،باید از اصلیت تذکره -پس از ترجمه و اخذ تائیدی ریاست قضایای دولت -در ریاست امور قونسلی
وزارت خارجه تصدیق شود.
با به دست آوردن تذکره ،شخص می تواند بدون نوبت قبلی برای اخذ پاسپورت الکترونیک و هر نوع سند
دیگر هویت به بخش قونسلی سفارت مراجعه کند.
عدم توانایی و امکانات برای انجام دادن مراحل اداری فورمه در داخل افغانستان ،عذر
پنداشته نشده ،با آن هم فورم به ریاست قونسلی وزارت خارجه ارسال می گردد و از تصمیم،
بعداً به شخص اطالع داده می شود.
 -2تائید هویت و تائید شهروندی ،مرحله ایست که شخص اسناد هویتِ صادره از مراجع رسمی یا دولتی
افغانستان (تذکره ،سند تحصیلی ،نکاحنامه ،کارت مأموریت رسمی ،جواز رانندگی ،ترخیص عسکری ،سند
تولد) در اختیار داشته و به منظور تائید اصلیت اسناد و نتیجتاً تائید هویت و شهروندی خود به بخش
قونسلی سفارت مراجعه می کند.
اسنادی که افراد برای تثبیت هویت خود ارائه می دهند در یکی از سه وضعیت ذیل قرار می داشته باشد:
 سند در ریاست امور قونسلی وزارت خارجه در کابل به ثبت رسیده و اصلیت آن تصدیقشده است :در این حالت در صورتی که اصل سند ارائه شود ،شخص بدون معطلی و بدون اخذ نوبت
قبلی ،حق درخواست پاسپورت الکترونیک و هر نوع سند یا تصدیق دیگر هویت را دارد.
 سند در ریاست امور قونسلی وزارت خارجه در کابل به ثبت رسیده ،اما کاپی آن موجوداست:
در این صورت ،بخش قونسلی سفارت به اساس کاپی سند با ریاست امور قونسلی وزارت خارجه توسط
ارسال نامة رسمی تماس گرفته و از اصلیت سند معلومات می خواهد .در صورتی که اصلیت سند
تصدیق شود ،از بخش قونسلی سفارت به شخص تیلفون می کنند تا بدون اخذ نوبت قبلی در هر
فرصتی که خود الزم می بیند برای انجام امور مراجعه کند.
این افراد ضرورت ندارند که برای تائید اصلیت اسناد شان به سفارت مراجعه کنند .کافیست که یک
کاپی سند را با شمارة تیلفون شان به consulate@embassyofafghanistan.se

و

همزمان به  verification@embassyofafghanistan.seایمیل کنند .بخش قونسلی به مجرد

دریافت سند با ریاست امور قونسلی وزارت خارجه تماس برقرار کرده و به مجرد دریافت معلومات از
آن مرجع به شخص تیلفون می کند.
کوشش شود تا سند به صورت خوانا و روشن و هم چنان شمارة تیلفون به صورت واضح ارسال شود.
در صورت ناقص بودن اسناد ،هیچ نوع اقدامی در رابطه به تائید اصلیت صورت نمی گیرد.
به هیچ صورت الزم نیست تا شخص ،پیش از این که بخش قونسلی سفارت با او تماس بگیرد ،جویای
معلومات از وضعیت تائید اسناد خود گردد.
 اصل و یا کاپی سند موجود است ،اما در ریاست قونسلی وزارت خارجه به ثبت نرسیده است:در این صورت ،شخص سند را با شمارة تیلفون خود به ایمیل های باالیی فرستاده و تقاضا می کند تا
از اصلیت سند او تصدیق شود .بخش قونسلی سفارت پس از دریافت ایمیل و مطالعة دقیق محتویات،
سند را به ریاست امور قونسلی وزارت خارجه می فرستد .ریاست امور قونسلی سند را به مرجع صادر
کنندة آن می فرستد تا از اصلیت سند تصدیق به عمل آید و به مجرد مواصلت تصدیق ،آن را به
سفارت خبر می دهد و بخش قونسلی سفارت با شخص تماس تیلفونی برقرار کرده و معلومات می
دهد.
از آن جا که این روند زمانگیر -یک تا سه ماه -است ،افراد می توانند شمارة مکتوب رسمی مربوطه و
ارسال شده به ریاست امور قونسلی وزارت خارجه را از بخش قونسلی سفارت درخواست کرده و آن را
به اقارب خود بفرستند تا مراحل اداری را در کابل انجام دهند .برای دریافت شمارة مکتوب ،دو روز
پس از ارسال ایمیل ،با تیلفون  0720162265تماس گرفته و شمارة مکتوب را تقاضا کرده می توانید.
در صورتی که این افراد وقت معین برای مصاحبه با یکی از مراجع در کشور میزبان داشته باشند ،به
بخش قونسلی مراجعه کرده و نامه یی مبنی بر تحت دوران بودن بررسی اصلیت اسناد خویش را
دریافت می کنند .با ارسال این نامه به مراجع کشور میزبان ،می توانند وقت جدید برای مصاحبه تقاضا
کنند.
یاددهانی :تجربه نشان داده است که تعداد قابل مالحظة افراد ،اسناد جعلی را نیز به منظور
تائیدی به بخش قونسلی ارسال می کنند .طی کردن مراحل اداری برای تثبیت یک سند
جعلی ،سبب ضیاع وقت چند اداره می گردد .بناء در صورتی که اسناد جعلی ثابت شود ،از
ارتکاب به جعل اسناد به مراجع مربوط در کشور میزبان نیز اطالع داده می شود و شخص
حق شکایت را ندارد.
در صورتی که متقاضی یا مراجعه کننده ،وقت معین برای مصاحبه با یکی از مراجع در کشور میزبان
داشته باشد ،شخصاً بدون اخذ نوبت قبلی و ترجیحاً بین ساعت ده تا دوازده روز های جمعه ،به بخش

قونسلی سفارت مراجعه کرده و نامه یی مبنی بر تحت دوران بودن بررسی اصلیت اسناد خویش را
تقاضا کند .با ارسال این نامه به مراجع کشور میزبان ،می توان وقت جدید برای مصاحبه تقاضا کرد.
تبدیلی نام :تبدیلی نام شهروندان افغانستان تابع قوانین کشور بوده و تبدیلی نام در مراجع خارجی،
از نظر سیستم اداری قانونی نبوده و به هیچ صورت پذیرفته نمی شود .استثناء خانم هایی که پس از
ازدواج ،تخلص یا نام خانوادگی همسر شان را اختیار می کنند ،با ارائة نکاحنامه به تبدیلی تخلص یا
نام خانوادگی اقدام کرده می توانند.
تذکره چیست؟ تذکره سند تابعیت یا شهروندی افغانستان است که در آن شهرت مکمل شخص به
شمول نام ،نام پدر ،نام پدر کالن ،محل تولد ،عمر ،و مشخصات دیگر و هم چنان مشخصات صدور
سند به شمول شمارة ثبت ،صفحه ،کتاب ثبت و سال صدور سند ،درج می باشد .این سند از طرف
ریاست عمومی ثبت احوال نفوس وزارت امور داخله صادر می گردد و یک نقل آن در کتاب یا دیتابیس
مربوطه ثبت می شود که در هنگام مراجعه و ضرورت ،با مقابلة شماره و مشخصات ثبت از اصلیت
سند تصدیق شده می تواند.
برگة تثبیت و تائید هویت :این برگه توسط بخش قونسلی سفارت به منظور انجام امور مربوط به
تقاضای اقامت برای شهروندان افغانستان صادر گردیده و به هیچ صورت بدیل تذکره در هنگام تقاضای
پاسپورت الکترونیک پنداشته نمی شود.
برخی مراجع به افرادی که در مرحلة اول تقاضای اقامت در کشور میزبان قرار دارند ،مشوره می دهند
که برای تثبیت و تائید هویت خود از سفارت پاسپورت بگیرند .این یک مشورة نادرست بوده و
پیچیدگی اداری و مشکالت زیادی برای افراد بدون اسناد ایجاد می کند .بناء بهتر است این افراد به
جای پاسپورت به دریافت برگة تثبیت و تائید هویت اقدام کنند.
به منظور دریافت برگة تثبیت و تائید هویت ،شخص می تواند با ریزرف کردن وقت از طریق ویب
سایت سفارت  www.embassyofafghanistan.se/appointmentو یا در صورت ضرورت
عاجل قبل از ساعت  12:30به روز های جمعه به بخش قونسلی سفارت مراجعه کرده و تمام اسناد و
مدارک دست داشته ،مبنی بر تائید هویت خود را ارائه دهد.
بخش قونسلی با شخص مصاحبة حضوری انجام داده و پس از مطالعه و بررسی دقیق اسناد ارائه شده
در رابطه به صدور برگة تثبیت و تائید هویت ،تصمیم می گیرد .برگة تثبیت و تائید هویت صادرة

بخش قونسلی سفارت در مرحلة تقاضای اقامت در کشور میزبان ،اعتبار سند هویت را دارد .اما شخص
مکلف است به منظور اخذ پاسپورت ،تمام شرایط مندرج را تکمیل کند.
 LMA Kortهای صادرة کشور میزبان به هیچ وجه سند هویت پنداشته نشده و در قسمت پایینی
سند نیز به خط سرخ نوشته شده که هیچ نوع اعتبار هویتی ندارد .بناء کسانی که صرفاً همین کارت
را داشته و هیچ نوع سند دیگری در اختیار ندارند ،در باال ،بخش «افراد بدون اسناد چه کنند» را
مطالعه کرده و مطابق آن اقدام کنند.
پاسپورت های دستنویس :در تفاهم با سازمان جهانی هوانوردی یا  ICAOمدت اعتبار پاسپورت
های دستنویس تا نوامبر  2017تمدید شده است .هم میهنانی که پاسپورت دستنویس دارند ،می
توانند تا آن وقت از پاسپورت های شان استفاده کرده و در جریان این مدت به تکمیل اسناد جهت
اخذ پاسپورت الکترونیک نیز اقدام کنند.

