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تقاضای پناهندگی در فرانسه
رهنمود عملی
هدف از ورق های معلوماتی  Gisitارائه معلومات الزم به پناهجویان و کمک کننده های آنها است تا جهت سپردن درخواست پناهندگی ،دفاع از حقققوق
خود ،و اجتناب از دامهای دوایر دولتی فرانسه از آن استفاده نمایند.
شیما یا نمودار  Gisitiراجع به روش پناهندگی در فرانسه www.gisti.org/asile-en-france
مالحظه:
همیشه یک کاپی اسناد را که به دوایر دولتی فرانسه ارسال میکنید ،با خود نگه دارید.

هیچ وقت اصل سند را ندهید (به جز از پاسپورت که باید به اوفپرا داده شود).
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یک گروه متشکل از انجمنهای متعدد چون  Cimade, Gisti, Dom’asile, ATMF, ADDEو شبکه وکالی  Elenaبرای آگاه سازی متقاضیان
پناهندگی از حقوق ایشان ایجاد گردیده است.


دفتر این گروه در  rue Affre 75018 Paris 10موقعیت دارد و هر دوشنبه از ساعت  14تا  17بعققد از چاشقتق در خققدمت مققراجعین
میباشد.

هر کس نظر به عاجلیت مشکالتش پذیرفته میشود
تمام کسانی از شما پشتیبانی نموده و در پهلوی شما با مشکالت اداری مبارزه میکنند .ما هیچ رابطه با ادارات که مسولیت پناهنده گی را داند مانند استانداری
(پروفکتور) ، OFPRA ،سازمان مهاجرت  ، OFIIو یا موسسات دولتی مانند  ، FTDAصلیب سرخ....Coallia ، solidarité Emmaüs ،
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روند درخواست پناهندگی ،که قبالً در سال  2015اصالح گردیده بود ،بار دیگر به تاریخ  10سپتمبر  2018توسط قانون شماره  778-2018اصالح
گردید .این اصالحات که برای "مهاجرت کنترول شده ،حق واقعی پناهندگی ،و ادغام موفق" صورت گرفت ،باعث اصالحاتق در مجموعلوخد نیناوق ۀ قوانین دخول
و اقامت خارجی ها و حق پناهندگی ( ) Cesdaگردید .طوریکه قانونگذاران در مسائل حقوق خارجی ها و حققق پناهنققدگی قبالً عمققل میکردنققد ،این بققار
هم قصد نداشتند این روند را آسان سازند .برعکس آن را برای پناهجویان و کمک کننده گان آنها بیشتر تخنیکی و دشوار ساخته است.
قانون دیگر شمار ۀ  2018-187مورخ  20مارچ " 2018اجازه دهند ۀ تطبیق خوبتر سیستم پناهندگی در اروپا" ،به طور خققاص افققراد را مققورد هققدف
قرار میدهد که در مقررات "دوبلین" قرار دارند .این قانون فشار و تهدید را در برابر افراد اسیب پذیر بیشتر میسازد.
پیشرفتق های کوچکی که در این قوانین ساخته شد ۀ مقاماتق دولتی دیده میشود ،مثل همیشه درمیان اقدامات دیگر ناپدید میگردد .اقدامات که بیشتر اوقات
هدف اش تقویت کنترول مردم" ،مرتب کردن" مردم بر اساس وضعیت شان ،به تعلیق در آوردن یا زیر پای کردن حقوق شان که گاهی کامالً خودسران
صورت میگیرد ،مبیاشد .هدف نهایی این اقدامات دشوار تر ساختن زندگی پناهجویان ،زندانی ساختن شان ،حذف کردن شان از روند پناهنققدگی ،اخققراج
شان (دیپورت)...است.
پالیسی پذیرش از سالها بدینسو در بحران است .بحران که فرانسه آن را سازماندهی میکند چققون بققه جققای تالش در وفققق دادن و سققازگار کققردن سیسققتم
خویش (مراکز پذیرش پناهجویان ،پذیرش در پریفیکتور ،محل های اقامت به تعداد کافی ،کمک واقعی اداری ،اجتماعی و قانونی) کوشش میکند هر چه
بیشتر کنترول و سرکوب کند.
از جمله این وسایل حقوقی ،شناخته شده ترین وسیله همان مقررات "دوبلین" اسققت کققه کشققور مسققئول را بققرای بررسققی درخواسققت پناهنققدگی در اروپققا
مشخص میسازد .این مقررات به طور گسترده مورد استفاده قرار میگیرند .این در حالی است که تمام کشور های عضو اتحادیققه اروپققا میداننققد کققه آنهققا
نمیتوانند مردم را بدون خواست خود ایشان ممجبور به سکونت در یک کشور نمایند .این برخالف قانون و عقل سلیم اسققت کققه بققاعث افققزایش بازگشققت
های اجباری" ،پینگ پنگ" بین دولت ها ،و استفاد ۀ گسترد ۀ تکتیک های سرکوبی در مرزها میگردد .فرانسققه هیچ گققاهی بققه تعهققدات خققویش در مققورد
پذیرش پناهجویان وفا ننموده ،و از سال ها بدینسو به این امید با پناهجویان رفتاری بد را ادامه میدهد که آنها پیام را منتشر کنند که فرانسه از پناهجویان
استقبال نمی کند.
باوجود اقدامات انجام شده توسط مقامات دولتی برای از بین بردن کمپ های پناهجویان ،اینها ناپدید نمی شوند اما از یک جای به جققای دیگققر میرونققد و
تعداد ایشان از ده ها تا صدها نفر در برخی از شهر ها میرسد.
در منطقلوخد نیناوق ۀ پاریس ،ماهها دربر میگیرد تا روند پناهندگی خود را آغاز کنید .اما یک نوآوری برای پنهققان کققردن صققف انتظققار بققرای آغققاز نمققودن رونققد
پناهجوی صورت گرفته که همان شمار ۀ تیلیفون برای اخذ وعد ۀ مالقاتق در اولین پذیرش است ،که با بسیار مشکل به زنگ پاسخ داده میشود.
بعد از تخلیه نمودن کمپق های قبلی پناهجویان ،تعداد زیاد اینها حاال در مراکز زندگی میکنند که در مختلف نقققاط کشققور مققوقعیت دارد .این مراکققز ،بققر
عالوه این که فاقد ابزار و پرسونل در عرصه پناهندگی اند ،هدف عمد ۀ ایشان دادن "سرپناه" حین سازماندهی اخراج پناهجویققانی کققه درخواسققت ایشققان
رد شده و یا منتظر انتقال "دوبلین" اند ،میباشد .همیشه تعداد زیادی از مردم منتظر انتقال بنا بر مقققررات "دوبلین" هسققتند (بیشققتر از  40 000نفققر در
سال  2017که بیش از یک سوم درخواست های پناهندگی در فرانسه میشود).
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 .Iپذیرش متقاضیان پناهندگی
الف .ساختار های پذیرش
برای درخواست پناهندگی در فرانسه ،ابتدا باید به بخش پذیرش ابتدایی متقاضیان پناهندگی (سپادا  SPADAیا پادا ( )PADAآدرس آن توسط را اوفی
 OFIIارائه شده است) مراجعه کنید .شما مستقیماً به پریفیکتور یا اوفپرا ( OFPRAسازمان حفاظت از پناهندگان و افراد فاقد تققابعیت کشققور فرانسققه)
مراجعه کرده نمی توانید.
مالحظه :در ایل-دُ-فرانس ،از آغاز ماه می  2018بدینسو روش جدید برای درخواست پناهندگی بوجود آمد .برای دریافت وعد ۀ مالقاتق با سققپادا (نگققاه
کنید به جزو ۀ ساخته شده توسط مقام والیت ایل-دُ-فرانس ،اوفی ،و سازمان صحی منطقققه ای  ،)ARSابتققدا بایققد بققه شققمار ۀ تیلیفقونی تمققاس بگیریققد کققه
توسط ادار ۀ مهاجرت و ادغام فرانسه (اوفی) مدیریت میشود .کارمند ادار ۀ مذکور در مورد تاریخ ورود شققما بققه فرانسققه ،حققالت مققدنی شققما و اعضققای
خانواده تان که با شما همراه اند ،حالت صحی تان و دیگر موضوعات سوال خواهد کرد .سپس او یک پیام تاییدی را بققه شققمار ۀ ارسققال میکنققد کققه شققما
برایش میدهید .در این پیام روز و زمان مالقاتق تان با سپادا نوشته میباشد.
معلومققات راجققع بققه این مراحققل در ورقققه هققای معلومققات اوفی موجققود اسققت ،امققا حتمی نیسققت کققه ترجملوخد نیناوق ۀ آن در تمققام زبانهققای مفیققد موجققود باشققد (
 .) www.ofii.fr/demande-d-asileامکان ترجمه تیلیفونی بعضی زبانها (انگلیسی ،عربی ،دری ،پشتو ،هسپانوی ،تامیل ،چینایی) وجود دارد .اگر
شما به هیچ یکی از این زبانها صحبت نمی کنید ،شما میتوانید کمک را در بعضی مراکز پذیرش روزانه در پاریس دریافتق نمایید.
برقرار نمودن ارتباط با شمار ۀ ( ) 01 42 500 900دشوار است .این سیستم در بسیاری از پریفیکتورها جهت اخذ وقت مالقات مورد اسققتفاده قققرار
میگیرد .این کار باعث نامرئی شدن پناهجویان میشود که خواهان اخذ وقت مالقات برای درخواست پناهنققدگی انققد .بققرعالوه ،این کققار گفتن دلیققل را در
صورت بروز مشکل ناممکن میسازد.
توجه :این خیلی مهم است که شما در روز و ساعت مالقاتق به سپادا خود را برسانید.
هر چه زودتر به  Spadaمراجعه نمائید .اگر چه قید زمانی برای درخواسققت پناهنققدگی نیسققت ،و همچنققان شققما میتوانیققد پس از چنققد سققال حضققور در
فرانسه درخواست پناهندگی دهید ،اگر شما می گوئید که قبل از  90روز به فرانسه رسیده اید ،پریفیکتور شما را در روند تسریع شده قرار میدهد ( ورق
شماره  .)2این روند برای شما مفید نیست.
سپادا توسط یک انجمن تحت حمایت دولت فرانسه اداره میشود.
نقش او عبارت است از:
 .1با شما در مورد پناهندگی معلومات داده و اسناد معلوماتی راجع به این موضوع را در خدمت تان قرار میدهد کققه توسقط اوفی آمققاده شققده انققد (ورق
شماره .)2
 .2همکاری در پر نمودن فورم درخواست پناهندگی و از تکمیل بودن دوسیه تان اطمینان حاصل میکند که برای پریفیکتور ترتیب میدهید.
جهت پرکردن این فورم ،کارمند سپادا موارد زیر را از شما می پرسد:


مشخصات فرد (نام و تخلص ،تابعیت ،حالت مدنی ،...وغیره)؛



مسیر سفر از کشور مبدا؛



طریق ورود به فرانسه؛



آیا قبال تقاضای پناهندگی در فرانسه و یا در اروپا کرده اید ،وغیره.

فورم و عکس گرفته شده توسط ویب کیم به پریفیکتور ارسال میشود.
مالحظه :حتی اگر پاسپورت و یا تذکره ندارید ،سپادا موظف است تا درخواست پناهندگی شما را ثبت نموده و معلومات شفاهی را کققه شققما داده ایققد ،در
فورم درخواست ثبت نماید.
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سواالتی راجع به راه رسیدن تان به فرانسه ،این اجازه را به آنها می دهد تا بدانند آیا از کشورهای دیگر اتحادیه اروپا عبور کرده اید تا در این صورت
قانون دوبلین اجرا گردد (ورق شماره  .)3برخی از پریفیکتورها تنها افرادی را در روند دوبلین قرار میدهند که نشان انگشت آنها در دوسیه ثبت باشد،
در حالی که دیگر پریفیکتورها بنا بر گفته های مصاحبه تان ،شما را در روند "دوبلین" قرار خواهند داد.
اگر نخواهید به سواالت پاسخ دهید و یا اگر پریفیکتور متوجه گردد که شما معلومات نادرست داده اید ،ممکن است پریفیکتققور اعالم کنققد کققه شققما قصققد
همکاری ندارید و دوسیه شما را در روند تسریع شده قرار دهد ،که این کار به سود شما نمی باشد (ورق شماره .)2
 . 3در سه روز (یا ده روز اگر تعداد متقاضیان زیاد باشد) ،برای شما وقت مالقات را از گیشادوگ ای یگدنهانپ تساوخرد هناگی هشیگ هک روتکیفیرپ ۀ پریفیکتور که گیشه یگانه درخواست پناهندگی یگگا گگگودا
 GUDAنام دارد ،بگیرد .و ورق احضاریه  convocationرا دراختیار شما قرار دهد.
توجه :در بعضی پریفیکتورها این مدت طوالنی بوده میتواند .در این صورت ،با یک انجمن تمققاس بگیریققد تققا ببنیققد کققه یققک تجدیققد نظققر در برابقر این
تأخیر ممکن است یا خیر.
 .4اگر بعد از مراجعه به گیشه  ،اوفی مسکن پایدار را در اختیار شگگما قگگرار ندهگگد ،شگگما بایگگد بگگه بخش پگگذیرش ابتگگدایی متقاضگگیان پناهنگگدگی یگگا سگگپادا
بازگردید و آنها:
 به شما آدرس پستی میدهد (به این معنی که به شما یک آدرس پستی ثابت می دهد و این امر برای دریافت نامه های تان بسیار مهم است)؛
فورم درخواست پناهندگی اوفپرا را پر می کند (ورق شماره )4؛
در نوشتن و ترجمه داستان شما کمک میکند (ورق شماره )4؛
 جهت اخذ بیمه صحی که شما مستحق آن هستید ،با شما کمک میکند (ببنید ورق شماره )6؛
 کمکهای فوق العاده (کوپون و بسته های غذایی) به شما میدهد و در صورت لققزوم شققما را بققه خققدمات پققذیرش شققهری ارجققاع مینمایققد (:CCAS
مرکز کومیونی خدمات اجتماعی).
بخش پذیرش یا سپادا موظف است تا با شما کمک نماید زیرا این اداره برای دولت فرانسه کار میکند و مکلف به پیروی از مقررات مشخص است .اگققر
سپادا با شما به انداز ۀ کافی کمک نکند ،پس از از ثبت نام در سپادا ،شما می توانید به یک انجمن مراجعه کنید که به پناهجویان کمک می کند.
توجه :شما باید به طور منظم به سپادا بروید تا نامه های خود را به دست اورید (یک بار در هفته) ،یققا در صققورت امکققان بققه ویبسققایت ادار ۀ مربوطققه
مراجعه کنید .اگر به مدت یققک مققاه بققه سققپادا نرویققد ،در صققورت نداشققتن دالئققل موجققه ممکن اسققت آدرس پسققتی تققان لغققو گققردد (مققاد ۀ R. 744-3،
 .) Cesedaپریفیکتور هم میتواند شما را "فراری" اعالم کند اگر شما در روند "دوبلین" قرار داشته باشید و به قرار مالقات نروید (ورق شماره .)3
 .5با توجه به اعالم مناقصلوخد نیناوق ۀ اوفی ،بخش پذیرش یا سپادا نیز مسئول همراهی و دادن آدرس پستی به افراد که تحت حمایت بین المللی اند ،میباشد.

ب .عبور از مراکز پذیرش و بررسی وضعیت CAES
برای مبارزه با عملکردهای نادرست شیو ۀ پذیرش پناهجویان ،دولت فرانسه سیستم دوم دسترسی به روند پناهندگی را راه انققدازی کققرده کققه در سراسققر
فرانسه در حال گسترش است .این مراکز پذیرش و بررسی وضعیت (ث َا اُ اِس  )CAESهستند .در بعضی از مناطق ،بخصوص در اوت-دُ-فققرانس و
ایل-دُ-فرانس ،این مراکز آغاز به فعالیت نموده اند تا در اسرع وقت سرپناه و بررسی اداری را برای پناهجویققان فققراهم سققازد .این کققار ،گققاهی زودتققر
گاهی اندکی دیرتر ،،قبل از فرستادن پناهجویان به محل اقامت خود با توجه به وضعیت اداری آنها انجققام میابققد (بققرای دانسققتن در مققورد این موضققوع،
نقشلوخد نیناوق ۀ تهیه شده توسط  CIMADEرا ببنید).
هر  CAESدارای ظرفیت مخصوص است .اقامت در آن نباید از  10روز بیشتر طققول کشققد .در عمققل ،بنققا بققر کمبققود مکققرر مکانهققای اقققامت بققرای
پناهجویان در فرانسه ،تأخیر طوالنی تر است .نظر به وضعیت اداری آنها ،پناهجویان به مراکزی فرستاده میشوند که در آنجا تحت فشار بیشتر میباشند.
افرادی که در روند "دوبلین" قرار دارند و در در  CAESاند ،اغلب اوقات به سققاختارهای منطقققه ای بققرای اقققامت فرسققتاده میشققوند کققه ممکن مراکققز
بازداشت خانگی باشند .و در این مراکز کنترول و دستگیری عمالً انجام میشود .اگر در این مراکز جای نباشد ،پناهجویققانی مققذکور در خققارج از منطقلوخد نیناوق ۀ
پاریس به مراکز پذیرش و رهنمایی ()CAOق و یا مستقیماً به  Pradahفرستاده میشوند که هدف ایشان تسهیل اخراج افققراد انققد کققه در رونققد "دوبلین"
قرار دارند.
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در ایل-دُ-فرانس ،برای دسترسی به  ، CAESشما باید به یکی از سه مراکز مراقبت روزانه برای بیجاشده گان مراجعه کنید (جزو ۀ شاروالی را ببنید)
و یا در یک عملیات برای جمع آوری افراد بی سرپناه شناسائی شده باشید .این مرحله ابتدایی جدید ،دسترسی به  CAESرا ناممکن میسققازد .این روش
از صف ها در مقابل ساختارها جلوگیری میکند ،همانطور که پناهجویان در مقابققل مرکققز سققابقلوخد نیناوق ۀ پققذیرش در پققورت دُ ال شققاپِل در صققف ایسققتاد میشققدند
("حباب قدیمی")  .موضوع مهم از همه ،این سیستم بار دیگر پناهجویان را نامرئی و سیاست عدم پذیرش فرانسه را پنهان میکند.

 .IIاقدامات در گیشه یگانادوگ ای یگدنهانپ تساوخرد هناگی هشیگ هک روتکیفیرپ ۀ درخواست پناهندگی (گودا  :GUDAپریفیکتور و اوفی)
بعد از بخش پذیرش ابتدایی یا سپادا (ورق شماره  ،)1شما باید به وعد ۀ مالقات که سپادا برای شما گرفته ،به گیشققه یگانلوخد نیناوق ۀ درخواسققت پناهنققدگی یققا گقودا
 GUDAبروید .گیشه یگانه خدمات پریفیکتور و اوفی را یکجا عرضه مینماید و در فرانسه  34گیشه های یگانه وجود دارد (لیست).

الف" :مرتب" کردن متقاضیان توسط پریفیکتور و حق اقامت
پریفیکتور مسئوول کارهای مربوط به حق اقامت شما است .حتی اگر شما پاسپورت یا تذکره نداشته باشید ،بایققد معلومققاتی شققفاهی کققه شققما دادا ایققد ثبت
نماید.
وقت مالقات خود را از دست ندهید زیرا تقاضای مجدد وعد ۀ مالقات آسان نمی باشد
در صورت لزوم شما باید هر گونه تغییر در آدرس پستی یا محل سکونت را به پریفیکتور اطالع دهید .این کار باید از طریققق ناملوخد نیناوق ۀ سفارشققی بققا تاییدیققه
صورت گیرد.
توجه! پریفیکتور به شما لیست یک تعداد زبانها را نشان میدهد و از شما میخواهد که از جمللوخد نیناوق ۀ اینها زبانی را مشخص کنید که شما میخواهیققد در جریققان
مصاحبه در اوفپرا به آن صحبت نمایید .این زبان در تمام روند استفاده خواهد شد .در صورت عدم انتخققاب یققا "نبققود" زبققان مققورد نظققر تققان در لیسققت
مربوط ،شما میتوانید به زبانی صحبت کنید که در آن از دانش کافی برخوردار هستید (ماد ۀ  .)L.741-2-1، Cesedaشما با انتخاب زبان صرف در
وقتی مخالفت کرده میتوانید که محکمه ملی حقوق پناهندگی (ث اِن دِ آ  ) CNDAدرخواست شما را تحت بررسی قققرار دهققد .این کققار بعققد از آن ممکن
است که اوفپرا درخواست پناهندگی تان را رد نماید.
به شما توصیه میشود که مترجم زبان مادری خود بخواهید .صرف زبانی را مشخص کنید به آن به شکل کامل صحبت میکنید.
 .1اخذ نشان یا اثر انگشتها
در پریفیکتور نشان انگشتهای از شما گرفته می شود تا بفهمند آیا اسم شما در فهرست یوروداک Eurodacیا ویزابایو  Visabioثبت شققده اسققت یققا
خیر .پریفیکتور باید یک رهنمود را که در زبان شما باشد ،در درسترس تان قرار دهد که حاوی توضیحات راجع به علت های اخققذ نشققان انگشققت شققما
است و درای عنوان "من در اتحادیلوخد نیناوق ۀ اروپا درخواست پناهندگی داده ام  :کدام کشور مسئوول بررسی درخواست من میباشد؟" میباشد.
پریفیکتور همچنین شاخص های دیگری را نیز جهت رد یابی شما در کشورهای دیگر اتحادیه اروپا جستجو خواهد کرد :از شققما در مققورد مسققیری کققه
پیموده اید سوال می شود ،پاسپورت تان (جهت یافتن ویزای کشور اروپایی دیگر) و یا اسناد دیگری که می دهید ارزیابی میگردد تا بفهمند آیا از کشققور
دیگر عضو اتحادیه اروپا عبور کرده اید یا نه.


اگر نشان انگشت شما در یوروداک  Eurodacپیدا شود و یا اگر پریفیکتور نشانه ای از عبور شما از کشور اروپققایی دیگققری بیابققد ،قققانون
"دوبلین" در مورد شما به اجرا درخواهد آمد (ورق شماره .)3



اگر پریفیکتور سند مبنی بر عبور شما از کشورهای دیگر عضو اتحادیه اروپا نیابد ،شما می توانید از فرانسه درخواست پناهندگی کنید

مالحظه :قبل از مراجعه به پریفیکور ،مشخص نمی شود که آیا اسم شما در یوروداک  Eurodacهست یا خیر .ممکن است که کشققورهایی کققه از آنهققا
عبور کرده اید (ایتالیا ،هنگری ،وغیره) و در آنجا مورد بازرسی قرار گرفته اید ،نشان انگشت شما را در این فهرست ثبت نکرده باشند.
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مالحظه :اگر از دادن اثر انگشت در پریفیکتور امتناع کنید ،دوسیه شما به طور خودکار در روند تسریع شده قرار می گیرد (به باال مراجعه شود).
اگر نشان انگشتهای تان واضح نباشد ،بعضی پریفیکتورها از ثبت درخواست پناهندگی تققان امتنققاع میققورزد ،امققا این کققار غیرقققانونی اسققت .اگققر چققنین
است ،به یک انجمن یا وکیل در تماس شوید تا این روش را قانوناً مورد اعتراض قرار دهد.
 .2رهنمود تقاضای پناهندگی
پریفیکتور باید رهنمود تقاضای پناهجویان وزارت داخله را در اختیار شما قرار دهد .این رهنمود باید به زبانی باشد که شما آن را میداند و حاوی لیست
انجمن های است که میتواند به شما کمک کند.

 .3روند "معمولی  ،"normaleروند "تسریع شده  "accéléréeو یا در روند "دوبلین "Dublin
پریفیکتور میتواند شما را در روند "معمولی"" ،تسریع شده" و یا "تحت قانون دوبلین" قرار دهد.
توجه! روند تسریع شده به فایده شما نیست (بررسی سریع و بیشتر سطحی)
دوسیه شما در روند تسریع شده قرار می گیرد:


اگر از دادن نشان انگشتها امتناع کنید و یا نشان انگشتهای شما ناواضح بوده و یا پاک شده باشد؛



اگر اسناد هویت تقلبی بدهید؛



اگر شما اطالعات نادرست در مورد خود و یا مسیر خود بدهید؛



اگر پریفیکتور متوجه گردد که شما قبالً در فرانسه با نام دیگری تقاضای پناهندگی کرده اید؛



اگر اعالم کنید که بیشتر از  90روز از ورود شما به فرانسه گذشته است؛



اگر دستگیر شده اید و پولیس برای تان امر ترک قلمرو یا ترک خاک ( )OQTFداده باشد و شما در بازداشتگاه به سر می برید.

بعالوه ،پریفیکتور طبق قانون موظف است تا درخواست شما را در روند تسریع شده قرار دهد اگر:


دارای تابعیت "کشور امن" می باشید؛



اگر درخواست تجدید نظر برای تقاضای پناهندگی خود را داده باشید.

همچنین اوفپرا میتواند بعد از مطالعه سرگذشت تان ،شما را در روند تسریع شده قرار دهد (ورق شماره .)4
پریفیکتور باید یک سند به شما دهد که در آن توضیح مینماید که به چه علت درخواست شما در روند تسریع شده قرار می گیرد .اگر به شما سند مققذکور
را ندهند ،از آنها تقاضا کنید تا آن را در اختیار شما قرار دهند!
مالحظه! در محکملوخد نیناوق ۀ اداری ،هیچ راهکار موثری در برابر قرار گرفتن در روند تسریع شده وجود ندارد.
تنها می توانید در برابر این امربه محکملوخد نیناوق ۀ ملی حقوق پناهندگی اعتراض نمایید (ورق شققماره  .)5اگققر اشققتباهاً دوسققیه شققما در رونققد تسققریع شققده قققرار
گرفته باشد ،می توان به اوفپرا نامه ای ارسال کرد و در آن تقاضای نمود تا پروند ۀ تان در روند معمولی قرار گیرد.
سازمان پناهندگی فرانسه تنها  15روز مهلت دارد تا در مورد سرنوشت شما تصمیم گیرد ،اما در عمل تاخیر طوالنی تر است.
نظر به روند معمولی ،در روند تسریع شده این بسیار مهم است که بر سر نوشتن داستان خود در فورم پناهندگی اوفپرا (کتابچه کیس) ،خوب کار کنید و
برای مصاحبه آمادگی بگیرید (ورق شماره .)4
اگر شما در روند تسریع شده قرار داشته باشید و اوفپرا درخواست پناهندگی شما را رد کند ،تنها یک قاضققی (بققه جققای سققه قاضققی در رونققد معمققولی)
درخواست تجدید نظرتان را در محکمه ملی حقوق پناهندگی (ث اِن دِ آ) مورد بررسی قرار می دهد .قاضی تصمیم خود را در مدت  5هفته بققه جققای 5
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ماه اعالم می کند و این موضوع باعث می شود تا وی وقت کمتری را برای بررسی درخواست تجدید نظر شما داشته باشد .در حال حاضر حتمی
نیست این محدودیت زمانی عملی شود.
عالوه بر این ،اوفی میتواند از قرار گرفتن تان در روند تسریع شده اسققتفاده کنققد و از فققراهم نمققودن شققرایط مققادی پققذیرش (ث اِم آ  )CMAبخصققوص
کمک مالی متقاضیان پناهندگی (ادا  ) ADAو محل اقامت امتناع ورزد (زیر را مالحظه نمایید) .بنا بر این ،مهم است تا بررسی کرد که واقعاً قانون بققه
این استدالل به عنوان توجیه برای متوقف نمودن شرایط مادی پذیرش اجازه میدهد یا خیر.
 .4به شما یک تصدیق تقاضای پناهندگی " "Attestation de demande d’asileداده خواهد شد
پریفیکتور باید یک تصدیق تقاضای پناهندگی " "Attestation de demande d’asileبه شما بدهد که بمدت یکماه اعتبار دارد و در آن نوع روند
دوسیه شما ("معمولی"" ،تسریع شده" یا "قانون دوبلین") ذکر شده است .این سند نشان می دهققد کققه شققما متقاضققی پناهنققدگی می باشققید :شققما بایققد آن را
برای مواقعی که پولیس شما را بازرسی می کند همراه خود داشته باشید (اصل و کاپی آن).
مالحظه :پریفیکتور همراه با تصدیق تقاضای پناهنققدگی ،ورق احضققاریه جهت تمدیققد آن را بققه شققما می دهد .ممکن اسققت کققه این تققاریخ بعققد از تققاریخ
انقضای تصدیق مذکور باشد ،اما این امر شما را به هیچ مشکل مواجه نمی سازد.
برای تمدید این تصدیق ،شما باید در تاریخ درج شده به پریفیکتور مراجعه نمایید و اسناد ذیل را نیز همراه خود داشته باشید:


تصدیق تقاضای پناهندگی؛



نامه ثبت درخواست تان در اوفپرا و یا رسید آن؛



دو قطعه عکس؛



سند محل سکونت یا آدرس پستی که در مدت کمتر از  3ماه به دست آورده باشید.

در روند معمولی ،تصدیق دوم به مدت  9ماه اعتبار دارد ،و بعد از آن هر  6ماه یکبار قابل تمدید می باشد .در روند تسریع شده ،مدت اعتبار آن  6مققاه
بوده ،و بعد هر  3ماه یکبار قابل تمدید می باشد.
مالحظه :در بعضی پریفیکتورها (مانند پریفیکتور پاریس)  ،قبل از اختتام مدت اعتبار تصدیق تقاضای پناهندگی باید شخصاً خودتان به پریفیکتور بققرای
تمدید مراجعه نمایید.
در صورتی که دوسققیه تققان جهت تجدیققد نظققر در محکملوخد نیناوق ۀ ملی حققوق پناهنققدگی باشققد ،تمدیققد تصققدیق تقاضققای پناهنققدگی تققان فقققط بعققد از ارائققه تاییدیققه
درخواست تجدید نظر صورت میگیرد.
تصدیق تقاضای پناهندگی به شما این اجازه را نمی دهد تا آزادانه به کشورهای دیگر اتحادیلوخد نیناوق ۀ اروپا سفر کنید.
توجه  :این مفید است که کاپی تمام اسناد خود را داشته باشید بخصوص کاپی تصدیق تقاضای پناهندگی ،زیرا اگر پریفیکتور اصل آن را از شما به شکل
غیرقانونی میگیرد وکیل می تواند از کاپی آن استفاده نماید.
 . 5در صورت لغو یا پس گیری تصدیق تقاضای پناهندگی (پایان حق اقامت)
 .aبه طور خودکار حق اقامت در فرانسه را از دست دادن
در تمام موارد ذیل شما حق خود را برای اقامت در فرانسه به طور خودکار از دست می دهید (و تصدیق تقاضای پناهنققدگی شققما میتوانققد رد شققود ،پس
گرفته شود ،یا از تمدید آن امتناع گردد):
-

اگر اوفپرا تصمیم عدم پذیرش درخواست شما را بگیرد (در همه موارد :ماد ۀ )L. 723-11، Ceseda؛

-

اگر درخواست پناهندگی خود را پس بگیرید (ماد ۀ )L. 723-12، Ceseda؛

-

اگر اوفپرا تصمیم بستن درخواست پناهندگی شما را بگیرد (ماد ۀ ( )L. 723-13، Cesedaورق شماره )4؛

-

اگر تصمیم نهایی استرداد شما گرفته شود
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 .bموارد جدید از دست دادن حق اقامت در فرانسه
قانون  10سپتمبر  2018موارد جدیدی از دست دادن حق اقامت در قلمرو فرانسه را اضافه کرد:
-

اگر اوفپرا تصمیم بگیرد که درخواست برای تجدید نظر غیر قابل قبول باشد (ماده  L. 743-2شماره  )Ceseda ،4یا بازنگری درخواست
را بعد از مصاحبه رد نماید (ماده )L. 723-2-I، Ceseda؛

-

اگر افپرا تصمیم رد نمودن تقاضای شما را به دلیل گرفت که شما تبعلوخد نیناوق ۀ کشور هستید که کشور امن پنداشته میشود ()POSق و یا حضققور شققما
در فرانسه تهدیدی جدی برای نظم عامه ،امنیت عمومی یا امنیت دولت است (ماد ۀ  L. 743-2شماره  7و ماده  L. 723-2 - Iو شماره 5
از )III، Ceseda؛

-

اگر اوفپرا تصمیم رد نمودن یا عدم پذیرش درخواست پناهندگی شما را به دلیل گرفت که شققما تحت یققک دسققتور اخققراج باشققید (غققیر از امققر
ترک قلمرو یا ترک خققاک  ،) OQTFیققا بنققا بققر ممنقوعیت اسققتفاده از قلمققرو و یققا ممنققوعیت اداری از قلمققرو (مققاده  L. 743-2شققماره ،8
.)Ceseda

مالحظات:
یک دستور اخراج می تواند در صورت صادر گردد که تهدید جدی برای نظم عمومی باشققد ،رفتارهققای کققه بققاغث آسققیب رسققانیدن بققه منققافع
دولت میگردد ،مرتبط به فعالیت های تروریستی و یا اعمال که سبب تحریک صریح و آگاهانه تبعیض ،نفققرت یققا خشققونت علیققه یققک فققرد یققا
گروهی از مردم میگررد ،و یا رفتار شخصی شما یک تهدید واقعی ،در حال حاضر و به انداز ۀ کافی جدی بققرای منققافع اساسققی جامعققه باشققد
(ماده های  L. 521-1تا  3-و ماده )L. 521-5، Ceseda؛
-

حکم ممنوعیت استفاده از قلمرو ممکن است توسط یک محکملوخد نیناوق ۀ جنایی به علت جرم یا تخلف صادر گردد (قانون جنایی ،ماد ۀ )30-131؛

-

ممنوعیت اداری قلمرو در صورت تطبیق میشود که یک تهدید واقعی ،در حققال حاضققر و بققه انققداز ۀ کققافی جققدی بقرای منققافع اساسققی جامعققه
موجود باشد ،و یا یک تهدید جدی برای نظم عامه ،امنیت داخلی یا راوابققط بین المللی فرانسققه باشققد (مققاده هقای  L. 214-1یققا L. 214-2،
.)Ceseda

 . cاز دست دادن حق اقامت در قلمرو فرانسه به علت امر ترک قلمرو یا ترک خاک OQTF
به اساس ماد ۀ  L. 743-3از  ، Cesedaکسی که درخواست پناهندگی اش به شکل قطعی رد گردد یا کسی که حق اقامت در قلمرو فرانسققه را بنققا بققر
دالیل مندرج ماد ۀ ( L. 743-2که قبالً در  aو  bذکر شده) از دست دهد ،باید قلمرو فرانسه را ترک نماید" ،تحت مجازات اخراج" (در عمل یک امققر
ترک قلمرو).
اگر درخواست پناهندگی شما هنوز در محمکلوخد نیناوق ۀ ملی حقوق پناهندگی تحت بررسی باشد ،اما شما حق خود را برای ماندن در قلمرو فرانسه بنققا بققر مققوارد
اضافه شده در قانون  10سپتمبر  2018از دست دهید (به بخش  bمراجعه کنید) ،شما میتوانید از محکملوخد نیناوق ۀ اداری درخواست تعلیق اخققراج را نماییققد بنققا
بر دلیل که از دست دادن حق ماندن در قلمرو فرانسه به اطالع شما زمانی رسانیده شده که شما منتظر تصمیم محکملوخد نیناوق ۀ ملی حقوق پناهندگی هستید.
به طور مثال ،اگر درخواست پناهندگی تان در اوفپرا رد گردد و از کشور امن باشید ،شما حق ماندن در قلمرو را از دست میدهید و پریفیکتور تصققدیق
تقاضای پناهندگی تان را از شما خواهد گرفت .یک ترک خاک را به شما داده خواهد شد؛ تا وقت که محکملوخد نیناوق ۀ ملی حقققوق پناهنققدگی عریضلوخد نیناوق ۀ تجدیققد نظققر
شما را بررسی میکند ،شما میتوانید از محکملوخد نیناوق ۀ اداری خواهان تعلیق اخراج گردید.
 .dبازداشت خانگی و یا دستگیر شدن
اگر به علت قانون  10سمپتمبر  2018حق ماندن در قلمرو فرانسه را از دست دهید (به بخش  bدر باال نگاه کنید) ،ممکن است شما را برای  45روز
تحت بازداشت خانگی قرار دهد که یک بار قابل تجدید است؛ همچنین امکان دارد شما را زندانی نمایند (ماد ۀ .)L. 744-9-1، Ceseda
اگر پیش از ثبت درخواست پناهندگی خود ،شما قبالً ترک خاک را دریافت کرده اید و تحت بازداشققت خققانگی و یققا دسققتگیری قققرار گرفتققه بودیققد ،شققما
همچنین میتوانید از محکمه اداری درخواست کنید تا اجققرای حکم اخققراج را تققا زمققان اعالم تصققمیم (ث اِن دِ اَ) بققه تعلیققق در آورد (مققاده L. 743-4،
.)Ceseda
مالحظه :اقدامات خاصی در مورد افراد صورت میگیرد که تحت احکام اخراج ،ممنوعیت استفاده از قلمرو یا ممنوعیت اداری قلمرو قرار دارنققد (مققاده
های  L. 743-2شماره  8و  .) L. 571-4، Cesedaاگر در مورد فرد قبالً حکم اخراج ،یا ممنوعیت اداری و قضایی قلمرو صققادر گردیققده باشققد،
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میتواند برای تعلیق حکم مذکور به محکملوخد نیناوق ۀ اداری مراجعه نماید ،و این کار را باید در ظرف  48ساعت بعد از اطالع یافتن از رد شدن و عدم پذیرش
دوسیه اش توسط اوفپرا انجام دهد (ماد ۀ .)L. 571-4، Ceseda
 .6پریفیکتور باید در نهایت فورم اوفپرا یا کتابچادوگ ای یگدنهانپ تساوخرد هناگی هشیگ هک روتکیفیرپ ۀ کیس را به شما بدهد (ورق شماره .)4
مالحظه  :بهتر است دوسیه خود را از طریق ناملوخد نیناوق ۀ سفارشی با تاییدیه به اوفپرا ارسال نمایید که به شما ثبوت سپردن ناملوخد نیناوق ۀ تان را میدهققد .اگققر اوفققپرا قبققل
از مالقات بعدی تان به گیشه یگانه یا گودا  ،ناملوخد نیناوق ۀ تایید کنند ۀ موصول نمودن درخواسققت تققان را بققه شققما ارسققال نکقرد ،در این حققال ،شققما می توانیققد بققه
پریفیکتور برای تمدید تصدیق تقاضای پناهندگی بروید و فوتوکاپی ثبوت ارسال دوسیه تان را برای ایشان نشان دهید.

ب .اوفی  OFIIو شرایط مادی پذیرش
ادار ۀ مهاجرت و ادغام فرانسه یا اوفی ،نهاد مربوط به وزارت امور داخله است که مسئوول دسترسی شما به شرایط مادی پذیرش (مسکن ،کمققک مققالی
متقاضیان پناهندگی ،آدرس ،و حمایت از آسیب پذیری) است .صرف نظر از این که پریفیکتققور شققما را در رونققد معمققولی ،رونققد تسققریع شققده یققا تحت
قانون "دوبلین" قرار داده ،شما حق شرایط مادی پذیرش را دارید ،به جز موارد ذیل.
توجه :ادار ۀ مهاجرت و ادغام فرانسه یا اوفی به شما "پیشنهاد حمایت " میکند تققا بتوانیققد از یققک مسققکن و کمققک مققالی بهققره منققد گردیققد .اگققر شققما این
پیشنهاد را قبول نمایید ،شما می توانید به مسکن و کمک مالی متقاضیان پناهندگی (ادا  )ADAدسترسی پیدا کنید .این یگگک پیشگگنهاد همگگه شگگمول اسگگت،
آگر شما یک بخش آن را نپدیرید ،از همادوگ ای یگدنهانپ تساوخرد هناگی هشیگ هک روتکیفیرپ ۀ آنها محروم خواهید بود.
پذیرفتن پیشنهاد حمایت اوفی به این معنی است که اوفی میتواند شما را مجبور به رفتن به منطقلوخد نیناوق ۀ دیگری (منطقلوخد نیناوق ۀ محل اقامت) کند و حتی بققدون پیشققنهاد
اقامت شما را به آنجا بفرستد .قانون یک طرح ملی را برای پذیرش پناهجویان ایجاد نموده و ظرفیت پذیرش هر منطقه را تعیین می کند .اگر در منطقققه
ای زندگی می کنید که تعداد پناهجویانی موجوده بیش از تعداد تعیین شده توسط طرح ملی پذیرش باشد ،ممکن است شما را به منطقلوخد نیناوق ۀ دیگری بفرستند که
در آن مجبور به اقامت در جریان بررسی درخواست خود هستید .بدون اجاز ۀ اوفی ،منطقلوخد نیناوق ۀ مذکور را ترک کرده نمی توانید.
مالحظه :این پیشنهادات اقامت باید با در نظرداشت شرایط شخصی و خانوادگی شما باشد .از استدالل کققه فرسققتادن شققما را بققه یققک منطقلوخد نیناوق ۀ مخصققوص
توجیه میکند ،دریغ نه ورزید.
 .1آسیب پذیری
اوفی یک مصاحبه شخصی به شما اختصاص می دهد تا تشخیص دهد آیا شما یک پناهنده "آسیب پذیر" می باشید یا خیر .به طور مثال ،افراد معلققول یققا
مریض ،زن حامله وغیره به عنوان فرد "آسیب پذیر" تلقی می شوند .شما برای مسکن در اولققویت قققرار می گیریققد و مسققکن بایققد بققا شققرایط شققما وفققق
داشته باشد.
در تمامی مراحل روند درخواست پناهندگی ،شما میتوانید وضعیت آسیب پذیری را به اوفی گزارش دهید.
 .2محل اقامت
با توجه به مکانات موجود ر مرکز پذیرش متقاضیان پناهندگی (کادا  ،)Cadaاوفی باید محل اقامت را به شما پیشنهاد نماید .برای انجققام این کققار ،آنهققا
به دوسیه ملی مدیریت محل یا (دوسیه  )@DNمراجعه میکند .در صورت نبود محل در  ،Cadaاوفی میتواند در در بخش های دیگر محققل اقققامت را
پیشنهاد نماید ،که عبارت اند از پذیرش موقت  -بخش پناهندگی ( ، AT-SAمسققکن اضققطراری) ،مسققکن اضققطراری بققرای متقاضققیان پناهنققدگی (هققودا
 ،)Hudaمرکز پذیرش و رهنمایی (ث اَ او  ،)CAOو یا طرح پرادا ( Prahdaبرناملوخد نیناوق ۀ پذیرش و اقامت برای متقاضیان پناهندگی).
 ،Cada، AT-SAو  Hudaاکثراً خانواده ها را می پذیرند .در حالی که  Prahdaو  CAOاکثراً افراد تنهققا و تقریبقاً نیمی از کسققانی را کققه تحت
قانون "دوبلین" قرار دارند ،می پذیرد.
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مالحظه  :در ایل-دٌ-فرانس ،امکان سکونت در مسکن اضطراری برای مهاجرین (شیوم  )Chumنیز وجود دارد که توسط پریفیکتور منطقه مدیریت
میگردد .در این مراکز ،افراد تنها و کسانی که تحت قانون "دوبلین" قرار دارند ،زندگی میکنند .در این منطقه ،سیستم خاصی از مسکن (مرکز کمک به
بازگشت همراهی شده یا کارا  ) Caraنیز بوجود آمده که برای توقیف خانگی افراد تحت قانون "دوبلین" است.
اگر اوفی هیچ پیشنهادی مسکن را به شما ندهد ،شما را به بخش پذیرش یا سپادا می فرستد .آنها به شما می گویند کققه بققا شققماره  115تمققاس بگیریققد تققا
خودتان یک مسکن اضطراری پیدا کنید.
مراکز پذیرش ممکن دارای قوانین متفاوت باشند اما همه آنها تابع بعضی تعهدات خاص اند ( قوانین کمپها  ،)cahiers des chargesبخصوص در
مورد کمکهای اداری ،طبی و اجتماعی .در نظر است که فعالیت های آنها متحد شود.
در هر یک از این مراکز ،پایان خدمات یک روش خاص دارد که اغلب اوقات به شما یک مهلت زمانی را قبققل از اخققراج کققردن میدهققد .پیش از تققرک
کردن مرکز ،می توانید با یک انجمن در تماس شوید تا بررسی کند که مرکز شما در واقع این روش را دنبال میکند.
در مسکن اضطراری برای مهاجرین ( ،)Chumممکن است تصمیم اخراج خود را با چالش کشید.
 .3آدرس پستی
اگر به شکل "دوامدار" در یک مرکز که مجاز به این کار است ،مقیم هستید ،شما میتوانید این آدرس پستی را برای روند پناهندگی خود استفاده کنید.
اگر در یک مرکز زندگی میکنید که به شما آدرس پستی داده نمی تواند ،باید به سپدا (ورق شماره  )1باز گردیققد کققه بققه شققما یققک تاییدیققه آدرس پسققتی
برای دریافت نامه ها خواهد داد.
توجه :باید به طور منظم برای دریافت نامه های خویش بروید (یک بار در هفته) یا به ویبسایت سر زنید .اگر بققه مققدت یققک مققاه بققه سققپادا نرویققد( ،در
صورت نبود دالئل موجه) ممکن آدرس پستی تان لغو گردد.
 .4کمک مالی متقاضیان پناهندگی (ادا )ADA
اوفی به شما یک کارت برای اخراج این کمک مالی از دستگاه های خودپرداز میدهد .به شما توصیه میشود که یک حساب بانکی را در بانققک الپوسققت
(بانک پستی) باز کنید .برای این الزم است که تصدیق تقاضای پناهندگی و یک سند معتبر آدرس (دومیسیل) را ارائه نمایید .در صورت بققروز مشققکل،
از سپادا و یا مرکز که در آن زندگی میکنید درخواست رفع این مشکل نماید ( همچنین مراجعه کنید بققه بققاز نمققودن حسققاب بققانکی و حققق داشققتن حسققاب
بانکی).
میزان کمک مالی متقاضیان پناهندگی برای یک فرد تنها روزانه  6.80یورو است و نظر به تعداد اعضای فامیل محاسبه میشود (بققرای  2نفققر 10.20
یورو؛ برای  3نفر  13.60یورو....وغیره).
اگر هیچ محل اقامت برای تان پیشنهاد نه شد ،مبلغ اضافی  7.40یورو در روز برای تان هر ماه داده خواهد شققد .اگققر شققما بگوئیققد کققه اقققامت رایگققان
دارید ،این کمک اضافی حذف خواهد شد.
اکنون ،این کمک اضافی از افرادی که در مسکن اضطراری زندگی میکنند ،حتی اگر محل اقامت موقت هم باشد ،حذف خواهد شد .به خققاطر کققه بخش
های مسئول مدیریت مسکن اضطراری (سیا اُ  ) SIAOباید ماهانه لیست مهاجرین و پناهجویانی را به اوفی ارسال کنققد کققه در یکی از این مراکققز مقیم
هستند و ،در واقع ،مستحق این کمک نیستند.
برای دستیابی به شرایط مادی پذیرش ( )CMAو به ویژه کمک مالی متقاضیان پناهندگی ( ،)ADAباید دارای شرایط ذیل باشید:


داشتن سن باالتر از  18سال؛



داشتن تصدیق درخواست پناهندگی (حق اقامت)؛



پذیرفتن و امضای پیشنهاد حمایت هنگام بازدید از اوفی و در نتیجه پذیرفتن پیشنهاد مسکن و یا منطقلوخد نیناوق ۀ محل اقامت؛



تسلیم فورم اوفپرا در مدت  21روز (بجز مشمولین قانون "دوبلین")؛



اعالم دارید که درآمد شما پایینتر از درآمد همبستگی فعال (اِر اِس آ  )RSAمی باشد 550 :یورو برای یک فرد تنها بدون طفل؛
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حاضر شدن به تمام احضاریه های مقامات (پریفیکتور ،اوفی ،ماموریت پولیس یا ژاندرمری در مورد توقیف خانگی ،وغیره) و ارائه
معلومات خواسته شده.

این کمک مالی متقاضیان پناهندگی ( )ADAو شرایط مادی پذیرش ( ) CMAقطع می شود اگر شققما یکی از شققرایط فققوق را بققرآورده نققه سققازید ،و یققا
یکی از کارهای ذیل را انجام دهید (ماد ۀ :)L. 744-8، Ceseda
-

اگر درخواست تجدید نظر نمایید؛

-

اگر بعد از  90روز درخواست پناهندگی کنید.

کمک مالی متقاضیان پناهندگی ( )ADAقطع میشود (ماده  )L. 744-8، Cesedaدر صورت که کارهای ذیل را انجام دهید:
-

اگر منابع مالی خویش را پنهان کنید؛

-

اگر راجع به حالت مدنی تان معلومات نادرست ارائه دهید؛

-

اگر چندین درخواست پناهندگی با هویت های مختلف ارسال کرده اید؛

-

یا رفتار خشونت آمیز یا نقض جدی قوانین مسکن (غیر حاضری  5روزه بدون توجیه از مرکز اقامت تان و یققا منطقققه را بققدون اجققاز ۀ اوفی
ترک نمایید).

هنچنان ،پرداخت شرایط مادی پذیرش ( ) CMAبرای افرادی متوقف میگردد که اوفپرا تصمیم به عدم پذیرش دوسیه ایشان را بعد از درخواسققت تجدیققد
نظر بگیرد ،و یا در صورت که فرد مذکور به دلیل تهدید جدی به نظم عامه یا امنیت ملی در روند تسریع شده قرار گرفتققه باشققد و افققپرا بققه درخواسققت
پناهندگی اش جواب رد دهد:


اگر فرد علیه تصمیم ترک خاک درخواست تجدید نظر نه نماید (ماد ۀ )L. 744-9-1-II، Ceseda؛



اگر محکملوخد نیناوق ۀ اداری درخواست تجدید نظر علیه تصمیم ترک خاک را رد نماید ،یا درخواست تعلیق اجرا نمودن اقدامات اخراج را رد نماید.

در هر حال ،قطع کمک باید با دالئل و به صورت کتبی اعالم گردد.
باید تایید شود که این تصمیم به یکی از موارد ذکر شده در باال مربوط می شود و قابل توجیه است .همچنین باید وضعیت شخصی شققما (آسققیب پققذیری)
را در نظر بگیرد .در غیر این صورت ،درخواست تجدید نظر علیه این تصمیم در محکمه اداری امکان پذیر است.
توجه :در صورت مطلع شدن از "تصمیم تعلیق شرایط مادی پذیرش " ،میتوانید برای به چالش کشیدن تصمیم مذکور محکمققه اداری ،اظهققارات خققود را
در مدت  15روز از طریق ناملوخد نیناوق ۀ سفارشی با تاییدیه ارسال کنید.
اوفی تمایل دارد کمک مالی متقاضیان پناهندگی را به اشتباه قطع کند .در این مورد تصمیمات قبلی در شورای دولتی (کونسای دیتا )Conseil d’État
و در سطح محاکم اداری وجود دارد که این عمل را در شرایط خاص محکوم کرده اند.
افرادی که در روند "دوبلین" قرار دارند ممکن است تحت توقیف خانگی قرار بگیرند یققا در بازداشققت نگهققداری شققوند (ورق شققماره  )3و کمققک هققای
مواد جایگزین کمک مالی متقاضیان پناهندگی  ADAمیشود (ماده .)L. 744-9-1، Ceseda
شما در تمام روند پناهندگی کمک مالی متقاضیان پناهندگی  ADAرا دریافت خواهید کرد ،حداقل تا زمانی که حق اقققامت را داریققد یققا تققا زمققان انتقققال،
اگر در روند "دوبلین" هستید (ورق شماره .)3
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 .IIIروند "دوبلین"
برای اطالعات بیشتر :به یاداشت های عملی اپریل  ،Gisit ،2018همراهی پناهجویان در روند "دوبلین" مراجعه نمایید.
تحت قانون "دوبلین  ،" 3تنها یک کشور مسئول بررسی تقاضای پناهندگی شما در اتحادیه اروپا می باشد.
براساس این قانون:


اگر برای پناهندگی در یکی از کشورهای دیگری عضو اتحادیه اروپا درخواست کرده اید ،این کشور همچنان مسئول بررسی دوسیه پناهندگی
شما است (خواه درخواست تحت بررسی باشد خواه رد شده باشد)؛



اگر شما برای پناهندگی در جای دیگری درخواست نکرده اید ،قانون "دوبلین  "3معیارهققای یکی بعققد از دیگقری را در خققدمت دولت فرانسققه
قرار میدهد که آن را قادر به مشخص کردن کشور مسئول بررسی دوسیه پناهندگی شما سازد .به عنوان مثال ،این کشوری بوده میتواند که به
شما یک ویزه یا اجاز ۀ اقامت داده است که توسط آنها شما داخل قلمرو اتحادیه اروپا شده اید و در ابتدا در کشور مذکور بررسی شده ایققد .این
مسئولیت کشور عضو اتحادیلوخد نیناوق ۀ اروپا دوازده ماه پس از عبور نققامنطم از سققرحد ،جققایی کققه نشققان انگشققتهای پنققاهجوی گرفتققه شققده ،بققه پایققان
میرسد .معیارهای دیگری نسبتاً مثبت پیش بینی شده است ،مثالً به عنوان اقلیت شناخته شدن یا داشتن روابط خانوادگی در فرانسه (مققاده هققای
 7تا  17این قانون).

الف :مشخص نمودن کشور مسئول بررسی تقاضای پناهندگی توسط پریفیکتور
برای این ،آنها مراجعه میکنند به:


فایل سیستم اطالعات ویزه یا ویزابایو ( )Visabioبرای بررسی اینکه آیا شما ویزای کشور دیگری اتحادیه اروپا دریافت کرده اید؛



فایل یوروداک ( ،)Eurodacدر صورتی که در کشور دیگر اتحادیه اروپا ( 28کشور اتحادیه اروپا و " 4متحد" :ناروی ،ایسلند ،سوئیس و
لیختن اشتاین ) نشان انگشتهای تان را ثبت کرده باشند ،در این فایل موجود می باشد.

مالحظه :اگر چه کشور های عضو اتحادیه اروپا به طور فزاینده ای نشان انگشتها را در فایل یوروداک ثبت میکنند ،ممکن اسققت کققه نشققان انگشققتها در
این فایل به طور درست ثبت نه شده باشد ،و یا هیچ نباشد.
فایل یوروداک ثبت میکند:


متقاضیان پناهندگی (دسته اول ،نشان انگشتها برای  10سال نگهداری میشود)؛



افراد که حین عبور غیرقانونی از یک سرحد خارجی دستگیر میشوند (دسته دوم ،نشان انگشتها برای  18ماه نگهداری میشود)؛



افراد که به صورت غیرقانونی در قلمرو یک کشور عضو اتحادیه اروپا هستند (دسته سوم) ،میشود که نشان انگشتهای ایشان را به دسته های
اول و دوم مقایسه داده شود ،اما بعد از مقایسه این نشانها تخریب می شوند.

توجه! در بعضی از پریفیکتورها ،بعد از اظهارات تققان بققه گققودا شققما را تحت قققانون "دوبلین" قققرار داده میتواننققد .این پریفیکتققور در مققورد معلومققات
مربوط به سفر شما به فرانسه و ویزه های موجود در پاسپورت شما بسیار دقت خواهد کرد .با این حال ،در بعضی از گوداها ،شما را فقط زمقققانی تحت
قانون "دوبلین" قرار خواهد داد که نشان انگشتهای تان را در یوروداک یا ویزابایودریافت نمایند ،بدون در نظرداشت اظهارات شما.
مالحظه :در اولین مالقات در گودا ،نشان انگشتهای تان گرفته میشود .امتناع از ثبت نشان انگشتها نمی تواند زمینه لغو درخواست پناهنققدگی را مسققاعد
سازد ،اما باعث شامل شدن تان در روند تسریع شده می شود .ممکن است با کمک یک انجمن یا وکیققل ،جهت بققه چققالش کشققیدن تصققمیم امتنققاع از ثبت
درخواست پناهندگی شما ،به محکمه اداری مرجعه نمایید.

ب .عملی نمودن روند "دوبلبن"
اگر به اثبات برسد که شما از یک کشور دیگر اتحادیه اروپا عبور کرده اید ،شما در روند "دوبلین" قرار میگیرید؛ سپس با شما یک مصققاحبه فققردی بققا
حضور مترجم یا یک مترجم از طریق تیلیفون صورت میگیرد .پریفیکتور باید گذارش این مصاحبه را به شما بدهد و همچین رهنمودهققای متعققدد را در
زبان که شما میدانید ،باید به شما بدهد :در مورد نشان انگشتها (جزوه الف) ،در مورد روند "دوبلین" (جزوه ب) و در مورد مقررات یوروداک.
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حتی اگر فرانسه کشور مسئول رسیدگی به درخواست پناهندگی تان نباشد ،این امکان وجود دارد که فرانسه دوسیه شما را بررسی نمایققد (بققه ویققژه مققاده
 17این قانون :فقره های اختیاری) .به همین خاطر باید هر سند یا معلومققات را کققه می توانققد فرانسققه را تشققویق بققه بررسققی درخواسققت پناهنققدگی تققان
میکند ،در اختیار پریفیکتور قرار دهید .معلومات مانند:


اعضای خانواده که در فرانسه زندگی می کنند ،یا تقاضای پناهندگی کرده اند و یا تحت حمایت قرار گرفته اند؛



مشکالت صحی؛



اگر حامله هستید؛



متحمل رفتار ناشایسته در یکی از کشور های عضو اتحادیه اروپا شده اید و فرانسه می خواهد شما را به آنجا بازگرداند.

مالحظه :اگر شما این معلومات را در جریان مصاحبه می دهید ،ما به شما توصققیه می کققنیم کققه در اسققرع وقت این معلومققات را توسققط نامققه سفارشققی
همراه با تاییدیه نیز به پریفیکتور ارسال نمایید .بدین ترتیب ،شما سققندی داریققد تققا نشققان دهیققد کققه این اطالعققات را در اختیققار آنهققا قققرار داده ایققد و در
صورت درخواست تجدید نظر در مورد تصمیم انتقال شما به کشور دیگری ،وکیل یا انجمن که از شما حمایت میکند ممکن است از این سند استفاده کند.
جدول :منطقه بندی برای تطبیق روند "دوبلین"
با توجه به "نتایج ضعیف" از لحاظ تطبیق مقررات "دوبلین" و "اجرای تصامیم انتقال به دیگر کشورها" ،مقامات فرانسققوی در سققال  2017آزمایشققاتی
را آغاز کردند که عبارت از تشکل ماموریت های تخصصی در پریفیکتورهای منطقه برای رسیدگی به دوسیه های رونققد "دوبلین" میباشققد .دو حکم در
 2017صادر و در جوالی  2018تمدید گردیدند تا در پرووانس-الپ-کوت دازور و اُ-دُ-فرانس آزمایش را برای رسققیدگی بققه مقققررات "دوبلین" انجققام
دهد.
حکم اگست  ، 2018این آزمایش را به بورگون-فرانش-کونتِ گسترش داد .سققپس ،احکققام (فققرامین) ،کققه در اکتققوبر  2018عملی گردیدنققد ،این منطقققه
بندی را در سراسر فرانسه تطبیق کرد.
از آن به بعد ،هنگامی که گودا درخواست پناهندگی را ثبت کرد ،اشخاصی که در روند "دوبلین" قرار دارند باید به یکی از  10بخش های تخصصی که
"دفاتر منطقه ای دوبلین" (پ اِر دِ  ) PRDنامیده میشوند ،برای تجدید تصدیق تقاضای پناهنققدگی "در رونققد دوبلین" مراجعققه کنققد .این همققان پریفیکتقور
است که اجرای روند "دوبلین" را ادامه میدهد و در جریان مشخص کردن کشوری که باید به دوسیه پنققاهجوی رسققیدگی کنققد ،تصققامیم انتقققال بققه کشققور
دیگر گرفته و توقیف خانگی پناهجوی مذکور را در صورت لزوم (در تمامی مناطق که تحت پوشش این بخش اند) انجام میدهد .دفاتر منطقققه ای دوبلین
 PRDنیز مسئول سازماندهی انتقال در ارتباط با پولیس سرحدی است .اطالعیه رسمی  30جوالی  )24( 2018لیستی از پریفیکتور های منطقه ای و
کارمنققدان اختصققاص داده شققده را مشققخص میسققازد کققه مسققئولیت عملی نمققودن مقققررات "دوبلین" را بققه عهققده دارنققد .گققاهی اوقققات دفققاتر مققذکوز در
پریفیکتورهای اند که چندین صد کیلومتر دور از محل اقامت مردم که در روند دوبلین اند ،میاشد .در این صورت باید پریفیکتور مربوطه هزینه حمل و
نقل را تحمل شود.
منطقه
اُ-دُ-فرانس
Hauts-de-France
پرووانس-الپ-کوت دازور
Provence-Alpes-Côte d'Azur
گرانت اِست
Grand Est
بورگون-فرانش-کونتِ
Bourgogne-Franche-Comté
اُ وارنی-رونالپ
Auvergne-Rhône Alpes

دفاتر منطقه ای دوبلین ()PRD
دفتر منطقه ای لیل
Lille
دفتر منطقه ای مرسای
Marseille
دفتر منطقه ای ستراسبور
Strasbourg
دفتر منطقه ای بوزانسون
Besançon
دفتر منطقه ای لیون
Lyon

نووِل-اکیتین
Nouvelle Aquitaine
اوکسیتانی
Occitanie
بروتاین

دفتر منطقه ای بوردو
Bordeaux
دفتر منطقه ای تولوز
Toulouse
دفتر منطقه ای رِن
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گیشه انتقال
لیل ،بو ای
Lille et Beauvais
مرسای ،نیس
Marseille et Nice
شالون ،مِز ،ستراسبور
Chalons, Metz et Strasbourg
دیجون ،بوزانسون ،ماکون
Dijon, Besançon et Mâcon
لیون ،گرونوبل ،کلیرمو-فِران
Lyon, Grenoble et ClermontFerrand
بوردو ،لیموژ ،پواتی ای
Bordeaux, Limoges et Poitiers
تولوز ،مونپلی ای
Toulouse et Montpellier
رِن

Rennes
دفتر منطقه ای آنژِ
Angers
دفتر منطقه ای اورلیان
Orléans
دفتر منطقه ای رووان
Rouen

Bretagne
پَی دُ ال لوار
Pays de la Loire
سانتر-وال-دُ-لوار
Centre Val-de-Loire
نورماندی
Normandie

Rennes
نانت ،آنژِ
Nantes et Angers
اورلیان
Orléans
رووان ،کان
Rouen et Caen

یادداشت  6جوالی  2018که در مورد تراکم در مراکز مسکن پناهجویان است ،دستورالعمل های مربققوط بققه اقققامت افققراد در رونققد "دوبلین" را تنظیم
میکند .این یادداشت مشخص میسازد که این کار "آمادگی برای عملی نمودن انتقال" است .وزیر امور داخله از مقام والیت میخواهد تصمیم انتقققال را در
اسرع وقت بگیرد و برای پناهجویان مذکور محل اقامت را در کمققتر از  130کیلومققتری پریفیکتققور فققراهم سققازد .در غققیر آن اوفی مققردم را بققه محققل
نزدیک تر اقامت انتقال خواهد داد.

ج .مهلت ها
در طول پروسه "دوبلین" ،فرانسه و دولت مسئول بررسی درخواست پناهندگی ضرب االجل ها را بایققد مققراعت کننققد (محققدودیت زمققانی بققرای ارتبققاط
گرفتن به کشور دیگر و محدودیت زمانی برای پاسخ دادن).

 )1درخواسققققت دوبققققاره گققققرفتن
دوسیه

 )1درخواسققققت دوبققققاره گققققرفتن
دوسقققققیه (اگقققققر در دسقققققته اول*
یوروداک باشد)
 )2درخواست بررسی دوسیه
 )2درخواسقققت بررسقققی دوسقققیه
(اگققر در دسققته دوم** یققوروداک
باشد)
بازداشت

آخرین مهلت برای انتقال

آخقققرین مهلت فرانسقققه بقققرای
ارتباط گرفتن به کشور دیگر
 3ماه

آخققرین مهلت کشققور دیگققر بققرای
پاسخ دادن به فرانسه
 1ماه

 2ماه

 15روز

 3ماه
 2ماه

 2ماه
 1ماه

مانند باال
مانند باال

 1ماه

 15روز

 6هفته

 6مقققققققاه ( 1سقققققققال در
صقققورت حبس؛  18مقققاه
در صورت فرار)
اگر درخواست تجدید نظر
در محکمقققققققققه اداری رد
گردیققققد :مهلت از صققققفر
شروع میشود.
مانند بققاال ( ،6ق  12و 18
ماه)

*دسته اول :نشان انگشتهای همه افرادی که درخواست پناهندگی را در کشور های عضو اتحادیه اروپا کرده اند.
**دسته دوم :نشان انگشتهای همه افرادی که در حین عبور غیرقانونی از سرحد کشور عضو اتحادیه اروپا دستگیر شده اند.
هنچنین یک دسته سوم نیز وجود دارد :نشان انگشتهای افرادی که به طور غیرقانونی در قلمرو یک کشور عضو اتحادیه اروپا هستند ،وقتی که مقامققات
صالحیتدار آن را الزم میداند که موجودیت درخواست پناهندگی قبلی را تایید کند.
توجه! اگر از طریق  CAESپیش میروید (ورق شماره  ،) 1نشان انگشتهای تان برای بار اول ثبت شده میتواند؛ مهم است که ثبققوت ثبت نمققودن نشققان
انشگتها را با خود نگه دارید زیرا این آغاز روند "دوبلین" شما است .در واقع پس از انتقال به یک مرکز اقققامت دیگققر ( ،Chum، CAOوغققیره) در
یک والیت دیگر ،پریفیکتور میتواند تمام روند را از سر بگیرد ،در حالی که این یک عمل سوال برانگیز است.
اگر در مدت  6ماه بعد از موافقه کشور دیگری برای بررسی تقاضای پناهجوی تان ،شما را انتقال نققه دادنققد (تققاریخ در تصققمیم انتقققال نوشققته میباشققد)،
فرانسه مسئول بررسی تقاضای پناهندگی تان میگردد .این مدت از روز حساب میشود که کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا به بررسی تقاضای پناهنققدگی
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تان پاسخ مثبت داده باشد .تاریخ پایان  6ماه در "ورق عبوری"  laissez-passerنیز نوشته میباشد که پریفیکتور آنرا به شما میدهد .اگر شما
درخواست تجدید نظر علیه تصمیم انتقال داده اید ،ضرب االجل  6ماه بعد از اعالم تصمیم محکمه دوباره شروع میشود.

د .در حالت "فراری" قرار گرفتن
اگر به یک یا چند قرار مالقات در پریفیکتور ،اوفی ،حوز ۀ پولیس یا میدان هوایی نه روید" ،فراری" اعالم خواهید شد .اعالم کققردن پناهجویققان منحیث
"فراری" در حال افزایش است ،و اکثر وقت پس از تسلیم نمققودن درخواسققت پناهنققدگی صققورت میگققیرد زیققرا پریفیکتورهققا بیشققتر پناهجویققان را تحت
بازداشت خانگی قرار میدهند ،که مستلزم آن است که به طور منظم برای امضققاء بققه پریفیکتققور بیاینققد .عالوه بققر این ورق هققای احضققاریه پریفیکتققور
گاهی اوقات به طرز ناخوشایندی نوشته میباشند ("قرار مالقات در دفتر خروج یا دیپورت ،با محموله خود بیایید ،قرار مالقات در دفاتر پولیس سرحدی
برای عملی نمودن فیصله اخراج") که پناهجویان ترس از رفتن به آنجا دارند...و فراری اعالم میشوند.
توجه! اگر در حالت "فرار" قرار گیرید ،هر چه زودتر با وکیل یا انجمن تماس بگیرید ،زیرا ممکن است یک درخواسققت تجدیققد نظققر علیققه اعالم فققرار
بودن تان را به محکمه اداری کنید ( نگاه کنید به تصامیم قبلی محاکم و مثال های ارجاع در ویبسایت .)Gisti
اگر شما در حالت "فرار" قرار داده شده اید و شما نزد محکمه اداری درخواست تجدید نظر نمی کنیققد یققا از محکمققه پاسققخ منفی دریققافت میکنیققد ،مققدت
زمانی که پس از آن فرانسه دوباره مسئول درخواست پناهندگی شما است به  18ماه افزایش یافته است.
شما باید  18ماه منتظر بمانید تا در فرانسه مجدداً درخواست پناهندگی نمایید.
اگر شما در در حالت "فرار" قرار گیرید ،اوفی کمک مالی متقاضیان پناهندگی  ADAرا متوقف می کند .از نظر مسکن ،همه چیز بسققتگی بققه مرکققزی
دارد که در آن زندگی میکنید .بعضی مراکز کوشش خواهند کرد که شما را تا زمانی که ممکن است سققرپناه دهققد ،دیگققران محققل اقققامت شققما را سققریعاً
پایان خواهند داد.
پس از  18ماه ،شما می توانید مستقیماً به گودا برای درخواست پناهندگی در فرانسه بازگردید .ممکن است که اوفی شرایط مادی پذیرش را بققه شققما نققه
دهد .در این صورت ،با یک انجمن تماس بگیرید تا ببنید آیا درخواست تجدید نظر علیه این کار اوفی ممکن است یا خیر.

ه .پیامدها به درخواست پناهندگی شما
در سراسر روند "دوبلین":


شما نمی توانید درخواست پناهندگی خود را در سراسر فرانسه ثبت کنید .پریفیکتور به شما یک تصدیق تقاضای پناهنققدگی مخصققوص "رونققد
دوبلین  "prcédure Dublinمی دهد؛



شما مثل سایر پناهجویان حقوق دارید (کمک مالی برای متقاضیان پناهندگی ،محافظت از صحت ،تعلیم اوالد وغققیره) .در مققورد محققل اقققامت
باید گفت که شما در مرکز پذیرش متقاضیان پناهندگی یا کادا نخواهید بود اما در نوع دیگری از مرکز زندگی خواهید کرد (ورق شماره )2؛



در بخشی از روند ممکن تحت توقیف خانگی قرار گیرید ،و حتی برای بازگشت به کشور مسئول بررسی درخواست پناهندگی شققما بازداشققت
شوید .بازداشت ها بیشتر شایع شده میروند ،به ویژه از زمان تصویب قققانون شققماره  2018-187مققؤرخ  20مققارچ " 2018اجازه دهنققد ۀ

تطققبیق خوبققتر سیسققتم پناهنققدگی در اروپققا" کققه بازداشققت مققردم تحت رونققد "دوبلین" را قققانونی میسققازد .از نقطلوخد نیناوق ۀ نظققر آنهققا ،این
بازداشت ها با توجه به اینکه تقریباً همیشه "خطر قابل توجهی فرار" وجود دارد ،قابل توجیه اند.
و .درخواست تجدید نظر علیه تصمیم انتقال "دوبلین"
هنگامی که دولت مسئول برای بررسی درخواست پناهندگی شما موافقت کرد ،به شما در مورد تصققمیم انتقققال خققبر داده خواهققد شد  .شققما می توانیققد این
تصمیم را در محکمه اداری به چالش بکشید (درخواست تجدید نظر برای تعلیق تصمیم).
توجه به ضرب االجل ها:


پس از دریافت تصمیم انتقال ،باید در ظرف  15روز به محکمه اداری بروید؛



اگر شما در حبس یا تحت توقیف خققانگی هسققتید ،بایققد در ظققرف  48سققاعت پس از دریققافت در مققورد تصققمیم انتقققال تققان بققه محکمققه اداری
اعتراض کنید.
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توجه! درخواست کمک قانونی ضرب االجل را متوقف نمی آورد.
انتقال شما در این زمان نمی تواند انجام شود ،بخصوص تا زمانی که قاضی تصمیم بگیرد.
استفاده از درخواست تجدید نظر برای تعلیق انتقال شما به دیگر کشوری که مسئول بررسی دوسیه پناهندگی تان است ،مثل یک شمشیر دو طرفه اسققت.
در صورت درخواست تجدید نظر در مورد تصمیم انتقال ،مهلت  6ماهه برای انتقال شما بعد از تصمیم محکمه محاسگگبه میشگگود ،کگگه قبالً این مهلت از
زمان پاسخ مسئولین دولت راجع به پس خواستن شما محاسبه میشد .این بدان معنی است که دوره  6ماهه بعد از اعالم تصمیم محکمققه "پس از صققفر
شروع میشود" .متوجه باشید که اگر تصمیم انتقال در پایان روند (در پایان ماه چهارم یا پنجم) به شما اطالع داده شود ،فرانسه بعد از تصمیم محکمققه 6
ماه دیگری برای انتقال شما دارد.
اگر قاضی تصمیم را به دالیل کامالً رسمی لغو کند (به طور مثال ،مطلع سققاختن شققما طققوری کققه بایققد انجققام میققافت ،نققه شققده) ،پریفیکتقور ممکن حکم
دیگری انتقال را به شکل مناسب صادر کند .اگر لغو بنا بر دالیل اساسی اعالم شده باشد (مثالً یک اشققتباه ادار ۀ فرانسققه کققه قابققل "تققرمیم" نیسققت یققا در
کشوری که خواهان برگشت شما است با شما بدرفتاری صورت گرفته یا اینکه کشور مذکور ظرفیت پذیرش شققما را نققدارد زیققرا بققه عنققوان یققک دولت
ناکام محسوب میشود) ،پریفیکتور نمی تواند دستور انتقال جدیدی بگیرد .بنا بر این ،اگر قاضی تصمیم انتقال را لغو نموده و به پریفیکتققور دسققتور دهققد
که درخواست پناهندگی را ثبت کند ،پریفیکتور مجبور به عملی کردن آن است.
در نتیجه ،پس از یک جلسه محکمه ،حتی اگر محکمه تصمیم انتقال را لغو کرده باشد ،بهتر اسققت کققه بققه پریفیکتققور نرویققد و قبققل از سققر گققیری رونققد
تقاضای پناهجوی ،منتظر بمانید تا دوره  6ماهه به پایان برسد .در هر صورت ،قبل از رفتن به آنجا ،با یک انجمن یا وکیل خود مشوره کنید.
اگر قبالً ورق احضاریه را راجع به روند انتقال تان دریافت نموده اید ،طبق قانون ،اگر تصمیم انتقال لغو گردیده باشد ،شما مجبققور بققه حاضققر شققدن در
پریفیکتور نیستید .اما ،اگر شما در این مالقات ها شرکت نکنید ،پریفیکتور عموماً شما را فراری اعالم میکند و کمک مالی متقاضققیان پناهنققدگی ADA
را از دست میدهید (مراجعه کنید به ورق  – 3فرار).
توجه! در زمان اعالم تصمیم انتقال ،برخی از پریفیکتورها پناهجویان را مسققتقیماً بققه محکمققه بققرای درخواسققت تجدیققدنظر میفرسققتند .پس از آن ،بققدون
دانستن ،به ایشان یک فورم بسیار کوتاه که به زبان فرانسوی است داده میشود تا امضاء نمایند .بعداً یک وکیل توسط محکه موظف میگققردد (کققه لزوم قاً
این قضیه را نمی داند) که در غیاب متقاضی درخواست کننده و با داشن معلومات بسیار کم در مورد متقاضی مذکور ،نزد قاضی درخواسققت تجدیققدنظر
را مورد بحت قرار خواهد داد.
پس از چند هفته ،یک تصمیم – اغلباً جواب رد به درخواست تجدید نظر – از طریق نامه به متقاضی ارسال میگردد.
ضروری است با وکیل خود مالقات کنید تا معلوماتی مهمی را برای او بدهید که میتوانققد بققر تصققمیم محکمققه تققاثیر داشققته باشققد؛ اگققر او بققه شققما تمققاس
نگیرد ،کوشش کنید به رجستیری محکمه در تماس شوید تا روز جلسه را پیدا کنید ،که معموالً چند روز پس از درخواست تجدید نظر میباشد.
در صورت که شما یا پریفیکتور علیه تصمیم محکمه درخواست تجدید نظر نماید ،مدت زمانی که پس از آن فرانسه مسققئول بررسققی تقاضققای پناهنققدگی
شما میشود افزایش نمی یابد؛ پریفیکتور باید آنرا باید به طور روند معمولی  normaleثبت کند.
اگر میخواهید تصمیم محکمه اداری در مورد رد درخواست تجدید نظر تان را به چالش بکشید ،باید بدانید که جواب محکمه زیاد وقت را دربر میگققیرد.
در صورت داشتن امکانات برای تجدید نظر مجدد علیه تصمیم رد محکمه ،این کار میتواند مفید باشد ،مخصوصاً اگر بعداً "فراری" اعالم میشوید.

ز .درخواست تجدید نظر در مورد تصمیم توقیف خانگی
اگر شما تحت بازداشت خانگی قرار دارید  ،معموالً مجبور هستید که در هر هفته دو یا چند دفعه برای امضاء به ماموریت پولیس بروید.
اگر میخواهید بدانید که خطر دستگیری وجود دارد یا نه ،قبل از رفتن به ماموریت پولیس از یک انجمن بپرسید ،چرا که نه رفتن می تواند عواقب جدی
داشته باشد (انتظار  18ماه بدون داشتن حق درخواست پناهندگی در فرانسه).
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درخواست تجدید نظر علیه توقیف خانگی میتواند عواقب مشابه به درخواست تجدید نظر علیه انتقال به دیگر کشور داشته باشد (مهلت  6ماهه بعد از
تصمیم محکمه دوباره آغاز میگردد).
توجه :شیوه های پریفیکتور به سرعت تغییر میابد زیرا تمایل مشخصی برای انتقال افرادی بیشتر و یا "فراری" قرار دادن آنها وجود دارد .شما مجبققور
به انتخاب در ضرب االجل ها میشوید (درخواست تجدید نظر ،ورق احضاریه) ،که نظر به پریفیکتورها عواقب بیشتر یققا کمققتر وخیم را خواهنققد داشققت
(بازداشت ،فراری اعالم شدن).
شما میتوانید شیوه های مختلف را در پریفیکتورهای ایل-دُ-فرانس ببینید.
مالحظه :اگر بعد از موافقت کشور مسئول به بررسی دوسیه پناهندگی تان ،شما را در ظرف  6ماه انتقال نه دادند (و شما در حالت "فرار" هم نباشققید)،
فرانسه مسئول بررسی درخواست پناهندگی تان میگردد .نظر به مناطق ،شما میتوانید دوباره به بخش پذیرش ابتدایی متقاضققیان پناهنققدگی  SPADAیققا
پریفیکتور بروید (در منطقه پاریس ،شما مستقیماً به سپادا رفته میتوانید بدون اینکه از طریق خدمات تیلیفونی اوفی شروع کنید) .شما می توانیققد بققا یققک
انجمن مشوره کنید.

ح .افرادی که بعد از انتقال به کشور دیگر ،دوباره به فرانسه میایند
اگر بعد از انتقال به یکی از کشورهای دیگر عضو اتحادیه اروپا ،دوباره به فرانسه برگردید ،چندین حالت ها امکان دارد:


پریفیکتور از ثبت مجدد درخواست پناهندگی تان امتناع میورزد .در این حالت ،با یک انجمن در تماس شوید تققا علیققه این انکققار اقققدام قققانونی
نماید؛



پریفیکتور تقاضای شما را قبول می کند ،اما شما را دوباره در روند "دوبلین" قرار میدهد .به نظر میرسد که پریفیکتورها تشویق شده انققد کققه
در این مسیر حرکت کنند.
ممکن است به پریفیکتور نشان دهید که شما ناگزیر به ترک قلمرو کشققوری بودیققد کققه بققه آن شققما را انتقققال داده بودنققد ،یققا توضققیح دهیققد کققه
مقامات شما را مجبور به بازگشت به فرانسه کردند .اگر پیش تان ثبوت موجود است ،آنرا نشان دهید (تصمیم کشور که از شما خواسققته باشققد
قلمرو ایشان را ترک کنید ،عکس ها .)...همچنین اگر شققواهدی را بیاوریققد کققه اثبققات میکنققد کققه شققما در فرانسققه پیونققدی داریققد ،بققر تصققمیم
پریفیکتور تاثیر مثبت داشته میتواند .در طول این دیدار ،سعی کنید همرا با فردی بروید که به زبان فرانسققوی خققوب صققحبت کققرده میتوانققد و
وضعیت را به آنها توضیح دهد .متوجه باشید که یک کاپی از امر ترک قلمرو یا ترک خاک کشور دیگری را با خود نگاه دارید زیققرا بققرخی
از پریفیکتورها اصل او را از شما میگیرد .اگر پریفیکتور آن را در نظر نگیرد ،شما میتوانید این شواهد را هنگامی به چالش کشققیدن تصققمیم
انتقال با قاضی شریک سازید.



پریفیکتور درخواست پناهندگی تان را ثبت می کند اما شما را در روند تسریع شده  accéléréeقققرار میدهققد بققا تققوجیهی کققه "شققما از رونققد
دوبلین پیروی نکرده اید" .در این صورت اگر بعد از آن اوفی از دادن کمک مالی متقاضققیان پناهنققدگی (ادا) بققه شققما امتنققاع ورزیققد ،بققا یققک
انجمن در ارتباط شوید تا علیه این تصمیم اوفی اقدام قانونی نماید؛



در نهایت ،در بهترین حالت ها ،پریفیکتور می توانققد درخواسققت پناهنققدگی تققان را در رونققد معمققولی  normaleثبت کنققد و فقورم اوفققپرا یققا
کتابچلوخد نیناوق ۀ کیس را به شما بدهد.

مجازات جنایی که در موارد دیگر اعمال میگردید ،حققاال در مققورد افققرادی کققه در رونققد "دوبلین" قققرار دارنققد نققیز اعمققال میشققوند (مققاده L. 624-3،
 :) Cesedaمحکمه همه کسانی را که از عملی نمودن تصمیم انتقال به کشور دیگری یا اجتناب یققا سققعی بققه اجتنققاب کردنققد ،بققه  3سققال حبس محکققوم
کرده میتواند .این اقدام به ویژه افرادی را هدف قرار میدهد که بعد از انتقال به دیگر کشور ،دوباره به فرانسه بر میگردند .به همین طور ،افراد که بعققد
از انتقال به دیگر کشور ،مجدداً بدون مجوز وارد فرانسه میشوند ،با  3سال حبس مجازات می شوند.
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 .IVدرخواست پناهندگی در سازمان پناهندگی یا اوفپرا
الف .تحویل درخواست پناهندگی به اوفپرا (سازمان حفاظت از پناهندگان و افراد فاقد تابعیت کشور فرانسه)
بعد از مالقات در پریفیکتور ،شما باید فورم درخواست پناهندگی اوفپرا را به زبان فرانسوی پرنمایید .تاریخ و امضاء را از یاد نبرید .بعداً شققما بایققد آن
را در ظرف  21روز از زمان دریافت تصدیق درخواست پناهدگی ،توسط پست سفارشی با تاییدیه به اوفپرا ارسال داشته و یا خود شخضاً آن را تسقققلیم
کنید (ورق شماره ( .)2-1مالحظه :در صورت درخواست دوم ،این مهلت صرف  8روز است).
مالحظه  :توصیه می شود که دوسیه تان را با پست سفارشی با تاییدیققه ارسققال داریققد تققا ثبقوت بققرای تسققلیم دوسققیه خقود داشققته باشققید .بققدین تقرتیب ،در
صورتی که اوفپرا در ارسال نامه های ثبت تاخیر کند ،شما قادر خواهید بود تا برای تمدید تصدیق پناهندگی attestation de demande d’asile
خود ،با در دست داشتن کاپی ثبوت نشان دهنده ارسال دوسیه ،به پریفیکتور مراجعه کنید.
دو قطعه عکس جدید ،فوتوکاپی تصدیق درخواست پناهندگی و هر سند مفید در مورد سرگذشت شما (به پایین رجوع شود) باید ضمیمه فورم گردد .اگققر
دارای پاسپورت می باشید ،باید اصل آن ضمیمه گردد.
توجه :شما باید از تمام دوسیه یک فوتو کاپی برای خود تهیه نمایید ( فورم اوفپرا ،داستان شما ،اسناد ضمیمه شده).
اگر سازمان پناهندگی ،دوسیه را کامل بداند ،شما نامه "ثبت درخواست پناهندگی"  une lettre d’enregistrement de demande d’asileرا
دریافت خواهید کرد.
توجه :به منظور کاهش هزینه اداری و تاخیر ناشی از اطالعیه های پستی ،اوفپرا اکنون میتواند تصامیم خود را راجع به تصویب یا رد ،عققدم پققذیرش،
بسته کردن ،انصراف از دوسیه های پناهجوی ،و تصویب یا رد حمایت از افراد بدون تابعیت را به شکل غقیر فققزیکی (بققدون کاغققذ) اعالم کنققد .تققا آن
زمان ،افپرا تنها میتوانست تصمیم حود را با نامه سفارشی با تاییدیه به اطالع درخواست کننده برساند ،که متقاضققیان آن را در محققل اقققامت خققود یققا در
آدرس پستی خود دریافت میکردند.
 .1بخشهای مختلف فورم اوفپرا


بخش حالت مدنی :لطفاً خانه های مربوط به حالت مدنی را با دقت پرنمایید  ،زیرا در صورت اشققتباه ،اگققر از سققارنوال یققا دادسققتان تقاضققای
ایجاد تغییرات در آن را بکنید ،مدت زیادی منتظر پاسخ میمانید؛



بخش اعضای فامیلی :اگر تنها به فرانسه آمده اید و قصد دارید که بعداً خانواده خود را بیاورید ،این قسمت بسیار مهم می باش قد (ورق شققماره
)9؛



بخش مسیر راه  :اطالعاتی را که به بخش پذیرش (پادا) داده اید دوباره بنویسید ،بخصوص تاریخ رسیدن شما به فرانسققه کققه حققائز اهمیت می
باشد؛



باید مشخص کنید که به کدام زبان صحبت می کنید تا اوفپرا بتواند یک مترجم برای مصاحبه درنظر بگیرد :یققک مققترجم بققرای زبققان مققادری
خود تقاضا کنید ("لهجه" خود رامشخص کنید) .زبانی را ذکر نکنید که نمی توانید خوب صحبت کنید؛



داستان شما  :این مهمترین قسمت می باشد زیرا تقاضای پناهندگی یک درخواست برای محافظت از شما براسگگاس مشگگکالت زنگگدگی ،و تگگرس
از آزار و شکنجه می باشد ( به پایین رجوع کنید).

فورم را می شود هر وقت (تا زمان مصاحبه) تکمیل نمود .شما باید سققایر معلومققات و کققاپی اسققناد تکمیلی را بققرای ثققابت کققردن تققرس خققود از آزار و
شکنجه ،از طریق پست سفارشی با تاییدیه به اوفپرا ارسال کنید.
مالحظه  :شما موظف می باشید تغییر آدرس خود را با یک نامه سفارشی با تاییدیه به اوفپرا اطالع دهید.
 .2بستن دوسیه تقاضای پناهندگی توسط اوفپرا


اگر شما فورم اوفپرا (کتابچه کیس) را در ظرف  21روز بدون "دلیل موجهی" ارسال نکنید ،اوفپرا از شما می خواهققد تققا ظققرف  8روز این
کار را انجام دهید .اگر شما این مهلت را نیز سپری نمایید ،اوفپرا دوسیه پناهندگی شما رابسته اعالم می کنققد .تغیققیر آدرس یققا مشققکل صققحی
یک "دلیل موجه" شده میتواند؛
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اگر آدرس خود را به اوفپرا در "مدت زمان مناسب" ارسال نکنید .در این صورت ،تاریخ اعالم ،که به علت نبود آدرس از طریق پست به
شما رسیده نمی توانست ،تاریخ تصمیم اوفپرا میباشد؛



اگر شما از دادن اطالعات در مورد سرگذشت تان ،هویت تان ،ملیت تان ،وغیره ،خودداری نمایید یققا اگققر شققما تققا مققدت زمققان معیققنی آدرس
خود را به اوفپرا اعالم نه کنید ،و برای بررسی دوسیه پناهندگی اوفپرا به شما تماس گرفته نه توانست ،این سازمان دوسیه شما را بسته نموده
میتواند.

پس از بسته شدن دوسیه تان ،شما می توانید  9ماه بعد درخواست گشودن مجدد آن را بدهید.
 . 3اوفپرا از پذیرفتن درخواست پناهندگی تان امتناع ورزیده میتواند


اگر شما به عنوان پناهنده در یکی از کشورهای دیگر عضو اتحادیه اروپا و یا یک کشور دیگر پذیرفته شده باشید (به شرط این کققه محققافظت
از شما درست باشد و شما را در آن کشور مجدداً بپذیرند)؛



اگر شما درخواست تجدید نظر دوسیه تان را داده باشید بدون آنکه نشان دهید که "حادثه جدیدی" اتفاق افتاده است .این حادثه جدید باید مربوط
به مشکل شما بوده و "ترس شما" را تایید کند .این حادثه جدید باید بعد از تصمیم محکمه ملی حقوق پناهندگی رخ داده باشققد (ورق شققماره )5
در غیر این صورت ،شما باید ثابت نمایید که شما قبل از محمکه از آن اطالعی نداشته اید.

 .4اوفپرا دوسیه پناهندگی تان را روند تسریع شده  accéléréeقرار داده میتواند
تصمیم قرار دادن شما در روند تسریع شده قبالً در گودا گرفته شده خواهد بود (اگر چه در واقع این یک تصمیم است که رسماً توسط اوفپرا گرفتققه شققده
است) اگر از یک "کشور امن" هستید یا درخواست دوم پناهندگی (تجدید نظر) را کنید .پس از دریافت کتابچلوخد نیناوق ۀ کیس ،اوفپرا هنچنین میتواند تصمیم قققرار
دادن شما را در روند تسریع شده بگیرد (ماده :)L. 723-2، Ceseda


در صورت "تقلب" :معلومات نادرست ،اسناد جعلی ،ثبت چندین درخواست پناهندگی تحت هویت های مختلف ،...وغیره؛



اگر اظهارات شما "به طور واضح متضاد و متناقض" باشند.

عالوه بر این موارد و  2موارد خودبخودی قرار گرفتن در روند تسریع شده ،مقام والیت  préfetقادر می باشد تا دوسیه فردی را در روند تسریع شققده
قرار دهد (ورق شماره .)1-2
راجع به این موارد پیچیده ،به رهنمود متقاضیان پناهندگی (در زبانهای مختلف) که توسط حکومت تهیه شده است رجوع کنید.
 .5فقره های قانونی محروم سازی و لغو نمودن
اگر اوفپرا دریافت که شما وارد یکی از فقره های محروم سازی یا لغو نمققودن میشققوید (مققاده  L. 711-3و س ،)Ceseda ،.ممکن اسققت بققه ابتکققار
خود و یا از پریفیکتور ،به حفاظت خویش خاتمه دهد .این امر مستلزم رد یا پایان دادن به حفاظت است (ماده :)L. 711-6، Ceseda
-

اگر شما به جرم جنایی محکوم شده اید که که قابل مجازات ده سال حبس در فرانسه یا در یک کشور دیگققر عضققو اتحادیققه اروپققا یققا کشققور
دیگری "کشور سوم دموکراتیک" باشد؛

-

اگر شما به اعمال تروریستی محکوم شده اید؛

-

و در نهایت ،اگر حضور شما در فرانسه تهدید جدی برای امنیت کشور باشد ،صرف نظر از اینکه شما تحت پیگرد قانونی قرار گرفته ایققد یققا
نه و/یا به جرم جنایی محکوم شده اید یا نه .این می تواند یک تهدید جدی برای امنیت کشور باشد ،یک جققرم یققا تخلققف باشققد کققه بققه تروریققزم
منصوب میشود ،تهدید جدی برای جامعه فرانسه باشد .بر اساس این دو فرضیه های قبلی ،شخص مورد نظر نیز باید یققک تهدیققد جققدی بققرای
جامعه باشد.

ب .داستان پناهندگی
با این داستان ،اوفپرا باید بتواند تفکیک کند که بر اساس سرگذشت تان شما مستحق پناهندگی یا حفاظت فرعی میشوید (شیما یا نمودار).
در داستان شما باید بطور دقیق موارد زیر را توضیح دهید:


کی هستید؛
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از کجا هستید؛



به چه علت شما مجبور شده اید تا کشور خود را ترک گفته و تقاضای محافظت از کشور دیگری نمایید.
همچنین شما باید بگویید در صورت بازگشت به کشورتان از چه چیز می ترسید؛ و در صورت بازگشت به کشورتان  ،چه مشگگکالت جگگدی
زندگی یا امنیت شما را تهدید خواهد کرد.

توضیح را جع به یک حالت اغتشاش یا جنگ در کشورتان کافی نمی باشد  :شما باید داستان شخصی خود را بگویید و خواننده را باید متقاعد سازید کققه
شحصاً تحت شکنجه بوده اید و یا اعضای خانواده ،نزدیکان و یا دوستان شما کشته و یا شکنجه شدند ،و این امر مققوجب شققده اسققت کققه زنققدگی شققما هم
تهدید گردد.
مالحظه  :اگر زبان فرانسوی را نمی دانید ،باید کسی را پیدا کنید که داستان شما را به فرانسوی ترجمه کند .اگر سرگذشت شما را بققه دل تققان ترجمققه یققا
نوشته نه کرده ،آن را در داستان خود ذکر کنید.
فرانسه برای مصاحبه در اوفپرا و برای جلسه در محکمه ملی حقوق پناهندگی ،یک مترجم را در اختیار کسانی میدهد که زبان فرانسققوی را نمی داننققد،
ولی این کار را برای نوشتن داستان پناهندگی افراد انجام نمی دهد.
 .1شما کی هستید؟ بیان کنید:


نام کامل ،تابعیت ،تاریخ و محل تولد شما؛



از کدام کشور و یا بطور دقیقتر از کدام منطقه ،کدام قریه یا ناحیه شهر هستید (اوفپرا در این مورد از شما سواالتی می کند تا مطمئن شود که
شما از منطقه مذکور هستید)؛



والدین ،برادران و خواهران تان کی بودند یا هستند (با ذکر وضققعیت فعلی ایشققان :نققام ،سققن ،محققل سققکونت ،شققغل و کققار ،آیققا ازدواج کققرده
اند)...؛



بالخره تعلق شما به یک نژاد ،یک گروه مذهبی ،یک گروه اقلیت که از تبعیض رنج میبرند...؛



حالت مدنی فعلی شما :متاهل ،زندگی مشترک بدون ازدواج یا مجرد ،اوالدها (جنسیت ،سن) .ذکر کنید که آیا اعضای خانواده تان در فرانسه
حضور دارند ،در کشورتان مانده اند یا مفقود گردیده اند.

 .2داستان شخصی تان چیست:


طفولیت خود را کجا و چگونه سپری کردید؛



درس ،تحصیل ،شاگردی یک کسب؛



فعالیتهای شما در کشورتان ،منبع و سطح درآمد تان (تجارت ،زمین ،صنعت دستی ،شغل دیگر)...؛



جاهای مختلفی که زندگی کرده اید و دالیل برای تغییر محل زندگی تان؛



وضعیت شخصی وفامیلی تان چگونه بود :مسیر مسلکی تان ،مالقات اولی با همسر خود ،تولد اوالدها ،مریضی ها؛



فعالیتهای دیگر شما :عضو یقک حققزب سیاسققی ،اتحادیققه ،گققروه مققذهبی ،انجمن ،سققازمان( ...این گققروه را توصقیف کنیققد ،اهمیت ،اهقداف و
مشخصات آن را ذکر کنید)؛



چگونه وارد این گروه ،اتحادیه...شده اید ،دقیقا چه نقشی داشته اید ،سطح مسئولیت تان (عضو عادی یا عضو فعال)؛



شرکت شما در تظاهرات ،گردهمایی های عمومی ،فعالیتهای دسته جمعی ،حرکتهای اجتماعی ،چریکی( ...چه فعالیت دقیقی داشته اید ،با چققه
شخصی ،چند دفعه)؛



بر اساس داستان تان ،بگویید آیا شما را بخاطر فعالیتها ،گرایش جنسی ،نقژاد یققا مخققالفت بققا ازدواج اجبققاری...مققورد تبعیض ،آزار و شققکنجه
قرار داده اند.

مالحظه  :اگر عضو یک گروه مسلح بوده اید و جنایت انجام داده اید ،فرانسه می تواند از دادن پناهندگی به شما امتناع ورزد.
 . 3چه حوادث ،اتفاقهای دلخراش شما را مجبور به ترک کشور تان نمود:


دریافت تهدید (از طرف کی؟ چه وقت؟ چگونه؟)



ممانعت بعمل آوردن از فعالیتهای مسلکی و غیر مسلکی؛



زورستانی ،ضبط دارایی ،اخاذی ،باج گیری  ،فشارهای گوناگون؛
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تهاجم ،تخریب اموال ،بیرون راندن از سرپناه؛



بازداشتها ،بازپرسیهای خشونت آمیز ،ضربه فزیکی ،شکنجه ،تجاوز (تاریخ ،شرایط ،شخصی که این خشونتها را انجام داده است)...؛



محاکمه ،محکومیت ،در زندان باقی ماندن (تاریخ ،جای ،شرح دقیق این جاها ،کسانیکه این کارها را انجام داده اند)؛



بازداشتها ،زدن و زخمی کردن ،تجاوز یا قتل والدین ،دوستان ،همکاران ،اعضای دیگر گروهی که عضویت آن را داشته اید؛



اخراج اجباری؛



قتل عام ،نسل کشی؛

توجه  :این حوادث را تا حد امکان با جزییات تعریف کنید .افراد شکنجه گر را مشخص نموده و بگویید که آنهققا چققه کردنققد ،چققه وسققایل دفققاعی اسققتفاده
کرده اید ،چه کمکی دریافت کردید...


چه اقداماتی را برای خواستن محافظت از مقامات دولتی کشور تان ،انجام داده اید (شکایت ،عارض شدن به قضا ،ارسال نامه ها یا مالقات با
مسئولین اداری)...؛



نتیجه این اقدامات چه بود.

مالحظه  :در صورت عواقب جسمی و/یا روانی ،تهیه یک تصدیق طبی حائز اهمیت می باشد ،حتی اگر این تصدیق را نو تهیه نموده اید.
 .4از کدام مسیر به فرانسه رسیده اید:


دقیقا در کدام لحظه تصمیم به ترک کشور خود گرفتید؛



چگونه مقدمات این خروج را فراهم کردید (تهیه پول ،دریافت کمک ،تماس با قاچاقبر)...؛



انتخاب کشوری که از آن محافظت خواسته اید (چرا؟)؛



مسیر دقیق با تاریخها ،مراحل مختلف ،وسایل نقلیه ای که استفاده کرده ید ،مصارف.

 . 5اگر امروز به کشورتان برگردید چه اتفاقی برای شما رخ خواهد داد:


بعد از خروج از منطقه تان ،آنجا چه انفاقاتی رخ داده اند؛



آیا بار دیگر ممکن است که باز هم دچار همان آزار و اذیت شوید؟ آیا تهدیدهای که دریافت کرده اید ممکن است عملی شوند؛



آیا ممکن است شما به همان سرنوشتی دچارگردید که والدین یا نزدیکان تان دچار گشته اند یا فوت کرده اند ،نظققر بققه توضققیح شققما در مققورد
وضعیتی که قبل یا بعد از فرارتان رخ داده است؛



چرا شما در یک شهر یا منطقه دیگر کشورتان در امن نخواهید بود.

توجه :شما باید آن ترس را مشخص کنید که در صورت بازگشت به کشور تان امروز هم دارید (حتی اگر از ترک کردن کشور تققان مققدت زیققاد سققپری
شده باشد).
 .6شواهد ضمیمه شده به داستان پناهنده گی تان:
شما مجبور به ارائه شواهد برای حوادث مختلف سرگذشت تان نیستید :آنچه که اهمیت دارد این است کگگه داسگگتان تگگان بگگه انگگدازه کگگافی دقیگگق ،منسگگجم،
بدون تناقض و قابل قبول بوده و کارمند اوفپرا را متقاعد سازد.
به هر حال ،همراه با داستان تان اسنادی را نیز ارائه کنید کققه اعتبققار شققما را تقققویت میدهققد (شققهادتهای کتققبی ،اسققناد اداری ،مقققاالت در روزنامققه هققا،
تصدیق های طبی.)...
توجه :هزگز اصل اسناد را در دوسیه قرار ندهید (فقط فوتوکاپی) .در صورت داشتن اسناد اصلی ،آنها را در روز مصاحبه نشان دهید.

ج .مصاحبه با کارمند اوفپرا
 .1ورق احضاریه  convocationبرای مصاحبه با اوفپرا
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شما حداکثر تا  15روز قبل از مصاحبه ،ورق احضاریه برای مصاحبه با اوفپرا را دریافت می کنید.
توجه! ورق احضاریه از طریق تمام وسائل (ایمیل ،پیام تیلیفونی ،نامه ،وغیره) به شما ارسال شده میتواند؛ الزم است که همیشه متوجه باشید ،و مهمققتر
از همه ،در صورت تغییر شماره موبایل یا آدرس ایمیل اوفپرا را اطالع دهید.
ممکن است اوفپرا از دعوت تان به مصاحبه شخصی امتناع کند:


اگر تصمیم خود را گرفته و شما را به عنوان پناهنده بپذیرد (نادر است)؛



اگر به دالیل مشکالت صحی جدی و فراتر از کنترول تان ،شما نمی توانیققد در مصققاحبه شققرکت نماییققد .در این صققورت ،شققما بایققد هققر چققه
زودتر اسناد طبی را از طریق نامه سفارشی با تاییدیه به اوفپرا ارسال کنید.

اگر اوفپرا تصمیم بگیرد که درخواست شما قابل قبول نمی باشد یا تصمیم به بستن دوسیه تان بگیرد (به باال مراجعه شود) ،شما به مصاحبه دعققوت نمی
شوید.
اگر شما بدون دلیل موجه در مصاحبه شرکت کرده نتوانید ،اوفپرا می تواند درخواست پناهندگی شما را رد نماید و یا دوسیه شما را بدون بررسی ببندد.
 .2انجام نمودن مصاحبه ای محرمانه
مصاحبه بسیار مهم است :که توسط افسر محافظت انجام میگردد که مسئولیت بررسی درخواست پناهندگی تان و تصمیم گیری مثبت یققا منفی در مققورد
آن را دارد.
ضروری است که شما از قبل خود را توسط یک انجمن یا حداقل توسط دوستان تان برای مصاحبه آماده کنید .مصاحبه تعققیین کننققده می باشققد ،زیققرا در
آن لحظه است که همه چیز تصمیم گرفته می شود :شما باید کارمند اوفپرا را متقاعد سازید که نیاز به محافظت دارید.
مالحظه  :مصاحبه می تواند در دفاتر اوفپرا در فونتنی-سو-بوا یا در محلی در برخی از شهرها حین ماموریت های سفری اوفپرا
" "missions forainesانجام شود.
کارمند از شما سواالتی می پرسد تا بیشتر در مورد داستان پناهندگی شما بداند .اگر او از شما سوال هایی نپرسد ،خودتان از رویدادهای کققه شققما را بققه
ترک کشور خود مجبور کرده است ،صحبت کنید (به باال رجوع شود).
اگر شما پاسپورت یا تذکره تحویل نداده باشید ،مهم است که از طریق ارائه نشانه های دقیقی از کشققور تققان (در مققورد منطقققه خققود ،شققهر خققود ،ناحیققه
خود ،رسم و رواج ،جغرافیا ،)...ملیت خود را ثابت کنید.
توجه :شما باید آن ترس را مشخص کنید که در صورت بازگشت به کشور تان امروز هم دارید (حتی اگر از ترک کردن کشور تققان مققدت زیققاد سققپری
شده باشد) .بطور کلی ،کارمند باید همیشه آخرین سوال خود را "به صورت باز" بپرسد تا به شما اجازه دهد که گفته های دیگری به دوسیه خققود اضققافه
نموده و اظهارات تان را کامل کنید .اگر شما باز هم چیزی برای گفتن دارید ،آنرا در پایان مصاحبه بگویید.
مصاحبه در دفاتر اوفپرا ( یا به طور استثنایی از طریق کنفرانس تلویزونی) با حضور افراد ذیل انجام می شود:


شخص شما.



افسر محافظت (کارمند اوفپرا)  .اگر با شما خشونتهای جنسی رخ داده باشد ،ممکن است برای مصاحبه تقاضای کارمندی کنیققد کققه بققا شققما هم
جنس باشد (تقاضا باید از طریق نامه یا ایمیل صورت گیرد).



وکیل (که با مصرف شخصی است) یا انجمن اگر تقاضا کنید .در ،2018ق  27انجمن اجازه داشته انققد در طی مصققاحبه هققای اوفققپرا شققما را
همراهی کنند ،از جملهForum réfugiés, la Cimade, l’Anafé, l’Ardhis :
le réseau Les Lesbiennes Dépassent les Frontières, Coordination lesbienne en France
 . l’Ordre de Malteاین انجمن ها ،به طور عمومی ،به علت کمبود داوطلبان دارند ۀ اجازه همراهی ،تنها افرادی را همققراهی میکننققد کققه
توسط خدمات مشاوره حقوقی این نهادها همراهی میشوند.
فرد همراهی کننده باید حضور خود را  7روز قبل از مصاحبه به اوفپرا ااطالع دهد ( 4روز در روند تسریع شده).
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در طول مصاحبه ،شخص همراهی کننده ممکن است یادداشت برداری کند و در پایان مصاحبه مواردی را که مالحظه کرده است اعالم کند
(در مورد داستان ،و همچنین در مواردی که نقص داشته اند :مشکالت فهمیدن ،مشکالت ترجمه ،طرز برخورد ،مققواری کققه افسققر محققافظت
آنها را ذکر نکرده است.)...


ترجمان که در فورم اوفپرا (کتابچه کیس) ذکر شده است .بهتر است که مترجمی بخواهید که به زبان مادری تان صققحبت می کنققد (لهجققه تققان
را نیز مشخص کنید) .با این عمل از ترجمه مستقیم به زبانی که کمتر به آن مسلط هستید ممانعت به عمل می آید.
ترجمه رایگان می باشد .اگر خشونتهای جنسی موضوع مشکالت شما می باشد ،شما می توانید تقاضای یک مترجم همجنس تان را کنید.



اعضای فامیل تان  :در اصل ،مصاحبه بدون حضققور اعضققای خققانواده تققان صققورت می گققیرد .امققا اگققر اوفققپرا آن را ضققروری بدانققد ،یققک
مصاحبه تکمیلی با حضور اعضای خانواده تان برگزار می گردد.

مالحظه  :مصاحبه ثبت می گردد بجز این که امکان آن وجود ندارد .شققما از آن مطلققع خواهیققد گشققت .شققما امکققان دسترسققی بققه آن را داریققد .مصققاحبه
بصورت یک گزارش کتبی (غیر قابل تغییر) تهیه می گردد و به همراه تصمیم در اختیار شما قرار می گیرد.
 .3ارزیابی و تصمیم اوفپرا
اوفپرا در اصل باید تصمیم خود را تا  3ماه بعد از مصاحبه اعالم کند ،اما ممکن است که این مدت طوالنی تر نققیز شققود .در رونققد تسققریع شققده ،مققدت
انتظار  15روز است.
افسر محافظت بررسی می کند تا ببیند آیا داستان شما با وضعیت کشورتان مطابقت دارد .سپس ،وی درخواست پناهندگی تان را بررسی نموده تگگا ببینگگد
کگگه شگگما طبگگق معاهگگده ژنگگو  -مگگاده  1و  ( 2کگگارت  10سگگاله) در موقگگف پناهنگگده  statut de réfugiéداخگگل می شگگوید یگگا از حمگگایت فگگرعی
 protection subsidiaireماده ( L. 712-1، Cesedaکارت اقامت چند ساله ای ،برای  4سال) می توانید برخوردار گردید.
مالحظه :شما میتوانید معلومات در مگورد مراحگل پس از بگگه دسگگت آوردن موقگگف پناهنگده یگا حمگگایت فگرعی را در رهنمگگودی دریابیگد کگه توسگگط نهگگاد
 Welcome Bordeauxتهیه گردیده است.
زمانی که تصمیم منفی باشد ،باید توجیه شود :این شامل دالیل است که به علت آن اوفپرا محافظت را ارائه نکرده است.
مالحظه :اوفپرا اکنون میتواند با هر وسیله ای تصامیم خود مبنی بر اعطاء یا رد حمایت را اعالم کنققد .در این نققزدیکی هققا ،اوفققپرا این کققار را تنهققا از
طریق ارسال نامه سفارشی با تاییدیه انجام داده میتوانست.
درصورت رد درخواست تان ،دریافت تاریخ تصمیم گیری مهم است زیرا از این تققاریخ بققه مققدت یققک مققاه فرصققت داریققد تققا علیققه تصققمیم گرفتققه شققده
درخواست تجدید نظر کنید (ورق شماره  )5و تنها  15روز فرصت دارید تا برای کمک حقوقی درخواست کنید .بنابراین ضروری اسققت کققه بالفاصققله
اوفپرا را از تغییر آدرس خود اطالع دهید.

24

 .Vدرخواست تجدید نظر علیه تصمیم رد اوفپرا در محکمه ملی حقوق پناهندگی ()CNDA
اگر اوفپرا به درخواست پناهندگی تققان پاسققخ منفی دهققد ،شققما می توانیققد بققه این تصققمیم در محکمققه ملی حقققوق پناهنققدگی (  )CNDAاعققتراض نماییققد.
درخواست تجدید نظر باید در مدت یک ماه از تاریخ دریافت نامه تصمیم اوفپرا ،در محکمه صورت گیرد.
باید نامه سفارشی اوفپرا را که درخواست پناهنگگدگی شگگما را رد میکند ،در ظرف  15روز از دفققتر پسققت بگیریققد .در غققیر این صققورت ،آن نامققه بققه
اوفپرا بر میگردد ،و تاریخ برای درخواست تجدید نظر از همان روز محاسبه میشود که نامه تحویل دفتر پست شده و شما آنرا وصول نکرده اید.

الف .تقاضای کمک قضایی
داشتن وکیل اجباری نیست ،اما به شما توصیه می شود که وکیل بگیرید .شما می توانید برای داشتن وکیل رایگان تقاضای کمک قضایی کنید .شققما بایققد
تقاضای خود را به محکمه ملی حقوق پناهندگان  ،CNDAدفتر کمکهای قضایی به آدرس زیر تحویل دهید:
.rue Cuvier 93558 Montreuil-sous-Bois cedex 35
شما می توانید فورم کمک قضایی را پر کنید یا بر روی یک کاغذ سفید درخواست خود را بنویسید.
این درخواست را می توان از طرق فکس به شمار ۀ  01 48 18 43 11ارسال کنید.
مالحظه  :فراموش نکنید که کاپی آن تصمیم اوفپرا که درخواست پناهندگی تان را رد نموده ،ضمیمه کنید.
درخواست کمک قضایی باید به دفتر کمکهای قضایی در مققدت  15روز پس از اعالم تصققمیم اوفققپرا سققپرده شققود .پس از این دوره پققانزده روزه ،شققما
کمک قضایی خواسته نمی توانید ،حتی اگر درخواست تجدید نظر را نیز کرده باشید .دوره کوتاه  15روزه از تاریخ توزیققع نامققه سفارشققی توسققط دفققتر
پست شروع میشود (.)www.csuivi.courrier.laposte.fr/suivi
خواستن کمک قضایی تعلیقی است :مدت  1ماهه زمانی متوقف میشود که دفتر کمکهای حقوقی راجع به درخواست تققان تصققمیم میگققیرد ،امققا تققداوم این
دوره زمانی دوباره آغاز میشود که این دفتر تصمیم خود را در مورد درخواست تان اعالم دارد .بققه عبققارت دیگقر ،مققدت یقک ماهققه دروبققاره از تعققداد
روزهای ادامه پیدا میکند که حین سپردن درخواست کمک قضایی بود.
به طور مثال ،تصمیم اوفپرا در تاریخ  1جنوری  2019اطالع داده شده و درخواست کمک قضایی در تاریخ  7جنوری  2019صققورت گرفتققه .بققدین
ترتیب  6روز از مهلت گذشته اند.
اگر دفتر کمکهای قضایی تصمیم خود را برای اعطای کمک قضققایی در  1فققروری  2019بگققیرد ،مهلت زمققانی بققرای درخواسققت تجدیققد نظققر از این
تاریخ دوباره آغاز میگردد که  25روز خواهد بود.
به عنوان یک اقدام احتیاطی ،بهتر است درخواست تجدید نظر را هر چه زودتر و یا حداقل طی  15روز بعد از تصمیم کمک قضایی آغاز نمایید.
توجه! پس از  15روز ،هیچ درخواست برای کمک قضایی قابل قبول نخواهد بود .و یک ماه پس از اعالم تصمیم اوفققپرا ،هیچ درخواسققت تجدیققد نظققر
امکان پذیز نخواهد بود.
دفتر کمکهای قضایی برای کمک به شما در سراسر روند یک وکیل تعیین خواهد کرد .شما همچنین می توانید وکیل خود را انتخققاب نماییققد در صققورت
که او کمک قضایی را قبول کند.
باید هر چه زودتر با او مالقات کنید تا بتواند درخواستها برای کمک قضایی و تجدید نظر آماده نموده و به ادارات مربوطه بسپارید.

ب .درخواست تجدید نظر
درخواست تجدید نظر باید به زبان فرانسوی نوشته شود و توسط پست سفارشی با تاییدیه و یا توسط فکس ( )01.48.18.44.20به محکمه ملی حقققوق
پناهندگی ارسال شود .شما همچنین می توانید آن را شخصاً به محکمه بسپارید.
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در درخواست تجدید نظر باید تخلص ،نام ،تاریخ و محل تولد ،تابعیت و آدرس شما موجود باشد.
در این درخواست شما باید شرح دهید به چه دالیلی به تصمیم اوفپرا اعتراض می کنید .شما باید به مواردی که اوفپرا قبول نکرده است یا فراموش شققده
است پاسخ دهید :فعالیتهای سیاسی خود را شرح دهید ،وقایعی که اوفپرا در تصمیم خود قبول نکرده است را توضیح دهید ،موارد اشققتباه در درخواسققت
کتبی یا هنگام مصاحبه در سازمان پناهندگی را اصالح کنید...
شما می توانید شواهد یا اسناد تکمیلی را تا تاریخ اختتام دوره ارزیابی تجدید نظر که بر روی احضاریه ذکر شده است ،بفرستید (توسط پست سفارشی با
تاییده یا توسط فکس  .) 01.48.18.44.20شما باید شمار ۀ ثبت درخواست تجدید نظر را در ناملوخد نیناوق ۀ که ارسال میکنید ،نوشته کنید.
در صورت که وکیل داشته باشید ،باید با هم مشوره کنید که آیا برای درخواست تجدید نظر اسنادی اضافه کنید یا نققه .قضققات این اسققناد را بققه دقت نگققاه
می کنند :بخصوص تاریخ ها ،نویسنده آنها ،طریقه به دست آوردن آنها .قضات از شما راجع به این موضوعات سواالت خواهند کرد.
به طور مثال ،شما اسناد را ضمیمه کنید که در کشورتان یا در فرانسه تهیه شده اند و ترس شما را بخطر فعالیتهققای سیاسققی یققا بخققاطر شققرایطی خققاص
(شواهد مبنی بر فعالیتهای مدنی ،پیروی یک دین ،روابط همجنسگرایی در فرانسه )...تایید کنند.
شما همچنین می توانید تصدیق های طبی ارسال کنید که صدمات یا اثرات زخم تان را ثابت کنند .قضات به آنها توجه می کنند.
مالحظه  :اسنادی را ضمیمه نکنید که ربطی به درخواست پناهندگی تان ندارد ،مانند تصدیق طبی که نشان می دهققد کققه شققما مققریض هسققتید یققا سققند کققه
ادغام تان را در جامعه فرانسه ثابت میکند.
توجه  :بهتر است از ضمیمه کردن اسناد تکمیلی خودداری کنید که بوسیله شخص دیگری فرستاده شده اند و شما از اصلی بودن آن مطمئن نیستید.
شما باید اسناد را که به زبانهای خارجی می باشند به زبققان فرانسققوی ترجمققه کنیققد .اگققر شققما بخشققی از گققزارش انجمن یققا مقققاالت روزنامققه راجققع بققه
وضعیت کشورتان ضمیمه می کنید ،بهتر است که آن را به فرانسوی (ترجمه آزاد) یا به انگلیسی ترجمه نمایید.
اسناد قضایی و مربوط حالت مدنی باید بوسیله مترجمگگان رسگگمی traducteurs assermentésترجمققه شققوند .قضققات اسققناد را می پذیرنققد کققه
ترجمه آزاد شده اند ،اما اگر این اسناد در داستان شما اهمیت دارند ،بهتر است که آنها را برای ترجمه به یک مترجم رسمی بسققپارید (ترجمققه پققولی می
باشد).
هنگامی که درخواست تجدید نظر خود را تحویل می دهید ،محکمه ملی حقوق پناهندگی یک تصدیق همراه با شمار ۀ دوسیه بققرای شققما ارسققال می کنققد،
که این تصدیق به شما اجازه می دهد تا تصدیق تقاضای پناهندگی خود را تمدید نمایید.
در اصل ،درخواست تجدید نظر نزد محکمه ملی حقوق پناهندگی وضعیت شما را به حالت تعلیق در می آورد :قبل از آنکه محکمه ملی حقوق پناهنققدگی
تصمیم خود را اعالم کند شما به کشور خود فرستاده شده نه میتوانید.
با این حال ،در موارد خاص ،این درخواست تجدید نظر زمانی تعلیقی نمی باشد که حق اقامت در فرانسه رد گردد (به  5مراجعه کنید .مگگورد رد و پس
گیری تصدیق تقاضای پناهندگی ،ورق شماره .)2
 .1از دست دادن حق اقامت در فرانسه به طور خودکار
متقاضیان پناهندگی در موارد ذیل حق اقامت در فرانسه را به طور خودکار از دست میدهند (و امکان دارد تصققدیق تقاضققای پناهنققدگی ایشققان رد شقود،
پس گرفته شود و یا از تمدید آن امتناع گردد):
-

اگر اوفپرا تصمیم عدم پذیرش درخواست شما را بگیرد (در همه موارد :ماد ۀ )L. 723-11، Ceseda؛

-

اگر درخواست پناهندگی خود را پس بگیرید (ماد ۀ )L. 723-12، Ceseda؛

-

اگر اوفپرا تصمیم بستن درخواست پناهندگی شما را بگیرد (ماد ۀ )L. 723-13، Ceseda؛

-

اگر تصمیم نهایی استرداد شما گرفته شود.
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 . 2موارد جدید از دست دادن حق اقامت در فرانسه به طور خودکار
قانون  10سمپتمبر  2018موارد جدیدی از دست دادن حق اقامت در قلمرو فرانسه را اضافه نموده است:
-

اگر اوفپرا تصمیم بگیرد که درخواست برای بازنگری غیر قابل قبول باشد (ماد ۀ  L. 743-2شماره ،4ق  )Cesedaیا بازنگری درخواست
را بعد از مصاحبه رد نماید (ماده )L. 723-2-I، Ceseda؛

-

اگر افپرا تصمیم رد نمودن تقاضای شما را به دلیل گرفت که شما تبعلوخد نیناوق ۀ کشور هستید که کشور امن پنداشته میشود ( )POSو یققا حضققور شققما
در فرانسه تهدیدی جدی برای نظم عامه ،امنیت عمومی یا امنیت دولت است (ماد ۀ  L. 743-2شماره  7و ماد ۀ  L. 723-2 - Iو شماره 5
از )III؛

-

اگر اوفپرا تصمیم رد نمودن یا عدم پذیرش درخواست پناهندگی شما را به دلیل گرفت که شما تحت یک دسققتور اخقراج باشققید (غققیر از تققرک
خاک  ،) OQTFیا بنا بر ممنوعیت استفاده از قلمرو و یا ممنوعیت اداری از قلمرو (ماد ۀ  L. 743-2شماره .)Ceseda ،8

ج .جلسه اسمتاعی محکمه
اگر در روند معمولی  normaleقرار دارید ،محکمه ملی حقوق پناهندگی برای بررسی درخواست تجدید نظر تان  5ماه وقت دارد .اگر شققما در رونققد
تسریع شده  accéléréeقرار دارید (مراجعه کنید الف" .مرتب سازی" متقاضیان پناهندگی توسط پریفیکتور و حق اقامت ،ورق شماره :)2
-

عالوه بر درخواست تجدید نظر در مورد تصمیم اوفپرا ،می توانید تصمیم قرار دادن شما در روند تسریع شده را بققه چققالش بکشققید (از وکیققل
خود کمک بخواهید)؛

-

تصمیم گیری تنها توسط یک قاضی در ظرف  5هفته صورت میگیرد.

با این حال ،این محدودیت های زمانی ثابت و اجباری نیستند.
جلسه استماعی محکمه ،علنی می باشد اما شما می توانید بخواهید که این جلسه بصورت بسته انجام شود (بدون حضور مردم) بخصققوص اگققر خردسققال
باشید (اصطالح عامیانه "زیر سن" باشید) .محکمه ملی حقوق پناهندگی در پاریس (مونتروی )93 ،موقعیت دارد :اگر مسیرتان دور می باشد ،شما بایققد
هزینه حمل و نقل را برای حضور در محکمه در نظر داشته باشید .حضور در محکمه بسیار مهم است.
توجه  :شما باید پیش از پیش ،همرای وکیل تان ،برای جلسه استماعی محکمه خود را آماده کنید؛ باید روی داستان تان ،نکاتی را که اوفپرا قبول نکرده
است و ترسی که از برگشت به کشورتان دارید ،مرور کنید.
اگر در پاریس سکونت دارید ،شما می توانید بروید و در جلسات استماعی محکمه ملی حقوق پناهنققدگی شققرکت کنیققد تققا بققا نحققو ۀ کققار کققردن آنهققا آشققنا
گردید.
توجه! جلسات استماعی ممکن از طریق ویدیو-کنفرانس صورت گیرد (یعنی در مسافت) .پناهجوی ،وکیل و مترجم اش در یققک اتققاق در محققل دیگققری
قرار میگیرند و به وسیله ویدیو با محکمه ملی حقوق پناهندگی متصل میشوند ،جای که قضات اند .شما نمی توانید از استفاد ۀ این شیوه انکار کنید.
تصمیم محکمه ملی حقوق پناهندگی در منزل روی زمین نصب گردیده و  3هفته بعد از جلسه استماعی محکمه توسط پست سفارشی برایتان ارسققال می
گردد.

د .اگر محکمه ملی حقوق پناهندگی دالیل شما را بپذیرد و به شما پناهندگی دهد
اگر محکمه ملی حقوق پناهندگی تصمیم اوفپرا را باطل کرده و شما را به عنوان پناهنده بپذیرد و یا تحت حمایت فرعی قراردهد ،پریفیکتور به شما یک
رسید  6ماهه (ریسیپسی  )récépisséمی دهد.
اگر اوفپرا شما را تحت حمایت فرعی قرار دهد ،شما می توانید به این تصمیم در محکمه ملی حقوق پناهندگی اعتراض نمایید و درخواست کنید تققا شققما
را به عنوان پناهنده بپذیرند .اما شما حمایت فرعی خود را از دست نمی دهید.
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مالحظه  :شما میتوانید معلومات در مورد مراحل پس از به دست آوردن موقف پناهنده یا حمایت فرعی را در رهنمودی دریابید که توسط نهاد
 Welcome Bordeauxتهیه گردیده است.

ه .اگر محکمه ملی حقوق پناهندگی درخواست تجدید نظر شما را رد نماید
به محض خواندن تصمیم محکمه در محکملوخد نیناوق ۀ علنی ویا اعالم تصمیم محکمققه کققه درخواسققت تجدیققد نظققر را از طریققق حکم (بققدون جلسققه اسققتماعی) رد
میکند ،حق اقامت در قلمرو فرانسه متوقف میگردد.


شما می توانید ظرف مدت  2ماه از شورای دولتی (کونسای دیتا  )Conseil d’Étatخواسگگت تجدیگگد نظگگر کنیگد .این رونققد تعلیقی نیسققت.
مجلس شورای دولت قضیلوخد نیناوق ۀ شما را دوباره بررسی نمی کند ،بلکه تنها به این دقت می کند که محکمه ملی حقوق پناهندگی به درستی قوانین را
اجرا کرده است.

مالحظه  :این درخواست تجدید نظر به اندازه کققافی مشققکل بققوده و امکققان مقوفقیت اش کم اسققت .بعالوه ،شققما بایققد بققه وکیققل مجلس شققورای دولت پققول
بپردازید که قیمت تمام میشود (بدست آوردن کمک قضایی بسیار مشکل می باشد).


شما می توانید درخواست بررسی مجدد تقاضای پناهندگی تگگان را بدهید  :اگققر ثبقوت جدیققدی را ارائققه دهیققد ،می توانیققد تقاضققای تجدیققد نظققر
درخواست تان را بکنید (ثبوت جدید باید بعد از جلسه استماعی اتفاق افتاده باشد یا قبالً از آن شما اطالعی نداشته اید).
ثبوت جدید باید مربوط به موضوع داستان پناهندگی تان باشد و ترس شما از آزار و اذیت را تایید کند.
در این صورت ،شما باید مستقیماً به پریفیکتور مراجعه کنید (بدون آنکه به بخش پذیرش یا سپادا بروید).
اگر اوفپرا بار دیگر درخواست شما را رد کند ،شما می توانید دوباره در ظرف  1ماه به محکمققه ملی حقققوق پناهنققدگی  CNDAدرخواسققت
تجدید نظر کنید.

در این مورد ،توصیه میشود قبل از انجام مراحل سپادا ،داستان خود را آمققاده کنیققد زیققرا فققورم اوفققپرا (کتابچققه کیس) را بایققد ظققرف  8روز بققه اوفققپرا
بسپارید .اگر درخواست تان متقاعد کننده نه باشد و معلومات جدیدی را ارائه نکند ،اوفپرا میتواند تصمیم عدم پذیرش را بدون احضار شققما بققه مصققاحبه
اتخاذ نماید.

و .اگر درخواست پناهندگی شما رد شود
اگر محکمه ملی حقوق پناهندگی درخواست شما را رد کنققد ،پریفیکتققور بققه طققور خودکققار و بققدون منتظققر مانققدن اعالم رسققمی محکمققه ،تققرک خققاک (
 )OQTFرا صادر میکند .شما فقط  15روز وقت دارید تا علیه ترک خاک درخواست تجدید نظر نمایید.
اگر درخواست پناهندگی شما پس از تاریخ  1مارچ ( 2019تاریخ انفاذ قانون جدید در مورد اقامت خارجی ها) ثبت شده باشد ،پریفیکتققور بایققد بققه شققما
اطالح دهد که می توانید همزمان با درخواست پناهندگی تان درخواست مجوز اقامت  titre de séjourرا نیز کرده می توانیققد .اگققر چققنین کققاری را
انجام ندهید و درخواست پناهندگی تان رد گردد ،در آن وقت درخواست نمودن برای مجوز اقامت تنهققا بققه صققورت اسققتثنایی توسققط پریفیکتققور پذیرفتققه
خواهد شد زیرا الزم خواهد بود که "شرایط جدید" برای اقامت را توجیه کنید.
اگر در زمان درخواست پناهندگی خود ،شما بنا بر کدام دیگر دلیل درخواست مجوز اقققامت را نققیز در پریفیکتققور کققرده باشققید و پریفیکتققور از اعطققای
مجوز اقامت امتناع ورزد ،او در همین وقت ترک خاک ( ) OQTFرا نیز صادر خواهد کرد .گاهی اوقات پریفیکتور برای صادر کققردن تققرک خققاک،
منتظر رد شدن درخواست پناهندگی تان میماند .در این صورت ،ترک خاک بر اسققاس رد درخواسققت پناهنققدگی خواهققد بققود و شققما تنهققا  15روز وقت
دارید تا آنرا به چالش بکشید .در درخواست تجدید نظر ،شما باید راجع به هر دو موضققوعات ،امتنققاع از پناهنققدگی و امتنققاع از جققواز اقققامت ،اسققتدالل
نماید.
تحت یک روند "تسریع شده" ،تنها یک قاضی در مورد رد اجاز ۀ اقامت و ترک خاک تصمیم خواهد گرفت ،و اگر درخواست تجدید نظر شما رد گردد،
اقدام اخراج یا دیپورت عملی خواهد شد.
برای این ،به یک انجمن که در این بخش به شکل تخصصی کار میکند و یا به یک نهاد افراد بدون کاغذ مراجعه کنید.
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 .VIصحت
تمامی متقاضیان پناهندگی حتی کسانی که در "روند تسریع شده" (ورق شماره  )2-1یا "روند دوبلین" (ورق شماره  )3قرار داشققته باشققند ،حققق اسققتفاده
از بیمه صحی را دارند .شما نیاز ندارید تا ثابت کنید که بیشتر از  3ماه است که در فرانسه اقامت دارید.
اگر شما درآمد زیادی ندارید (در حدود کمتر از  750یورو در ماه) ،شما حق استفاده از یققک بیمققه تکمیلی رایگققان را داریققد (پوشققش همگققانی صققحی-
تکمیلی یا .)CMU-C
بیمه صحی و پوشش تکمیلی یا  CMU-Cبه شما این امکان را می دهند تا از خدمات طبی و دواها بطور رایگان بهره مند گردید.
برای مستفید شدن از این بیمه ،شما باید به صندوق اولیققه بیمققه صققحی ( ) CPAMمحققل سققکونت تققان در تققاریخ تعققیین شققده در احضققاریه ای کققه بخش
پذیرش یا سپادا (ورق شماره  )1و یا اوفی (ورق شماره  )2-2به شما می دهد ،مراجعه کنید.
اگر سپادا شما را به صندوق اولیه بیمه صحی معرفی نکند ،از آنها بخواهید که این کار را کنند!
مالحظه  :رفتن به این مالقات مهم است .اگر شما به آنجا نروید ،بدست آوردن یک وعد ۀ مالقات دیگر مشکل می باشد.
در هنگام مالقات تان ،شما باید اسناد ذیل را ارائه دهید:


تصدیق تقاضای پناهندگی  attestation de demande d’asileکه پریفیکتور بعد از ثبت درخواست تان به شما داده است؛



تصدیق آدرس  attestation de domiciliationکه مرکز مسکونی و یا سپادا به شما داده است.

مالحظه  :از شما منابع داوزده ماه گذشته خواسته می شود ،بشمول آنچه که در کشور خود کسب کرده اید .آنرا باید به اساس یورو محاسبه کنید.
هنگامی که بیمه صحی و  CMU-Cرا بدست آوردید ،می توانید بطور رایگان به داکتر یا شفاخانه مراجعه کنید.
این کافی است که تصدیق  CMU-Cرا ارائه دهید .اگر تصدیق کارا ندارید ،می توانید برای کمک های طبی دولتی ( )AMAدرخواست دهید.
اگر برای انجام اقدامات الزم به کمک نیاز دارید ،می توانید به نهادهای ذیل مراجعه نمایید:
خدمات اجتماعی شفاخانه؛

انجمنی که به شما در تهیه دوسیه پناهندگی کمک می کند؛

مرکزی که در آن زندگی میکنید.

در حال که منتظر بهرهمندی از بیمه صحی هستید ،شما می توانید به خدمات دسترسی بققه مراقبتهققای صققحی ( ،)PASSکققه در بققرخی از شققفاخانه هققا
وجود دارد ،مراجعه کنید .یک کارمند اجتماعی وضعیت اجتماعی تان را ارزیابی نموده و بعداً شما را به یک داکتر معرفی می کند.
همچنین شما می توانید مراجعه کنید به:


مرکز پدیرش ،مراقبت و رهنمایی ( )Casoکه توسط نهاد داکتران جهان (میدسن دو موند  )Médecins du Mondeاداره میشود و در
 rue des blés 93210 La plaine Saint Denis 10-8موقعیت دارد .اوقات کاری این مرکز بدین قرار اند :روزهای دوشنبه ،سه
شنبه ،پنجشنبه از ساعت  9تا  13و از ساعت  14تا 17؛ روز جمعه از ساعت  9تا 13؛



مرکز پذیرش ،رهنمایی و همراهی ( )CAOAکه در  boulevard de Picpus 75012 Paris 15موقعیت دارد.
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 .VIIاجازراک ۀ کار
در ماههای نخست درخواست پناهندگی در فرانسه اجازه کار ندارید.
اگر  6ماه (تا  1مارچ  2019این مدت " 9ماه" است) بعد از سپردن درخواست پناهندگی تان ،اوفپرا در مورد دوسیه شققما تصققمیم نققه گققرفت ،میتوانیققد
برای مجوز کار با معاش درخواست دهید.
تا وقت محکمه ملی حقوق پناهندگی تصمیم خود را اعالم نه نماید ،شما متقاضی پناهندگی پنداشته می شوید .اما قانون فرانسه فقط در روند اوفپرا اجاز ۀ
کار با معاش را میدهد.
حالت  – 1درخواست پناهندگی شما توسط اوفپرا قبل از  6ماه رد شد (تا  1مارچ  ،2019این مدت زمانی "قبل از  9ماه" خواهد ماند)؛ شققما
درخواست تجدید نظر را به محکمه ملی حقوق پناهندگی کرده اید امققا محکمققه هنققوز تصققمیم نگرفتققه اسققت :شققما اجققاز ۀ کققار را خواسققته نمی
توانید.
حالت  – 2پس از ثبت درخواست پناهندگی تان در اوفپرا ،بیشتر از  6ماه (تققا  1مققارچ  ،2019این مققدت زمققانی "بیشققتر از  9مققاه" خواهققد
ماند) میشود که درخواست شما تحت بررسی قرار دارد .اگر شما برای اجاز ۀ کار درخواست کنیققد و بعققد از آن درخواسققت پناهنققدگی تققان رد
گردد وشما این تصمیم را نزد محکمه به چالش نیز بکشید ،حکومت درخواست اجاز ۀ کار را بررسی خواهد کرد.

الف .اقدامات الزم جهت بدست آوردن اجازراک ۀ کار
 .1یک کارفرما را پیدا کنید و دوسیه را پر کنید که شامل موارد زیر باشد:


قرارداد کار (مدت آن باید بیشتر از  3ماه باشد) و در فورم مخصوص (اطالعیه) نوشته شده باشد؛



اسناد مختلف در باره شرکت.

 .2به پریفیکتور والیت خود همرا با دوسیه تان مراجعه کنید.
پریفیکتور میتواند مجوز کار را اعطاء یا رد کند (مثالً بسیاری از بیکاران در فرانسه این شغل را اشغال کققرده میتواننققد .)...در صققورت رد ،شققما نققزد
محکمه اعتراض کرده می توانید :برای آن ،با یک انجمن مدافع حقوق خارجی ها یا یک وکیل در تماس شوید.
[توجه :از تاریخ  1مارچ  2019بدینسو ،پریفیکتور دو ماه خواهد داشت تا به درخواست مجوز کار تان پاسخ دهققد .در صققورت عققدم پاسققخ در طی دو
ماه مذکور ،این به معنی یک توافق ضمنی خواهد بود (مجوز مورد نظر به دست آمده تلقی خواهد شد)].
وقتی اجاز ۀ کار دریافت کردید ،می توانید برای کارفرمای خود شروع به کار نمایید.
توجه  :نباید شرکت کار را تغییر دهید؛ اجازه کار تنها برای قراردادی معتبر است که شما در پریفیکتور ارائه کرده اید.
در پایان قرارداد خود (قرارداد با مدت محدود  ،CDDکار موقتی  ) Intérimیا در صورتی که بطور ناخواسته کار خود را از دسققت دهیققد (اخققراج از
وظیفه) ،شما می توانید در ادار ۀ کار فرانسه  Pôle emploiثبت نام نمایید.
متقاضیان پناهندگی می توانند از چندین نوع آموزش های مسلکی بهره مند شوند (با ادار ۀ کار فرانسه  Pôle emploiتماس بگیرید).

ب .موارد خاص اطفال خارجی بی سرپرست ( MIEکه به نام  MNAیاد میشود):
اطفال خارجی بی سرپرست که توسط برنامه خدمات اجتماعی اطفال  aide sociale à l’enfanceحمایت میشوند ،در آن صورت مسققتحق مجققوز
کار اند که یک قرارداد آموزشی یا مسلکی شدن را ارائه دهند.
اگر این اطفال درخواست پناهندگی دهند ،آنها باید اجاز ۀ ادامه قرارداد کاری خود را در جریان بررسی تقاضای پناهندگی داشته باشند.
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 .VIIIاطفال خارجی بی سرپرست
الف .دریافت کمک از ( ASEبرنامادوگ ای یگدنهانپ تساوخرد هناگی هشیگ هک روتکیفیرپ ۀ خدمات اجتماعی اطفال)
اطفال خارجی بی سرپرست (یا "اطفال تنها"  )MNA -باید از اقدامات حمایت اطفال بهره مند شوند .اگر زیققر  18سققال می باشققید و سرپرسققت قققانونی
در فرانسه ندارید ،طفل خارجی بی سرپرست محسوب می گردید .فرانسه باید از شما تا زمانی که بققه بزرگسققالی ( 18سققالگی) برسققید محققافظت نمایققد،
حتی اگر درخواست پناهندگی هم نکرده باشید .شما می توانید درخواست پناهنققدگی کنیققد .امققا توصققیه می شققود کققه قبققل از هققر چققیز از برنامققه خققدمات
اجتماعی اطفال ( )ASEدرخواست کمک نمایید (مسکن ،صحت ،تحصیل.)...
برای تصمیم گیری درمورد بر عهده گیری سرپرستی شما ،برنامه خدمات اجتماعی ای طفویت والیتی ،هنگام مصاحبه بررسی می کند که آیا شما زیگگر
 18سال هستید و آیا واقعا در فرانسه تنها می باشید:


شما باید مسیرآمدن خود را از کشورتان بیان کنید؛



اگر شما دارای اسناد هویت می باشید ،این اسناد مورد بررسی قرار می گیرند.

توجه  :برنامه خدمات اجتماعی اطفال نمی تواند مراقبت از شما را تنها بخاطر اینکه یک عضو خانواده شما (که نمی خواهد یا نمی تواند سرپرستی شما
را بپذیرد) در فرانسه حضور دارد و یا اینکه شخصی شما را بطور موقتی پناه داده است ،رد نماید.
 .1برای مصاحبه تعیین سن به کجا باید مراجعه کرد؟
در بعضی از والیات ،شما باید به شورای والیتی که در آنجا دفتر برناملوخد نیناوق ۀ خدمات اجتماعی اطفال قرار دارد مراجعه کنید.
در والیات دیگر ،شما باید به پلت فرم پذیرش و ارزیابی مراجعه کنید:


در پاریس :نام این مرکز ( DEMIEمرکز ارزیابی اطفال خارجی بی سرپرست  -صلیب سرخ) است:
( rue du Moulin Joly 75011 Paris 5ایستگاه  ،Couronnesمِترو  .) 2ممکن است چند روز طول بکشد تا بتوانید مصاحبه تعیین
سن را بگذ رانید .اوقات کاری :دوشنبه ،سه شنبه ،پنجشنبه و جمعه از ساعت  9تا  18و چهارشنبه از ساعت  11تا  18میباشد؛



در سن سن دُنی ( ،Seine Saint-Denis )93نام این مرکز  PEMIEاست:
rue Benoît Frachon 93000 Bobigny 1-15؛



در وال-دُ-مارن ( ،Val-de-Marne )94نام این مرکز  PEOMIEاست:
.rue Albert Einstein 94000 Créteil 6

در حین انتظار برای تصمیم دفتر برنامه خدمات اجتماعی اطفال ،دفتر مذکور باید به شما سرپناه دهد .دو یا سققه روز بعققد از مصققاحبه ،شققما بایققد بققرای
دریافت تصمیم دفتر مذکور ،به محلی مراجعه کنید که مصاحبه را داشته اید.
 . 2اگر برنامه خدمات اجتماعی اطفال از به عهده گرفتن سرپرستی شما انکار کند
شما می توانید مستقیماً از محکمه اطفال بخواهید تا به برنامه خدمات اجتماعی حکم به عهده گیری سرپرستی تان را بدهد .این روند ممکن اسققت چنققدین
ماه طول بکشد .الزم نیست که شما برای تقاضای پناهندگی منتظر حکم محکمه بمانید.
اگر شما در پاریس سکونت دارید ،می توانید از دفاتر ( ADJIEگروه همراهی و دفاع از اطفال خارجی بی سرپرست) بخواهید تا در اقققدامات الزم بققه
شما کمک کنند( ter avenue de Flandres 75019 Paris 49 :ایستگاه  ،Stalingradمِترو ،2ق  5و  .)7در مناطق دیگر ،مطمئنا انجمنهایی
وجود دارند که بتوانند به شما کمک کنند.

ب .تقاضای پناهندگی به عنوان طفل بی سرپرست
درخواست سرپرستی از برنامه خدمات اجتماعی اطفال  ASEمانع درخواست پناهندگی تان نمی شود .طرزالعمل همانند روندی اسققت کققه بققرای افققراد
بزرگسال وجود دارد .یک سرپرست خاص ( ) AHAبه نمایندگی از شما تقاضای پناهندگی تان را تققرتیب و تسققلیم می دهققد .او نماینققده شققما می باشققد و
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شما را در اقدامات تان همکاری می کند .شاید این سرپرست خاص معلومات کافی در مورد پناهندگی نداشته باشد :باید از انجمنهای که در این امور
تخصص دارند کمک خواست.
این وظیفه پریفیکتور می باشد تا از سارنوال یا دادستان بخواهد که یک سرپرست خاص را برای شما در نظر بگیرد (حتی اگر برنامه خدمات اجتماعی
اطفال از شما سرپرستی میکند).
شما را میتوان بنا بر علت های ذیل در روند تسریع شده قرار داد (ورق شماره :)2-1


شما از یک کشور امن هستید؛



شما درخواست تجدید نظر نموده اید که قابل قبول پنداشته شده است؛



اگر حضور شما تهدیدی برای نظم عامه ،امنیت عمومی یا مصئونیت دولت باشد.

شققما در رونققد "دوبلین" قققرار نخواهیققد گققرفت و بققه کشققور اولی کققه در آن نشققان انگشققتهای شققما ثبت شققده (ورق شققماره  ،)3منتقققل نمی شققوید .بققا در
نظرداشت خردسالی و آسیب پذیری شما ،فرانسه باید درخواست پناهندگی تان را ثبت کند .از سوی دیگققر ،بققا اسققتفاده از "دوبلین" ،تقاضققای پیوسققتن بققا
یک عضو فامیل خود که در کشور دیگر اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی داده است ،کرده میتوانید.
به عنوان خردسال ،شما نمی توانید در مرکزپذیرش متقاضیان پناهندگی (کادا) مانده یا کمک مالی متقاضیان پناهندگی (ادا) دریققافت داریققد .تنهققا برنامققه
خدمات اجتماعی اطفال ( )ASEمی تواند به اطفال بی سرپرست مسکن دهد.
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 .IXفامیل تان
فراموش نکنید که باید در فورم اوفپرا نام ،تاریخ و محل تولد همسر یا شریک زندگی و تاریخ عروسققی تققان را حققتی اگققر ازدواج مققذهبی هم باشققد ذکققر
کنید (ورق شماره  .) 4-1نام ،تاریخ و محل تولد فرزندان تان را نیز نوشته کنید .اگر از تاریخ دقیققق مطئن نیسققتید ،در داخققل قققوس "تققاریخ تقریققبی" را
نوشته کنید.
اگر شما به عنوان پناهنده پذیرفته شوید یا تحت حمایت فرعی قرار گیرید ،بعضی از اعضای خانواده تان دارای حقوق اند:


همسر و شریک زندگی تان؛



فرزندان شما یا فرزندان همسر یا شریک تان که کمتر از  19سال داشته باشند؛



پدر و مادر شما و همچنان برادران و خواهران تان ،اگر شما خردسال هستید و ازدواج نکرده اید.

مالحظه  :شما میتوانیققد معلومققات در مققورد مراحققل پس از بققه دسققت آوردن موقققف پناهنققده یققا حمققایت فققرعی را در رهنمققودی دریابیققد کققه توسققط نهققاد
 Welcome Bordeauxتهیه گردیده است.

الف .اگر قبل از درخواست پناهندگی ازدواج کرده اید
مراسم ازدواج (یا زندگی مشترک  ) Pacsباید قبل از تقاضای پناهندگی بوده باشققد .در صققورتیکه شققریک زنققدگی داریققد ،بایققد بققا وی رابطققه پایققدار و
دایمی داشته اید (زندگی واقعی مشترک).
فامیل تان در فرانسه است:


اگر به عنوان پناهنده پذیرفته شده اید ،اعضای فامیل تان طبق شرایط خاصی یک کارت اقامت  10ساله دریافت می کنند؛



اگر شما تحت حمایت فرعی قرار گرفته اید ،آنها تحت شرایط خاصی یک کارت اقامت چند ساله ای ( 4ساله) دریافت میکنند.

فامیل تان در کشور دیگری است:


شما می توانید درخواست الحاق خانوادگی " " Réunification familialeکنید :هیچ شرطی برای درآمد ،مسکن ،زبققان فرانسققه دانسققتن یققا
مدت اقامت در فرانسه وجود ندارد.

همینکه شما تحت حمایت قرار گرفتید ،اعضای خانواده تان باید از مقامات قونسلی فرانسه در خارج درخواست ویققزای دراز مققدت کننققد .الزم اسققت کققه
اسناد همچو پاسپورت ،فورمهای درخواست ویزا ( ،) cerfa n°14571*02سند نشان دهند ۀ پناهندگی از اوفپرا ،و سایر اسنادی را که رابطققه فققامیلی
تانرا ثابت میسازد :اسناد تولد ،اسناد طبی هنگام تولد ،نکاح نامه ،تذکره ها ،اسناد تعلیمی و تحصیلی ،عکسها...ضمیملوخد نیناوق ۀ درخواست ویزا نمایند.
ممکن است که اسناد دیگر نشان دهنده نسبت خانوادگی شما خواسته شوند .افرادی که می شناسید می توانند نسبت فققامیلی شققما را بققا یققک تصققدیق دقیققق
کتبی و با ارائه کاپی اسناد هویت خود شهادت دهند.
همچنین شما می توانید لیست دقیق تماسهای تیلیفونی ،تاریخچه تماسهای اسکایپ ،وایبر ،...نامه ها ،ایمیل ها ،رسید های ارسال پول ...را ارائه دهید.
توجه  :اعضای فامیل تان باید از مقامات قونسلی کشوری درخواست ویزا نمایند که در آن بطور قانونی زندگی می کنند یا تابعیت آن را دارند.
مالحظه  :اگر شما برای دیدن خانواده تان به کشوری دیگری بجز از کشور خود سفر می کنید ،کاپی اسناد سفر همراه با مهرهای آن ،تکت طیققاره و ِبققل
ها را نگاه دارید .با فامیل تان عکس بگیرید ،طوری که عکسها داری تاریخ باشند.

ب .اگر بعد از درخواست پناهندگی ازدواج کرده اید
اگر شما متقاضی پناهندگی یا پناهنده هستید و در فرانسه زندگی میکیند ،شققما حققق داریققد تققا ازدواج نماییققد ( )CJ mariageیققا شققریک زنققدگی (NP
 )Pacsداشته باشید.
فامیل تان در فرانسه است:


اگر به عنوان پناهنده پذیرفته شده اید ،اعضای فامیل تان طبق شرایط خاصی یک کارت اقامت  10ساله دریافت می کنند؛



اگر شما تحت حمایت فرعی قرار گرفته اید ،آنها تحت شرایط خاصی یک کارت اقامت چند ساله ای ( 4ساله) دریافت میکنند.
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توجه  :مراسم ازدواج یا رابطه شما باید حداقل یک سال قبل انجام گرفته و این رابطه نباید از هم گسسته شده باشد.
فامیل تان در کشور دیگری است:
شققما می توانیققد ماننققد سققایر اتبققاع خققارجی درخواسققت الحققاق خققانوادگی "  "regroupement familialرا بدهید .بققرای این کققار شققرایط
سختگیرانه است :درآمد پایدار (حداقل  SMICیا کمترین میزان درآمد) ،دارای مسکن بققا مسققاحت مناسققب .درخواسققت الحققاق خققانوادگی بققه
اوفی داده میشود ،و تصمیم را مقام والیت میگیرد.



مالحظه  :اگر می خواهید در خارج از فرانسه ازدواج کنید ،برای اینکه ازدواج شما در فرانسه به رسمیت شناخته شود ،شما بایققد اعالن ازدواج خققود را
در شاروالی سققکونت خققود نصققب کنیققد .شققاروالی بایققد بققه قونسققلگری فرانسققه در کشققوری کققه در آنجققا ازدواج می کنیققد یققک تصققدیق عقدم مخققالفت "
 "certificat de non oppositionارسال نماید .برای اینکه قونسلگری به شما تصدیق ظرفیت قانونی برای ازدواج " certificat de capacité
 " à mariageبدهد تا بتوانید ازدواج خود را ثبت کنید ،این سند ضروری می باشققد .اگققر دارای چنققد خققانم باشققید ،ازدواج تققان در فرانسققه قابققل قبققول
نیست.

ج .شما خردسال و مجرد هستید:
والدین تان در فرانسه هستند:


اگر به عنوان پناهنده پذیرفته شده اید ،والدین تان طبق شرایط خاصی یک کارت اقامت  10ساله دریافت می کنند؛



اگر شما تحت حمایت فرعی قرار گرفته اید ،آنها تحت شرایط خاصی یک کارت اقامت چند ساله ای ( 4ساله) دریافت میکنند.

والدین تان در کشور دیگری هستند:
شما میتوانید درخواست الحاق خانوادگی را برای مادر و پدر ،و همچنین برای برادران و خواهران خردسال که مجرد باشند ،بکنید.

د .درخواست تجدید نظر
در صورت رد تقاضای ویزا برای خانواده تان ،شما می توانید درخواست تجدید نظر کنید .درخواست خود را باید در ابتدا به کمیسیون تجدید نظققر علیققه
رد تقاضای ویزا و سپس به محکمه اداری نانت تحویل دهید .برای به دست آوردن معلومات ،با انجمنهای ذیصالح تماس بگیرید ،اما بایققد متوجققه باشققید
که مهلت برای درخواست تجدید نظر بسیار کوتاه است.

ه .تحصیل
چه متقاضی پناهندگی و چه پناهنده باشید ،اوالدهای شما این حق را دارند تا در مراکز آموشی نزدیک محل آدرس خانه تان شامل مکتب شوند.

و .طالق
برای افرادی که تحت حمایت فرانسه قرار گرفته اند ،طالق مربوط به قوانین فرانسه صورت میگیرد .اگر یکی از دو افققراد تحت حمققایت فرانسققه قققرار
نداشته باشد ،ممکن است بر او قوانین کشور اش تطبیق شوند .بنابراین بهتر است که به انجمنهای دفاع از اتباع خارجی یا بققه وکالی کققه دارای اهلیت و
صالحیت قانونی اند ،در تماس شوید.
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مخفف فرانسوی
ADA
ADJIE
AMA

ARS
ASE
AT-SA
Cada
CAES
CAO
CAOA
Cara
Caso
CCAS
Ceséda
Chum
CMA
CMU-C
CNDA
CPAM
DEMIE
GUDA
Huda
MIE
MNA
OFII

OFPRA
OQTF

فرانسوی

دری

Allocation de demandeur
d'asile
Accompagnement et défense
des jeunes isolés étrangers
Aide médicale d’État
Agence régional de santé
Aide sociale à/de l’enfance
Accueil temporaire-service de
l’asile
Centre d’accueil de
demandeurs d’asile
Centres d’accueil et d’examen
des situations
Centre d’accueil et
d’orientation
Centre d’accueil, d’orientation
et d’accompagnement
Centre d’aide au retour
accompagné
Centre d’accueil, de soins et
d’orientation
Centre communal d’action
sociale
Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit
d’asile
Centre d’hébergement
d’urgence pour migrants
Conditions matérielles
d’accueil
Couverture maladie
universelle - complémentaire
Cour nationale du droit d’asile
Caisse primaire d’assurance
maladie
Dispositif d’évaluation des
mineurs isolés étrangers
Guichet unique pour la
demande d’asile
Hébergement d’urgence pour
demandeurs d’asile
Mineurs isolés étrangers
Mineurs non accompagnés
Office français de l’immigration
et l’intégration
Office français de protection
des réfugiés et des apatrides
Obligation de quitter le
territoire
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کمک مالی متقاضیان پناهندگی
گروه همراهی و دفاع از اطفال خارجی بی
سرپرست
کمک های طبی دولتی

مخفف
دری
ادا
اَ دِ ژی

مرکز پذیرش متقاضیان پناهندگی

اَ اِم َا
اَ اِر اِس
ُاَ اِس ا
 اِس- اَ ت
َا
کادا

مراکز پذیرش و بررسی وضعیت

ث اَ اُ اِس

مرکز پذیرش و رهنمایی

ث اَ او

 رهنمایی و همراهی،مرکز پذیرش

َث اَ او ا

مرکز کمک به بازگشت همراهی شده

کارا

 مراقبت و رهنمایی،مرکز پذیرش

کاسو

مرکز کومیونی خدمات اجتماعی

َث ث ا
اِس
سوسِدا

سازمان صحی منطقه ای
برنامه خدمات اجتماعی اطفال
 بخش پناهندگی- پذیرش موقت

مجموعه قوانین دخول و اقامت خارجی ها و
حق پناهندگی
مسکن اضطراری برای مهاجرین

شیوم

شرایط مادی پذیرش

َث اِم ا

تکمیلی-پوشش همگانی صحی
محمکه ملی حقوق پناهندگی
صندوق اولیه بیمه صحی

ث اِم ایققققو
ث
ث اِن دِ َا
ث پ اَ اِم

مرکز ارزیابی اطفال خارجی بی سرپرست

دومی

گیشه یگانلوخد نیناوق ۀ درخواست پناهندگی

گودا

مسکن اضطراری برای متقاضیان پناهندگی

هودا

اطفال خارجی بی سرپرست
 اطفال بی سرپرست/ اطفال تنها

اِم اِی ُا
َاِم اِن ا
اوفی

ادار ۀ مهاجرت و ادغام فرانسه
سازمان حفاظت از پناهندگان و افراد فاقد
تابعیت کشور فرانسه

اوفپرا

امر ترک قلمرو یا ترک خاک

او کققققو ت
اِف

PASS
Prahda
PRD
RSA
SIAO
SPADA

Permanences d’accès aux
soins de santé
Programme d'accueil et
d'hébergement des
demandeurs d'asile
Pôles régionaux Dublin
Revenu de solidarité active
Services chargés de la gestion
de l’hébergement d’urgence
Structures de premier accueil
des demandeurs d’asile
Assistante sociale
Assurance maladie
Attestation de demande d’asile
Bureau d’aide juridictionnelle
Certificat de capacité à
mariage
Certificat de non opposition
Conseil d’état
DN@
Eurodac
Lettre recommandée avec
accusé de réception
Pôle emploi
Tribunal administratif
Visabio
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خدمات دسترسی به مراقبتهای صحی

پاس

برناملوخد نیناوق ۀ پذیرش و اقامت برای متقاضیان
پناهندگی

پرادا

دفاتر منطقه ای دوبلین
درآمد همبستگی فعال
بخش های مسئول مدیریت مسکن اضطراری

پ اِر ِد
اِر اِس َا
سیا او

بخش پذیرش ابتدایی متقاضیان پناهندگی

سپادا

کارمند اجتماعی یا سوسیال
بیمه صحی
تصدیق تقاضای پناهندگی
دفتر کمکهای قضایی
تصدیق ظرفیت قانونی برای ازدواج
تصدیق عدم مخالفت
شورای دولتی
دوسیه ملی مدیریت محل
یوروداک
ناملوخد نیناوق ۀ سفارشی با تاییدیه
 پول امپلوا/ ادار ۀ کار فرانسه
محکمه اداری
فایل سیستم اطالعات ویزه

