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راھنمای روزنامهنگاران در تبعيد
پيشگفتار
ھمواره ھزاران زن و مرد از مليتھای گوناگون که تحت آزار و و ستم و شکنجه قرار دارند ،روزی ھمه آنچه داشتند را
رھا میکنند و خاک کشورشان را که يا درگير جنگ است و يا از حاکميت ديکتاتوری در رنج ،ترک میکنند و به کشوری
ديگر میگريزند .ھمه آنھا بهخاطر مذھب ،مليت ،عضويت در گروهھای قومی يا اجتماعی و يا ديدگاهھای سياسی خود تحت
آزار و ستم بودهاند.
در ميان اين گروه ،بهطور متوسط ھر شش ماه صد روزنامهنگار به کشورھای ديگر پناھنده ،يا از خانه و کاشانه خود آواره
میشوند .تمايل غريزی به بقا سبب میشود آنھا کشور خود را برای يافتن امنيت ترک کنند.
اين روزنامهنگاران بھای سنگينی را برای آزادانه سخن گفتن میپردازند .آنھا جالی وطن میکنند تا از بازداشت احتمالی،
برخوردھای بیرحمانه ،مجازاتھای ناعادالنه و محکوميت به حبسھای چند ساله ،در امان بمانند.
»دستورالعملی برای روزنامهنگاران در تبعيد« برای کمک به اين دسته از روزنامهنگاران و آگاه ساختن آنھا از مسائلی که
احتماال در اين فرايند دشوار با آن روبرو خواھند شد ،تھيه و تدوين شده است .متاسفانه اين دستورالعمل از درد دوری و
دورافتادگی و احساس غربت آنھا نخواھد کاست ،اما راھکارھای ارزشمندی را در اختيارشان قرار میدھد .در اين
دستورالعمل ،موضوعاتی کاربردی مطرح شده که به آنھا کمک خواھد کرد تا با بھرهگيری از آنھا ،گامھای اوليه برای آغاز
زندگی جديد خود را بردارند.
اين کتابچه شامل ھمه جزئيات نيست .اساسا ھدف از تھيه آن پوشش کامل و جامع ھمه اطالعات حقوقی نبوده است .قوانين
مرتبط با مھاجرت ،پيچيده ھستند و در کشورھای مختلف ،قوانين متفاوتی ھم در اينباره وجود دارد و در بسياری از موارد
کامال به پرونده تھيه شده برای پناھجو بستگی دارد .در اين کتابچه به تشريح گامھای اصلی و رويهھای مھم قانونی مرتبط با
پناھندگی پرداخته شده و بر دشواریھا و موانع پيشروی پناھجويان تاکيد شده است.
اين چند صفحهای که در پيشروی شماست ،فرمولی برای پناھنده شدن ارائه نمیکند .حمايت و حفاظت از کسانی که به
تازگی وارد کشوری شدهاند ھمچنان بسته به تصميم دولتھا و مرتبط با حاکميت ملی يک کشور است و متاسفانه برخی از
آنھا قوانين بينالمللی را يا ناديده میگيرند و يا راهھايی برای دور زدن آن پيدا میکنند .فعاليتھای گزارشگران بدون مرز
در اين زمينه تا جايی که دولتھا يا نھادھای مسئول در امور پناھندگان اجازه دھند ،نتيجهبخش و کارآمد خواھد بود.
گزارشگران بدون مرز ھمچنين به روزنامهنگارانی که در شرايط بحرانی قرار دارند توصيه میکند يادداشتھای ھمکاران
ديگرشان را که به کشورھای مختلفی در سراسر دنيا پناھنده شدهاند ،مطالعه کنند .اين يادداشتھا در وبسايت گزارشگران
بدون مرز ،در دسترس ھمگان است )لينک( .مطالعه اين يادداشتھا به روشن شدن زوايای تاريک مراحل مختلف اين روند
کمک شايانی خواھد کرد.
پيشنھادات ارزشمند شما قطعا به اين کتابچه کاربردی افزوده خواھد شد .بنا براين ،در صورتی که خواستيد تجربهھای خود
را با ما در ميان بگذاريد میتوانيد با اين آدرس ايميل تماس بگيريد(assistance@rsf.org) :

2

راھنمای روزنامهنگاران در تبعيد
روزنامهنگاران در تبعيد؛ نگاھی اجمالی به شرايط موجود
ھر ساله صدھا روزنامهنگار کشور خود را ترک میکنند و
به کشورھای ديگر پناھنده میشوند .از آغاز سال  ٢٠٠٧تا
پايان سال  ٢٠٠٨گزارشگران بدون مرز به بيش از ٢٠٠
فعال رسانهای از  ٣٩کشور جھان که بهخاطر فعاليتھای
مرتبط با شغل خود تحت فشار و تھديد قرار گرفته و مجبور
به ترک کشورشان شدند ،ياری رساند .بيشتر اين
روزنامهنگاران از آفريقا و خاورميانه به کشورھای ديگر
مھاجرت کردند.
در بسياری از موارد اين دولتھا ھستند که روزنامهنگاران را تحت فشار قرار میدھند ،اما اعمال اين فشارھا فقط محدود به
دولتھا نيست ،بلکه گروهھای تروريستی ،باندھای تبھکار ،افراطگرايان مذھبی و شبهنظاميان سياسی ھم ھر ساله مشکالت
عجيبی برای روزنامهنگاران پديد میآورند .در برخی از کشورھا مانند اريتره ،سومالی ،عراق ،ايران ،افغانستان ،برمه و
سريالنکا ،روزنامهنگاران بسياری مجبور به ترک کشور شدهاند ،تا جايی که میتوان گفت اين کشورھا در حال خالی شدن
از روزنامهنگاراناند .دولتھا با وادار کردن روزنامهنگاران به گريختن از کشور میخواھند خود را از دست اين شاھدان
تيزبين و نکتهسنج خالص کنند.
روزنامهنگاران پناھجو ،بيشترين قربانيان انتقامگيریھای سخت مقامات کشور خود را تشکيل میدھند .يکسوم آنھا مورد
حمله گروهھای مسلح يا گروهھای سياسی و مذھبی قرار میگيرند و يا قربانی جرايم سازمانيافته میشوند.
بيشتر آنھا مجبور میشوند بسيار سريع و شتابزده و در شرايطی بسيار خطرناک کشورشان را ترک کنند؛ مسافرت در
شب و گاھی رد شدن شبانه از مرز با پای پياده و گاه با پنھان شدن در ماشينھای بدلی .بيشتر آنھا در شرايطی خطرناک
برای در امان ماندن از تعقيب و محاکمه ،معموال به کشورھای مجاور پناھنده میشوند .کشوری که ابتدا وارد آن میشوند و
کشوری که در نھايت در آن ماندگار میشوند ،بهندرت به انتخاب خودشان است .روزنامهنگاران پناھجو از نظر منابع،
وضعيت امنيتی و چارچوب قانونی کشوری که به آن پناه میبرند ،با محدوديتھايی مواجه میشوند.
بيش از نيمی از روزنامهنگاران پناھجويی که گزارشگران بدون مرز به آنھا ياری رسانده است ،تالش میکنند تا زندگی
جديد خود را در کشوری امن آغاز کرده و در ھمان جا تقاضای پناھندگی کنند ،بهخصوص کشورھايی ھمچون فرانسه،
سوئد ،نروژ ،سوئيس ،انگليس ،کانادا و آمريکا.
بسياری از آنھا چند سالی را در کشورھايی نظير سودان ،يمن و ترکيه زندگی میکنند ،به اين اميد که سامانی به وضعيت
زندگی خود ببخشند و بتوانند در آينده نزديک زندگی عادی را از سر بگيرند .بهندرت پيش میآيد که روزنامهنگاری به يکی
از اين کشورھا پناھنده شود و بيشتر آنھا اميدوارند که يا شرايط برگشت به ميھنشان فراھم شود و يا منتظر پاسخ دولتھا
میمانند تا شايد شرايط اقامت در يکی از کشورھای امن برايشان مھيا شود.
البته بعضی از آنھا ھم به کشوری که از آن گريختهاند بازمیگردند .حتی اگر امنيتشان در آن کشور تضمين نشده باشد و با
تھديدھايی ھمچون حبسھای طوالنی روبرو باشند ،وقتی مايوس میشوند به کشورشان بازمیگردند و خود را به دست
سرنوشت میسپارند تا از شر زندگی بیثبات در کشوری ديگر خالص شوند.
گزارشگران بدون مرز عميقا نگران اين واقعيت است که بسياری از روزنامهنگاران با استفاده از کانالھای غيرقانونی
مھاجرت ،جان خود را به خطر میاندازند .انتخاب اين راه ممکن است به يک تراژدی بينجامد ،مانند مرگ روزنامهنگار
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اريترهای در حال عبور از بيابان و زندانی شدن بالگر ايرانی در کشوری که اميدوار بود بھشت مورد نظرش را در آنجا
بيابد ٨٢ .درصد روزنامهنگاران بهصورت غيرقانونی وارد اروپا و آمريکای شمالی میشوند.

روال کاری دفاتر کميساريای عالی پناھندگان سازمان ملل متحد

دفتر کميساريای عالی پناھندگان سازمان ملل متحد ) (UNHCRمسئوليت ھدايت و ھماھنگی اقدامات بينالمللی برای
حفاظت از پناھندگان در سراسر جھان را بر عھده دارد و ھمواره تالش میکند تا اطمينان حاصل کند که ھر فردی میتواند
حق پناھنده شدن به کشوری ديگر را داشته باشد .اين آژانس در جستجوی راهحلھای »پايدار« برای کمک به پناھجويان
است تا آنھا بتوانند به ميھن خود بازگردند و يا در کشوری ديگر مستقر شوند.
ثبتنام در يکی از دفاتر کميساريای عالی پناھندگان سازمان ملل در بدو ورود به کشوری ديگر ،اقدامی الزامی و حياتی
است ،چون از اين طريق پناهجوی سياسی تحت حمايت و حفاظت اين نھاد قرار میگيرد و کشوری که فرد به آن پناھنده شده
را ملزم به حمايت از آن فرد میکند .بنابراين ،کامال ضروری است که روزنامهنگاران پناھجو در اسرع وقت خود را به
يکی از دفاتر  UNHCRمعرفی کرده و پس از ثبتنام ،اطالعات الزم در مورد روال کار و ادامه روند پناھندگی را از اين
طريق به دست آورند.
 -١فرايند حصول اطمينان از وضعيت پناھندگی )(RSD
اين فرايند در دفاتر مختلف کميساريای عالی پناھندگان سازمان ملل ،متفاوت است و به ميزان عملکرد حفاظتی ،ظرفيتھای
تکنيکی ،منابع موجود و تعداد پناھجويان بستگی دارد .مدتزمان انتظار ،تعيين وقت مالقات و مصاحبه و اتخاذ تصميم
نھايی نيز بسته به وضعيت دفاتر ،متفاوت خواھد بود.
مراحل اصلی اين فرايند به شرح زير است:
•

ثبتنام و فرايند درخواست حمايت
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نخستين گام ،شامل جمعآوری اطالعات در مورد ھويت متقاضيان و نيازھای حفاظتی آنھاست .بهخاطر حجم باالی تقاضا،
ممکن است متقاضيان در اين مرحله در پذيرش دفتر کميساريای عالی پناھندگان با تاخيرھای طوالنیمدت مواجه شوند.
مسئوالن امور ثبتنام ،فرم »وضعيت پناھجو  «RSDرا به متقاضی خواھند داد .اين فرم بايد کامال پر شود ،بهخصوص
بخشھای مربوط به داليل و شرايط فرار از کشور مبدا.
•

مصاحبه در زمان ثبتنام

ھمه مدارک شخصی و عناصری که میتوانند مويد وضعيت متقاضی پناھندگی باشند بايد در زمان مصاحبه حضوری با فرد
که کامال محرمانه خواھد بود ،در اختيار  UNHCRقرار گيرند.
•

صدور »گواھی پناھندگی «UNHCR

يک »گواھی پناھندگی  «UNHCRبا يک شماره ثبتنام منحصر بهفرد به نام فرد متقاضی صادر میشود .مدت اعتبار اين
گواھی بسته به وضعيت کشور مقصد متفاوت است ،اما معموال بيش از يک سال نخواھد بود .اين مدرکی بسيار حياتی است
چون تاييد میکند که فرد متقاضی ،درخواست پناھندگی سياسی کرده و از بازگرداندن او به کشور مبدا جلوگيری خواھد
کرد.
با گذشت زمانی که قاعدتا نبايد بيش از شش ماه باشد ،با پناھجو تماس خواھند گرفت تا برای مصاحبه ،به دفتر مربوطه
مراجعه کند.
• مصاحبه با يکی از کارکنان رسمی کميساريای عالی پناھندگان
در جريان مصاحبه با يکی از کارکنان رسمی کميساريای عالی پناھندگان که احتماال با حضور مترجم انجام میشوند ،حتما
تا جايی که ممکن است بايد موشکافانه و با دقت به تشريح جزئيات بپردازيد .ترجيحا وقايعی را که به تقاضای پناھندگی شما
منجر شد ،به ترتيب زمان وقوع آنھا ذکر کنيد و شرح دھيد .در پايان مصاحبه ،آن مقام رسمی مصاحبه کننده زمانی را
مشخص خواھد کرد )معموال بين يک تا دو ماه آينده( که تصميم نھايی آنھا به شما ابالغ خواھد شد.
کارکنان دفاتر  UNHCRبايد ھمه اطالعات ارائه شده از سوی متقاضی را محرمانه نگه دارند و ھيچ اطالعاتی به کشور
مقصد ارسال نخواھد شد .پناھجويان در ھر مرحلهای از اين فرايند به مترجمان بیطرف دسترسی دارند و در صورتی که
ھر گونه نگرانی و ترديدی داشته باشند ،میتوانند از طريق اين مترجمان آنھا را با کارکنان دفاتر در ميان بگذارند .بهھمين
ترتيب ،پناھجويان میتوانند در مصاحبهھای مختلف بدون ھيچ ھراسی ،آزادانه سخن بگويند و به تشريح جزئيات بپردازند.
•

اتخاذ تصميم نھايی و درخواستھای احتمالی برای تجديد نظر

اگر تصميم آنھا مثبت باشد و متقاضی به عنوان پناھنده پذيرفته شود» ،گواھی پناھندگی  «UNHCRصادر خواھد شد که
بهواسطه آن پناھنده تحت حمايت آژانس سازمان ملل قرار میگيرد.
در صورتی که تقاضا رد شده باشد ،داليل رد شدن تقاضا بهصورت کتبی در اختيار پناھجو قرار میگيرد .پناھجو تا ٣٠
روز فرصت دارد که تقاضای تجديد نظر کند .تقاضای تجديد نظر ممکن است توسط يکی ديگر از مقامات مورد بررسی
قرار گيرد .در طول مدت تجديد نظر ،متقاضی میتواند از حقوقی که برای پناھندگان در نظر گرفته شده بھرهمند شود.
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 -٢زندگی در تبعيد
زندگی در تبعيد میتواند بهغايت سخت باشد .بسياری از روزنامهنگاران به گزارشگران بدون مرز گفتهاند که در اتاقھای
اجارهای موقتی زندگی میکنند ،يا مجبور میشوند در اتاقی با چندين نفر ديگر بهصورت اشتراکی زندگی کنند .بعضی از
آنھا بهصورت غيررسمی کار ھم میکنند؛ چون بهطور کلی آنھا اجازه کار ندارند .بسياری از روزنامهنگاران پناھجو در
کشورھايی ھمچون ترکيه ،مالی ،سنگال و سودان گزارش دادهاند که اعتنايی به مدارج يا تجربهھای حرفهای آنھا نمیشود و
برای تامين ھزينهھا مجبورند به پذيرش کارھای موقت و نامشخص تن دھند و يا در بخشھای ديگری ھمچون
ساختمانسازی ،کشاورزی ،پرستاری و  ...مشغول به کار شوند.
پيشبينی اينکه »گذار« از اين وضعيت و رسيدن به وضعيتی رضايتبخش و باثبات در کشور مقصد پس از ترک وطن چه
مدتی به طول میانجامد ،غيرممکن است .بعضی از روزنامهنگاران چند سال منتظر میمانند تا در کشور ثالث مستقر شوند
و بعضی ديگر پس از دو يا سه سال انتظار در يکی از کشورھای صنعتی ،پذيرفته میشوند و برخی تصميم میگيرند
بهصورت موقت ،تابعيت ھمان کشوری که در آن تقاضای پناھندگی کردهاند را دريافت کنند .تنھا يک روزنامهنگار در سال
 ٢٠٠٨توانست به کشور خود بازگردد.
توصيه گزارشگران بدون مرز به روزنامهنگاران اين است که رفتاری ھوشمندانه در تبعيد داشته باشند و خيلی سريع با
يکی از دفاتر کميساريای عالی پناھندگان و ديگر سازمآنھای محلی که قادر به کمک به آنھا ھستند ،تماس بگيرند .در برخی
از کشورھا ممکن است خطر دستگيری »فراریھا« توسط پليس محلی ،يا تحت نظر قرار دادن آنان از سوی نيروھای
امنيتی دولتی که در کشور مجاور مشغول فعاليت ھستند وجود داشته باشد.
سازمانھای غيردولتی )NGOھا( نظير صليب سرخ و عفو بينالملل نيز میتوانند کمکھای ارزشمندی در زمينه حفاظت،
مشاورهھای حقوقی ،مسائل بھداشتی ،تغذيه و آمورش به پناھجويان ارائه کنند.
 -٣چشمانداز
ميليونھا پناھجو در سراسر جھان با اميد به يافتن راهحلی پايدار برای وضعيت دشواری که گرفتارش شدهاند ،زندگی
میکنند .آنتونيو گوترس ،از مقامات ارشد کميساريای عالی پناھندگان سازمان ملل ،ھمواره بر اين مشکل خاص زندگی در
تبعيد اشاره کرده است .آمار ارائه شده توسط کميساريای عالی پناھندگان نشان میدھد که اکثر پناھجويان ھنوز در مقصد
نخست خود تحت حمايت قرار دارند ،نه در کشورھای صنعتی غربی.
اين راھنما نمیتواند پاسخی به اين پرسش بدھد که چه زمانی اين فرايند در کميساريای عالی پناھندگان با موفقيت به پايان
خواھد رسيد .اين کامال به پرونده تھيه شده برای آن فرد و ھمکاری با دولتھا و سازمانھای فعال در زمينه توسعه و
اقدامات انساندوستانه بستگی دارد .در بسياری از مطالب منتشر شده روزنامهنگاران به اينکه اين روند چقدر به طول
میانجامد اشاره شده است .ھمچون ھزاران پناھجوی ديگر در سراسر جھان ،آنھا ھم در کشورھايی مانند يمن ،سودان،
سوريه ،ترکيه و تايلند در انتظار ماندند و در دام تبعيدی بلندمدت گرفتار شدند و اکنون نه اميدی برای بازگشت به ميھنشان
دارند ،نه چشماندازی از اخذ تابعيت کشوری که به آن پناھنده شدهاند .تقريبا يکسوم روزنامهنگاران پناھندهای که تحت
حمايت گزارشگران بدون مرز بودند ،دچار چنين وضعيتی شدهاند.
کميساريای عالی پناھندگان ،سه راهحل کلی را به پناھجويان ارائه میکند :بازگشت به کشور مبدا ،اخذ تابعيت کشوری که به
آن پناه بردهاند و يا استقرار در کشور ثالث؛ کشوری غير از کشور مبدا و کشوری که به آن پناه بردهاند.
بازگشت داوطلبانه به کشور مبدا و اخذ تابعيت کشور ثانی ،برای کسانی قابل استفاده است که قادر به تامين امنيت جسمانی و
اجتماعی خود باشند و بتوانند شرايط مادی و حقوقی ادامه حيات خود را به گونهای فراھم کنند که درخور شان آنھا باشد.
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استقرار در کشور ثالث به پناھندگان اين امکان را میدھد که کشوری را که به آن پناه بردهاند ،ترک کرده و به کشوری
ديگر که آماده پذيرش آنھاست سفر کنند .در چنين شرايطی ،پناھندگی سياسی يا شکلھای ديگری از اقامت بلندمدت برای
پناھجويان تضمينشده خواھد بود .اين گزينه شامل کسانی خواھد شد که بتوانند ثابت کنند ھم در وطن خود و ھم در کشوری
که به آن پناه بردهاند ،با خطراتی مواجهاند.
در سال  ٢٠٠٧در مجموع  ٩٩ھزار نفر در کشورھای ثالث مستقر شدند .نزديک به  ٧٣۵٠٠نفر از پناھجويان در
کشورھايی نظير آمريکا ) ۴٨٣٠٠نفر( ،کانادا ) ،(١١٢٠٠استراليا ) ،(٩۶٠٠سوئد ) ،(١٨٠٠نروژ ) (١١٠٠و نيوزلند
) (٧۴٠مورد پذيرش قرار گرفتند .اين رقم کمتر از يک درصد کل تعداد پناھجويان سراسر جھان است و کميساريای عالی
پناھندگان در صدد است راهھای بيشتری برای استقرار پناھجويان در کشورھای ديگر پيدا کند تا بهطور موثرتری به
ساماندھی آنھا بپردازد و ھرساله توافقھايی در اين زمينه با کشورھايی که توان پذيرش پناھجويان را دارند ،صورت
میگيرد.
شرايط مختلفی از جمله امنيت در کشور مبدا و کشور ميزبان و ھمچنين آسيبپذيری پناھندگان مورد بررسی قرار میگيرد تا
مشخص شود چه کسانی میتوانند از مزايای چنين برنامهھايی برخوردار شوند.
از ابتدای سال  ،٢٠٠٧ھشت روزنامهنگار و خانوادهھای آنھا در کشورھای ثالث )آمريکا ،کانادا ،فرانسه ،ھلند و نروژ(
مستقر شدهاند .در شرايطی که کشوری درگير نبرد مسلحانه يا جنگ داخلی باشد ،استقرار پناھجويان آن کشور در کشور
ثالث دشوارتر خواھد بود ،چرا که تعداد پناھجويان و کسانی که بهخاطر خطرات پيشرو از آن کشور میگريزند در چنين
شرايطی به شدت افزايش میيابد .به ھمين خاطر ،تنھا بخش کوچکی از روزنامهنگاران عراقی که به کشورھايی نظير
سوريه و اردن گريخته بودند ،تحت حمايت اين سازمان قرار گرفتند و توانستند در کشورھای ديگر مستقر شوند.
آژانس پناھندگان سازمان ملل ،اخذ تابعيت کشور ميزبان را نيز ترويج میکند .اين فرايند پيچيده و تدريجی که دفاتر وابسته
به اين آژانس پيگيریھای مربوط به آن را انجام میدھند ،بهصورت مورد به مورد انجام میشود .اين راهحل بستگی به
شرايط سياسی ،حقوقی ،اجتماعی و فرھنگی در کشور ميزبان دارد .بهعنوان مثال ،يک روزنامهنگار اھل چاد توانست پس
از چند ماه اقامت در جمھوری بنين )در غرب آفريقا( اجازه اقامت دائم در آن کشور را بهدست آورد.
وبسايت کميساريای عالی پناھندگان سازمان ملل متحدhttp://www.unhcr.org :

توصيهھای عمومی برای درخواست پناھندگی

روزنامهنگارانی که ميھن خود را به مقصد کشوری ترک میکنند که قوانين مشخصی درباره حمايت و حفاظت از
پناھجويان دارد )مانند کشورھايی در اروپا و آمريکای شمالی( بايد بالفاصله پس از ورود به خاک آن کشور درخواست
پناھندگی کنند.
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اگرچه قوانين و فرايندھای حقوقی از کشوری به کشور ديگر متفاوت است )به اين مساله در بخش چھارم و پنجم اين کتابچه
پرداختهايم( اما توصيهھايی اساسی که در پی میآيد ،در ھر شرايطی يکسان و کارآمد خواھد بود:
 فقط به خودتان و افراد متخصصی که با آنھا روبرو میشويد اعتماد کنيدھميشه با سازمانھای تخصصی و وکالی کاردان مشورت کنيد و از آنھا بخواھيد که در روند پناھندگی ياریگرتان باشند.
بسياری از افراد ديگر که کم و بيش حسن نيت ھم دارند ممکن است بخواھند به شما کمک کنند يا توصيهھايی در مورد
شرايطی که در پيشرو داريد ارائه کنند ،اما آنھا در اين زمينه از تخصص الزم برخوردار نيستند .اطالعاتی از اين دست را
ھميشه بايد با منابع موثق و متخصص ديگر چک کرد .توصيهھای نادرست ممکن است منجر به رد شدن تقاضای پناھندگی،
يا اتالف وقت بسياری شود.
 پاسخھای خود را با ذکر جزئيات و بهصورت کامال دقيق و منسجم ارائه کنيدبررسی درخواست پناھندگی ھميشه بر اساس اظھارات کتبی و شفاھی متقاضی صورت میگيرد .اين اظھارات ھميشه از
طريق مصاحبه با شخص متقاضی و در جلسات خصوصی به دست میآيد .ھيچ چيزی را پنھان نکنيد .از آنجايی که
کارکنان مربوطه ھمواره در نظر خواھند داشت که اطالعات ارائه شده محرمانه بماند ،پناھجويان میتوانند بدون احساس
خطر ھمه مسائل مورد نظر خود را نزد آنھا بازگو کنند .اظھارات شما بايد واضح ،دقيق ،منسجم و به ترتيب زمان وقوع
رويدادھا ارائه شود .کوچکترين تناقضی در گفتار شما میتواند منجر به بیاعتبار شدن توضيحاتتان شود .ھرگز و
بهھيچوجه ادعای زندانی شدن يا مورد ھجوم قرار گرفتن نکنيد؛ اگر چنين اتفاقاتی واقعا برای شما رخ نداده است.
 تا جايی که میتوانيد شواھد و مدارک مرتبط را جمعآوری و ارائه کنيدارائه شواھد و مدارک در اين فرايند بسيار حياتی است ،بهخصوص مدارکی که بهدست آوردن آنھا بهسادگی امکانپذير است
و مستلزم پذيرش خطری جدی نيست .اين مدارک بايد شامل کارت خبرنگاری ،مقاالت منتشر شده ،کپی گزارشھا و ...
باشد.

درخواست پناھندگی در اروپا
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کسانی که به اروپا پناھنده میشوند ،نمیتوانند کشور مقصد را خودشان انتخاب کنند!
ھر کشور اروپايی قوانين خاص خود را برای اعطای عنوان پناھنده دارد و قوانين اروپايی فقط حداقل استانداردھا را تحت
پوشش قرار میدھند .شرايط پذيرش ،کيفيت فرايند پناھندگی و تصميمات اخذ شده ،از کشوری به کشور ديگر تفاوتھای
چشمگيری دارد .بعضی از کشورھای اروپايی که روزنامهنگاران حق اقامت يا زندگی در آنھا را ندارند ،نمیتوانند بهطور
کامل از شخص حمايت و حفاظت کنند .بنا بر آماری که  UNHCRارائه کرده است ،احتمال اينکه يک مليت خاص )مثال
عراقی ،سوماليايی يا سريالنکايی( مورد تاييد کشوری اروپايی قرار گيرد میتواند از صفر تا  ١٠٠درصد متغير باشد.
سياستھای مرتبط با مھاجرت ،در کشورھای اروپايی يکسان نيست ،اما مديريت مرزھای خارجی بهصورت متمرکز است.
»پيمان دوبلين« مکانيسمی ايجاد کرد که بر اساس آن مشخص میشود تقاضای پناھجو در چه کشوری بايد ارائه شود و
مورد بررسی قرار گيرد .بر اين اساس ،پناھجويان بايد در کشوری که به آنھا ويزا داده است درخواست پناھندگی کنند ،يا در
صورت ورود غيرقانونی به اروپا ،در اولين کشوری که وارد آن شدند بايد درخواست پناھندگی کنند.
ثبتنام پناھجويان در ديتابيس متمرکز »يوروداک« که اطالعات پناھجويان و اثر انگشت آنھا را ذخيره میکند ،به دولتھا
اين امکان را میدھد که بفھمند چه کشورھايی به اين افراد ويزا دادهاند و يا آنھا از چه مکانی وارد قلمرو اروپا شدهاند.
بهسادگی و با چک کردن حداقلی توسط پليس در مرز گمرک کشورھا نيز ھويت پناھجويان از طريق اثر انگشت آنھا
شناسايی خواھد شد .عالوه بر اين ،اگر درخواست پناھندگی فردی در يکی از کشورھای عضو اتحاديه اروپا رد شده باشد،
درخواست مجدد پناھندگی در کشوری ديگر غيرممکن است.
روزنامهنگاران پناھجو در صورت ورود قانونی ،بايد در کشوری که به آنھا ويزا داده درخواست پناھندگی کنند .در غير اين
صورت بايد در اولين کشوری که وارد آن شدند ،درخواست پناھندگی کنند .با روابط خانودگی و حرفهای نمیتوان بر قوانين
و مقررات سختگيرانه در اين زمينه فائق آمد و بهندرت میتوان موارد استثنا از اين پيمان را يافت .افراد بسياری تالش
کردهاند تا با رسيدن به ساحل ايجين در يونان يا به حزايری در ايتاليا مانند المپدوسا ،و ارد خاک اروپا شوند .دولتھايی که
از حجم گسترده ورود غيرقانونی بھتزده بودهاند ،تقاضاھای پناھندگی را به راحتی رد میکنند و شرايط زندگی برای اين
افراد بسيار ناگوار خواھد شد .برخی از روزنامهنگاران ،بهخصوص در يونان ،در شرايط بسيار رقتباری زندگی میکنند.
بسياری از کسانی که بهصورت غيرقانونی  -و بيشتر آنھا از طريق عراق  -وارد شدهاند ،با گريز از کنترلھای امنيتی ،از
کشورھای مختلف اروپايی عبور میکنند به اين اميد که در کشورھايی ھمچون آلمان و سوئد که برخورد بھتری با پناھجويان
دارند ،مستقر شوند .سفرھايی از اين دست میتواند خطرساز باشد .بهعنوان مثال يکی از روزنامهنگاران جوان عراقی که
در کشورھای مختلف اروپايی نظير آلمان ،بلژيک و ھلند سرگردان بود ،سرانجام به فرانسه بازگردانده شد ،چون در ابتدا
وارد آن کشور شده بود.

درخواست پناھندگی در فرانسه
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 -١شرايط الزم برای تاييد پناھندگی و حمايت از پناھجو
»دفتر حمايت از پناھجويان و افراد بیوطن« در فرانسه ) (OFPRAدر ابتدا بسته به وضعيت شخصی که از خارج ،وارد
خاک اين کشور شده ،میتواند به اشکال مختلفی از پناھجو حمايت کند و در صورتی که پناھجو درخواست تجديد نظر کند،
پرونده وی برای رسيدگی مجدد در اختيار دادگاه ملی برای حقوق پناھندگان ) (CNDAقرار میگيرد.
 پناھنده پذيرفته شده :بر اساس کنوانسيون ژنو در  ٢٨جوالی ١٩۵١ پناھنده قانونی :بر اساس بند  ۴مقدمه قانون اساسی فرانسه ،مصوب سال ١٩۴۶ حمايتھای معين :بر اساس اصول  L.712-1تا  L.712-3قانون »ورود و اقامت اتباع خارجی و حق پناھندگی)(CESEDA
امکان انتخاب از ميان اشکال مختلف حمايت برای پناھجويان فراھم نيست و اتخاد تصميم در اين مورد بسته به ھر پرونده،
بر عھده مقامات مربوطه است.
 -٢روند درخواست پناھندگی
•

ارائه درخواست به اداره کل حقوق مرتبط با اقامت

پيش از ارائه درخواست حمايت ،مراجعه به شعبه محلی اين اداره و اقدام برای حق اقامت در خاک فرانسه بهعنوان يک
پناھجو ،ضروری است .اين اداره فرم پناھندگی را در اختيار متقاضی قرار میدھد.
پناھجويانی که در مرز متوقف شدهاند ،اگر مدارک الزم برای ورود به فرانسه را بهھمراه نداشته باشند ،میتوانند در مکانی
اسکان يابند و منتظر بمانند .آنھا در زمان مصاحبه بايد نشان دھند و به طريقی ثابت کنند که درخواستشان برای پناھندگی
بیاساس نيست.
اگر بر اساس پيمان دوبلين ،فرانسه قادر به پذيرش تقاضای پناھندگی پناھجو نباشد ،اين فرايند در ھمان جا متوقف میشود تا
پاسخ الزم از طرف کشور مسئول را دريافت کند .مشخص شدن اينکه پذيرش اين پناھجو بر عھده کدام کشور است ،قاعدتا
نبايد بيشتر از پنج ماه به طول بينجامد و از زمان پذيرش کشور مسئول ،انتقال پناھجو به آن کشور بايد ظرف مدت شش ماه
انجام شود .در طول اين مدت که بنا بر آنچه گفته شد ممکن است چند ماه طول بکشد ،پناھجو نمیتواند درخواست مسکن يا
کمک اقتصادی کند.
رسيدی که تاييد میکند درخواست پناھندگی فرد ارائه شده است ،مدرک زرد رنگی است که سه ماه اعتبار دارد و متقاضی
بدين ترتيب در طول مدتی که درخواستش در دست بررسی است ،اجازه اقامت در کشور فرانسه را خواھد داشت .در اين
مدت متقاضی اجازه کار ندارد.
•

روال کار در  :OFPRAنخستين مرجع رسيدگی

پناھجو بايد در زمان ارائه درخواست پناھندگی ،پرونده خود را به ھمراه يک »يادداشت توضيحی« از اداره کل گرفته و در
اختيار اين نھاد قرار دھد .کل اين پرونده بايد به زبان فرانسه باشد و ھر مدرکی که به زبان ديگری است ،بايد توسط يک
»مترجم معتبر« به زبان فرانسه ترجمه شود .تمام اين مدارک بهھمراه »اظھارات پناھجو پيرامون اتفاقاتی که برايش رخ
داده« و تشريح آزار و تعقيب وی و ديگر چيزھای مرتبط با تعقيب قضايی و ھراسھای متقاضی ،بايد به اين نھاد ارسال
شود .بسيار مھم است که کارت خبرنگاری ،مقاالت منتشر شده و کپی روزنامهھايی که روزنامهنگاران پناھجو در آن قلم
زده و ممکن است بهھمراه داشته باشد نيز بهھمراه مدارک فوقالذکر ارائه شود تا بر اعتبار پرونده بيفزايد .کپی گرفتن از
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کل پرونده و فرم کامل درخواست و نيز ارائه استداللھای روشن و منسجم در توضيح ھراس از پيگيری قضايی و محاکمه
در کشور مبدا بسيار ضروری است.
پرونده کاملشده حداکثر ظرف سه ھفته بايد برای  OFPRAارسال شود .آخرين مھلت برای ارسال پرونده را از ياد نبريد،
چون در صورتی که پرونده ديرتر از موعد مقرر ارسال شود ،درخواست پناھندگی مورد تاييد قرار نخواھد گرفت .توصيه
ما اين است که از کل پرونده و ھمه مدارک ارائه شده کپی بگيريد.
تا پيش از اعالم تصميم نھايی ،و حتی پس از مصاحبه ،میتوان مدارک ديگری را ھم به پرونده اضافه کرد.
 OFPRAپيش از اتخاذ تصميم نھايی از متقاضی درخواست خواھد کرد تا برای مصاحبه حاضر شود .در اين مصاحبه
يکی از مقامات  OFPRAسواالتی را میپرسد و در صورت نياز ،اين مصاحبه با حضور مترجم انجام خواھد شد .در اين
مرحله از روند کار ،حضور وکيل الزامی نيست چون میتوان از سازمانھای حمايتکننده از پناھندگان درخواست کمک
کرد .ممکن است متقاضی مجبور شود چند ماه منتظر بماند تا برای مصاحبه با او تماس بگيرند.
در مرحله بعد OFPRA ،تصميم خود را اعالم خواھد کرد:
 اگر تصميم مثبت باشد ،نتيجه از طريق يک نامه ثبتشده به اطالع متقاضی خواھد رسيد. اگر درخواست پناھندگی رد شده باشد ،باز ھم نتيجه از طريق پست ارسال خواھد شد .داليل رد درخواست پناھندگی که بهپاسخ منفی آنھا منجر شده بايد در اين نامه ذکر شود.
•

درخواست تجديد نظر پيش از ارسال پرونده به دادگاه ملی حقوق پناھندگان )(CNDA

اگر پروندهای رد شده باشد ،میتوان نسبت به تصميم گرفته شده توسط  OFPRAاعتراض و در  CNDAدرخواست تجديد
نظر کرد .در اين مرحله داشتن وکيل اکيدا توصيه میشود.
درخواست تجديد نظر حداکثر ظرف  ٣٠روز پس از دريافت پاسخ منفی از سوی  OFPRAبايد به  CNDAارسال شود.
مواردی که بايد در درخواست تجديد نظر ذکر شود:
 داليل مورد نظر پناھجو برای اعتراض به تصميم نھايی  OFPRAو پاسخ به استداللھايی که آنھا برای رد پرونده مطرحکردهاند.
 تشريح داليل ارائه درخواست پناھندگی و ذکر داليلی که بهخاطر آن پناھجو مجبور به ترک کشور شد؛ تعقيب قضايی،آزار و شکنجه و يا ھراس از ادامه زندگی در آن کشور.
جلسات رسيدگی در  CNDAمعموال بهصورت عمومی برگزار میشود و پناھجو میتواند با مشاور و مترجم در اين جلسه
حاضر شود و در دفاع از پرونده خود سخن بگويد .کسانی که میتوانند در حمايت از پرونده پناھجو سخن بگويند نيز
میتوانند در اين جلسه حضور يابند.
درخواستھای تجديد نظری که حاوی استداللھای جدی برای به چالش کشيدن تصميم نھايی  OFPRAنباشند ،مجددا رد
شده و ديگر امکان تجديد نظر وجود نخواھد داشت .بنابراين ،بھترين راه اين است که استداللھای خود را با ذکر دقيق
جزئيات و بهصورتی متفاوت از آنچه پيشتر به  OFPRAارائه شد ،تقديم دادگاه کنيد.
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درخواست تجديد نظر ارائه شده به » CNDAتعليقپذير« است ،به اين معنی که پناھجو تا زمان صدور رای نھايی در اين
دادگاه میتواند ھمچنان در فرانسه اقامت داشته باشد .رسيد دريافت مدارک برای پناھجو ارسال میشود و به او اين امکان را
میدھد که رسيد اقامت خود را در اداره کل تمديد کند ،مگر اينکه متقاضی از کشوری آمده باشد که در آن ھنگام بهعنوان
»کشوری امن« شناخته شود.
پس از صدور رای :CNDA
 اگر درخو است پناھجو پذيرفته شود ،مدرک اقامت را با مھر »تاييد شده بهعنوان پناھنده« دريافت خواھد کرد. اگر درخواست تجديد نظر ھم رد شود ،متقاضی ديگر بهعنوان پناھجو شناخته نخواھد شد .رسيد او باطل شده و مقاماتمربوطه از رد تقاضای اقامت او مطلع خواھند شد و با ارسال نامهای از او درخواست خواھند کرد که بهصورت داوطلبانه
ظرف مدت يک ماه کشور را ترک کند .و اگر بيشتر از اين مدت در کشور بماند ،او را وادار به ترک کشور خواھند کرد.
در رای صادر شده از سوی  CNDAبهندرت تغييری به وجود میآيد .اگرچه میتوان پرونده را برای بررسی به »دادگاه
دولتی« ھم ارائه کرد ،اما اين دادگاه ديگر داليل پناھجو را بررسی نخواھد کرد و فقط به بررسی مطابقت رای  CNDAبا
قانون بسنده میکند .اين امکان ھم وجود دارد که متقاضی بخواھد پرونده را مجددا به جريان بياندازد و اين روند را از ابتدا
آغاز کند ،اما بايد واقعيتھای جديدی به پرونده اضافه شوند؛ واقعيتھايی که فرد پس از صدور رای نھايی مبنی بر رد
درخواست پناھندگی از آنھا باخبر شده باشد.
 -٣حقوق پناھجويان و پناھندگان
•

در طول فرايند درخواست پناھندگی:

 پناھجويان حق برخورداری از اجازه اقامت موقت يکماھه و سپس دريافت رسيد برای اقامتھايی که تا پايان اين فرايندھر سهماه يکبار تمديد میشوند را دارند.
 پناھجويان در کشور ميزبان مجاز به کار نيستند .حتی اگر امکان استخدام شدن برای آنھا فراھم باشد ،بسيار بعيد است کهبتوانند اجازه کار بگيرند.
 پناھجويان میتوانند در طول مدت انتظار برای اعالم تصميم نھايی در مورد درخواست پناھندگی ،از کمکھای دولتیبرای تھيه مسکن و نيز حقوق ماھيانه بھرهمند شوند.
  La Maison des journalistesدر پاريس تا شش ماه برای روزنامهنگاران پناھجو مسکن رايگان فراھم میکند. سازمانھايی وجود دارند که به پناھجويان کمک میکنند .کمکھايی نظير فراھم کردن شرايط آموزش زبان فرانسه برایآنھا.
• ھنگامی که به عنوان »پناھنده« پذيرفته شوند:
کسانی که به عنوان پناھنده پذيرفته میشوند ،حقوقی برابر با شھروندان فرانسوی دارند .پناھندگان در کشور فرانسه
میتوانند در »آژانس ملی پذيرش مھاجران و اتباع خارجی  «ANAEMمشغول آموزش زبان فرانسه شوند .ياد گرفتن زبان
فرانسه برای اخد تابعيت آن کشور و يافتن فرصتھای شغلی ،امری ضروری است.
بررسیھای گزارشگران بدون مرز نشان میدھد اگرچه برخی از روزنامهنگاران پناھنده تالش میکنند تا در حرفه خود
باقی بمانند ،اما اکثر آنھا در زمينهھای ديگری آموزش میبينند يا در بخشھای ديگری مشغول به کار میشوند.
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: اطالعات الزم برای برقراری تماس-٣
تماس با موسسات

•

Office français de protection des réfugiés et apatrides: http://www.ofpra.gouv.fr/
Cours nationales du droit d'asile: http://www.commission-refugies.fr/
سازمانھايی که به پناھجويان کمک میکنند

•

:کمکھای حقوقی
Amnesty International: http://www.amnesty.fr/index.php/amnesty
L'Anafé, National Association for Border Assistance to Foreigners (waiting area):
http://www.anafe.org/index.php
La Cimade (NGO working with refugees): http://www.cimade.org/
Le Gisti (information and support group specialising in law): http://www.gisti.org/index.php
Human Rights League: http://www.ldh-france.org/-Etrangers:مسکن و اخذ تابعيت

Forum Réfugiés (Refugees Forum) : http://www.forumrefugies.org/
- Livret d’accueil du demandeur d’asile en sept langues (welcome pack for asylum seekers in
seven languages)
- Guide du demandeur d’asile (versions française, anglaise et russe) (asylum seekers guide in
French, English and Russian)
- Fiches techniques apportant des informations sociales (practical information on social issues)
France Terre d'Asile (NGO working with asylum seekers and refugees): http://www.france-terreasile.org/
La Maison des journalistes (The House of journalists shelters journalists for six months) :
http://www.maisondesjournalistes.org/

اطالعات تماس برای درخواست پناھندگی در ديگر کشورھای اروپايی
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( شبکه يا سازمانی است که با ھدف ترويج حمايت ازECRE) اعضای شورای اروپايی در امور پناھندگان و تبعيدیھا
www.ecre.org :پناھندگان در اروپا و کمک به آنھا تاسيس شده است
آلمان

•

:تماس با موسسات
−Federal Office for Migration and Refugees: www.bamf.de
:سازمانھايی که به پناھجويان کمک میکنند
− Pro Asyl: www.proasyl.de
− Refugee Council: www.fluechtlingsrat-berlin.de
بلژيک

•

:تماس با موسسات
− Office for foreigners in Belgium: http://www.dofi.fgov.be/fr/1024/frame.htm
:سازمانھايی که به پناھجويان کمک میکنند
− Coordination and Initiatives for Refugees and Foreigners (CIRE) : http://www.cire.irisnet.be/
− CIRE practical guide: http://www.cire.irisnet.be/ressources/guides.html
اسپانيا

•

:تماس با موسسات
− Office of Asylum and Refugees (OAR): http://www.mir.es/SGACAVT/extranje/asilo_refugio/
:سازمانھايی که به پناھجويان کمک میکنند
− Spanish Committee for the Aid of Refugees (CEAR) : http://www.cear.es/index.php
− Accem (Spanish Catholic Commission on Migration): http://www.accem.es/
انگليس

•

:تماس با موسسات
− UK Border Agency (UKBA): http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/asylum/
:سازمانھايی که به پناھجويان کمک میکنند
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− Refugee Council: http://www.refugeecouncil.org.uk/
Guide in several languages: http://languages.refugeecouncil.org.uk/
− Refugee Action: http://www.refugee-action.org.uk/
Guide to applying for asylum 1: http://www.refugeeaction.org.uk/RAP/asylum_application1.aspx
Guide to applying for asylum 2: http://www.refugeeaction.org.uk/RAP/asylum_application2.aspx
− Exiled Journalists' Network (EJN): http://www.exiledjournalists.net/
ايتاليا

•

:تماس با موسسات
− Territorial Commission for the Recognition of Refugee Status:
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/asilo/
− Central Service for Protection of Refugees: http://www.serviziocentrale.it.
:سازمانھايی که به پناھجويان کمک میکنند
− Italian Council for Refugees: www.cir-onlus.org
− Caritas : http://www.caritas.it/templates/0/Benvenuti.asp
سوئد

•

:تماس با موسسات
− Migrationsverket: www.migrationsverket.se/
:سازمانھايی که به پناھجويان کمک میکنند
− Caritas: http://www.caritas.se/
− Network of Asylum and Refugee Support Groups (FARR) : http://www.farr.se/
سوئيس

•

:تماس با موسسات
− Federal Office for Migration: http://www.bfm.admin.ch/bfm/fr/home.html
:سازمانھايی که به پناھجويان کمک میکنند
− Swiss organisation for assisting refugees (OSAR):
http://www.fluechtlingshilfe.ch/?set_language=fr
− Guide for asylum seekers: http://www.fluechtlingshilfe.ch/aide/refugies
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درخواست پناھندگی در آمريکای شمالی

کانادا و آمريکا توافقنامهای را امضا کردهاند که بر اساس آن ھر پناھجويی که پيش از ورود به کانادا وارد آمريکا شود ،بايد در آمريکا
درخواست پناھندگی کند و بالعکس.
 -١درخواست پناھندگی در کانادا
بر اساس قانون حمايت از مھاجرت و پناھندگی کانادا ) (IRPAکسی که به دنبال تقاضای پناھندگی در کانادا است میتواند بهعنوان يک
پناھجو يا شخصی که نيازمند حمايت است ،درخواست کمک و حمايت کند.
پناھنده عادی کسی است که از کشوری که مليت آن را دارد خارج شده و داليل روشنی برای ھراس از تعقيب قضايی و آزار و شکنجه
بهخاطر نژاد ،مذھب ،مليت ،عضويت در گروهھای خاص اجتماعی يا عقايد سياسی خود دارد .اين عنوان به کسانی اطالق میشود که
حمايت از آنھا در داخل کشور خودشان ممکن نيست و يا خودشان بهخاطر ھراسھای شخصی تمايلی به درخواست حمايت از شخص يا
نھادی در کشور خود ندارند .در صورتی که فردی مليت کشور خاصی را نداشته باشد ،برای پناھندگی بايد کشوری را که بنا به عادت
در آن اقامت دارد ترک کند.
»گروه خاص اجتماعی« شامل گروهھايی است که با شخصيتی ذاتی و يا تغييرناپذير شناخته میشوند ،گروهھايی که به داليل کامال
مشخص در زمينه حقوق و شان انسانھا فعاليت میکنند ،يا گروهھايی که بهصورت داوطلبانه در زمينهھايی فعاليت میکنند که به داليل
تاريخی غيرقابل تغيير است .مردان و زنان ھمجنسگرا ،فعاالن حقوق بشر ،زنانی که مورد تجاوز قرار گرفتهاند و اعضای اتحاديهھا
را میتوان بهعنوان مثالھايی از گروهھای اجتماعی ذکر کرد.
شخصی که نياز به حمايت دارد کسی است که در کانادا حضور دارد و خروجاش از اين کشور ممکن است او را در معرض شکنجه،
رفتار نامتعارف و يا مجازات نامتعارف قرار دھد يا جانش را با خطری جدی مواجه کند ،اگر:
 -شخص بهخاطر ھراسی که از وضعيت پيشرو دارد ،قادر يا مايل به درخواست حمايت در وطن خود نباشد
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 خطری که فرد را تھديد میکند در ھمه نقاط آن کشور متوجه مردم نباشد و خطری نباشد که عموم مردم آنھمواره با آن مواجهاند
 خطری که فرد را تھديد میکند از جنس احکام قانونی )حبس ،جريمه و  (...نباشد ،مگر اينکه اين چنيندر تناقض آشکار با استانداردھای بينالمللی باشند
 -خطر مورد ادعای فرد بهخاطر ناتوانی کشور مبدا در فراھم کردن مراقبتھای بھداشتی و پزشکی نباشد

کشور
حکمھايی

فردی که بهعنوان »پناھنده عادی« و يا »شخص نيازمند حمايت« شناخته شود ،بعدا میتواند تقاضای خود را برای اقامت دائم در کانادا
و در نھايت شھروندی اين کشور ارائه کند.
 -١.١درخواست حمايت از پناھجو چگونه بايد تنظيم و ارائه شود؟
برای درخواست حمايت از پناھجو ،بسيار ضروری است که پيش از روبرو شدن با يکی از افسرھای امور مھاجرت در يکی از مبادی
ورودی کانادا )از جمله نقاط مرزی ،فرودگاه يا بنادر دريايی( به يکی از مراکز مھاجرت کانادا )در داخل اين کشور( و يا به يکی از
دفاتر آژانسھای سرويس مرزی کانادا ) (CBSAمراجعه کنيد .ھر کسی که شھروند کانادا نباشد و از بازگشت به کشور خود نيز
ھراسان باشد ،میتواند درخواست پناھندگی کند .افسر مربوطه مصاحبهای با شخص متقاضی پناھندگی انجام خواھد داد ،مگر در
شرايطی که مطمئن شده باشد فرد متقاضی واجد شرايط ارائه درخواست پناھندگی نيست )بهعنوان مثال مواردی که فرد متقاضی
مرتکب جرايم جدی در کشور خود شده باشد( ،در غير اين صورت فرد را راھی بخش حمايت از پناھجويان در مرکز مھاجرت و
پناھندگی کانادا ) (IRBمیکنند .اگر افسر پرونده ظرف سه روز کاری تصميم خود را نگرفته باشد ،تقاضای فرد خود به خود برای
بررسی به  IRBارسال خواھد شد.
متقاضی پناھندگی بايد نشان دھد که تقاضای او واجد شرايط الزم برای ارسال به  IRBاست ،به عبارت ديگر بايد اثبات کند که شرايط
الزم برای پناھنده شدن را دارد .به اين منظور ،متقاضی بايد در جلسهای برای انجام مصاحبه »تاييد صالحيت« حاضر شود و بهطور
مختصر داليل مورد نظر خود برای تقاضای پناھندگی را توضيح دھد .در اکثر موارد »صالحيت« کسانی که در اين مصاحبهھا شرکت
میکنند برای پناھندگی تاييد میشود ،مگر اينکه متقاضی نتواند داليل قابل قبولی ارائه کند يا بهخاطر سوابق مجرمانه يا جنايت عليه
بشريت ،پذيرش او با خطرھايی ھمراه باشد.
اگر متقاضی واجد شرايط باشد و تقاضای او مورد پذيرش قرار گيرد ،او را به  IRBارجاع داده و اطالعات الزم در مورد روند
رسيدگی را در اختيارش قرار خواھند داد .اين اطالعات شامل يک »فرم اطالعات شخصی ) «(PIFخواھد بود که بايد ظرف  ٢٨روز
پر شود .اين فرم بايد بهصورت کامل پر شود و ھمه واقعيتھای مرتبط با تقاضای پناھندگی نيز بايد با دقت و صداقت کامل در آن ذکر
شود.
در ادامه به تشريح روند بررسی پرونده و حصول اطمينان از وضعيت پناھجو خواھيم پرداخت:
) PIFفرم اطالعات شخصی( مدرکی حياتی است .بخشھای اوليه آن شامل اطالعات بيوگرافيک متقاضی است .بخش دوم اين فرم،
بهخصوص سوال شماره  ٣١مربوط به داليل تقاضای پناھندگی يا »روايت شخصی« است .اين بخش ،قلب اين فرم است .اگر اين فرم با
دقت پر نشود و ھمه جزئيات مھم مرتبط با درخواست فرد را پوشش ندھد ،ممکن است پناھجو با پاسخ منفی روبرو شده و پايان کار،
مخالفت با درخواست او باشد.
پس از اينکه اين فرم ثبت شد ٢٨ ،روز از مصاحبه اوليه برای تاييد صالحيت گذشته است .روند رسيدگی به درخواست پناھندگی
ممکن است تقريبا  ٨تا  ١۴ماه به طول بينجامد .در طول اين مدت ،پناھجو فرصت دارد تا ھمه شواھد و مدارک مرتبط با درخواست
خود را جمعآوری کند .پناھجو تا  ٢٠روز پيش از بررسی نھايی فرصت دارد که اين مدارک را به زبان انگليسی يا فرانسه ،ارائه کند.
فقط مدارکی که به يکی از اين دو زبان باشند ،بررسی خواھند شد.
قاعدتا پس از مصاحبه اوليه ،متقاضيان رسما به عنوان »پناھجو« شناخته میشوند و تا زمانی که در مدرک آنھا مورد تاييد قرار گرفته،
تحت پوشش موقت خدمات درمانی فدرال قرار میگيرند .پناھجويان پس از انجام معاينات پزشکی و تاييد سالمت جسمی و ارائه فرم
 PIFاجازه کار نيز خواھند داشت.
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وقتی زمان رسيدگی به پرونده فرا رسيد ،يکی از اعضای بورد ) (IRBکه افسر تصميمگيرنده در مورد پرونده است ،پس از انجام
مصاحبه نھايی ،میتواند پاسخ مثبت يا منفی به درخواست پناھجو بدھد .ممکن است اين عضو بورد پس از رسيدگی به پرونده ،تصميم
نھايی خود را بهصور ت کتبی ظرف يک تا سه ماه پس از پايان روند رسيدگی ،برای پناھجو ارسال کند.
 -١.٢اشارات و راھکارھا؛ اطالعات مفيد برای پناھجويان
صحت و باورپذير بودن ادعاھای پناھجويان مساله بسيار مھمی است .برخی از عواملی که ممکن است اعتبار ادعاھای شما را زير
سوال ببرند عبارتاند از:
 وجود تناقض در اطالعاتی که پناھجو در مراحل مختلف رسيدگی به پرونده در اختيار دولت کانادا قرار میدھد تاخير در اقدام برای تقاضای پناھندگی پس از ورود به کانادا بازگشت  -ھرچند کوتاه  -فرد به کشوری که مليتاش را دارد ،بهرغم اذعان به وجود خطر و تھديد در آن کشور ناکامی در پناھنده شدن به ديگر کشورھای امنی که پناھجو پيشتر به آنجا سفر کرده يا در راه رسيدن به کانادا در آنجاپيش از آمدن به
اقامت داشته است )نکته :کانادا توافقنامهای را با آمريکا امضا کرده است که بر اساس آن ،پناھجويانی که
کانادا وارد آمريکا میشوند ،ب ايد در ھمان کشور تقاضای پناھندگی کنند(
 فقدان مدارکی که قاعدتا فرد میتوانست بدون بهخطر انداختن زندگی خود يا ديگران به آنھا دست پيدا کند اينکه پناھجو در کشور خود ھيچ تالشی برای تامين »محافظت رسمی« از طريق پليس يا سازمانھای حقوق بشرینکرده باشد ،مگر اينکه بتواند برای اجتناب از اين کار داليل قانعکنندهای ارائه کند
 اينکه پناھجو در سطح محلی يا بينالمللی ھيچ تالشی برای تامين »محافظت غيررسمی« مثال از طريق NGOھاھم نکرده باشد
برای جلوگيری از بروز مشکالت رايجی که عموما منجر به مخدوش شدن اعتبار اظھارات شما خواھد شد ،بسيار مھم است که مواردی
را که ذکر کرديم ،ھمواره به خاطر داشته باشيد .گذشته از اين ،در اين موارد نيز دقت الزم را داشته باشيد:
تا آنجا که ممکن است در ھنگام پر کردن فرمھا و پاسخگويی به پرسشھای مقامات مھاجرت ،با دقت عمل کنيد .بهعنوان مثال اگر از
شما پرسيدند که چه زمانی به يک کشور خاص سفر کرديد ،حتما دوباره تاريخ سفرتان را از روی پاسپورت چک کنيد ،نه اينکه بر
اساس حدس و گمان بالفاصله پاسخ دھيد .حافظه ھيچکسی بینقص نيست .اگر در مورد تاريخی مطمئن نيستيد ،بنويسيد يا بگوييد
»تقريبا .«...
سعی کنيد ھمه مسائل مرتبط به وضعيت خود را بازگو کنيد .زمانی که فرمھا را پر میکنيد يا به سواالت شفاھی پاسخ میدھيد ،اگر
واقعيتھای مھم در مورد وضعيت خودتان را از قلم بياندازيد ،ممکن است بعدھا با مشکل مواجه شويد و اظھارات شما نامعتبر جلوه
کند.
پيش از آنکه وطنتان را ترک کنيد ،سعی کنيد تا جايی که امکان دارد اسناد و مدارکی را که به تھيه پرونده شما کمک میکنند،
جمعآوری کنيد .اگر بتوانيد برای ھر چيزی که بيان میکنيد مدرکی ارائه دھيد ،وضعيت شما ايدهآل خواھد بود .اين مساله قابلدرک
است که تھيه برخی از مدارک ممکن است با خطراتی ھمراه باشد ،اما ھمه تالشتان را بکنيد تا مدارک و شواھدی را که به آسانی به
دست میآيند ،به ھمراه داشته باشيد .ارائه اصل مدارک بھترين حالت ممکن است .گزارشھای پزشکی ،مقاالت منتشر شده در
روزنامهھا ،عکسھا ،گزارشھای پليس که نشاندھنده تالشھای شما برای کسب حمايت و محافظت در کشور خودتان باشد ،کارتھای
شناسايی که مويد ھويت شما باشد ،مدارک تحصيلی و گواھی گذراندن دورهھای تخصصی ،معرفینامه از طرف کارفرمايان و اصل
مقاالتی که نوشتهايد ،از جمله مدارکی است که میتواند به تھيه پروندهای منسجمتر کمک کند .اگر نامهھايی از طرف دوستان ،اعضای
خانواده ،ھمکاران و  ...به ھمراه داريد که تاييد کننده اظھارات شما است ،بھترين کار اين است که آنھا را به ھمراه يک کپی از کارت
شناسايی نويسنده نامه )بهعنوان مثال کپی صفحه اول پاسپورت( ارائه کنيد.
چند نکته مھم:
 بهعنوان يک روزنامهنگار ،ھمه شواھد و مدارکی را که میتواند فعاليتھای شما در زمينه روزنامهنگاری را تاييد کند ،جمعآوریکنيد :مقاالت منتشر شده ،عکسھا و ھمچنين اطالعاتی درباره رسانهھايی که در آن مشغول به کار بوديد.
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 اگر با خطر خاصی روبرو نمیشويد ،وضعيت خود را به اطالع سازمانھای معتبر و مطمئن )مانند گزارشگران بدون مرز وسازمانھای بينالمللی حقوقبشری( برسانيد و از آنھا درخواست کمک کنيد.
 پيشينه اتفاقات خطرناکی که برای شما رخ داده است را ارائه کنيد :تھديدھا ،تماسھای تھديدآميز يا نامهھايی که به شما يا رسانهای کهدر آن مشغول به کار بوديد ارسال شد.
 پيش از ورود به کانادا ،يا زمانی که وارد اين کشور شديد ،در پی مشاوره تخصصی حقوقی باشيد .يک متخصص در امور حقوقیمیتواند به تقويت پرونده شما تا حد ممکن کمک کند و از ضعفھای آن بکاھد.
 به توصيهھای افراد غيرمتخصص اعتنا نکنيد .بسياری از دوستان ،اعضای گروهھای فرھنگی و  ...وقتی پيشنھادھايی مطرحمیکنند ،ھدفی جز کمک به شما ندارند .اما به ھر حال ،اتکا به پيشنھاداتی از اين دست بدون آنکه توسط فردی متخصص مورد تاييد
قرار گيرد ،ممکن است پيامدھای نامطلوبی به ھمراه داشته باشد.
 به بصيرت خود تکيه کنيد .اگر توصيهھای کسی  -حتی اگر فردی متخصص باشد  -به نظرتان سوالبرانگيز و يا غيراخالقی است ،بهگزينهھای ديگر فکر کنيد .اگر به نظر شما مشاور حقوقیتان به اندازهای که بايد وقت صرف پرونده شما نمیکند ،سعی کنيد از خدمات
شخص ديگری بھره ببريد.
 مطمئن شويد که مسائل را خوب درک میکنيد و آنچه میگوييد ھم توسط مسئوالن پرونده درک میشود .ھيچکس وضعيت شما رابھتر از خودتان نمیشناسد .ابھامات را روشن کنيد و وقتی نسبت به چيزی ترديد داريد ،سوالھايی را که در ذھن داريد ،مطرح کنيد.
 ھيچ اطالعاتی را از وکيل يا مشاور مھاجرت خود دريغ نکنيد .سخن گفتن در مورد بعضی مسائل مشخص ممکن است بسيار دشوارباشد ،ممکن است شما از بيان موضوعی شرم داشته باشيد ،اما بهھر حال بسيار مھم است که وکيل و يا مشاور شما تا جايی که امکان
دارد اطالعات ممکن را در اختيار داشته باشد تا بتواند به بھترين نحو از منافع شما دفاع کند.
 سعی کنيد از حمايت گروهھای مختلف بھرهمند شويد .افراد و ھمينطور خدمات بسياری در کانادا وجود دارند که فلسفه وجودیشانکمک به شما است.
 -١.٣در طول اين فرايند:
در طول فرايند اقدام برای پناھندگی ،در يک دوره کوتاه )دو تا چھار ھفتهای( پناھجو بهصورت رسمی به اين عنوان شناخته نمیشود.
پناھجو به دفتر رسمی مربوطه میرود و میگويد قصد دارد تقاضای پناھندگی بدھد.
به محض اينکه پناھجو مدرک معتبری در دست داشته باشد که نشان دھد او تقاضای پناھندگی کرده است ،آنگاه متقاضی و نيز
خانوادهاش در صورت نياز ،مجاز به درخواست کمکھای اجتماعی خواھند بود .تا زمانی که فرم  PIFارائه و ثبت نشده ،پناھجو
اجازه کار ندارد ،اما پس از آن میتواند برای کسب اجازه کار نيز درخواست خود را ارائه کند .صدور اجازه کار ممکن است تا سه ماه
پس از ثبت  PIFبه طول بينجامد .در طول اين مدت اگر پناھجو منابع شخصی برای تامين ھزينهھای زندگی نداشته باشد ،از کمکھای
اجتماعی بھرهمند خواھد شد .بهندرت میتوان تنھا با استفاده از کمکھای اجتماعی ھم بھای اجاره مسکن و ھم ھزينهھای خوراک و ...
را پرداخت .اين مبلغ با در نظر گرفتن تعداد اعضای خانواده پرداخته میشود .يک فرد مجرد ،ماھانه تقريبا  ۶٠٠تا  ٧٠٠دالر برای
تامين ھزينهھای زندگی خود دريافت میکند .چندين سازمان محتلف در کانادا وجود دارند که منابع ديگری ھم در اختيار پناھجويان
قرار میدھند .در ونکوور ،سازمانھايی وجود دارند که ھزينهھای خوراک و پوشاک و اسباب زندگی را ھم میپردازند .سازمانھای
ديگری ھم ھستند که ھزينه خدمات درمانی و اسکان پناھجويان را میپردازند.
کالسھای رايگان زبان انگليسی ھم برای پناھجويان وجود دارد .اگر پناھجو قصد شرکت در اين کالسھا را داشته باشد ،بايد
درخواست اجازه تحصيل کند.
کمکھای ديگری ھم به پناھجويان میشود تا بتوانند ھزينهھای وکيل را بپردازند تا او پيگيری پرونده را بر عھده بگيرد .ھمچنين
مبالغی ھم برای مترجمان میپردازند .در ھر صورت ،بهخاطر محدوديتھای بودجه ،کمکھای حقوقی در کانادا فقط در موارد خاص
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ارائه میشود .پس از کاھش بودجهھای اخير ،اوائل فوريه سال جاری به بسياری از افراد گفته شد که بودجه الزم برای پرداختن
ھزينهھای حقوقی آنھا وجود ندارد .اکنون بسياری از پناھندگان بايد خودشان ھزينهھای وکيل يا مشاور را تقبل کنند.
 :١-۴پس از پايان اين فرايند:
کسانی که بهعنوان پناھنده پذيرفته شدند ،میتوانند بهصورت رايگان در کالسھای زبان انگليسی در سطح مقدماتی شرکت کنند و اگر
ھمچنان نيازمند کمک باشند ،ارائه کمکھای اجتماعی به آنھا ادامه خواھد يافت .بعضی از سازمانھا مسکن آنھا را تامين خواھند کرد
و بعضی ديگر مھارتھای الزم برای پيدا کردن شغل را به آنھا خواھند آموخت.
پناھندگان بايد چندی بعد برای اقامت دائم اقدام کنند و اين فرايند ممکن است بين  ۶تا  ١٢ماه به طول بينجامد .پيش از دريافت اجازه
اقامت ،پناھنده بايد اجازه کار يا تحصيل در آن کشور را بگيرد.
پناھندگانی که پس از دريافت اجازه کار مشغول به کار میشوند ،حقوقی برابر با ساير کارگران در کانادا خواھند داشت .اين حقوق
شامل جبران خسارات آنھا در طول کار و بيمه بيکاری است .زمانی که مشغول به کار شدند ،میتوانند برای اينکه تحت پوشش خدمات
درمانی منطقهای قرار گيرند نيز درخواست خود را ارائه کنند.
 -١.۵لينکھا و اطالعات تماس:
Canadian Council for Refugees:
http://www.ccrweb.ca/eng/engfront/frontpage.htm
NGOھايی که به پناھندگان کمک میکنند:
Vancouver area
)Immigrant Services Society of BC (ISS
530 Drake Street
Vancouver, BC V6B 2H3
Phone: (604) 684-7498
E-mail: settlemt@issbc.org
)Inland Refugee Society of BC (Inland
101 – 225 East 17th Avenue
Vancouver, BC V5V 1A6
Phone: (604) 873-6660
E-mail: irsbc@telus.net
)Mennonite Central Committee (MCC
660 East 51st Avenue
Vancouver, BC V5X 1C9
Phone: (604) 325-5524
E-mail: admin@mccbc.com
MOSAIC
(Multilingual Orientation Services Association
)for Immigration Communities
1720 Grant Street, 2nd floor
Vancouver, BC V5L 2Y7
Phone: (604) 254-9626
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OPTIONS
Multilingual Help Line
100 – 6846 King George Highway
Surrey, BC V3W 4Z9
Phone: (604) 572-4060
)Storefront Orientation Services (SOS
360 Jackson Avenue
Vancouver, BC V6A 3B4
Phone: (604) 255-4611 (Spanish) or
)(604) 253-8859 (Chinese
E-mail: director@sosrefugee.org
SUCCESS
(United Chinese Community Enrichment
)Services
Phone: (604) 684-1628 (Downtown Vancouver
)office
)(604) 468-6100 (Tri-city office
)(604) 270-0077 (Airport Reception Centre
Surrey-Delta Immigrant Services Society
1107 – 7330 137th Street
Surrey, BC V3W 1A3
Phone: (604) 597-0205
Vancouver Association for Survivors of
)Torture (VAST
2618 East Hastings Street
Vancouver, BC V5K 1Z6
Phone: (604) 299–3539
E-mail: care@vast-vancouver.ca
 -٢درخواست پناھندگی در آمريکا
اياالت متحده تالش میکند تا با اعطای پناھندگی به کسانی که در کشور خود بهخاطر مذھب ،مليت ،عضويت در گروهھای خاص
اجتماعی و يا عقايد سياسی تحت آزار و شکنجه قرار دارند ،از آنھا حمايت کند .ھيچ تضمينی برای موفقيت وجود ندارد و پذيرش
درخواست پناھندگی ممکن است ھم از نظر ماھيت و ھم از نظر پيچيدگی فرايند ،دشوار باشد .در سال  ٢٠٠٧در مجموع  ٢۵٢٧٠نفر
بهعنوان پناھنده در آمريکا پذيرفته شدند )اين رقم نسبت به  ٢۶٢٠٧نفری که در سال  ٢٠٠۶پذيرفته شدند کمتر است و نسبت به سال
 ٢٠٠١که  ٣٩٠٢۶نفر پذيرفته شدند ،اختالف فاحشی دارد (.بيشترين تعداد پناھندگان به آمريکا از کشورھايی نظير چين ،کلمبيا،
ھائيتی و ونزوئال بودند.
آنچه در پی میآيد مروری است بر فرايند پناھندگی در آمريکا .اگر شما در صدد اقدام برای پناھندگی در آمريکا ھستيد و از آزار و
شکنجه شدن در کشور خود میترسيد ،با دقت نکتهھای زير را مطالعه کنيد.
 -٢.١مقدمات و شرايط الزم
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 عنوان پناھنده به کسانی اطالق میشود که در داخل خاک آمريکا يا يکی از مبادی ورودی اين کشور ھستند و داليل قانعکنندهای برایھراس از آزار و شکنجه بهخاطر نژاد ،مذھب ،مليت ،عضويت در گروهھای خاص اجتماعی و يا عقايد سياسی در کشور خود دارند.
 روزنامهنگارانی که درخواست پناھندگی میکنند معموال به دليل »عضويت در يکی از گروهھای خاص اجتماعی« و يا »عقايد سياسیخود« اقدام به اين کار میکنند.
 کسانی که قصد دارند از آمريکا از طريق فرايند »مثبت« )که در مقايسه با فرايند »تدافعی« با چالشھای کمتری روبرو خواھد شد(درخواست پناھندگی کنند ،لزوما نبايد بهصورت قانونی وارد اين کشور شده باشند.
 حتی اگر اعتبار ويزای شخص به پايان رسيده باشد يا بهصورت قانونی در آمريکا نباشد ،تا يک سال پس از ورود به آمريکا میتوانددرخواست پناھندگی خود را ارائه کند.
 پناھنده میتواند خانوادهاش )ھمسر و فرزندانش( را ھم به آمريکا بياورد و به محض اينکه درخواست پناھندگی وی پذيرفته شد،میتواند برای آنھا ھم اجازه اقامت قانونی بگيرد.
 دو وزارتخانه آمريکا ،وزارت کشور ) (DHSو وزارت دادگستری ) (DOJمسئوليت نظارت بر جوانب گوناگون فرايند پناھندگی رابر عھده دارند و اين مساله ممکن است فرايند پناھندگی را تا اندازهای دشوار و پيچيده کند .وزارت کشور پاسخ پرسشھای متداول
) (FAQرا فراھم میکند و وزارت دادگستری واقعيتھای مرتبط با پرونده را ارائه میکند.
 معيار اساسی برای پذيرش فرد بهعنوان پناھنده وجود »داليل قانعکننده برای ھراس از آزار و شکنجه« به خاطر عضويت وی دريکی از بخشھای پنجگانه )نژاد ،مذھب ،مليت ،عضويت در يکی از گروهھای خاص اجتماعی و عقايد سياسی( در کشوری است که
مليت آن را دارد.
 کسانی که افراد ديگری را تحت آزار و شکنجه قرار داده باشند ،کسانی که مرتکب جرايم غيرسياسی شده باشند ،خطری را متوجهآمريکا کرده باشند و پيش از ورود به آمريکا در کشوری ديگر »کامال متسقر شده باشند« ،نمیتوانند در آمريکا درخواست پناھندگی
کنند )وزارت کشور با دقت پيشينه افراد را بررسی میکند و چکھای امنيتی مربوط به ھمه متقاضيان پناھندگی را انجام میدھد تا
اطمينان حاصل کند که ھيچيک از آنھا ارتباطی با جرايم سازمانيافته و سازمانھای تروريستی ندارند(.
 تفاوت ميان پناھنده و پناھجو اين است که پناھندگان در زمان اقدام برای پناھندگی  -بهصورت قانونی يا عيرقانونی  -در خاک آمريکايا در يکی از مبادی ورودی اين کشور ھستند ،اما پناھجويان از خارج از آمريکا و با مراجعه به سفارتخانه يا کنسولگری اين کشور،
برای پناھندگی اقدام میکنند .زمانی که آمريکا تصميم بگيرد به پناھجويی اجازه ورود به آمريکا را بدھد ،پيش از ھرچيز امکان اسکان
او فراھم خواھد شد و فرد عالوه بر آنکه در ميان اجتماعی از افراد مشابه در آمريکا مستقر میشود ،کمکھايی را برای يافتن شغل در
اين کشور ھم دريافت خواھد کرد .تمرکز اين مطلب بر پناھندگان است ،نه پناھجويان.
 -٢.٢فرايند پناھندگی مثبت
 ھر کسی از زمان ورود به خاک آمريکا ،تا يک سال فرصت دارد که برای پناھندگی اقدام کند .اگر بيش از يک سال از زمان ورودشخص گذشته باشد ،بايد توضيحات روشنی در مورد شرايط فوقالعاده يا تغيير شرايط که از داليل احتمالی تاخير فرد ھستند ،به دولت
ارائه شود تا فرد بتواند پناھنده شود.
 فرم اوليه درخواست پناھندگی ،فرم  I-589است .راھنمای اين فرم  ١١صفحه و فرم تقاضا  ١٢صفحه است. در صورت امکان پناھنده بايد با وکيلی در تماس باشد که او را در طول اين فرايند راھنمايی کند؛ از ارائه فرم تقاضای پناھندگیگرفته تا ابالغ تصميم نھايی .چون اين فرايند کمی پيچيده و شايد گيجکننده است و بيشتر افراد پس از اعالم تصميم نھايی مبنی بر رد
پرونده و خروج از کشور ،فرصت ديگری برای ارائه تقاضای پناھندگی خود نخواھند داشت ،در اختيار گرفتن يک وکيل و باسابقه و
متبحر اکيدا توصيه میشود )در پايان اين مطلب به برخی از جاھايی که میتوان برای در اختيار گرفتن وکيل به آنھا مراجعه کرد،
اشاره شده است(.
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 زمانی که شخص متقاضی پناھندگی فرم  I-589را در خدمات مھاجرتی و شھروندی اياالت متحده ) (USCISثبت کرد ،اين آژانسزمانی را برای مصاحبه با افسر پرونده تعيين خواھد کرد که معموال ظرف  ۴٣روز پس از ثبت فرم خواھد بود ،اگرچه گاه بيش از اين
مدت به طول میانجامد.
 مصاحبه با افسر پرونده معموال در حدود يک تا دو ساعت به طول میانجامد .تمرکز اين مصاحبه بيش از ھرچيز بر اطالعات ارائهشده توسط شما و مدارکی است که برای تاييد گفتهھای خود در فرم  I-589ارائه کردهايد .افسر پرونده اطالعات معتبری که متضمن
پذيرش درخواست پناھندگی است را مد نظر قرار داده و بر نتاقضھای احتمالی موجود در مدارک ارائه شده تمرکز خواھد کرد.
 امکان حضور وکيل در جلسه مصاحبه وجود دارد و اگر متقاضی پناھندگی قادر به مکالمه به زبان انگليسی نباشد ،میتواند با يکمترجم معتبر در جلسه مصاحبه حاضر شود.
 افسر پرونده تا  ١۴روز پس از انجام مصاحبه تصميم نھايی را خواھد گرفت. اگر افسر پرونده با درخواست پناھندگی موافقت نکند ،وضعيت ادامه اين فرايند برای متقاضی پناھندگی بسته به اينکه اجازه اقامتقانونی در آمريکا را داشته باشد يا نه ،دو حالت متفاوت خواھد داشت:
 -١متقاضيانی که بهصورت قانونی در آمريکا بهسر میبرند ،برگه »اعالم رای منفی« را دريافت خواھند کرد و پس از آن اين فرصت
را خواھند داشت که برای آندسته از داليلی که منجر به اتخاد تصميم رد درخواست پناھندگی توسط افسر شده است ،توضيحات بيشتری
ارائه کنند .اگر اين اقدام ھم با ناکامی مواجه شود ،متقاضی نمیتواند دوباره برای پناھندگی اقدام کند ،مگر اينکه با داليل متقن نشان
دھد که وضعيت در کشورش دستخوش تغييراتی شده است.
 -٢پرونده متقاضيانی که اقامتشان در آمريکا بهصورت قانونی نباشد ،بالفاصله برای »بررسی مجدد« به دادگاه مھاجرت ارسال
خواھد شد.
 -٣ھر يک از فرايندھای فوقالذکر ممکن است نزديک به شش ماه به طول بينجامد.
رسيدگی به پرونده توسط دادگاه مھاجرت خود به خود انجام خواھد شد .پرونده متقاضيان »پناھندگی مثبت« که درخواستشان برای
پناھندگی توسط افسر پرونده رد شده است ،به دادگاه مھاجرت ارسال میشود .بر خالف مصاحبه با افسر پرونده ،روند رسيدگی به
پرونده در اين دادگاه پيچيدهتر و دشوارتر خواھد بود .وکيلی از طرف دولت ،استداللھای خود را برای مخالفت با تقاضای پناھندگی
فرد ارائه خواھد کرد .به متقاضيان پناھندگی اکيدا توصيه میشود که با يک وکيل متخصص و شناختهشده در دادگاه مھاجرت حاضر
شوند.
نکته :در سال  ٢٠٠٧دادگاه مھاجرت  ۵۴٩۵٧پرونده دريافت کرد که از ميان آنھا با درخواست پناھندگی  ١٢٨٠٧نفر موافقت شد و
 ١۴٨۵٠پرونده نيز مجددا رد شد )رسيدگی به بقيه پروندهھا ھم يا متوقف شد و يا متقاضيان از پيگيری پرونده صرفنظر کردند(.
 ھريک از طرفين که در دادگاه مھاجرت بازنده باشند  -چه متقاضی پناھندگی و چه دولت  -اين حق را دارند که درخواست تجديد نظرخود را به مرکز بررسی پروندهھای مھاجرت ) (BIAارائه کنند .اين مرکز تصميمات دادگاه مھاجرت را مورد بررسی قرار میدھد.
درخواست تجديد نظر از اين مرکز بايد حداکثر  ٣٠روز پس از اعالم تصميم دادگاه مھاجرت ،به آن ارائه شود .اگر تصميم نھايی BIA
ھم مبنی بر رد درخواست پناھندگی بود ،متقاضی پناھندگی  ٣٠روز فرصت دارد که در دادگاه فدرال خواستار تجديد نظر شود.
 -٢.٣فرايند پناھندگی تدافعی
 پناھندگی »تدافعی« مختص زمانی است که فرد بدون مدارک الزم برای ورود قانونی به کشور ،وارد يکی از مبادی ورودی میشوديا در حالی که بهصورت غيرقانونی در آمريکا است ،توسط مقامات مربوطه بازداشت میشود و پس از آن برای دفاع از خود در برابر
خروج اجباری از کشور ،درخواست پناھندگی میکند.
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 زمانی که متقاضی پناھندگی وارد يکی از مبادی ورودی شد ،يا در داخل خاک آمريکا بازداشت شد ،بايد توضيح دھد که بهخاطرھراس از آزار و شکنجه در وطن خود ،به دنبال پناھندگی است .مقامات آمريکايی ،متقاضی پناھندگی را برای بررسی »اعتبار
ھراس« وی ،به يکی از افسرھای مسئول در امور پناھندگان ارجاع میدھند.
 در بررسی »اعتبار ھراس« متفاضی پناھندگی ،افسر مربوطه تالش میکند تا بفھمد که ھراس پناھجو از آزار و شکنجه )بر اساسبخشھای پنجگانه( در وطن خود باورپذير و واقعی است ،يا نه.
 اگر افسر مربوطه اطمينان حاصل کند که ھراس پناھجو واقعی است ،پرونده را برای بررسی دقيق به دادگاه مھاجرت ارسال خواھدکرد .رسيدگی به پرونده در اين دادگاه بسيار سختگيرانه است )وکيلی در دادگاه حضور دارد که استداللھای خود را برای مخالفت با
تقاضای پناھندگی فرد ارائه میکند) (.اين ھمان دادگاه مھاجرتی است که متقاضی پناھندگی »مثبت« ھم در جريان بررسی پرونده
ممکن است به آن ارجاع شود .تنھا تفاوت ميان اين دو فرايند در اين است که متقاضی پناھندگی »تدافعی« بر خالف متقاضی پناھندگی
»مثبت« مرحله اول مصاحبه با افسر پناھندگی را که بهمراتب آسانتر و تاثيرگذارتر است ،ندارد و به جای آن مرحله بررسی »اعتبار
ھراس« را پيشرو دارد که يا درخواستاش رد میشود و يا پروندهاش به دادگاه مھاجرت ارسال میشود(.
 اگر افسر مربوطه مطمئن شود که ھراس پناھجو بیمورد و نامعتبر است ،پناھجو میتواند از قاضی امور مھاجرت درخواست کند کهتصميم افسر پناھندگی را مورد بررسی قرار دھد.
 اگر پناھجو چنين درخواستی را مطرح نکند ،يا مطرح کند و قاضی امور مھاجرت ھم داليل وی برای ھراس از آزار و شکنجه راقابل قبول نداند ،آنگاه مجبور به خروج از آمريکا خواھد شد .اين فرايند نسبت به فرايند »مثبت« به مراتب سريعتر انجام میشود و
سختگيریھای بيشتری در مورد آن اعمال میشود ،بنابراين در چنين شرايطی در اختيار گرفتن يک وکيل باسابقه و شناختهشده،
بسياری ضروری است.
 درست ھمانند فرايند پناھندگی مثبت ،متقاضی پناھندگی تدافعی ھم میتواند پس از اعالم تصميم قاضی امور مھاجرت ،درخواستتجديد نظر خود را به مرکز بررسی پروندهھای مھاجرت ) (BIAارائه کند.
 در جريان اين فرايند ،ھمواره امکان اخراج متقاضی پناھندگی وجود دارد .پناھجو ممکن است در طول اين فرايند در بازداشت باشد يانباشد.
 -٢.۴توصيهھا و اطالعات مفيد
 ھرکسی شرايط خاص خود را دارد .ھر فردی پيش از خروج از کشور خود بايد بررسیھای الزم را انجام دھد تا مشخص شود آياراھی برای زندگی در سايه امنيت و به دور از تھديد در ھمان کشور وجود دارد يا نه .درخواست متقاضيان پناھندگی ممکن است
بهسادگی توسط افسر پرونده و يا قاضی مربوطه رد شود؛ آن ھم با اين استدالل که پناھجو میتوانست با زندگی در منطقهای ديگر از
کشور خود از آزار و شکنجه و تعقيب در امان بماند.
 شواھد و مدارک الزم در مورد تحت تعقيب و آزار قرار گرفتن خود را پيش از ھرچيز جمعآوری کرده و آنھا را به مکان امنی انتقالدھيد .بسياری از پناھجويان بدون آنکه ھيچ مدرک قانعکنندهای برای اثبات وضعيت خطرناکی که برایشان بهوجود آمده فراھم کنند،
کشور خود را ترک میکنند ،به ھمين خاطر تقاضای آنھا تنھا مبتنی بر اظھارات شخصی و مدارک ديگری است که در حالی که در
آمريکا ھستند میتوانند فراھم کنند .روزنامهنگاران پناھجو حتیاالمکان بايد از بروز چنين شرايطی جلوگيری کنند .بعضی از مدارکی
که روزنامهنگاران بايد تالش کنند بهھمراه داشته باشند ،عبارتاند از:
 -١شناسنامه يا کارت شناسايی رسمی ای که توسط دولت صادر شده است ،يا پاسپورت
 -٢کارت خبرنگاری
 -٣کپی گزارشھا و مقاالت يا مدارک مشابھی که مويد فعاليت شما بهعنوان يک روزنامهنگار باشد
 -۴مدرکی که نشان دھد شما در يک سازمان خبری مشغول به کار بوديد ،مانند آخرين فيش حقوقی يا ھر نوع گواھی اشتغال
 -۵ھر مدرکی که نشان دھد تحت آزار و تعقيب بودهايد ،مانند گزارش پليس ،گزارشھای پزشکی ،تصاويری از جراحتھای جسمی يا
تصاوير مدارکی که نمیتوانيد بهھمراه داشته باشيد ،شرح مکتوب ھمه تھديدھا يا اتفاقاتی که برايتان رخ داده
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 -۶گزارش وضعيت کشورتان از وزارت خارجه آمريکا و ھمينطور گزارشھای سازمانھای بينالمللی مانند گزارشگران بدن مرز،
ديدهبان حقوق بشر و  ...که نشانگر خطراتی باشد که پناھجويان در کشور خود با آن مواجهاند )اين از جمله مدارکی است که يک وکيل
بهراحتی میتواند برای پرونده شما فراھم کند(.
 اگرچه ھيچ قانون مشخصی در مورد نوع مدارکی که بايد ارائه شود وجود ندارد ،اگر قادر به ارائه مدارکی که بهآسانی بهدستمیآيند نباشيد )مانند گواھی اشتغال و  (...افسران پروندهھای پناھندگی معموال با شک و ترديد بيشتری با پرونده شما برخورد میکنند.
 متقاضی پناھندگی بايد پيش از مصاحبه ھمه مدارکی که به زبانی غير از انگليسی ھستند را توسط يک مترجم رسمی به انگليسیترجمه کند ،تا افسر پرونده اين مدارک را بپذيرد.
 اگر متقاضی پناھندگی میخواھد ھمسر و يا فرزندان خود را ھم به آمريکا بياورد ،بايد شناسنامه يا کارت شناسايی آنھا و نيز گواھیازدواج و عکسھايی از اعضای خانواده خود را در صورت امکان به ھمراه داشته باشد .ليست اسامی اعضای خانواده و ھمسر
متقاضی بايد در فرم  I-589و ديگر فرمھای الزم موجود باشد .اگر آنھا در طول فرايند پناھندگی به ھمراه پناھجو در آمريکا باشند و با
درخواست پناھندگی وی ھم موافقت شود ،حق پناھندگی شامل ھمسر و فرزندان نيز خواھد شد .اگر درخواست پناھندگی متقاضی
پذيرفته شود و ھمسر و فرزنداناش خارج از آمريکا باشند ،از طريق  USCISويزای آمريکا برای آنھا صادر خواھد شد.
در ھنگام پر کردن فرم ،به دقت فکر کنيد و به ھمه سواالت پاسخ دھيد .تقريبا ھمه افراد فقط يک بار فرصت درخواست پناھندگی
دارند ،بنابراين بسيار مھم است که اطالعات نوشته شده در فرم تا جايی که ممکن است دقيق ،کامل و جامع باشند .بهھيچوجه تاريخھا را
با حدس و گمان وارد نکنيد ،و اگر راھی برای بررسی دارد ھيچ چيزی را بدون بررسی وارد فرم نکنيد .اگر در مورد تاريخ دقيق يا
بازه زمانی خاصی مطمئن نيستيد ،حتما قيد »تقريبا« را ذکر کنيد .مطمئن شويد که به ھمه اطالعات و واقعيتھای مھم اشاره کردهايد و
پایبند اصل صداقت بودهايد .افزودن جزييات پس از ثبت فرمھا ممکن است موجب شود که افسر پرونده يا قاضی مربوطه به ديده ترديد
به آن بنگرند.
اگر به يکی از مبادی ورودی رسيدهايد ،يا بازداشت شدهايد ،از ھمان ابتدا صادقانه بگوييد که بهخاطر ھراس از تعقيب و شکنجه در
وطن خود ،میخواھيد پناھنده شويد .بسياری از افراد دوست دارند در مورد جزييات وضعيت خود با غريبهھا و ھمينطور مقامات
دولتی صحبت کنند .اگرچه اين موضوع کامال قابل درک است ،اما اين مقامات با توجه به توضيحات شما ،بالفاصله به قضاوت در
اينباره میپردازند که آيا آنچه میگوييد معتبر و قابل پذيرش است يا نه ،بنابراين از ھمان ابتدا صادق و دقيق باشيد.
متقاضيان پناھندگی »مثبت« وقتی فرم  I-589را پر کردند ،بايد آدرس خود را ھم ذکر کنند .مقامات مربوطه ممکن است از متقاضی
بخواھند اثبات کند که آدرس ارائه شده مربوط به ھمان محلی است که در آن زندگی میکند تا مطمئن شوند که پرونده آنھا توسط ھمان
حوزه قضايی مورد بررسی قرار میگيرد )اين نگرانی به اين خاطر است که برخی از افراد ممکن است وانمود کنند که در نقطهای
ديگر از آمريکا زندگی میکنند ،تا پروندهشان توسط يک حوزه قضايی خاص مورد بررسی قرار گيرد(.
در حالت کلی متقاضيان پناھندگی در طول مدتی که پروندهشان در دست بررسی است ،اجازه کار ندارند .متقاضيان پس از ثبت فرمھا و
مدارک مرتبط ،بايد  ١۵٠روز صبر کنند تا بتوانند برای دريافت اجازه کار اقدام کنند .پناھندگان از پرداخت  ٣۴٠دالر ھزينه ثبت
مدارک مجوز کار معافاند) .اگر پيش از گذشت  ١۵٠روز ،درخواست پناھندگی متقاضی پذيرفته شود ،شخص پناھنده میتواند
بالفاصله برای دريافت اجازه کار اقدام کند(.
خارج شدن از آمريکا در حالی که پرونده پناھندگی در دست بررسی است ممکن است موجب جلوگيری از ورود مجدد متقاضی به
خاک اين کشور شود .اگر پناھجو بخواھد به کشوری خارجی سفر کند ،پيش از آن بايد فرمی را پر کند و پيش از ترک کشور بايد
درخواست او مورد تاييد قرار گيرد.
 اگرچه در اختيار گرفتن وکالی قانونی بهھيچ وجه تضمين کننده موافقت با درخواست پناھندگی نيست ،اما احتمال پذيرشدرخواست پناھندگی کسانی که وکيلی در اختيار دارند ،بسيار بيشتر از ديگران است.
برای مشاورهھای حقوقی میتوانيد به منابعی که در پايان اين مطلب آمده است ،مراجعه کنيد.
 -٢.۵منابع:
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:پيدا کردن وکيل
American Immigration Lawyers’ Association (AILA)
“Lawyer Search” by language and location:
http://www.ailalawyer.com/
1-800-954-0254
AILA’s pro bono representation of asylum-seekers:
http://www.aila.org/content/default.aspx?docid=22153
U.S Dept. of Justice Exec. Office of Immigration Review Pro Bono Program
http://www.usdoj.gov/eoir/probono/probono.htm
State-by-state list of free or low-cost legal advice:
http://www.usdoj.gov/eoir/probono/states.htm
Human Rights First
http://www.humanrightsfirst.org/asylum/probono/probono.htm
: ارائه اطالعات و توصيهھا،خدمات حمايتی
U.S. Depart. of Health and Human Services (HHS)
Office of Refugee Resettlement provides relocation assistance, job placement, language training and
financial
and medical support to refugees. Many of these same services are available to people who have been
granted
asylum. Asylees can call the hotline (1-800-354-0365) or visit the following sites:
http://www.acf.hhs.gov/programs/orr/hotlines/asylee.htm
http://www.acf.hhs.gov/programs/orr/
Heartland Alliance (Based in Chicago, Ill.)
http://www.heartlandalliance.org/whatwedo/our-programs/legal-protections/
http://www.heartlandalliance.org/contactus.html
CAIR Coaltion (Pour les demandeurs domiciliés à Washington, D.C.)
http://www.caircoalition.org/
(202) 331-3320
ACLU Immigrants’ Rights Project
http://www.aclu.org/immigrants/gen/11663res20040806.html
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