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 همراهی يک شخص
 Dublin در روش
3نسخه  b - 11  2017سپتامبر  

 
 
هنگامی که يک فرد درخواست پناهندگی در فرانسه می کند، رفاه اثر انگشت خود را می گيرد و ابتدا اطمينان می 
دهد که فرد ديگر از يک کشور اروپايی عبور نکرده است، اگر قبال درخواست پناهندگی کرده است يا اگر او قبال 
سپس يک سفر اداری  .قرار می گيرد "DUBLIN وضع پناهندگی داده شده است، در اين حالت فرد در "روش
 .پيچيده آغاز می شود که از طريق آن فرد نياز به کمک دارد
 
 هدف اين سند توضيح روند روش است
 .و چگونه داوطلب می تواند به بهترين وجه به فرد کمک کند
 
 اين ژاک اوليون .اين سند توسط کميسيون "مهاجرت تبعيد" از بخش کويمپر ليگ حقوق بشر تهيه شده است
(CIMADE P.-O.) اين سند به معنای کامل نيست و نه به  .و فلورانس اسميت نيلسن دوباره خواند و اصالح شد
از آنجاييکه شيوه های پيش سازمانی به طور مرتب در حال تغيير است و از يک  .عنوان مستند سازی رسمی
ما همچنان سعی  .بخش به بخش ديگر متفاوت است، اگر شيوه هايی را که متفاوت است پيدا نکنيد، تعجب نکنيد
اگر می خواهيد  .خواهيم کرد که اين سند را به صورت منظم به روز رسانی کنيم، با توجه به تغييرات در قانون
 . /http://www.exils.org/guide-dublin :مطمئن شويد که آخرين نسخه را داشته باشيد، اينجا را چک کنيد
هر گونه پيشنهاد می شود خوش آمديد، از جمله اگر شما هر گونه خطا را متوجه شده ايد، و يا اگر شما پيشنهادات 
 david@torondel.net برای بهبود محتوا. برای اين ايميل ارسال به
 
 :مهم است که نکات زير را در نظر داشته باشيد
 هر مورد منحصر به فرد است و تمام پارامترها بايد در نظر گرفته شود؛ -
 توصيه های بد می تواند عواقب جدی برای مردم داشته باشد؛ -
 .نظر وکيل يا خدمات حقوقی تخصصی هميشه در رابطه با آنچه در اين سند نوشته می شود، غالب است -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مستمری های بی بی سی خارجی تحت پوشش روش دوبلين قرار نمی گيرند: بسته به شورای شهرستان، آنها بايد  •
 .بدون هيچ مشکلی توسط اداره رفاه کودکان مراقبت کنند
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.exils.org/guide-dublin/
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 DUBLIN مراحل مختلف روش
 
 (محل پذيرش برای پناهجويان) "PADA" راه رفتن به - 1
تغيير نام دهيد، همچنين "پيش مهمان نوازی" ناميده  PADA گام اول برای هر يک از پناهجويان اين است که به
FTDA ،Coallia) ها معموال در انجمن ها PADA .می شود ، صليب سرخ، و غيره) که از طرف دولت 
 توجه، دسترسی به . روز به آنجا برود120شخص بايد پس از ورود به فرانسه  .فعاليت می کنند، يافت می شوند
PADA  می تواند بسيار مشکل ساز باشد، صف ها می توانند بسيار طول بکشد، خصوصا در منطقه پاريس و
هدف از اين اولين قرار مالقات، اطالع دادن به فرد در مورد مراحل و فرم درخواست پناهندگی  .شهرهای بزرگ
 .( مراجعه کنيد2است (به بند  GUDA و قرار دادن در يک فروشگاه واحد يا
  article5117؟http://www.gisti.org/spip.php :اطالعات بيشتر
 
1b - موارد خاصی از "روش CESA" 
در چند ماه گذشته، با توجه به افرادی که از مرکز کليسای پاريس گذر کرده اند، يک رويه غير معمول وجود 
در واقع، به منظور ورود به محل، از مردم خواسته شد که يک مصاحبه اوليه انجام دهند که در محل رياست  .دارد
 .انجام شده است (مرکز مطالعات موقعيت اداری) "CESA" پليس پاريس
اين مصاحبه در  .مصاحبه می شوند PADA در اين مورد، افراد قبل از رفتن به يک کارگاه بدون در نظر گرفتن
است، و اگر فرد در حال حاضر در روند پناهندگی در يک  Guda درخواست تعمير و نگهداری کامال مشابه در
خارج می  CESA مردم از .کشور ديگر است، رياست درگير بالفاصله روش بستری مجدد دقيق زير پس از
آنها منتظر  .در منطقه پاريس CHUM در اين استان ارسال می شوند يا PRAHDA يا OAC شوند، به يک
هستند، اما از آنجا که رياست جمهوری قبال مجوز را آغاز کرده است ممکن است اتفاق  GUDA انتصاب خود در
هدف از اين سيستم، محروم کردن مردم از  .بيفتد که آنها حتی قبل از اين انتصاب يا چند روز بعد اخراج می شوند
CMUحقوق آنها (کمک هزينه،   .، و غيره) و گاهی اوقات مصادره طوالنی مدت دوبلين است
از اصل حق پناهندگی حذف شده است، افرادی که اخراج می شوند قبل از اينکه به آنها  "CESA" اين روش
انجمن ها عليه استفاده از اين روش بسيج شده اند، درخواست هايی راجع به اين پرونده داده  .پناهندگی داده شود
 .شده است، اما تا به امروز قضاوت ها هنوز در انتظار نيستند
 :دائمی و قانونی ATMF ، درون ارتباطCESA راهنمايی قبل از عبور از
http://www.exils.org/dublin/Tract_CESA_juin2017.doc  
 
 (گويچه منحصر به فرد (گودا - 2
) Guda ، يک قرار مالقات است و سپس بهCESA در پادا يا پنجره واحد از پناهندگی متقاضی) داده می شود، 
مغازه يک بار در فرانسه وجود دارد (فهرست  34 .و آن را در اين مناسبت که واقعا درگير خواهد شد روش است
 .(رسمی
https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/151024_arrete_du_20_octobre_2015_prefets_co
mpetents_0.pdf  
 
اين فرد مصاحبه فردی (با ترجمه، معموال از طريق تلفن)، آن را نيز به ارائه اثر انگشت خواهد شد، و اين قابل 
بانک )نيست  fichierEURODAC جستجو نيستند برای ديدن اگر آنها در حال حاضر در حال حاضر در

 .( سال سن دارند ذخيره می شود14اطالعاتی اروپا که در آن تمام اثر انگشت پناهجويانی که بيش از 
 
اگر اثر انگشت و مصاحبه نشان می دهد که اين فرد قبال از طريق يک کشور اروپايی عبور کرده است، آن را در 
 اثر انگشت اجباری است رياست ."روش دوبلين" قرار خواهد داد
 
 
 
 
 

http://www.gisti.org/spip.php؟article5117
http://www.exils.org/dublin/Tract_CESA_juin2017.doc
https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/151024_arrete_du_20_octobre_2015_prefets_competents_0.pdf
https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/151024_arrete_du_20_octobre_2015_prefets_competents_0.pdf
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همچنين بررسی در صورتی که فرد به ويزا به يک کشور ديگر به دست آمده است، و يا اگر آن را به يک مرز 
 .عبور غير قانونی که در آن او بررسی شد
 
به زبان عاميانه، تبعيد  .در اصطالحات فنی / قانونی، اصطالح "کشور مسئول" يا "دولت مسئول" استفاده می شود
 ."می گويد: "من دوبلين ايتاليا هستم
 
اگر ثابت شده است که فرد را از طريق يک کشور اروپايی رفته است، و آن است که به احتمال زياد به مسئول 
 .reçueenدرخواست پناهندگی خود، آن را مصاحبه فردی در حضور يک مترجم 
در طول اين مصاحبه، از او خواسته خواهد شد برای جزئيات بيشتر در مورد پس زمينه او و وضعيت او، اگر 
 خانواده در فرانسه، و غيره
 
 :اين شخص رياست را با اسناد مختلف ترک خواهد کرد
  https://www.gisti.org/IMG/pdf/brochure_info-dublin.pdf بروشور مستندات رسمی؛ -
 يک نسخه کپی از مصاحبه؛ -
 .Dublin گواهی درخواست پناهندگی - روش -

 
اين اطالعات حاوی اطالعاتی است که ممکن است در صورت درخواست  .کپی مصاحبه برای بقيه دوره مهم است
 .پرونده برای پرونده دوبلين مفيد باشد

 : است4مهمترين اطالعات در وسط سند، در بخش 

 
 .دايره قرمز نشان می دهد که کدام "رده دوبلين" شخص است

: به اين معنی است که فرد قبال برای پناهندگی در کشور درخواست کرده است که پس از شماره رده نشان 1رده 
 .اين درخواست برای پناهندگی هنوز ممکن است در انتظار، يا رد شود يا پذيرفته شود .داده شده است
اين رايج است که افراد مطلع نباشند که يک درخواست پناهندگی داده شده يا حتی پس از اثر انگشتشان داده شده 
 .باشد

: بدين معنی است که اثر انگشت فرد در هنگام عبور از مرز در کشور مشخص شده، اما هيچ درخواست 2رده 
 .پناهندگی ثبت نشده است

https://www.gisti.org/IMG/pdf/brochure_info-dublin.pdf
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اطالعات در اين دسته مهم است زيرا نشان می دهد وضعيت شخص 
و امکان برآورد "زمان دوبلين" را پيش از تأييد رياست جمهوری 
 .فراهم می کند
او همچنين "گواهی درخواست پناهندگی - روش دوبلين" داده خواهد 
 ماه در رياست 4 ماه پس از هر 1اين گواهينامه معتبر برای  .شد
اين سند مهم است زيرا تنها اين است  .جمهوری تجديد نظر خواهد شد
به  .که نشان می دهد که فرد در يک وضعيت حقوقی در فرانسه است
در صورت هرگونه  .طور کلی، مردم اين سند را "دريافت" می نامند
اقدام اداری، در صورت چک کردن، چک کردن محل اقامت و غيره، 
بنابراين مهم است که مردم هميشه اصل  .برای آنها مفيد خواهد بود
اين سند را با آنها حمل کنند و يک فتوکپی از آن را در يک مکان امن 
 .نگهداری کنند
بعضی از حوزه ها اين گواهينامه را تصويب يا تمديد می کنند، در 
  .حين و بعد از تصميم انتقال
 
 
مصاحبه می شود  OFII همچنان در محدوده سرويس يک مرحله ای، فرد نيز با اداره مهاجرت و ادغام فرانسوی
 محل اقامت و پرداخت :(CMA) که مسئوليت اعطای اطالع رسانی شخص حقوقی و اجرای شرايط پذيرش مواد
ADA (تقاضای درخواست پناهندگی). 
) CADA در مورد پرونده دوبلين، فرد حق داشتن محل در مرکز پذيرش پناهجويان) را ندارد، اما معموال در 
يا حتی  (HUDA يا AT-SA) اين می تواند مسکن اضطراری .مکان ديگری در محل اقامت قرار می گيرد
برنامه ) PRAHDA يا اقامت در CAD (Orientation and Welcome Center) اقامت گذار مانند
 .در منطقه پاريس CHUM ميزبانی و اقامت برای متقاضيان پناهجويان) يا
 
HUDA و AT-SA در  ، مردم برای تأمين رويه های اداری خود، بدون هيچ گونه کمک يا پشتيبانی دريافت 
 ⇒.خواهند کرد
PRAHDA يا CAO در ⇒ ، آنها در محل نگهداری می شوند و قادر خواهند بود که از کارکنان اجتماعی 
 .مرکز، با توجه به پيگيری روش و نظارت بر سالمت آنها، همکاری داشته باشند
 ماه طول می کشد قبل از اينکه به 6تنها موقتی است و فقط چند هفته و حداکثر  CAO / PRAHDA اقامت در
 .DA ، يا ساير ساختار اختصاصی برایCADA :ساير محل های اقامت هدايت شود
 
هدايت خواهد شد، يا از او  PADA ممکن است اتفاق بيفتد که محل اقامت ارائه نشود، در اين صورت فرد به

 . تماس بگيرد115خواسته می شود که برای دريافت مسکن اضطراری 
 
اگر اقامت ارائه شود، مهم است که شخص آن را پذيرفته باشد، زيرا در صورت رد اقامت خود يا محل اقامت 
 .پيشنهادی، حقوق او را از دست خواهد داد و يا هرگونه پيشنهاد اقامت ديگر ممنوع است
 
اگر يک پيشنهاد اقامت "با دوام" ارائه شود، يک آدرس مستقيم ايجاد خواهد شد و در اين آدرس، پست الکترونيکی 
 مرتبط با اين روش ارسال خواهد شد؛ بنابراين قادر خواهد بود که مهم باشد
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پست الکترونيکی به طور منظم، به منظور اطمينان از اينکه شما يک اطالعيه و يا هر گونه اطالعات قاطع ديگر 
 .خواهد بود "PADA" اگر فرد مسکن دائمی نداشته باشد، محل اقامت وی در .را از دست ندهيد
، و به رياست که به آن وابسته CNDA ،CPAM يا OFPRA ضروری است که هر گونه تغيير آدرس را به
 .است، و همچنين به تمام همکاران نهادی مفيد ارسال کنيد
 
 در اين مرحله از اين روش چه داوطلب کمک می کند؟
 
 .قبل از اينکه از طريق يک مرکز خريد برويد، کامال با مخاطب ارتباط برقرار کنيد
اما در صورتی که اين مورد باشد، ممکن است قبل از مصاحبه در مورد نکات زير، بهتر است قبل از مصاحبه با 
 :فرد مورد نظر را مشاوره کنيد
اين بايد اطمينان حاصل کند که تمام اطالعات مربوطه را که می تواند به "خروج" از پرونده دوبلين کمک کند، می 
اين خدمات عبارتند از روابط خانوادگی در فرانسه، اگر اعضای خانواده وضعيت پناهندگی را به دست آورد  .دهد
گاهی اوقات  .و يا درخواست پناهندگی، آن مالک اصلی برای خدمت به فرانسه به عهده نرم افزار است پناهندگی
مردم به جرات نمی توانند در مورد اعضای بالقوه خانواده خود که در حال حاضر در قلمرو هستند، به خاطر 
اگر آنها در وضعيت حقوقی قرار داشته باشند، هيچ ريسکی وجود  .ترس از آسيب رساندن به آنها صحبت کنند
 .ندارد و اين می تواند يک دارايی مهم باشد
 
همچنين مهم است که هويت واقعی خود را، همان که در هنگام گرفتن اثر انگشت در کشور دوبلين داده شد، مهم 
 .است
 
اگر شخص در دوبلين بدرفتاری کرده باشد، بايد اين را نيز مشخص کند و از آن بخواهد در متن مصاحبه اطالع 
 .داده شود. اگر بعدا درخواست تجديدنظر شود، بسيار مفيد خواهد بود
 
آنها بايد با بروشورهای اطالعاتی در زبان مربوط به شخص يا "يک زبان که احتمال دارد آنها را درک کنند" بايد 
 .ارائه شود
 
اگر مترجم يک زبان را که کامال توسط فرد قابل فهم باشد صحبت نمی کند، مترجم بايد آن را گزارش کند و 
 .درخواست کند که در متن مصاحبه به او اطالع داده شود
OFII در مصاحبه با ، نبايد دريابيد که هيچ عنصر آسيب پذيری را مشخص کنيد، که بايد برای پيشنهاد احتمالی 
با يک حرف توضيح داليل  Guda هنوز در اين مورد دريغ نکنيد برای آمدن به .مسکن مورد توجه قرار گيرد
اين آسيب پذيری، و درخواست استفاده از بند اختياری از دوبلين آماده (زير پاراگراف در دادگاه تجديد نظر 
 .(مراجعه کنيد
 
اگر فرد قبال در "کشور دوبلين" خود را رد کرده است، مهم است که بالفاصله پيش بينی و سازماندهی شود تا 
 .اعالميه پناهندگی در کشور مورد بررسی قرار گيرد
 
اين برای طرح يک تجديدنظر مهم خواهد بود، و زمان آن است که برای بازيابی، بنابراين برای جلوگيری از آن 
اگر شخص توسط يک وکيل همراه شده  .خيلی دير، مردم را به انجام هر کاری برای گرفتن يک کپی به سرعت
 .باشد، می تواند با او تماس بگيرد تا اسناد را از پرونده اش بازيابی کند
 
اگر در طول اقامت خود در اين کشور در درخواست شده است، موضوع مراقبت های پزشکی، بدرفتاری شده 
 .است، آن نيز مفيد است برای جمع آوری شواهد، و در صورت امکان برای ايجاد يک گواهی پزشکی تاييد دهيد
 
 استراحت رايگان
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اگر شخص داليل منطقی برای اين باور است که فرانسه بايد به توافق برسند برای حمايت از درخواست پناهندگی 
خود (خانواده در فرانسه، آسيب پذيری، مراقبت های پزشکی، و غيره)، در حال حاضر می توانيد در اين مرحله 
به او حق تقاضای درخواست پناهندگی در  Prefect ، به منظور درخواست ازPrefect به "درمان فضل "به
 .فرانسه را داده است
 
اين گزينه بی نظير در قالب يک پيک است، که در صورت کامل بودن با تأييديه، به صالحيت صالح اداره شما 
 .بايد ثابت شود که منظور از داليل معتبر برای تکيه بر مقررات بشردوستانه و اختيارات است .است
 
  /La Cimade: http://www.lacimade.org/nos-actions/droit-asile/reglement-dublin استخراج از سايت
 مقررات بشردوستانه و اختياری
16بند متعهد (بخش  1 ) 
اين ماده فراهم می کند برای ويا لغو، به درخواست يک دولت، معيارهای خاطر نسبت خانوادگی (پدر و مادر، 
 .برادر، خواهر و کودکان، به ويژه برای افراد مبتال به آسيب پذيری خاص و يا به خاطر سالمتی متقاضی است
، شماره 2005 ژوئن 3اشاره،  EC) فقه از شورای دولتی برگزار شد که بند توسط متقاضی استناد شد

). دادگاه اروپايی عدالت حکم داد که کشورهای عضو بايد پياده سازی برای حفظ واحد خانواده هنگامی 281001
، 2012نوامبر  CJUE ،6) که وضعيت وابستگی وجود دارد C-245/11) 
17بند اختياری (ماده  2 ) 

 اين مقررات، امکان يک کشور برای بررسی درخواست پناهندگی را فراهم می کند، حتی اگر مسئوليت 17ماده 
) و در کد (پاراگراف آخر ماده1-53اين گزينه در قانون اساسی (بند دوم ماده  .ديگری در اين مقرره باشد  
L.741-4) تثبيت شده است. 
 مارس 12بوردو،  CAA و 281001، شماره 2005ژوئن  EC ،3 اين ماده توسط متقاضی استناد (نگاه کنيد به

08، شماره 2009 BX00063)  EC ، به خصوص با توجه به احترام به حق پناهندگی در کشور (نگاه کنيد به
، و313915، شماره 6مارس  2008  Dociev EC ،20  و يا339478، شماره 2010ماه مه ،  EPX عثمان 
EC  371352، شماره 2013، 29اشاره، اوت دولت کانتی معتقد بود که اگر شخصی بتواند مجوز اقامت را  .(
 .(EC ،reference ،November 6 ،2012 ،No. 363511 به عنوان حق قانونی بدست آورد (به نقل از
 
حتی اگر رياست کند به اين درخواست کمک های عادالنه پاسخ نمی دهند، آن را ممکن است برای حمايت از اين 
 .درخواست در صورت امکان درخواست تجديد نظر اداری، پس از اطالع از بستری مجدد
 
 روش پذيرش مجدد - 3
، دولت فرانسه به اين روش دوبلين را (CESA يا قبل از آن در مورد يک روش) GUDA پس از گذراندن به
بدين معنی است که او از "دوبلين" خواسته است اگر موافقت کند که شخص را بگيرد يا او را  .آغاز خواهد کرد
 .انجام شود (CESA يا GUDA  ماه (از تاريخ انتصاب به2درخواست فرانسه بايد در مدت  .بگيرد
If پرونده های دوبلين بسته شده و فرانسه به  ∆،(فرانسه در اين دوره دو ماهه انجام نمی دهد (که بسيار نادر است
 .عنوان کشور مسئوليت درخواست پناهندگی محسوب می شود
 
اگر او در اين زمان  .کشور متبحر دارای مجوز مهمی برای پاسخگويی است که طبق طبقه بندی متفاوت است
 .پاسخ ندهد، او به عنوان يک پاسخ مثبت تلقی می شود
 

 ماه برای انجام "انتقال" است، يعنی بازگشت فرد به کشور 6از پاسخ مثبت کشور، صريح يا ضمنی، فرانسه مدت 
 .را سازماندهی می کند
 
If  ماه صورت نگرفته است، پرونده دوبلين منقضی شده است، يعنی فرانسه به کشور 6انتقال در اين مدت 
 ∆.مسئوليت درخواست پناهندگی می دهد

http://www.lacimade.org/nos-actions/droit-asile/reglement-dublin/
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000008214771&fastReqId=1675010060&fastPos=1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130dee3c97262be984a028768fa2f004d514a.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Obx8Ne0?text=&docid=129325&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=102922
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130dee3c97262be984a028768fa2f004d514a.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Obx8Ne0?text=&docid=129325&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=102922
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130dee3c97262be984a028768fa2f004d514a.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Obx8Ne0?text=&docid=129325&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=102922
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000008214771&fastReqId=1675010060&fastPos=1
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000008214771&fastReqId=1675010060&fastPos=1
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000020471002&fastReqId=230740782&fastPos=1
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000020471002&fastReqId=230740782&fastPos=1
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000020471002&fastReqId=230740782&fastPos=1
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000022330530&fastReqId=627249894&fastPos=1
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000022330530&fastReqId=627249894&fastPos=1
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000028569956&fastReqId=440217585&fastPos=1
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000028569956&fastReqId=440217585&fastPos=1
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000026586074&fastReqId=1712306356&fastPos=1
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ين مسئله از تاخير مهم است زيرا اين امر تا حد زيادی بر ا
  .احتمال "خروج" از روش دوبلين تاثير می گذارد
 
تا زمان تاريخ پاسخ کشور شناخته شده است، فرد نمی تواند 
از اين  .دقيقا در زمانی که مهلت دوبلين منقضی می شود
 که در آن 2 يا 1و رده  GUDA رو اهميت تاريخ گذر در
فرد قرار داده شده است، که امکان سنجی برای اولين بار 
 (از حداکثر تاخير (درخواست برای از سرگيری شارژ

 ماه، به عالوه يک حاشيه 6عالوه بر زمان پاسخ، به عالوه 
 .(ده روزه مربوط به تاخير اطالع رسانی

 قرار داشته باشد و در 1برای مثال، اگر شخص در رده 
 8"اجرا" قرار نگرفته، حد مجاز او دوام می دهد حداکثر 

روز)  10 ماه و 6 روز + 15 ماه + 2 روز (25ماه و 
 .است
نمودار در صفحه بعد در مورد زمان های مختلف با توجه 
 .به وضعيت را ببينيد
 
از لحظه ای که فرانسه پاسخ (ضمنی يا صريح) را از 
کشور دريافت کرد، اين امر باعث شد که روند پذيرش را 
بنابراين فرد به احضاريه يا اداره پليس احضار  .آغاز کند
 .خواهد شد تا او را از "مجازات" و در بيشتر موارد "دستگيری خانگی" مطلع سازد
دليل پيگرد قانونی برای کسانی که به اصطالحات اداری استفاده نمی شوند، بسيار صريح نيستند، فرموالسيون به 
کشور  ] ترتيب در مناطق مختلف متفاوت است، اما به طور کلی، اين نشست برای "اعالن يک تصميم مجدد در
 ." دوبلين] و دستگيری خانگی
 
بزرگ" در نظر گرفته شود (اما "اگر فرد برای احضاريه نتواند ظاهر شود، نشان داده شده است که او ممکن است 
 .(در عمل بايد حداقل در دو ديدار در يک احضار حضور نداشته باشد
 
 
 .گاهی اوقات، در جلسه، نشان می دهد که فرد بايد خود را با يک مترجم معرفی کند
اما به طور معمول اين امر به رياست جمهوری بستگی دارد تا اطمينان حاصل شود که يک مترجم قيمتی وجود 
 .داشته باشد
در صورت عدم وجود مترجم به يک زبان که فرد کامال درک می کند، ممکن است به آن سيگنال داده شود، 
همچنين ممکن است آن را گزارش ندهيد، و سپس بعد از  .رياست الزم است تا وقت تعيين شده را به تعويق اندازد
 .استفاده از اين نقص فرم
 
در طی مصاحبه، مأموريت رياست با فرد مترجم حاضر يا از طريق تلفن، فردی از روش پذيرش پذيری را که او 
اين نوع مصاحبه عموما باعث ناراحتی فردی می شود که می خواهد برای استفاده  .موضوع دارد، مطلع می کند
اين هدف  :از آن از موقعيت خود استفاده کند، توضيح دهد چرا آنها نمی خواهند به دوبلين بازگردند و غيره 
 .مصاحبه نيست، که عموما صرفا اداری است
 
چندين اسناد به شخص ارائه می شود، از جمله يک سند تحت عنوان "تصميم گيری در مورد پذيرش مجدد - 
اين يک سند چند صفحه  ."تصويب درخواست پناهندگی برای مقامات [کشور] مسئول بررسی درخواست پناهندگی
 ای است که مقررات قانون را مشخص می کند
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 اين فرمان، پايان دقيق مهلت دوبلين مشخص شده است، به عنوان 2از پرونده ها در اين سند، معموال در ماده 
 :مثال
" : انتقال آقای2ماده   XXXX  ماه از تصميم پذيرش مجدد توسط مقامات کشور در6به [کشور دوبلين] در حداکثر  
DD / MM / YYY  انجام می شود... " 
بدين ترتيب اين اطالعات باعث می شود که تاريخ دقيق در پايان مهلت دوبلين، که در پايان آن شخص ديگر از 
اين سند همچنين  .نظر اخالقی "اخراج" نيست، و می تواند درخواست درخواست پناهندگی در فرانسه را ارائه کند
اگر اين مورد  .(امکان بررسی اينکه آيا مهلت ارجاع و پاسخ قبول شده است (نگاه کنيد به نمودار در صفحه بعد
 .نيست، زمين برای شکست دادن روش است
در حال اجرا" (توضيحات در "اين دوره ممکن است با يک سال ديگر افزايش يابد، اگر فرد در نظر گرفته شود 
 .(مورد مفهوم "نشت" بعدا در اين سند را ببينيد
 
در اغلب موارد، فرد نيز مطلع می شود که او تحت "دستگيری خانگی" قرار گرفته است و يک سند توضيح دهنده 
 .شرايط داده شده است
∆ " دستگيری خانگی" به اين معنی است که فرد بايد به طور منظم به ايستگاه پليس بپيوندد (فرکانس در سند نشان 

همچنين ممکن است اطالع داشته  .( بار در هفته يا حتی هر روز نشان داده می شود3داده شده يک بار در هفته، 
 .باشيد که اين فرد حق ندارد که از بخش يا حتی شهر بدون اجازه قبلی از آن خارج شود
 
اين فرد همچنين بايد اطالعاتی در مورد داروهای موجود ارائه شود و از آنها خواسته شود تا اسناد ارائه شده را 
اين که فرد شخص را امضا يا امتناع می کند، نتيجه را تغيير نمی دهد، فرد از اين روش مطلع می  .امضا کنند
 .شود، بنابراين عدم امضای اجازه نمی دهد که اين روش را رد کند
 
 
3b - فهرست زمانهای تعيين شده برای يک پروتکل DUBLIN: 
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 در اين مرحله از اين روش چه داوطلب کمک می کند؟
 
حتی اگر فرد همراه در طول مصاحبه نميتواند زياد  .به طور کلی ممکن است همراه با شخص در جلسه خود باشد
گاهی اوقات ممکن است "نقاط خاص" مذاکره  .کار کند، در حال حاضر يک حمايت روانشناختی برای فرد است
(دستگيری خانگی و غيره) باشد، اما مهم است که در باالدست بررسی شود که اين مذاکرات در مقابله با 
حضور داوطلب همچنين ممکن است به نوعی "حفاظت" باشد؛ احتماال در حضور شاهد  .استراتژی اتخاذ نشده باشد
 .احتمال کمتری وجود خواهد داشت
در صورت مصاحبه بد در مورد اطالعات بدست آمده يا در صورت عدم رعايت موارد ممكن است ممكن باشد كه 
داوطلب همراه می تواند همچنين اطمينان دهد که تمام اسناد  .آن را به صورت شاهدی به صورت كتبی تاييد كنيد
 .(الزم برای ثبت درخواست تجديد نظر به شخص داده می شود (پاسخ از دوبلين و غيره
 اما در صورتی که يک اشتباه باشد که احتماال روش نقض فرم را مختل می کند، بهتر است گزارش آن را ندهيد
... 
 
 
 
 
 
 
 
 

2
mois 15

 J
O

U
R

S

6
mois 1AN

2
mois

2
mois

6
mois 1AN

3
mois

2
mois

6
mois 1AN

Délai maximum pendant lequel la France doit envoyer la demande de reprise en charge
au pays responsable. Si la France n’a pas envoyé la demande dans ce délai,
elle devient le pays responsable de la demande d’asile.

Délai maximum pendant lequel le pays responsable doit envoyer sa réponse.
Si au terme de ce délai le pays n’a pas répondu, on considère que c’est
un accord implicite.

Délai maximum pendant lequel la France doit effectuer le transfert de la personne
vers le pays responsable, sauf si la personne a été déclaré «en fuite».
Si le transfert n’a pas été effectué dans ce délai, la France devient responsable
de la demande d’asile.

Si la personne a été déclarée «en fuite», le délai possible
de transfert est rallongé d’un an. Si à l’expiration de ce délai
supplémentaire le transfert n’a pas été effectué,
la France devient responsable de la demande d’asile.

Début de la procédure,
correspondant au jour

de la prise d’empreintes,
au GUDA ou au CESA.

Personne en CATÉGORIE 1,
ayant déjà déposé une demande

d’asile (en cours, refusée
ou acceptée) dans un autre pays.

Personne en CATÉGORIE 2,
ayant juste déjà déposé

ses empreintes dans un autre pays.
Placée en catégorie 2 sur la base

d’un signalement EURODAC

Personne en CATÉGORIE 2,
ayant juste déjà déposé

ses empreintes dans un autre pays.
Placée en catégorie 2 sans

signalement EURODAC.

J-0
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رياست جمهوری مجبور نيست که قبول کند که شخص همراهی می شود، اما شيوه های مختلف بر طبق حوزه ها 
اگر رفاه شما عادت به رد شدن است، می توانيد سعی کنيد ايميل های باالدستی را برای  .و شرايط متفاوت است
 .ايجاد يک "رسمی" درخواست کنيد
 
 
 اقدام عليه پذيرش مجدد - 4
 روز 15برای اين، او  .شخص در پرونده دوبلين ممکن است درخواست تجديدنظر در مورد مجازات را ارائه دهد
اما اگر اين اتفاق افتاده است، تقريبا  .(است اگر او تحت بازداشت خانگی نيست (که به طور فزاينده ای نادر است

او می تواند  .(قرار داده ايد CRA اگر آن را در idem)  ساعت است48هميشه اين کار را انجام می دهد، تنها 
 .به يک وکيل تجديد نظر کند يا يک وکيل را پيدا کند
 .در اين مرحله از اين روند، کمک داوطلب می تواند تعيين کننده باشد
 
 چه داوطلب کمک می تواند در تهيه درخواست تجديد نظر ارائه دهد؟
در اين مرحله، داوطلب دارای چندين گزينه است: اول، مهم است که در مورد حضور احتمالی يک انجمن 
برخی از آنها به طور دائم نگهداری ميشوند و فرماندهی خوبی در اين زمينه دارند،  .تخصصی محلی ياد بگيريم
اگر هيچ کدام از آنها وجود نداشته و يا در  .در صورتی که وجود دارد، بهتر است با داوطلبان با تجربه تکيه کنيد
اين همراهی شامل نکاتی است که بايد  .دسترس نيستند، داوطلبين ممکن است بين فرد و وکيل ميانجی گری کنند
هميشه در ذهن داشته باشيد: نقش داوطلب برای تسهيل ارتباط است، اما در هيچ زمانی نبايد جايگزين متقاضی 
 .شود
داوطلب محتوا است تا فرد را به همان اندازه اطالعاتی که ممکن است فراهم کند تا بتواند انتخاب آگاهانه انجام 
 .دهد
اولين قدم اين است که يک وکيل را پيدا کنيد که حقوق خارجی را می داند، مسئله پرونده دوبلين را بررسی می کند 
اگر وکيل را نمی  .و برای بررسی وضعيت فرد و بررسی فرصت برای درخواست تجديدنظر در دسترس است
تماس بگيريد و بپرسيد  (... Gisti، ليگ حقوق انسانی، La Cimade) شناسيد، با متخصصان محلی تخصصی
سپس شما بايد با آنها ارتباط برقرار کنيد، و گاهی اوقات الزم  .که آيا آنها می توانند ليستی از وکال فعال ارائه دهند
است قبل از اينکه يک وکيل را پيدا کنيد، زمان زيادی را صرف کنيد. بايد توجه داشته باشيد که قانون خارجی ها 
يک منطقه پيچيده است و وکالانی که موافقت می کنند اين نوع فايل ها معموال فقط با کمک حقوقی پرداخت می 
 ساعت در مورد دستگيری خانگی است، 48از آنجا که محدوديت زمانی برای درخواست تجديد نظر فقط  .شود
بهتر است پيش از جستجو برای يک وکيل چند روز قبل از محاکمه به رياست، و همچنين جمع آوری اسناد مختلف 
 .که الزم باشد مطالعه فايل
 
اگر يک وکيل را در دسترس پيدا کرده باشيد، اولين کاری که بايد انجام دهيد هنگام خروج از مالقات در رياست 
جمهوری، اسکن کردن يا گرفتن تصاوير با گوشی هوشمند خود است. همه مقاالتی که به شخص داده شده اند 
 .، و سپس آنها را به ايميل توسط وکيل ارسال کنيد ((البته با موافقت او
هدف اين است که کار وکيل را  .اطمينان حاصل کنيد که اسکن يا عکس با کيفيت خوب، کامال قابل خواندن است
تبديل می کنم، به ترتيب، و نامگذاری هر سند و اضافه کردن نام  PDF تسهيل کنيد (شخصا اسناد را به چند فايل
 .(شخص
 :به عنوان مثال
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اصطالحات قانونی مهم است، مطمئن شويد نام يک قطعه را با نام واقعی خود قرار دهيد؛ ما گاهی اوقات خود را 
با سواالت مواجه می کنيم که برای عدم اطالعات کافی درمورد ماهيت سند يا تصميم گيری مورد استفاده قرار 
 .نمی گيرند
 
 .اين اولين عناصر به وکيل اجازه خواهد داد تا در مورد اينکه آيا درخواست بازپرداخت مناسب است، انجام شود
الزم به ذکر است که اگر درخواست تجديد نظر اخراج شود، دوره دوبلين  .چندين پارامتر بايد در نظر گرفته شود
برخی از مراکز، نادر، لزوما اين تنظيم مجدد تأخير را  .از تاريخی که دادگاه تصميم را رد می کند شروع می شود
 !در صورت رد درخواست نمی دهند، اما شرط در اين احتمال در استراتژی بسيار خطرناک و تصادفی است
 
 .در جايی که زمان دوبلين شخص است، می توان درخواست تجديد نظر را بسيار خطرناک کرد

 ماه قبل از پايان مهلت داوری دوبلين، حتی اگر درخواست تجديد نظر اخراج شود، 5اگر، برای مثال، فرد هنوز 
اگر، از سوی ديگر، تنها يک ماه از پايان مدت محدوديت زمانی است و  .فقط يک ماه ديگر اضافه خواهد کرد
وضعيت آن نشان می دهد که تجديد نظر به احتمال زياد برنده نخواهد شد، ممکن است الزم باشد ساير گزينه ها را 
مورد بررسی قرار دهيم يک راه حل، يعنی پيدا کردن راه برای ماندن در فرانسه تا پايان مهلت داوری دوبلين، 
 .بدون اينکه به عنوان فراری اعالم شود
 
به طور دقيق محاسبه محدوديت زمانی، امکان تجديد نظر در برابر انتقال و توضيح  La Cimade اين سند از
-http://www.lacimade.org/wp-content/uploads/2017/02/délais-et-opportunité-du ."نشت" را توضيح می دهد
recours-fev-2017.pdf  
 
عناصر ديگر که بايد مورد توجه قرار گيرند، هر گونه روابط خانوادگی در فرانسه در نزديکی خانواده است که 
در فرانسه مستقر شده است و قبال پناهندگی يا پروسه را طی کرده است)، وضعيت سالمتی فرد، در کشور دوبلين 
... و غيره هر وضعيت ويژه ای است، همه عناصر بايد مورد توجه قرار گيرند، و اين به نظر وکيل است که بايد 
 .بدين ترتيب، با تهيه پيشقدم شدن در جلسات، عناصر جالب برای ارائه، مهم است .غالب باشد
در بعضی  .با توجه به اين اولين عناصر، وکيل اولين بار به بازگشت می رسد که بايد با فرد مورد بحث قرار گيرد
موارد وکيل می خواهد برای ديدار با شخص، با مترجم، اگر شرايط اجازه می دهد، اما اغلب همه چيز را می 
 .توان با تلفن / ايميل انجام می شود
 
اگر فرد، به نظر وکيل، تصميم می گيرد درخواست تجديد نظر را ارائه کند، وکيل قطعا از شما می خواهد 
اطالعات اضافی را ارائه دهد که بايد به سرعت ارائه شود تا وقت خود را برای پيش نويس درخواست تجديد نظر 
 .ترک کنيد و قبل از پايان مهلت ارسال آن را ارسال کنيد
 
، آن را prefilled در هر دو صورت وکيل (بازديد کنندگان) به شما ارائه .درخواست کمک قانونی بايد انجام شود
نسبتا ساده  CERFAبه فرد به ثبت نام و بازگشت آن را، و يا شما خواهد شد مراقبت برای پر کردن يک، اين 
برای تأييد عدم وجود بيمه با  AJ است را، در اينجا در دسترس است. ممکن است الزم باشد که برای درخواست
  http://www.exils.org/dublin/cerfa_15626-01.pdf .خدمات حقوقی حقوقی ضميمه کنيد

http://www.lacimade.org/wp-content/uploads/2017/02/délais-et-opportunité-du-recours-fev-2017.pdf
http://www.lacimade.org/wp-content/uploads/2017/02/délais-et-opportunité-du-recours-fev-2017.pdf
http://www.exils.org/dublin/cerfa_15626-01.pdf
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در اينجا موجود است) در کادر مربوط به بيمه گر، "من به افتخار من اعالم ميکنم که من يک قرارداد بيمه را در )
  http://www.exils.org/dublin/cerfa_15173-01.pdf .اختيار ندارم"، تاريخ و عالمت مشخص شده است
 
اين امر به دادگاه صالح اداری در منطقه شما برای درخواست تجديدنظر در پرونده تجديد نظر، معموال چند روز 

 . ساعت داده خواهد شد48بعد، و نتيجه در همان روز يا ظرف 
 
فرد حق دارد که در جلسه حضور يابد، ممکن است قاضی بتواند به او سوال کند، اما وکيل بايد در هنگام 
با اين حال، حضور اين فرد واجب نيست، حتی اغلب او  .درخواست تجديدنظر درخواست کند که يک مترجم باشد
واضح است که تنها مسائل  .را ناراحت می کند؛ زيرا دادخواست اداری فقط مربوط به حق قانونی خالص است
حقوقی فنی مورد بحث قرار خواهد گرفت: آيا اين فرد تمام اطالعات قانونی را در مراحل مختلف داشته است، از 
مترجمان بهره مند شده است، برخی مدارک الزم را در زبان مورد نياز دريافت کرده است، آيا اين در صورت 
در هيچ زمان داليل خروج شخص از کشور  .بازگشت به کشور دوبلين، حقوق بنيادی فرد احترام خواهد گذاشت
خود را در نظر نگيريد، که با اين وجود داليل اساسی اين فرد ممکن است بخواهيد مطرح شود: اين به نظر کامال 
 .قانونی است، اما افسوس در اين مرحله از اين سوال در دادگاه نيست
 
آگاه باشيد که شانس برنده شدن هستند توسل خيلی باريک به جز در موارد روابط خانوادگی، و يا شواهد عينی 
فقدان مترجم، اطالعات قانونی تحويل داده )برای اثبات تهديد سالمت جسمی اگر به کشور دوبلين، يا بر بازگشت 
و حتی در اين مورد، هيچ چيز تا به حال به دست نيامده است، بنابراين مهم است که هميشه در  .(نشده و غيره
 .گفتمان با شخص محتاط باقی بماند، و اميدوار نباشيد
 
اگر شخص بيش از چند روز از تاريخ انقضا مهلت دوبلين خود، استراتژی اتخاذ شده باشد، می تواند سعی کند 
در اين مورد،  .ثانويه "، برای مثال، در برابر دستگيری خانگی " "صرفه جويی در وقت" باشد: ممکن است فايل
حتی اگر دوره بازپرداخت دوبلين بازنشانی نگردد، چند روز پس از پردازش درخواست تجديد نظر اضافه شد، در 

 .در بهترين موقعيت برای مشاوره در مورد استراتژی که بايد پذيرفته شود . روز می شود5 يا 4نهايت منجر به 
فرد نيز  . ساعت مجاز خواهد بود48نتيجه اين دادرسی به وضوح توسط وکيل اعالم خواهد شد و حداکثر ظرف 

 .چند روز بعد از ارسال مدارک دادگاه دريافت خواهد کرد
 
 :اگر درخواست تجديدنظر به دست آيد، دادگاه رياست را به منظور
- " بررسی وضعيت اداری" اگر در يک فنی لغو، و در اين مورد آن است که غير ممکن نيست که رياست 
 ."پاکسازی" به معاون شکل و دوباره اطالع انتقال متوقف شده است
اين به هيچ وجه فرصتی برای به دست آوردن وضعيت  .يا اجازه دادن به فرد برای درخواست پرونده پناهندگی -
پس از آن بايد پرونده سنتی  .پناهندگی نيست، اما اين شخص حداقل حق درخواست حفاظت از فرانسه را دارد
 .پناهندگی را آغاز کند
 .در هر دو مورد، رياست جمهوری ممکن است در عرض يک ماه تجديد نظر کند
 .اگر درخواست تجديدنظر از دست رفته باشد، پرونده دوبلين همچنان ادامه دارد
 مسيريابی - 5
 
اگر درخواست بازپرداخت نشده باشد يا اگر درخواست تجديد نظر شده از دست رفته باشد، مرحله بعدی صدور 
"مسيريابی" خواهد بود، يعنی يک بليط هوائی و توضيح قرارداد خروج ، که پس از احضاريه به رياست يا اداره 
از فرد خواسته خواهد شد که آيا آنها ترجيح می دهند به وسيله وسيله خود به فرودگاه بروند  .پليس صادر می شود
 .يا اگر بخواهند توسط پليس گرفته شوند
 
 
 

http://www.exils.org/dublin/cerfa_15173-01.pdf
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در بعضی موارد، مسيريابی در همان زمان به عنوان اطالعيه پذيرش مجدد تحويل داده می شود، بنابراين تاريخ 

 ساعت در 48عزيمت بايد محدوديت زمانی درخواست تجديدنظر را احترام کند، بنابراين نمی تواند قبل از 
 . روز اگر هيچ کدام وجود نداشته باشد15صورت دستگيرشدن خانه باشد، يا قبل از 

 
 در اين مرحله چه داوطلب کمک می کند؟
 
 روز مهلت 15ساعت يا  48اگر فردی را مالقات کرده و در اين مرحله حضور داشته باشيد، در صورتی که 
 .بيش از حد مجاز باشد، درخواست تجديدنظر در پرونده وجود ندارد
But  ممکن است تالش برای ثبت يک "پرونده خالصه"، که يک روش برای به چالش کشيدن يک عمل اداری
موجود است: از دادرسی قبل از دادگاه  Gisti چندين نوع ارجاع وجود دارد، مستندات در وب سايت ∆.است
  http://www.gisti.org/spip.php?article4994 .اداری استفاده کنيد
برای يک وکيل ترجيح می دهم به توصيه ارجاع، که به صورت خودکار و مطلوب نيست، در نظر گرفته شود، 
 .همه چيز بستگی به عناصری دارد که می تواند مطرح شود
 
قبل از اينکه حتی مطالعه پرونده يک حکم موقت، الزم است اطمينان حاصل شود که فرد محاکمه پس از 
باز هم، شيوه ها از محل به مکان متفاوت است، در استان اگر فرد به ايستگاه  .محکوميتش بازداشت نخواهد شد
پليس دعوت شده است، خطر وجود دارد که پليس شخص را بازداشت و تا زمان زمان پرواز برنامه ريزی شده 
آنها را به طور مستقيم می گيرند اگر در اين جلسه دعوت به انجام کار خود، تقريبا مطمئن است که اين امر حفظ 
 .، در پاريس احضار شود، بدون شک وجود داردCité در منطقه پاريس، اگر فرد به اداره حذف در .خواهد شد
اگر فرد در يک محل يا مرکز نگهداری قرار داده شود، الزم است به سرعت با يک انجمن يا وکيل تماس بگيريد 
يا درخواست تجديد نظر در مورد سفارش انتقال در صورت  / قاضی آزادی) و) JLD تا درخواست تجديد نظر به
 .هنوز در زمان
 
برای پيش بينی اين خطر، ساده ترين راه اين است که همراه با فرد به اجتماع بپردازيد و ببينيد آيا آن را بيرون می 
 .اگر اين مورد نيست، بالفاصله به وکيل توصيه کنيد .آورد يا نه
معموال در صورت تماس يک )يک راه پيشگيرانه برای پيش بينی اين است که بالفاصله با پليس تماس بگيرد 
شماره برای تماس وجود دارد، اگر يک درخواست برای مدت زمان مالقات وجود داشته باشد)، توضيح دهيد که 
شما يک داوطلب هستيد، که بايد همراه با آن فردی که به مدت يک ساعت بعد از تماس به يک قرار مالقات 
دعوت شده است، و شما می پرسيد که آيا فرد بيرون می رود، يا اگر شما مجبوريد که  ((پزشکی، وکيل يا ديگران
 .بسته به پاسخ، شما يک نشانه در مورد احتمال خروج يا ريسک احتباس داريد .قرار مالقات را تغيير دهيد
 
نمی شود، اغلب به تصويب  ⇒در مورد احضار به اداره پليس، هدف از تشکيل مجلس لزوما به صراحت بيان 
 ."می رسد: "محکوميت برای اطالع رسانی از يک تصميم رسمی
اين می تواند براساس  .تصميم پيشگيرانه نيز می تواند چيزی غير ضروری باشد، مانند تجديد بازداشت خانگی

 روز پس از اعالن 45بنابراين اگر مجلس فقط  . روز معتبر است45تاريخ احضار تأييد شود، بازداشت خانگی 
اوليه اتفاق می افتد، منطقی است که اين جلسه راجع به تجديد نظر باشد ... اما هيچ چيز نمی گويد که اطالعيه 
 !احتياط هميشه قانون است .انتقال در مورد گذرنامه صادر نشود
 
در صورت احضار در رياست، عنوان معموال صريح است: "محکوميت برای اجرای تصميم برای پذيرش به  
 .اگر عنوان احضار گمراه کننده باشد، می توان آن را نيز مورد توجه قرار داد ⇒."... [[کشور
 
 :اسناد داده شده به شخص شبيه موارد زير است
 

http://www.gisti.org/spip.php?article4994
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 :هشدار

 
 
 :و "مسيريابی"، بنابراين بليط هواپيما
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 :حکم در پايان سند يک نشانه مهم است
، اين بدان معنی است که اگر فرد از CESEDA از L 624-1-1 در صورت امتناع از راهپيمايی: درخواست
اخراج شدن جلوگيری کند، می توان آن را محکوم کرد ... در واقع، بيشتر احتمال دارد به عنوان فرار در نظر 
گاهی اوقات نشان داده می شود "در صورت امتناع از راه رفتن: ترک آزاد": آن به طور فزاينده ای  ."گرفته شود 
نادر است، اما اين بدان معنی است که اگر شخص حاضر به راه اندازی، حتی در آخرين لحظه، می تواند دوباره 
 .آزاد است
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اگر فرد، با مشاوره وکيل، آرزوی خالصه را داشته باشد، پاسخ بسيار سريع، معموال در همان روز يا روز بعد 
 .داده می شود
 
 .اگر خالصه رد شده يا از دست رفته باشد، فرد بايد انتخاب کند که آيا اخراج را قبول کند يا خير
اين انتخاب آگاهانه ساخته شده است، پس از آن در اين زمان است که داوطلب بايد نقش مهمی بازی می باشد: 
اطالع تمام عواقب آن، مزايا و معايب هر يک از گزينه، و سپس اجازه دهيد اراده آزاد او و تصميم خود را 
 .داوطلب بايد به اين انتخاب احترام بگذارد، حتی اگر از آن پشيمان شود و از آن حمايت کند .انتخاب کنيد
 
اگر فرد تصميم به انجام هر کاری برای سعی در ماندن در فرانسه دارد، ممکن است با سازماندهی بسيج در 
کاپيتان اختيار دارد به پياده فرد، و در نتيجه جلوگيری از اخراج خود را اگر او دوست  .فرودگاه، به او کمک کند
اين راه حل ايده آل است، به اين معنی که فرد بدون حضور مسئوليت  .ندارد به در هيئت مديره هواپيما آن است
برای اين کار، گروهی از داوطلبان به فرودگاه  .پذيری از فرود بيرون می آيد، بنابراين او نمی تواند سرزنش شود

 ساعت قبل از زمان پرواز رفت، توزيع اعالميه و با مسافران صحبت خواهد کرد قبل از آنها هيئت مديره، آنان 2
گاهی اوقات ممکن است با کارکنان قايقرانی صحبت کنيد و به طور  .خواست که به خدمه پرواز مخالفت خود را
 .مستقيم آگاهی را افزايش دهيد
اما اين فقط مهلت  ⇒.اگر داوطلبان کار می کنند و فرد (ها) از آنجا می آيد، می توانند به پناهگاه خود بازگردند 
با اين وجود اين می  .را به تعويق می اندازد، يک پيام جديد مسيريابی به چند روز يا چند هفته بازگردانده می شود
 .تواند زمان را صرفه جويی کند، اگر جاه طلبانه دوبلين به زودی پايان يابد جالب خواهد بود
 
اگر اين مورد است، و  .ممکن است اتفاق بيفتد که فرد نگرانی های بهداشتی دارد که مانع از ورود آن ها می شود
است که آن فرد در روز شبانه روزی در بيمارستان بستری، مهم است که به اطالع رياست و پليس، با فکس و / يا 
هنگامی که فرد را ترک بيمارستان،  .پست الکترونيکی، به زودی پس از سوار شدن به هواپيما برنامه ريزی شده
مراقبت و گواهی حضور را به او داده می شود، اين سند نيز توسط فکس / ايميل به عنوان مدرک، رياست و پليس 
به اطالع مقامات اين است که آنها درک کنند که در صورتی که فرد نمی تواند به حمل و نقل  .ارسال می شود
 .برنامه ريزی شده برای داليل منطقی بود
آن را در اين مورد که فرد همچنان به نقطه بازداشت خانگی وی زمانی که سالمتی اش اجازه می دهد، به منظور 
 .نيز مهم است "محدود کردن ريسک سرمايه گذاری "فراری
اما به اشاره از دستگيری وی، همچنين به پليس هر روز، به طوری که هر روز را به خطر "قفل شده در" ... و 
اين  .، هدی ...)، آن را نيز بيشتر "به راحتی در دسترس" به رياستCAD ،PRAHDA) بازگشت به خانه قبلی
نشان می دهد که هر حرکت و تصميم گيری در اين مرحله بايد به دقت مورد توجه قرار گيرد و از نظر جوانب 
 .مثبت و منفی مورد توجه قرار گيرد
 
حتی اگر موانع جلوگيری از فرو بردن مشروعيت داشته باشد، ممکن است پيشخدمت ها فرد را "در حال اجرا"   
مفهوم «پرواز کامال خاص و ذهنی است، اما آن را اجازه می دهد تا رياست تا حد زيادی  .در نظر بگيرند
 .مجازات فرد
6 ماه (به جای 18عواقب ناشی از «انفجار» اين است که تاخيرهای دوبلين به مدت    تمديد می شوند و کمک  (
در بعضی موارد محل اقامت و محل سکونت نيز بعد از يک تاخير خاص  .پناهجويان به حالت تعليق درآمده است
، که می فرستد "اطالعيه OFII اين به لحاظ نظری می تواند انجام شود مقررات پس کتبی از .متوقف شده است

 . روز پاسخ به مسابقه گذاشته شد15تعليق از شرايط پذيرش مواد" که ما بايد ظرف 
طبق قانون پيشنهادی، مفهوم "پرواز" را می توان تنها در صورتی مشخص کرد که فرد حداقل دو برابر تعهد   
اما پيشاهنگان اغلب سعی می کنند آن را  (، رياست، فرودگاه، عدم رسيدگی به خانه و غيرهOFII اداری (احضار
 .در اولين شکست نشان دهند
درخواست لغو از عواقب  (در اين مورد، درخواست تجديد نظر ممکن است با يک (يک) وکيل (بازديد کنندگان
 .اگر سرمايه گذاری فراری در نظر گرفته نمی ثبت قانونی شده، هميشه
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يکی ديگر از استراتژی ممکن است صبر کند تا مهلت انتقال متوقف شود، سپس به همراه رياست برای تأييد 
 .گواهی امتناع ثبت نام درخواست پناهندگی و سپس برای درخواست ثبت نام در دادگاه
http://www.lacimade.org/wp-content/uploads/2017/02/délais-et-opportunité-du-recours-fev-2017.pdf  
Cimade در اين سند از ، جزئيات اين مفهوم "نشت" را شرح می دهد4، در صفحه  . 
فراری" نمی دانند، آنها اين را تنها "نگرانی اين است که اغلب موارد پيشنهادی به طور واضح مردم را از اين  ⇒
بدون اخطار، درخواست تجديدنظر  .از طريق بسياری از ناراحتی هايی که بعدا رنج می برند، درک می کنند
 .پيچيده تر است، اما با وکيل بحث می شود
آخرين شانس: بررسی  - هنگامی که شخص در واقع چندين احضار را رد کرد و نشت را نمی توان به چالش کشيد
 .با اين کار، فرانسه مسئول است .کنيد که فرانسه قبل از پايان دوره انتقال به پرواز در دوبلين اطالع داده است
برای انجام اين کار، بايد به فايل اداری شخص  .پيچيدگی اين است که اين اعالن در زمان و مکان انجام شده است
در صورت عدم اطالعيه، دادگاه اداری ممکن است مورد قضاوت  .دسترسی داشته باشيد که بسيار طوالنی است
 .قرار گيرد
 
:«مثال زير از اعالن گسترش تاخير انتقال به علت «نشت

 
 

http://www.lacimade.org/wp-content/uploads/2017/02/délais-et-opportunité-du-recours-fev-2017.pdf
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اگر شخص دليل قانونی برای اجتناب از سوار شدن را نداشته باشد، خالصه امکان پذير نيست يا رد شده اما مايل 
 :نيست به آن بپردازد، راه حل های باقی مانده کمتر است اتصال
اين تصميم را انتخاب می کند تا به انحصار باقی بماند، بنابراين بدون هيچ گونه منابع، تا زمان انقضا مدت زمان  -
و پس از آن او بايد بتواند درخواست پناهندگی را در فرانسه  .(ماه 18 +دوبلين خود (بنابراين تاريخ توافق کشور 
 ... بنويسد. اين بدان معنی است که مقررات دوبلين يا قانون تا آن زمان تکامل نيافت
 
او می تواند سعی کند سه ماه ديگر را در خارج از يکی از کشورهای عضو اتحاديه اروپا که به امضاء مقرره  -
اين درخواست  .دوبلين رای داده اند، بگذارد و سپس سعی کند به درخواست انتخاب پناهندگی به کشور برگردد
 .پناهندگی "جديد" در نظر گرفته می شود و ديگر تحت روش قبلی قرار نمی گيرد
 ماه در کشور مورد نظر، که در آن شخص محرمانه باشد (مدارک ثبت 3اما اين بدان معنی است که حضور  ⇒
 .( ماه3از  (نام خدمات عمومی، نسخه پزشک و غيره و، در صورت امکان، اثبات منظم در طول مدت زمان
 
و دومين مشکل اين است که دوباره به کشور مورد نظر اتحاديه اروپا بازگردانده شود، هميشه با همان جرقه ای 
 .که بايد از آن جلوگيری کرد: گرفتن بدون گرفتن اثر انگشت در يک کشور ديگر قبل
توجه کنيد به نظر می رسد برخی از حوزه ها اين امکان را برای بازنشانی پرونده های دوبلين اعمال نمی کنند، 

) قرار می گيرد2 (19که با اين وجود تحت ماده ای از مقرره دوبلين (ماده  ). 
 
يک گزينه نيز ممکن است سعی در پذيرفتن انتقال داشته باشد و پس از اينکه "تعهد به ترک قلمرو" صادر شد، پس 
اما اين گزينه بايد براساس پارامترهای مختلف مورد بررسی قرار گيرد:  .از آن وارد شد تا مجبور به ترک شود
کشور دوبلين (بيشتر احتمال دارد که از ايتاليا اخراج شود و از آلمان ...)، خطرات اخراج از دوبلين به کشور مبدا 
(  برخی از کشورهای نروژی دارای توافقنامه هايی با کشورهايی مانند افغانستان هستند) و غيره
 .امروزه غيرممکن است که درباره اين گزينه بگوئيم و نتيجه آن را تضمين کنيم
 
 CITIZEN برنامه ريزی و رسانه های
اين راه حل  .همچنين ممکن است وضعيت افراد (فرد)، برای سازماندهی بسيج شهروندی و غيره، ميانجی باشد
اگر  .بايد با افراد مربوطه مورد بحث قرار گيرد و به آنها مزايا و معايبی را که به دنبال آن است، توضيح دهد

پوشش رسانه ای قرار داده شود، الزم است مراقب باشيم که اطالعات شخصی را انتشار ندهيم و به طور خاص 
کوچکترين تقريبی يا غلط ممکن است در برابر شخص خالص  .در اطالعاتی که به رسانه ها داده می شود، باشد
 .حساس سازی نمايندگان منتخب محلی نيز می تواند ابزار فشار بر رياست جمهوری باشد .شود
 .همه آهنگ ها بايد در نظر گرفته شود، اما هميشه با توجه به جوانب مثبت و منفی
 
 
در اينجا يک ورق  .در هر زمان در طول مراحل، قرار دادن در اداره نگهداری اداری هميشه امکان پذير است
 .است CRA حاوی اطالعات مربوط به قرار دادن در
http://www.psmigrants.org/site/wp-content/uploads/2014/04/FICHE-REFLEXE_rétention.pdf  
 
DUBLIN IV 
 .می باشد DUBLIN III تمام اطالعات موجود در اين سند مربوط به مقررات
اصالحات درمورد يک نسخه دوبلين تحت چندين ماه مورد بحث قرار گرفته است؛ اگر اين اصالحات متولد شود، 
 .اين سند منسوخ خواهد شد
 .و برای همه چيز که ممکن است، اين اصالحات بسيار سخت تر خواهد شد و تقريبا غير ممکن است
 مطبوعاتی - پاسخ سواالت
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1620_fr.htm  
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-1621_fr.htm  

http://www.psmigrants.org/site/wp-content/uploads/2014/04/FICHE-REFLEXE_rétention.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1620_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-1621_fr.htm
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 چيست؟ DUBLIN حقوق افراد در دادگاه
 
 کمک هزينه درخواستی
از جمله روش دوبلين) حق )از لحظه ای که فرد به فروشگاه يکپارچه می رود، هرکسی که در پرونده پناهندگی 
مقدار اين کمک هزينه بر اساس تعداد افراد در  .دارد (کمک هزينه درخواست پناهندگی) ADA برخورداری از
 ."خانوار" محاسبه می شود

204 (€ 6.80برای يک فرد تنها مقدار روزانه €   / month) است. 
 اضافه کنيد اگر هيچ محل اقامت پيشنهاد نشده است، 5.40برای اين مبلغ روزانه می توانيد يک مبلغ اضافی از € 

 . اضافه شده است366و مبلغ کمک ماهانه به € 
 
 :جزئيات بيشتر در مورد نرخ و شرايط
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33314  
 
 
 مسکن ها
از سوی ديگر،  .مرکز پذيرش پناهجويان) محل داشته باشند) CADA افراد در پرونده های دوبلين نمی توانند در
 :آنها می توانند اقامت در
CHUM (سرپناه اضطراری مهاجر) فقط در منطقه پاريس 
CAO (  مرکز پذيرش و جهت گيری) فقط در استان ها
CHUM ها مانند CAO در ، عالوه بر محل اقامت، آنها از حمايت در روند اداری خود (به جز ادعاهای اداری) 
 .و غذا بهره مند می شوند
 
PRAHDA (برنامه پذيرش و اقامت برای پناهجويان) 
PRAHDA در ، عالوه بر مسکن، مردم از پرونده اداری خود (به جز ادعاهای اداری) حمايت می کنند، اما 
 کسانی که هنوز .آشپزخانه در دسترس است، اما آنها بايد مواد غذايی خود را خريداری کنند .تغذيه نمی شوند
ADA  يورو در روز، که پس از آن بايد بازپرداخت شود4ندارند، پيش از . 
 
HUDA (مسکن اضطراری برای پناهجويان) 
 .فقط مسکن دريافت می کنند و هيچ اداره پشتيبانی يا غذا ندارند HUDA مردم در
 
115 

 (معموال در هتل ها) اداره می شوند، تنها از محل اقامت برخوردار می شوند و بايد 115افرادی که توسط 
 .درخواست را به طور مرتب تمديد کنند
 
هستند، کارگران اجتماعی اين دستگاه سفارش داده می  PRAHDA يا CHUM ،CAO هنگامی که افراد در
کيفيت اين پشتيبانی بسيار متفاوت است، اما بيشتر از همه اين  .شود که آنها را در مراحل اداری خود همراهی کنند
 .است که سعی کنيد با کارکنان اجتماعی در شرايط خوب کار کنيد
اگر مربيگری به درستی انجام شده، مهم است که به در تکراری نيست، را مختل رابطه اعتماد بين مددکار 
 اجتماعی و مدعی تاسيس شده، و به مداخله تنها در بخشی از راه حل های اداری آنها نميتوانند انجام دهند
 
 :اطالعات بيشتر در مورد امکانات پذيرش پناهجويان
http://www.lacimade.org/schemas-regionaux-daccueil-des-demandeurs-dasile-quel-etat-des-lieux/  
 
 
 
 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33314
http://www.lacimade.org/schemas-regionaux-daccueil-des-demandeurs-dasile-quel-etat-des-lieux/
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 واژگانی از کلمات اختصاری
ADA: تقسيم درخواست پناهندگی 
AGDREF: شماره منحصر به فرد در تمام اسناد مربوط به روش شخص. 
 .گاهی اوقات نيز "شماره خارجی" ناميده می شود، بايد در تمام مکاتبات اداری نشان داده شود
AJ: راهنمايی حقوقی 
AR: اختصاص به محل اقامت 
AT-SA: موقت صفحه اصلی خدمات پناهندگی CADA: مرکز پذيرش پناهجويان CAD:  خوش آمديد مرکز و
 جهت
CESEDA: کد ورود و اقامت خارجی ها و پناهندگی 
CHUM: مرکز مسکن اضطراری مهاجر 
CNDA: قانون دادگاه ملی پناهندگی 
CPH: مرکز اقامت موقت 
CRA: مرکز نگهداری اداری 
DDD: مدافع حقوق 
Guda: يک مرحله ای پذيرش متقاضيان پناهندگی هدی: اورژانس اقامت پناهجويان 
ITF: ممنوعيت قلمرو فرانسه 
JLD: قاضی آزادی و بازداشت 
LRA: تيراندازی MIE نگهداری اداری: خيش جدا شده MNA خارجی: بدون همراه صغير OFII:  دفتر فرانسه
 مهاجرت و ادغام دفتر پناهندگان: حفاظت از فرانسه دفتر پناهندگان و بی
OQTF: مورد نياز برای ترک فرانسه قلمرو پادا: صفحه اصلی بستر های نرم افزاری برای پناهجويان 
PAF: پليس مرزی PRAHDA: پذيرش برنامه و اقامت پناهجويان FIRP رياست ايل-دو-فرانسه 
TA: دادگاه اداری 
 
 Migration Primer - La Cimade :برای رفتن به ادامه مطلب
http://www.lacimade.org/faq/abecedaire-des-migrations/  
 
 DUBLIN به دنبال کسب اطالعات بيشتر در مورد پرونده
GISTI: روش دوبلين III (  (عبور از يکی ديگر از کشورهای عضو اتحاديه اروپا
http://www.gisti.org/spip.php?article5153  
 
Cimade: مقررات DUBLIN 
http://www.lacimade.org/nos-actions/droit-asile/reglement-dublin/  
 
 
 متن رسمی تنظيم
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0031:0059:FR:PDF  
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