
 



  

  

 ژنــــو در مــــورد ١٩٥١ون ينوانســــک

د یــت پناهنــدگان را بــدون ترديوضــع

ن منبــع حقــوق یتــر یتــوان اصــل یمـ 

ــوق   ــارچوب حقــ ــدگان در چــ پناهنــ

ــ ــل دانســت  نيب ــاهم. المل ــت اي ن ی

ــد ينوانســک ــه ح ــ اســت یون ب ه ک

آن را بــه منزلــه منشــور » دیــجمزر«

)Magna Carta (داند یپناهندگان م  

  

س نفـران کان  یون در جر  ينوانسکن  یا

ه براسـاس   کـ ار  ياالخت  ندگان تام ینما

ل شده بـود، بـه   کي تشی مجمع عموم  ٤٢٩) ٧(قطعنامه  

ژه یته و يمکون توسط   ينوانسکس  ینو  شيپ. ديب رس یتصو

ــدون تابع   ــراد ب ــدگان و اف ــپناهن ــت ي ــورا ک  یه توســط ش

ــاد ــاعیاقتص ــود  کي تشــ١٩٤٩ در اوت ی اجتم ل شــده ب

 آن توســـط ی، بخـــش مقـــدمات))IX) 248(قطعنامـــه (

 (XI(قطعنامه  (١٩٥٠ در اوت ی اجتماعی اقتصادیراشو

BII 319((ف پناهنـده  یـ  و بخش مربوط به تعر)  یـک مـاده 

ــل در یتوســط مجمــع عمــوم ) ونينوانســک  ســازمان مل

ه شـده   يـ ته) ٤٢٩) ٧(وست قطعنامـه    يپ (١٩٥٠دسامبر  

  .بود

ــا ــدوديـــون علينوانســـکن یـ ــا تیرغم محـ ــانیهـ  و ی زمـ

 درآمد و هر یالملل ني و بی خود، بصورت جهان   ییايجغراف

ط دوران پـس از  یامًال تحـت شـرا    کـ  از آن    ییها  چند بخش 

ن ی از معتبرتـر   یکـی ن همچنان بصورت    يکجنگ قرار دارد ل   

 مانـده و  ی مربـوط بـه پناهنـدگان بـاق      یالمللـ   نيضوابط بـ  

  .انــد وســتهيشــور بــدان پکســت يصدوبیکامــروزه بــالغ بــر 

 یجهـان ه  يون با اشاره به اعالم    ينوانسک یبخش مقدمات 

دن يبخش  امکنظر و استح    دیتجد«ل به   یحقوق بشر از تما   

و توســعه دامنــه ... ن و يشــي پیالمللــ نيبــه توافقــات بــ

د و ضــمن اذعــان بــه بــار یــگو یســخن مــ»  آنهــایتیحمــا

رنـده  یشـور پذ ک بـر دوش     یه اعطـاء پناهنـدگ    ک ینيسنگ

 یو اصطالح (» یالملل  ني ب یارکهم«از به   يگذارد از ن    یم

اد نمـوده،  یـ ) یالملل ني اتحاد بیعنی آمد   یاه بعدًا به ج   ک

شـــورها که همـــه کـــد یـــنما ی مـــیدواريـــاظهـــار ام

 و نوعدوسـتانه    ی اجتماع یا  لهي را مس  یپناهندگ  لهيمس

 نمــوده و آن را موضــوع اخــتالف و تشــنج در روابــط یتلقــ

ان یـ  به پا  یريگ  جهين نت ین بخش با ا   یا. ان خود نپندارند  يم

  :هکرسد  یم

متحـد در امـور      ملـل    یسر عال يمک

ــدگان وظ ــارت  يپناهنـ ــه نظـ ــر (فـ بـ

 یالمللـ  ني ب یونهاينوانسک) یاجرا

ــرا ــ حمایب ــر  ی ــدگان را ب ت از پناهن

 مــؤثر یعهــده داشــته و همــاهنگ

 یارکـ ن جهت بـه هم   یاقدامات در ا  

 ی بسـتگ  یسـر عـال   يمکدولتها بـا    

  .خواهد داشت

ل يــــه و تحلیــــبــــه منظــــور تجز 

 است تا   ی ضرور ١٩٥١ون  ينوانسک

  :ل توجه نمودیذبه موضوعات 

  ).١ماده (ف واژه پناهنده یتعر) الف

 مــذهب، حــق یض در آزاديد بــر اصــل عــدم تبعــکيــتأ) ب

ــ ــل اتحادکيتش ــه  یالت، دسترســکيه و تشــی ــه ب  آزادان

  ).٣مــــاده ( رفــــت و آمــــد  ی و آزادییم قضــــاکمحــــا

ت خاص پناهندگان بعنوان افراد فاقد يبا توجه به وضع  ) پ

 ی اقدامات متقابل از سو    بودن در مقابل    ت، از مصون  یحما

شـور  که اتبـاع    يـ ت از اقـدامات عل    يمصـون ) ٧ماده  (دولتها  

ه خـود   يـ ت اول يـ ه فـرد بـر حفـظ تابع       ک ی زمان ی حت یاصل

 یهـا   نهیت از پرداخت هز   ينز مصو يو ن ) ٨ماده  (اصرار دارد   

  ).١٦٠٢ماده (آورد  یر بعمل مکذ یدادرس

 یت شخصـ  يه وضـع  کـ د  یـ نما  یه مـ  يون توص ينوانسک) ت

شـور  کن و مقـررات    ي براسـاس قـوان    یستیناهنده با فرد پ 

ن براساس  یش از ا  يه پ ک یمحل اقامتش بوده و بر حقوق     

مـاده  (گـذارد     یسب شده، صحه مـ    ک یت پناهندگ يوضع

١٢.(  

 و ی از حقــــوق اجتمــــاعیا ون مجموعــــهينوانســــک) ث

 از رفتار با پناهندگان به      یا  ل مجموعه ک را در ش   یاقتصاد

ــيرســم ــشناســد  یت م ــک ــا  یار پذه از رفت ــه شــده ب رفت

 را  یرفته شده بـا اتبـاع خـود       یان تا حداقل رفتار پذ    يخارج

  .رديگ یدربرم

ــ) ج ــدامات اداریمقرراتــــ ــوص اقــــ ، اوراق، ی در خصــــ

ــا ــافرت ییشناسـ ــناد مسـ ــ ی و اسـ ــع مـ ــنما ی وضـ   .دیـ

  .شور مبـدأ  کدن به   يت در مقابل اخراج و بازگردان     یحما) چ

ــ قبــول تابعیســتی عضــو بایشــورهاک) ح ســان یکت و ي

ــع  ــاختن وضــ ــه يســ ــدگان را تســ ــدیل نمايت پناهنــ   . نــ
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رنـده پناهنـده    ی پذ یشـورها کق  یتوجه به منافع و عال    ) خ

  .ونينوانسک مواد یدر برخ

ون از اعضـاء خـود      ينوانسـ که گفتـه شـد      کـ به همانگونـه    

ه عموماًً در رابطه    ک یهمان رفتار » حداقل«خواهد تا     یم

مـاده  (ارنـد   ز روا د  يـ اند بـا پناهنـدگان ن       رفتهیان پذ يبا خارج 

ــو ا) ٧٠١ ــورد آزاد ی ــًا در م ــار خصوص ــد  ین رفت ــت و آم  رف

  .گردد یاعمال م

ــدد  ــوارد متعـ ــک یدر مـ ــورهاکون از ينوانسـ ــو یشـ  عضـ

ه عمومـًا در    کان مساعد   ک تا سرحد ام   یخواهد رفتار   یم

ــورد خارج ــم ــي ــ  یان روا م ــد در پ ــد يش گيدارن ــا... رن ن ی

رمنقــول يل امــوال منقــول و غيدرخواســت در مــورد تحصــ

، )١٨مــــاده ( آزاد یارهــــاک، اشــــتغال بــــه )١٣مــــاده (

و ) ٢١مـاده   (ن  ک، مسـ  )١٩مـاده    (ی آزاد علمـ   یها  حرفه

مـاده  ) (ییالت ابتـدا  ير از تحصـ   يـ به غ  (یالت عموم يتحص

  .رار شده استکت) ٢٢

الت کيت در تشـ یت و حق عضو   یون در مورد عضو   ينوانسک

ه ک است  ین رفتار یمساعدتر« بطور اعم خواهان     یصنف

 اعمــال ی خــارجیتهــان مــوارد در مــورد اتبــاع دوليدر چنــ

  ).١٧٠١ماده (» شود یم

ت از  یـ  بخصـوص حما   یت صـنعت  کيـ ت از مال  یدر مورد حما  

ــدلها، عال  ــا و م ــاختراعــات طرحه  ی و اســامیم تجــارتی

 و ی و هنـر  یت ادبـ  کيـ ت از مال  یـ حما ني و همچنـ   یتجارت

 دارد مـورد    ینکه معموًال س  ک یشورک پناهنده در    یعلم

شـور مزبـور   که از اتباع ک واقع خواهد شد    یتیهمان حما 

شـور  کن حـق برابـر بـا اتبـاع          یـ ا) ١٤ماده  . (دیآ  یبعمل م 

ــ یپذ ــده، همچن ــورد دسترســ يرن ــا ین در م ــه مح م و ک ب

اشــتغال و اســتخدام تحــت ) ١٦مــاده  (یت حقــوقیــحما

مـاده   (یبند  رهيج) ١٧٠٣ و   ١٧٠٢ماده  (ط مشخص   یشرا

ه یـــريامـــور خ) ٢٢٠) ١(مـــاده  (ییالت ابتـــدايتحصـــ) ٢٠

مـاده   (ین اجتمـاع  يار و تأم  کن  ي، قوان )٢٣ماده   (یعموم

ــو مال) ٢٤ ــوارض ي ــاده (ات و ع ون ينوانســکدر ) ٢٩) ١(م

  . شده استینيب شيپ

 و دادن ینــی امــور دی پناهنــدگان در اجــرایدر مــورد آزاد

 الاقـل در حـد      یان خـود رفتـار    کـ ودک بـه    یمات مذهب يتعل

  ):٤ماده (د رفتار با اتباع خود اعمال خواهد ش

 و یت حقـوق یـ م و حما ک بـه محـا    یدر رابطه بـا دسترسـ     

) ٣( مـاده    ٩ی دادرسـ  یهـا   نـه یمعاف بودن از پرداخت هز    

  : داردین مقرري چن١٦

ر از يـــگـــر غین دول متعاهـــد ديهـــر پناهنـــده در ســـرزم

ل ی خــود در مــورد مســایمــیونت داکن محــل ســيســرزم

شـور  ک معـادل رفتـار بـا اتبـاع          ی از رفتار  ١٢مندرج در بند    

  .ونت برخوردار خواهد شدکمحل س

 در  یبـات مشـابه   يه مشـاهده شـد، ترت     کـ به همانگونـه    

 ینـ يب  شي پـ  ١٤ در مـاده     ی و صـنعت   یت معنـو  کيمورد مال 

حـداقل  « از اصـل     ی نظـر  یبات از مبـان   ين ترت یا. شده بود 

  .رنـد يگ  یسرچشـمه مـ   » ان و پناهنـدگان   يـ رفتار بـا خارج   

 یز در اجرا  ي ن یرون در مورد اقدامات ادا    ينوانسک ٢٥ماده  

ه کـ ار اسـت چـرا      يت بسـ  يـ ز اهم ی حـا  یالملل  نيت ب یحما

ا یـ شـور متعاهـد و   ک ین ماده مقامـات رسـم  یبراساس ا 

 در امور مربوط به صدور یالملل نيالت بکي تشیکمقامات  

 یشـور ک ین مقامـات رسـم    ينامه جانشـ  ياسناد و گواه  

 آن  یاسـ يت س یتواند به حما    یه پناهنده نم  کشوند    یم

ون بـه صـدور اوراق   ينوانسک ٢٨ و  ٢٧مواد  . متوسل شود 

 متعاهد  ی دولتها ی از سو  ی و اسناد مسافرت   ییشناسا

 ینحـوه صـدور و چگـونگ      .  پناهندگان اختصاص دارند   یبرا

ــافرت ــند مسـ ــ یسـ ــافرت کـ ــند مسـ ــه سـ ــروزه بـ  یه امـ

ون بـــه ينوانســـکمه يدر ضـــم. ون شـــهرت داردينوانســ ک

را ون  ينوانسـ کن بخـش از     یـ د ا یل آمده اسـت و شـا      يتفص

ر بخشــها و در یش از سـا يه بــکـ  دانســت یبتـوان بخشـ  

ــانیســطح ــده اســت  ی جه ــرا درآم ــه اج ــا.  ب ن ســند ی

رنده پناهنده صادر   یشور پذ که عمومًا توسط    ک یمسافرت

 یه حتـ  کـ  یافتـه بـه صـورت     یع  ي وسـ  یتيشود مقبـول    یم

ز آن را بـه     يـ ون ن ينوانسـ کرعضـو   ي غ یشورهاک از   یتعداد

 ین سـند مسـافرت    یـ اد اعتبار   یتمد. اند  ت شناخته يرسم

ننده کشور صادرکر از ي غیشورکه پناهنده در ک یهنگام

ون ينوانسـ کمه ي ضـم ١١ه موضوع ماده کبرد    یآن بسر م  

شور صورت  کان دو   يز معموًال براساس توافقات م    ياست ن 

  . ردیپذ یم

ــا يون بــه موضــوعات بســ ينوانســک ٣٣، ٣٢، ٣١مــواد  ار ب

رداندن پناهنده  ، اخراج و منع بازگ    یرقانونيت ورود غ  ياهم

ه کـــ یهنگــام «، ٣١براســـاس مــاده  . اختصــاص دارنــد  

ــرزم ــدگان از سـ ــرو ینيپناهنـ ــور پذک وارد قلمـ ــده یشـ رنـ

مًا در  يشـان مسـتق     یا آزاد یـ  یه در آنجـا زنـدگ     کاند    شده

ــت  ــوده اسـ ــر بـ ــدر ا» خطـ ــورت ورود یـ ــن صـ ــور یـ ا حضـ

رد چـرا  يـ  مجازات آنان قرار گ  ید مبنا ینبا«شان    یرقانونيغ

 از اضـطرار    یرقـانون يا حضور غ  ین ورود   ین است ا  که مم ک

دولــت  «٣٢) ١(براســاس مــاده . » شــده باشــدیناشــ
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ن ي در سـرزم یه بـه صـورت قـانون    ک را   یا  متعاهد پناهنده 

ل حفـظ   یرد مگـر بـدال    کـ برد اخراج نخواهنـد       یآنها بسر م  

ن يهمـ ) ٣(و  ) ٢ (یبندها. »یا نظم عموم  ی یت مل يامن

اننـد مراجعـه بــه   هم (یه قـانون یــمـاده بـر لـزوم انجـام رو    

ز يـ  و ن  یمين تصـم  يدر اتخـاذ چنـ    ) نافيدادگاه و حق است   

 تا بتواند مجوز یا ن پناهندهيفرصت مناسب به چن «دادن  

د دارند  کيتأ» ندکل  ي را تحص  یگریشور د ک ورود به    یقانون

ون در مورد منـع     ينوانسکوسوم    یو سرانجام به ماده س    

  :ميرس یدن پناهنده ميبازگردان

 یا چ نحو پناهنـده   ي از دول متعاهد به ه     کیچ  يه: ٣٣) ١(

ان دارد بعلل مربـوط بـه نـژاد،    که امک ییها نيرا به سرزم  

ا یـ  بخصـوص    ی اجتماع هت در دست  یت، عضو يمذهب، مل 

 او در معـرض     یا آزاد یـ  ی، زنـدگ  یاسيد س یدارابودن عقا 

  .ا بــاز نخواهنــد گردانــدیــرده کــد نيــد واقــع شــود تبعیــتهد

 وجـودش   یافکـ ل  یـ سـاس دال  ه برا ک یا  پناهنده: ٣٣) ٢(

 کبـرد خطرنـا     یه در آن بسـر مـ      کـ  یشـور کت  يـ  امن یبرا

اب جـرم   کـ وم بـه ارت   ک دادگاه مح  ی قطع یا طبق را  یبوده  

شـور  که مضـر بـه حـال جامعـه          کـ  شده   یت مهم یا جنا ی

ن یور در ا  کالت مذ يتواند از تسه    یص داده شود نم   يتشخ

  .دیماده استفاده بنما

 متعاهـد در  ی دولتهـا هکـ ان توجه است   یز شا يته ن کن ن یا

بـر  ( را ندارنـد     یگـذار   چگونـه شـرط   ين ماده حق ه   یمورد ا 

، ٣٢،  ٣١ه مـواد    کـ رغم آن يعل). ونينوانسک ٤٢طبق ماده   

 را  یالمللـ   نيت بـ  ی حما ی برا یادي و بن  ی اصول اساس  ٣٣

م بــر زمــان کط حــاین تنهــا در شــرايکآورنــد لــ یفــراهم مــ

ــو ــکب یتصـ ــل   ينوانسـ ــوده و در عمـ ــال بـ ــل اعمـ ون قابـ

ه یـ ه هنـوز رو   کـ از جملـه آن   . ننـد ک یجاد مـ  ی را ا  یالتکمش

ه کـــا آنیـــت وجـــود نـــدارد ين وضـــعيـــي تعی بـــرایواحـــد

تـوان   ی را مـ ی ونظم عمـوم یت ملي چون امن یموضوعات

  .ر نمودير و تفسيبه طرق مختلف تعب

 متقابل پناهنده در مقابل دولـت       یها  تيوليف و مس  یوظا

ــکمتعاهــد را بطــور   ــیل ــاده   ی م ــوان در م ــتی ٢ت ــ اف ه ک

رنـده  یشـور پذ  کن و مقـررات     يت قـوان  یخصوصًا از لزوم رعا   

 نـاظر بـر حـق       ٩ هد، مـاد  یـ گو  یتوسط پناهنـده سـخن مـ      

ــراک  مقــررات خــاص در ی وضــع و اجــرایشــور متعاهــد ب

ــدوران جنــگ  باشــد در  ی مــییط اســتثنایا تحــت شــرای

ــحال ــواد يکـــ ــوق  ٢٤) ١(و ) ٢(ه مـــ ــوص حقـــ  در خصـــ

ست و همانگونه    ا یافت مستمر یژه در ی به و  ینشدن  لیزا

 در باب اخراج و اصل      ٣٣ و   ٣٢م مواد   یدین د یش از ا  يه پ ک

 نام  ٤٢د از ماده    یسرانجام با . دن پناهنده است  يبازنگردان

ون راجـع بـه     ينواسکها در موقع امضاء        دولت یه برا کبرد  

) ١(، ٤، ٣، ١ مــواد یون بــه اســتثناينوانســکه مــواد يــلک

  .ل استی حق رزرو قا٤٦، ٣٦، ٣٣، ١٦

ــه ی بخــش مقــدماتیون در راســتاينوانســک ٣٥ه مــاد  ب

اختصـاص  »  با سازمان ملل  یان مقامات مل  ي م یارکهم«

  :دارد

سـر  يمکه بـا دفتـر      کنند  ک یدول متعاهد تعهد م   : ٣٥) ١(

 از ادارات ملل    یکا هر   ی پناهندگان   ی ملل متحد برا   یعال

 یارکـ فش هم ی وظا ین آن گردد در اجرا    يه جانش کمتحد  

فــه آنــرا در امــر نظــارت بــر ينجــام وظنمــوده و مخصوصــًا ا

ــرا ــررات ایاجـ ــ مقـ ــکن یـ ــهينوانسـ ــدیل نمايون تسـ   . نـ

 ملل متحـد در    ی عال یایساريمکه دفتر   ک آن یبرا: ٣٥) ٢(

ــدگان   ــور پناهن ــام ــر ی ــکا ه ــد  ی ــل متح ــ از ادارات مل ه ک

ــد گزارشــها يجانشــ ــردد بتوان ــه ارین آن گ ــ الزم را ب ان ک

عاهـد تعهـد    دول مت . دیـ م نما يتدار ملل متحد تسـل    يصالح

شـده راجـع بـه        ه اطالعات و آمار درخواسـت     کند  ینما  یم

ار يــه و در اختيــ مناســب تهیر را در فرمهــایــموضــوعات ز

  :آنان قرار دهد

  ط پناهندگانیشرا) الف

  ونينوانسکن ی ایاجرا) ب

ه دربــاره پناهنــدگان کــ یامکــا احیــن و مقــررات يقــوان) ج

 خواهـد   ن پس به موقع اجـرا گذاشـته       یا از ا  ی بوده   یمجر

  .شد

اطالعات مربوط بـه     (٣٦نار ماده   ک در   یستی را با  ٣٥ماده  

ه در  کـ مـوردنظر قـرار داد      ) ی داخل یها  نامه  نیين و آ  يقوان

ن و  يمـتن قـوان   «آن از دول متعاهد خواسته شـده اسـت          

ــ این اجــراي تــأمین اســت بــراکــه ممکــ را یمقرراتــ ن ی

ر ل ملل متحد قـرا    کريار دب يند در اخت  یون وضع نما  ينوانسک

  ».دهند

تـوان بـدون اشـاره بـه          ی را نم  ١٩٥١ون  ينوانسک یبررس

ــا  ــرانس نماک ییســند نه ــام ینف ــدگان ت ــاالخت ن ــار ي ه در ک

. ان بـرد  یب نمود، به پا   یون را تصو  ينوانسک ١٩٥١ یسالها

 در ییهـا  هي شـامل توصـ   یین سـند نهـا    یـ بخش چهـارم ا   

ــهيزم ــا نـ ــدگان، حما یهـ ــانواده پناهنـ ــدت خـ ــ وحـ ت از یـ

.  اسـت یردولتـ ي غی نقـش سـازمانها  پناهندگان صـغار و   

ه در آن بــه کــباشــد  یمــ) E(ه يامــا از همــه مهمتــر توصــ

 یایـ ه منـافع و مزا    کـ د  یـ نما  یه مـ  ي عضـو توصـ    یشورهاک

ن کـ ه مم ک ین به افراد  کمربوط به پناهندگان را تا حد مم      
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ــوزه شــمول ا  ــاســت در ح ــن تعری ــف نی ــع نشــوند  ي ز واق

  .گسترش دهند

 داشـــته و یا هيصـــ تنهـــا ارزش توییه نهـــايـــن اعالمیـــا

ف یه در تعر  ک یرييسازد و تنها تغ     یشورها را متعهد نم   ک

ون ينوانســک و UNHCRان اساســنامه يــواژه پناهنــده م

 یـک ت در   یعضـو «شود افزون شـدن       ی مشاهده م  ١٩٥١

  . ظاهر شده اسـت    ٢ه در ماده    کاست  » یگروه اجتماع 

   

  

  

 قبل از اول    ی به رخدادها  ی از نظر زمان   ١٩٥١ون  ينوانسک

 به قاره اروپا محدود بود، ییاي و از نظر جغراف١٩٥١ه ینوژا

ن یـــ از ایـــکچ ي هـــUNHCRه اساســـنامه کـــ یدر حـــال

ن امـر خصوصـًا بـا       يهمـ . ت را به همـراه نداشـت      یمحدود

ل دهـه   ی و اوا  ١٩٥٠ در اواخر دهه     یله پناهندگ يبروز مس 

ــود  یالتک مشــ١٩٦٠ ــود آورده ب ــ را بوج ــات ک ه در جلس

ررًا ک م ١٩٦٥ و   ١٩٦٤ یسالها در   UNHCR ییته اجرا يمک

ــ . دیــمطــرح گرد  یی گردهمــایــکن مناســبت يبــه هم

 یهـا    جنبـه  ینفـرانس بررسـ   ک« تحت عنـوان     یالملل  نيب

ــوق ــیحقـ ــدگي مسـ ــک در یله پناهنـ  و ١٩٥١ون ينوانسـ

 ملـل متحـد در امـور        ی عـال  یایسـار يمکاساسنامه دفتر   

ا برگـزار   يـ تالیا وي در شهر بالج   ١٩٦٥ل  یدر آور » پناهندگان

 از  ی متخصـص حقـوق    ١٣ل از   کنفـرانس متشـ   کن  یا. شد

ــ بــــود UNHCR یشــــورها و متخصصــــان حقــــوقک ه کــ

 یت زمـان ی بـه منظـور حـذف محـدود       یلکس پروت ینو  شيپ

ــاول ژانو ســر يمک. ه نمــوديــون را تهينوانســک از ١٩٥٠ه ی

س را  ینـو   شينفرانس به همراه متن پ    کن  ی گزارش ا  یعال

رسـال  ون اينوانسـ ک عضـو   یشورهاک و   ییته اجرا يمکبه  

 ی بــه شــورا ینمــوده و گــزارش را بــا اصــالحات چنــد    

 ی اجتمـاع  ی اقتصاد یشورا.  فرستاد ی اجتماع یاقتصاد

ل آن را  کـ ب مـتن پروت   یم خود با تصو   یکدر اجالس پنجاه و     

 ١٦ در یمجمــع عمــوم .  فرســتادیبــه مجمــع عمــوم  

ن مــورد یــ را در ا2189 (XXI))( قطعنامــه ١٩٦٦دســامبر 

  :ر بودی زیی بند اجرایه حاوکگذراند 

سـر  يمکوسـت بـه گـزارش       يل پ کضمن توجه به متن پروت    

ل کـــر يـــ ملـــل متحـــد در امـــور پناهنـــدگان، از دبیعـــال

ن مــتن را جهــت الحــاق در یــه اکــد یــنما یدرخواســت مــ

  .شورها قرار دهدکار ياخت

س یـي  خود پـس از امضـاء ر       ١١ل براساس ماده    کن پروت یا

 ٣١ خیل سازمان ملـل از تـار      کري و دب  یوقت مجمع عموم  

روش .شــورها مفتــوح شــدک جهــت الحــاق ١٩٦٧ه یــژانو

 در چارچوب   یون خود موضوع بحث جالب    ينوانسکب  یتصو

ــحقــوق معاهــدات اســت چــرا    ــه پروتک ــه یل الحــاقک  ب

ار يـ االخت  نـدگان تـام   ینفرانس نما که توسط   ک یونينوانسک

ــو  ــه تص ــود ن يب رســیب ــده اســت خ ــز باي ــو ی ــه تص ب ید ب

ــرانس نماک ــام ینف ــدگان ت ــاالخت ن ــي ــد . ديرســ یار م هرچن

 بـدون   یه در آن مجمـع عمـوم      کـ ز وجـود دارد     يـ  ن یموارد

ــزار ــهاکن ي چنــیبرگ  معاهــدات چندجانبــه و  یینفرانس

ن در مـورد    يکلـ . ده اسـت  يب رسـان  ی را به تصو   یالملل  نيب

 در فاصـله    یاسـ ير و تحوالت نظامـات س     ييل تغ کن پروت یا

ــالها ــا١٩٥١ یس ــزا١٩٦٦ ت ــداد   ی و اف ــه تع ــل توج ش قاب

ق معمـول و در    یل از طر  کب پروت یقل تصو  مست یشورهاک

دًا دشوار سـاخته بـود و       ی معقول را شد   ی فاصله زمان  یک

 یب مجمــع عمــومی تصــویعنــیرمعمــول يلــذا از روش غ

   .استفاده شد
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سه با  ی، در مقا  ١٩٦٧ل  کن تحول در متن پروت    یتر  یاز اصل  

  :ون وجود داردينوانسک در ماده اول ١٩٥١ون ينوانسک

 تـا  ٢ند مـواد  ینما یل حاضر، تعهد م  کدول متعاهد پروت  . ١

ه مصـداق   کـ  یًال در مـورد پناهنـدگان     کـ ون را   ينوانسک ٣٤

  .ندیل هستند اجراء نمایف ذیتعر

 مـوارد،  یل ـ بـه اسـتثنا   کن پروتیاصطالح پناهنده در ا. ٢

ه کـ  اسـت    یه افـراد  يـ لکن مـاده شـامل      ی ا ٣ بند   ییاجرا

باشـند   یون مينوانسکل ف مندرج در ماده او یمصداق تعر 

» ل حـوادث  يـ ن قب یـ پس از بـروز ا    «ه عبارت   کمشروط بر آن  

 ین تلقـ یکـ  لـم  انکـ  بخش الف ماده اول   ٢مندرجه در بند    

  .گردد

ــدون ه کــپروت. ٣ ــه يل حاضــر توســط دول متعاهــد ب چگون

ــدود ــت جغرافیمح ــد    ییاي ــد آم ــرا درخواه ــورد اج ــه م   . ب

نون کاه تـ  کـ  یه قـبًال از طـرف دولـ       ک ییها  هيمعهذا اعالم 

اند به موجب جـزء الـف از          ون شده ينوانسکطرف متعاهد   

ده یـ ون صـادر گرد   ينوانسک از بخش الف از ماده اول        ١بند  

ز به مورد اجرا گـذارده خواهـد        يل حاضر ن  کم پروت یتحت رژ 

ه يـ ننده اعالم ک دولت صادر  یها  تيوليه مس کنیشد مگر ا  

ون ينوانسـ کطبق مفاد بنـد دوم از بخـش ب از مـاده اول              

  . افته باشدیش یافزا

 عالوه بـر    ١٩٦٧ل  که پروت کز قابل توجه است     يته ن کن ن یا

ز يــ را ن١٩٥١ون ينوانســک مفــاد یت زمــانیحــذف محــدود

ــ ــگ یدربرم ــد ي ــرد هرچن ــکه خــود ک ــوق ی  ی معاهــده حق

 یوستن به آن لزومًا به معن     يه پ کمستقل به شمار رفته     

 ١٩٦٧ل کـــپروت.باشـــد یون نمـــينوانســـکوســـتن بـــه يپ

ــ ــن تأيهمچنـ ــدها  دکيـ ــاد بنـ ــر مفـ ــدد بـ  ٣٦ و ٣٥ ی مجـ

 با ملـل    ی مقامات مل  یارک در مورد هم   ١٩٥١ون  ينوانسک

 ی داخلیها نامه نیين و آيمتحد و اطالعات مربوط به قوان     

ت دول ی در رابطه بـا عضـو   کیبعالوه اختالفات اند  . را دارد 

ــاق در مقا  ــدرال و الح ــا  یف ون مشــاهده ينوانســکســه ب

  .شود یم

   
  
  
  
  
  
  

  

  

 ملــل متحــد در امــور   ی عــالیایســاريمک یلــکنقــش 

سـب  ک"بعنـوان   ن اساسـنامه يپناهندگان در بنـد نخسـت  

 یبـرا " داریـ  پا یحلهـا    راه ی و جستجو  یالملل  نيت ب یحما

ز يـ ه بند دوم آن نک یدر حال. است ان شدهيپناهندگان ب

ــار بااهميبســ ــي ــباشــد  یت م ــالیایســاريمکار ک  ی ع

 دانسته یاسيرسيامًال غک ی سرشت یپناهندگان را دارا  

  .بـرد  ینـام مـ  " یاجتمـاع  نوعدوستانه و"و از آن بعنوان 

ــه ب  ــفصــل دوم اساســنامه ب  یایســاريمکت يان صــالحي

 شش و هفـت اساسـنامه بـه    یبندها. پردازد یم یعال

ف ضـمن  یـ تعر نیـ در ا. ف واژه پناهنده پرداخته استیتعر

 یسکن، پناهنده را    يشيف موجود در مقررات پ    ید تعر یيتأ

جـه حـوادث اتفـاق افتـاده قبـل از      ينت در"ه کشناسد  یم

شخص ب قرار دارد و هر    يدر معرض تعق  " ١٩٥١ه  یاول ژانو 

 یاسـ يده س يا عق یت  يل نژاد، مذهب، مل   يه بدل ک یگرید

 یشـور اصـل  کخارج از  بيل ترس موجه از تعقيخود و بدل

 یت اسـت، خـارج از محـل عـاد         يـ ا اگر بـدون تابع    یخود و   

ل بـه  یـ ن ترس مايهمل يبرد و بدل یم ونت خود بسرکس

فاقـد   ا اگـر یشور خود نبوده و کت دولت یاستفاده از حما

ونت کتوانـد بـه محـل سـ         یل نمـ  یـ ن دال یت است بد  يتابع

  . خودبازگرددیعاد

ق يـ ن نقـش دق   ييح و تب  ی هشت، نه و ده به تشر      یبندها

ــالیایســاريمک ــه حمايزم  دری ع ــن ــی ــ نيت ب  و یالملل

 ازده،یـ  یبنـدها ه کـ  یدار پرداخته، در حـال ی پایحلها راه

ان يــان رابطــه ميــبــه ب) ز ســه و چهــار و پــنجيــو ن(دوازده

 ی، شـورا یعمـوم   پناهنـدگان بـا مجمـع   یسـر عـال  يمک

 .پردازد ی می تخصصیهایارگزارک و یا اجتماعی یاقتصاد

 یار و امـور مـال  کـ اساسـنامه بـه سـازمان     بخـش سـوم  

. است تر تي از همه بااهم١٣ه در آن بند کاختصاص دارد 

ــال يمکآن براســاس  ــر ع ــدگان بایس ــتی پناهن ــا  "یس ب

. انتخـاب شـود   "یب مجمع عمومیل و تصوکري دبیمعرف

 ی و مجمع عمومیسر عاليمکان يم مين ارتباط مستقیا

 بعنـوان  یسـر عـال  يمکمسـتقل   د بـر موضـع  کيـ نشانه تأ

از نظــر .  اســتیالمللــ ني جامعــه بــیاســيرسيعامــل غ

ــریســاختار ــاليمک ، دفت ــور  یســر ع ــل متحــد در ام  مل
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 بـه شـمار   ی مجمـع عمـوم    ی ارگـان فرعـ    یـک پناهندگان  

 ی اقتصـاد ی با شورایمين رابطه مستقيهمچن هکآمده 

سـت  ين ین حال موضوع بـدان معنـ  ی دارد با ایو اجتماع

 یـک  پناهندگان در نظام ملل متحد       ی عال یایساريمکه  ک

ــ ــت کيتشـ ــار اسـ ــد. الت خودمختـ ــنامه  هرچنـ اساسـ

ــالیایســاريمک ــدگان هر ی ع ــور پناهن ــه طــور   در ام ــز ب گ

 یهـا  توسـط قطعنامـه   نيکرده اسـت لـ  کـ ر نيي تغیرسم

  .ار شده استي، دچار تحول بسیمجمع عموم

  

  

  

ــاعالم ــاني ــوق بشــر  یه جه ــ حق ــه ١٩٤٨ه در ســال ک  ب

 بـه شـمار     یآور  ر الـزام  يـ ده بـود قطعنامـه غ     يب رسـ  یتصو

گــر یشــدن در د حــق پناهنــده «ه در آن از کــرفــت  یمــ

سـخن بـه    » بيـ تعقشورها و اسـتفاده از آن در صـورت          ک

س ینـو   شيه پـ  کـ ون حقـوق بشـر      يسيمک. ان آمده بود  يم

رده بود در آن زمان     که  ي حقوق بشر را ته    یه جهان ياعالم

دن حـــق يـــله گنجانيمســـ«ه کـــشـــنهاد نمـــوده بـــود يپ

 حقـوق   یه جهـان  يـ ب در اعالم  يـ  در مقابـل تعق    یپناهندگ

ن يو در اولـ   » ن خصـوص  یـ  در ا  یا  ژهیون و ينوانسکبشر در   

ن حال عدم وجود توافـق      یبا ا .  شود یلن عم کفرصت مم 

دن يـ ق در گنجان  ي باعث عدم توف   یدرباب موضوعات محور  

 حقـوق   یالملل  نيثاق ب ي در م  ی در خصوص پناهندگ   یبند

ه باعث اخـتالف نظـر      ک یموضوعات.  شد ی مدن یاسيس

ه بــه کــ بــود یشــورها شــد، همــان موضــوعاتکان يــدر م

ز وجـود  يـ ون نينوانسـ کس ینو  شيره در مورد پ   کهنگام مذا 

 یط فـرد  یف شـرا  ین بند، تعر  یحوزه اشخاص در ا   : داشت

 را  یا حق پناهندگ  یه آ کنی دارد و ا   یت پناهندگ يه صالح ک

  .جاد نمودی ایستیبا

 یـک س  ینو  شيها، پ   ن بحث ی در ا  ی وقفه طوالن  یکپس از   

 توسـط   ١٩٥٧ در سـال     یه در مورد حـق پناهنـدگ      ياعالم

 شد و   ميون حقوق بشر تسل   يسيمکنده فرانسه به    ینما

ــی ١٩٦٧ دســامبر ١٤در   پــس از ده ســال بحــث در  یعن

 سـرانجام قطعنامـه شـماره       ی مجمـع عمـوم    یها  تهيمک

بـه  » یني سـرزم  یه پناهنـدگ  ياعالم« تحت عنوان    ٢٣١٢

ــه تصــویاتفــاق آراء توســط مجمــع عمــوم    .ديب رســی ب

  :باشــد یر مـ یـ ه بـه شــرح ز يـ ن اعالمیــ ای اصـل یفرازهـا 

 برعهـده   ید متقاضـ   به افرا  یت اعطا پناهندگ  يوليمس. ١

ــ ــ نيجامعــه ب نــده آن ســازمان ملــل متحــد  ی و نمایالملل

  .باشد یم

 یه جهـان  يـ ه بـه خـاطر نقـض اصـول اعالم         ک یهر فرد . ٢

اش در معـرض   یات، جسم و جـان و آزاد   يحقوق بشر، ح  

  .جســــــتن دارد ت پنــــــاهيخطــــــر باشــــــد صــــــالح  

ــدگ ک. ٣ ــا دادن پناهن ــد  یشــورها ب ــراد بن ــه اف ــار ٢ ب  دچ

ــيوليمســ ــالمل نيت ب ــشــوند و ا ی نمــیل ــدگی  ین پناهن

  .شـورها محتـرم شـمرده شـود       کر  ی توسـط سـا    یستیبا

 یالمللــ ني وحــدت بــیســازمان ملــل در راســتا) الــف. ٤

 بــا یســتیبــدون توجــه بــه اقــدامات دولــت خــاص، با     

 افـراد مـورد     کمـ کن وجـه    یشورها به مؤثرتر  ک یهماهنگ

  . بشتابد٢اشاره در بند 

 یالمللـ  نيحـدت بـ    و یز در راستا  يشورها ن کر  یسا) ب. ٤

ه کـ  ییشـورها کاهش بـار    کـ  ی اقدامات الزم برا   یستیبا

ــدگان نخســت  ــدانجا وارد مــ  نيپناهن ــار ب  First(شــوند  یب

Countries Of Asylum (از یرش تعــدادیو از جملــه پــذ 

  .ن خود را بعمل آورنديآنها در سرزم

ا بازگشت از نقطـه     ی به اخراج    یستی را نبا  یچ فرد يه. ٥

 ینيه ناچار شود به سـرزم ک یبصورتوم نمود   ک مح یمرز

ه در آن بخاطر نقض     ک بماند   ی باق ینيا در سرزم  یبرگردد  

ات، جـان و جسـم   يـ  حقوق بشر ح یه جهان ياصول اعالم 

ن اصـل در مـورد      یـ ا. اش در معرض خطر قرار دارد       یا آزاد ی

شــور کت يــه امنيــ علیل روشــن خطــریه بــدالکــ یافــراد

 یکاب ک ارتیقطعم کل حيا بدلید یآ یرنده به شمار میپذ

نـد  یآ یشـور بـه حسـاب مـ    که آن ي عل ی، خطر یجرم جد 

  قابل اجرا نخواهند بود
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) ١٩۶٧(ن همـان سـال      ی اروپا در ژو   یران شورا یته وز يمک

ه در  کـ  ی افـراد  ی در مورد پناهنـدگ    یا  ب قطعنامه یبا تصو 

د قـرار دارنـد، از دول عضـو خـود درخواسـت             یـ معرض تهد 

شـوند    ی آنهـا پناهنـده مـ      که خـا  ه بـ  کـ  ینمود تا با افراد   

ز ي ن ١٩۶٧در دسامبر . ندیآزادانه و نوعدوستانه برخورد نما    

ت ی در مورد حما   یلک به همراه پروت   ینسولکون  ينوانسک

ون ينوانسکن  ید اما ا  يب رس یاز پناهندگان در اروپا به تصو     

چگـاه حـد    يسب حـداقل اعضـاء ه     کل عدم   يل بدل کو پروت 

ــت ن  ــاب الزم را بدسـ ــدينصـ ــال  . اوردنـ ــا در سـ  ١٩۶٧مـ

 توسط مجمع   یه پناهندگ يب اعالم ین شاهد تصو  يهمچن

ه آن را بــدون کــم ي ســازمان ملــل متحــد هســت یعمــوم

 یه جهــانيــ اعالم١۴ن مفــاد مــاده يــيتــوان تب ید مــیــترد

ز از  يـ ه ن ين اعالم یدر ا .  دانست ١٩۴٨حقوق بشر مصوب    

» یشـور خـارج   ک یـک  در   ی از حـق پناهنـدگ     یبرخوردار«

ه بـه  يـ ن اعالميک نبود لـ  یدی مفهوم جد  هکنام برده شده    

له پناهنـدگان   ي حل مس  یبرا» یالملل  نياتحاد ب «مفهوم  

ــاشــاره دارد و از اصــل بازنگردان  ) Non Refoulment(دن ي

 توسـط  یسـت یه باکند ک یاد می ی اصل عموم  یکبعنوان  

ل مورد  کون و پروت  ينوانسکشورها و نه تنها اعضاء      کهمه  

  .ردياحترام قرار گ

ت در سـال    يـ  رخداد بـا اهم    یکن تحوالت به    ی ا یريگيدر پ 

 عضـو   یه سـران دولتهـا    ک ی زمان یعنیم  يرس  ی م ١٩۶٩

ــ ون وينوانســـکقــا  یســازمان وحـــدت افر   در مـــورد یا ژهی

ب یقا را به تصویله پناهندگان در افري خاص مسیها جنبه

 جالــب توجــه یل چنــدیون بــدالينوانســکن یــا. دنديرســان

ــه تعرکــاســت نخســت آن ــده«ف ی ــه»پناهن ــه گون  یا  را ب

ل تجـاوز   يه بدل ک یهر فرد «ه شامل   کدهد    یگسترش م 

ا عوامـل  یـ  و ین، سـلطه خـارج    ي، اشغال سـرزم   یخارج

 یا تمـام  یـ  در قسـمت     یزننـده نظـم عمـوم        بـرهم  یجد

ار مالوف خود شده و در      ی د ک، ناچار به تر   ین اصل يسرزم

ــدگ  ــارج از ســرزم یجســتجو پناهن ــلي در خ ــ و ین اص ا ی

ه اعضـاء   کـ و دوم آن  ) I) ٢(ماده  (» دیشور متبوع خود برآ   ک

 یبـرا ... ت تـالش خـود را       ینها«سازد تا     ید م يخود را مق  

  ).II) ١(مـاده  (» ار بندنـد کـ ان پناهنـدگان ب  کرش و اس  یپذ

ون ينوانسک را در یحتری ما تعهد صر ١٩۶٩در همان سال    

مــان ي پیعنــیگــر در مــورد حقــوق بشــر    ی دیا منطقــه

هــر «: ح داردی تصــرهکــم يابیــ یا مــیکاســتارکخــوزه  ســن

شدن بعنوان پناهنده در  رفتهی و پذ یشخص حق پناهندگ  

رنـده و   ین دولت پذ  ي را براساس قوان   ین خارج ي سرزم یک

ه کــ ی دارد البتــه بــه شــرطیالمللــ ني بــیونهاينوانســک

ا اعمــال مــرتبط بــا آن مــورد یــ یاســيل اقــدامات سيبــدل

ه کـ  یدر حـال  » )٢٢) ٧(مـاده   (ب قرار داشته باشـد      يتعق

با » دنيبازنگردان« از اصل    یا  ون منطقه ينوانسکهر دو   در  

 .اد شده استیصراحت 

  

  

ط ی شـرا ١٩٧٠ه در آغـاز دهـه      کتوان گفت     ی م یلکبطور  

ــوم ــرایعم ــدگان مه  ی ب ــوق پناهن ــ توســعه حق ــودي . ا ب

ــاتحاد ــی ــد  نيه حقــوق ب ــل، پــس از چن ار کــن ســال یالمل

ــدمات ــال ی نهایمقـــ ــًا در ســـ ــ١٩٧٢تـــ ــو شي پـــ س ینـــ

 و یاســــي سیدر مــــورد پناهنــــدگ  ییونهاينوانســــک

ه کـ  یارنگکـ اد  يـ ه نمـود و بن    يـ  را ته  يکپلماتی د یپناهندگ

 را برعهده گرفتـه     ١٩٦٧ل  ک پروت ینه اقدامات مقدمات  یهز

ــبــود ا ــار نی  یبــدنبال برگــزار. شــقدم شــده بــوديز پيــن ب

 گــروه یــک ١٩٧١در ســال ) ايــتالیا(و يــ در بالجیناريســم

ــ در اوایارکــ ون را ينســنواکس ینــو شي پــ١٩٧٢ل ســال ی

ن ی وقـت، صـدرالد   یسـر عـال   يمکه توسط   کآماده نمودند   

 ی و سـپس بـه شـورا    UNHCR ییته اجرا يمکآقاخان، به   

 سـازمان   یتًا به مجمـع عمـوم     ی و نها  ی اجتماع یاقتصاد

  .ملل فرستاده شد

 و دقـت    یس را جهت بررس   ینو  شي متن پ  یمجمع عموم 

م ين حـال تصـم    يارشناسان سـپرد و در عـ      کنظر به گروه    

 را از دهـم     ینفرانس ملل متحد در مورد پناهندگ     ک گرفت

در مـتن   . دی، در ژنو برگزار نما    ١٩٧٧ه  یه تا چهارم فور   یژانو

ارشناســان که توســط گــروه کــون ينوانســکس ینــو شيپــ

ف پناهنـده در    یـ  در تعر  یر قابل تـوجه   ييشنهاد شد، تغ  يپ

. شـد   ی مشاهده نم  ١٩٥١ون  ينوانسکف  یسه با تعر  یمقا

  :ر بودیف به شرح زین تعریدامنه ا آن در مورد ٢ماده 

 یون بـه فـرد    ينوانسـ کن  یـ  ا یایـ ت استفاده از مزا   يصالح

  :بيل ترس از تعقيه بدلکرد يگ یتعلق م

ت در گـروه    یت، عضـو  يـ ، مل ی، مـذهب  یل نـژاد  یبـدال ) الف

ه يـ  از جمله مبارزه علیاسيده سيا عق ی خاص   یاجتماع

  :ای و یا نژادپرستیاستعمار 

 یمًا در راســتايه مســتقکــ یاتل اقــداميمجــازات بــدل) ب

شـور  کا نخواهـد بـه      یـ ر شد، نتواند و     کآنچه در بند الف ذ    

                             !، خاموشی نيستچراغ                                      آیين      ٨۴  مرداد ماه - ۵ضميمه پيش شماره   –   ٧  



ت است به محل    يا اگر فاقد تابع   یش بازگردد و    یمتبوع خو 

  .سابق اقامت خود برگردد

م دو ينکسه ی مقا١٩٥١ون ينوانسکن متن را با یچنانچه ا

ه کـ نخست در بند الـف      . مينک ی مشاهده م  کوچکر  ييتغ

 از  یکـی  بعنـوان    یا نژادپرسـت  یـ ه اسـتعمار    يـ ه عل از مبارز 

ن موضـوع خـود     یـ ا. ب نـام بـرده شـده اسـت        يـ ل تعق یدال

دهــد  ی را توســعه مــی درخواســت پناهنــدگیهــا نــهيزم

ه اســتعمار يــه در آن مبــارزه علکــ ین حــالتيــيهرچنــد تع

ب يـ تعق«ر  کـ ر دوم ذ  ييـ تغ. باشد  یل م کصورت گرفته مش  

 بند الـف    ی راستا ه در ک است   یا مجازات بخاطر اقدامات   ی

ــرايه زمکــباشــد  یمــ» نــام بــرده شــده اســت   ینــه را ب

ــدگ  ــاء پناهن .  گســترش داده اســت یدرخواســت و اعط

ــ ایهــا ر بخــشیســا ــی ــو شين پ ــز بيــس نین ــوعي  یانگر ن

 یـک در ماده   .  بود ینه اعطا پناهندگ  ي در زم  یریپذ  انعطاف

ثر کحــدا «یســتیه دول متعاهــد بايــلکه کــآمــده بــود  

دادن   پناهیبرا»  نوعدوستانه یاهدگیوشش خود را با د    ک

ون ينوانسـ کن یـ ت برطبـق ا يبه هر شخص صاحب صـالح     

ل مطلـــق اعـــالم کمـــاده ســـوم بـــه شـــ«. ار بندنـــدکـــب

ت اسـتفاده از    يچ فـرد صـاحب صـالح      يه هـ  کـ داشـت     یم

 ینهاي از ســرزمیکــیه در کــون ينوانســکن یــ ایایــمزا

تـوان وادار بـه       ین باشـد را نمـ     ک متعاهـد سـا    یشورهاک

ه در آنجا   ک یرد در صورت  ک خود   یشور اصل کبازگشت به   

مــاده هشــتم . د باشــدیــش در معــرض تهدیــا آزادیــجــان 

انــه و یجو  صــلحی عملــیدادن پناهنــدگ«ه کــد دارد کيــتأ

 یسـت ی نبا یشـور کچ  يشود و ه    ی م یتلق» نوعدوستانه

ردوســتانه بــه شــمار آورنــد و اعطــاء     ي غیآن را اقــدام

حتـرام  شـورها مـورد ا   ک توسـط همـه      یستی با یپناهندگ

  .رديقرار گ

ار گروه متخصصان،   کان  یه گفته شد، بدنبال پا    کهمانطور  

نـدگان  ینفـرانس نما  ک،  یب مجمع عموم  یو براساس تصو  

 اجـالس   ١٩٧٧ه  یـ  چهارم فور  یه ال ی ژانو ١٠ار از   ياالخت  تام

 مـتن   یه بررسـ  یـ زدهم ژانو ياز روز س  . خود را برگزار نمود   

ف یـ ص تعر  درخصـو  ٢در مورد مـاده     . ون آغاز شد  ينوانسک

 در جهـت توسـعه      یچ بحثـ  يون هـ  ينوانسـ کره شمول   یدا

ــتعر ــورت ی ــده بص ــ یف پناهن ــرادک ــدگان  یه اف ــز پناهن  ج

ها حول سـه      رد، صورت نگرفت و بحث    ي را دربرگ  یاسيس

ــور متمر ــمح ــدک ــف: ز مان ــدمات  ) ال ــارات مق ــالح عب  یاص

هـا در     ت دولـت  کيـ  برحـق مال   ید افزونتـر  کيه تأ ک یبصورت

 یاصـالحات ) ب.  باشد یهندگا رد درخواست پنا   یرش  یپذ

 یاصالحات) ج. بودن  بي تحت تعق  یها  نهيش زم ی افزا یبرا

ت از يــ محرومیهــا نــهيش زمی در جهــت افــزا٢ بنــد یبــرا

 یريگ  یها و پس از رأ      ن بحث یبدنبال ا . ی پناهندگ یایمزا

ــق ٣٨( ــالف و ٣٤ مواف ــع١٥ مخ ــالح)  ممتن ــه یا هياص  ب

ــو ــیتص ــد يب رس ــارت ک ــد  «ه عب ــرس ج  از یبراســاس ت

ون گرفته شده بود را با عبـارت        ينوانسکه از   کرا  » بيتعق

ن عبـارت از    یـ ا. ن ساخت يجانش» بي تعق یان قطع کام«

 آمده است به مراتب محدودتر      ١٩٥١ون  ينوانسکآنچه در   

 ی بنـد فرعـ    یـک  ٢ بر مـاده     یگریه د يدر اصالح . دینما  یم

ن مـاده شـامل     یـ  ا ١ه بنـد    کـ ن مضـمون    یـ افزوده شد با ا   

 ی درخواست پناهنـدگ   ی صرفًا اقتصاد  لیه بدال ک یسانک

ب وسـعت گرفتـه و   يـ بعالوه تعق. ند، نخواهد شد ینما  یم

، اشــغال ی قــومیوابســتگ« چــون یاز جملــه بــه مــوارد

 یطلبـ   ال تفـوق  ک اشـ  یان و تمـام   يـ  تسلط خارج  یخارج

د یـ ل جد کمـاده دوم در شـ     . افتـه بـود   یم  يز تعمـ  ي، ن ینژاد

متنع بـه    م ی رأ ٢١ و   ی منف ی رأ ١٤ مثبت   ی رأ ٤٧خود با   

 اسـتثناء بـر اصـل       یـک ز  يـ در مـاده سـوم ن     . ديب رس یتصو

اد یتعداد ز«ه ک بود یوارد شده و آن حالت» دنيبازنگردان«

جاد خطـر   یشور متعاهد ا  کت  ي امن ین است برا  کافراد مم 

ــد ــ نمایج ــواد د . »دی ــالوه م ــریبع ــا ي در زمیگ ــه وظ ف ین

 الحـاق اعضـا     یهـا   ل برنامه ي و تسه  یان پناهندگ يمتقاض

  .ديب رسی پناهنده به تصوخانواده

 خـود در    ینفرانس نتوانست در مهلت مقـرر بررسـ       کن  یا

 خود بـه    ییام نها يان برساند و در پ    ین متن را به پا    یامور ا 

ون را در ينوانسکشنهاد نمود تا موضوع   ي پ یمجمع عموم 

ــ مطـــرح نمایتـــر زمـــان مناســـب ثـــر کدر آن زمـــان ا. دیـ

ــیشــورهاک ــا طــرح مجــدد آن در آ ی غرب ــده نزی ب ــکدن  ی

د یبا توجه به وجود اختالف نظـر شـد        . ردندک یمخالفت م 

ــدر ا ــرانس امکن ی ــنف ــديان طــرح مجــدد آن بســ ک  کار ان

  .نمود یم

ه اتفــاق کــجــه گرفــت يتــوان نت ین تجربــه مــیــبعــالوه از ا

ف یـ ف پناهنده بـه نسـبت تعر      ی در مورد توسعه تعر    ینظر

 وجـود   یدن پناهندگان اقتصاد  ي و گنجان  ١٩٥١ون  ينوانسک

تــاب خــود تحــت عنــوان کمادســن در  گــران  آتــل.نداشــت

ثمـر    ینفـرانس بـ   کن  یـ ن ا يـي ح و تب  یبه تشر » یپناهندگ«

نفـرانس بـا    کن  یـ  پـس از ا    یمجمع عموم . پرداخته است 

ه کـ رد کـ تـه بسـنده   کن نیـ د بر اکي به تأیا صدور قطعنامه 

 الزم  ینفرانسـ کن  ي مجـدد چنـ    یش از اقدام به برگـزار     يپ

ــاســت تمه ــي ــه نتيســ در جهــت ریدات فراوان جــه يدن ب
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ن یــه اکــد اذعــان داشــت یــگــر بای دیاز ســو. دیــفــراهم آ

ــ کش ــه ب ــ نيســت جامع ــ در نیالملل ــه ي ون ينوانســکل ب

ن ینه حقوق پناهندگان باعث شد تـا چنـد        ي در زم  یدیجد

 در ســطح ینفــرانس اقــدام جــد  کن یــســال پــس از ا 

  .ونددي به وقوع نپیالملل نيب

انورد بـه   یـ  در مـورد پناهنـدگان در      یلک پروت ١٩٧٣در سال   

 الهه را   ١٩٥٧ه دامنه شمول موافقتنامه     کد  يب رس یتصو

  . ز گسترش دادي ن١٩٦٧ل کبه افراد مشمول پروت

ت در  يـ  قطعنامه بـا اهم    ین دوران تعداد  ين در هم  يهمچن

ن رابطـه بـه     ي سازمان ملل متحـد در همـ       یمجمع عموم 

ــو ــیتصـ ــد يب رسـ ــواه  کـ ــدانها خـ ــا بـ ــتيه مـ   .م پرداخـ

 یهـا    بحـث  یالمللـ   نيسم بـ  یله ترور ي مس ١٩٧٠در دهه   

  . ر قرار داده بودي را به شدت تحت تأثیالملل نيب

ــ ییونهاينوانســک ــه در اک ــه تصــو ی د، يب رســین رابطــه ب

 یالمللـ   ني بـه طـور اخـص و حقـوق بـ           یله پناهندگ يمس

ن یـ ا. ر قـرار داده بودنـد     يپناهندگان بطور اعم را تحـت تـأث       

 همچـــون تصـــرف یه نـــاظر بـــر مـــواردکـــونها ينوانســـک

ــيغ ــا و دي هواپیانونرق ــدامات غ یم ــر اق ــانونيگ ــ علیرق ه ي

ه افــراد، يــبــار عل ، اقــدام خشــونتیرنظــامي غیهوانــورد

 و  یالملل  نيت ب یگر افراد تحت حما   ی و د  يکپلماتیعوامل د 

لمــه بــوده براســاس اصــل ک عــام ی بــه معنــایســتیترور

ا مجــازات یــم يان تســليــانتخــاب م* ا مجــازات یــم يتســل

ن اصـل در    يهمـ . گذاشـت   یمـ ن را برعهده دولتها     يمجرم

 مصـوب   یه جـرم نژادپرسـت    يـ  عل یالمللـ   نيون بـ  ينوانسک

ه براسـاس آن دولتهـا در   کـ ز وجود داشـت  ي ن ١٩٧٣سال  

 یاسـ يا پناهنده س  ی یاسي را مبارز س   یه فرد ک یصورت

 یشـورا .  نبودنـد  یم و يدادند ملزم به تسل     یص م يتشخ

ن مــورد یــم در ايه نمــود تصــمي توصــ١٩٧٧اروپــا در ســال 

ه يتوص( شورا گذاشته شود     یان حقوق بشر  کده ار برعه

  ).٨١٧شماره 

 پناهندگان در سال یالملل نيد تحوالت حقوق بیبدون ترد

ه کـ ان بـرد  یـ تـه بـه پا   کن ن یـ ر ا کتوان بدون ذ    ی را نم  ١٩٧٧

ــب ش ــت کمتعاقـ ــرانس کسـ ــ١٩٧٧نفـ ــه ي در رسـ دن بـ

 یه مجمـع عمـوم    يرغم توص ي و عل  یون پناهندگ ينوانسک

ــ تمهدر جهــت فــراهم آوردن ــرار اکــدات الزم جهــت تي ن ی

 طـرح مجـدد     ی بـرا  یچگونه اقدام مشخصـ   ينفرانس، ه ک

 ملـل   یان اصـل  کـ ر ار یا سا ی UNHCR یون از سو  ينوانسک

ن موضــوع تــا امــروز همچنــان یــمتحــد صــورت نگرفــت و ا

  .  مانده استیوت باقکمس

ت پناهنـدگان   ي در مورد وضع   ینفرانسک ١٩٧٩در ماه مه    

ه کـ برگزار شد   ) اي تانزان Arusha(قا در شهر آروشا     یدر افر 

حاصل . ردندکت  ک در آن شر   ییقای افر یندگان دولتها ینما

ان يـ ه در م  کـ  بـود    ییها  هينفرانس مجموعه توص  کن  یار ا ک

.  قابـل توجـه اسـت      ی مسـاع  یکآنها خصوصًا اصل تشـر    

ان کـــنفـــرانس آروشـــا ســـپس در اجـــالس ارکمصـــوبات 

آن جه يه نتک شد یريگيقا پی سازمان وحدت افریاسيس

قا یت پناهندگان در افر   ي در مورد وضع   یتيقطعنامه با اهم  

  .  بود١٩٨٠حلها در دهه  و راه

 یشـرق   جنـوب یاين در آسـ ينشـ   قیب پناهندگان قا  یمصا

 ١٩٧٩ پناهنـدگان در مـاه مـه    یسر عال يمکباعث شد تا    

ــا دولــت ویادداشــت تفــاهمی ــام در مــورد خــروج  ی را ب تن

ــراد از آن  ــه امضــاء برســ کمــنظم اف ــرياند و دبشــور ب ل ک

 یسـابقه بـه فراخـوان مـال         مک عمل   یکسازمان ملل در    

 ١٩٧٩ه یيــ بــزرگ در ژویالمللــ نينفــرانس بــک یــکجهــت 

 یارکـــ ســـازمان همیشـــورهاک از یتعـــداد. دســـت زد

ن یـ  خود را بـه ا     یها  کمک )OECD( توسعه   ی برا یاقتصاد

  .ار عمل اعالم نمودندکابت

 مـورد انتقـال      در یی توافقنامه اروپا  یکز  ي ن ١٩٨٠در سال   

د و همزمـان بـا آن    يت پناهنـدگان بـه امضـاء رسـ        يوليمس

ن ي در مورد اولـ    یونينوانسک یار خود را رو   ک اروپا   یشورا

ــدگ ک ــود  یشــور پناهن ــاز نم ــدگان ســرگردان آغ   . و پناهن

 به پناهنـدگان در     کمک در مورد    یالملل  نينفرانس ب ک یک

ه کــ در ژنــو برگــزار شــد  ١٩٨١در ســال ) ICARA(قــا یافر

 ی بـرا  ی عملـ  یحلها   بحث و راه   ١٩٧٩نفرانس  کچون  هم

 یهـا   و به جنبه  . ل پناهندگان را مورد بحث قرار داد      کمش

  .له نپرداختين مسی ایحقوق
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 مربوط به پناهندگان  ی حقوق یشرفتهايغالب تحوالت و پ   

ــرا در ا  ی مجمــع عمــومیهــا د در قطعنامــهیــن دوران بای

ف و یوظــان قطعنامــه دامنــه  یــا. افــتیســازمان ملــل  

 را متحـــول ســـاخته و گســـترش UNHCR یتهايوليمســـ

 یه اساسنامه آن را هرگـز بصـورت رسـم         کدادند بدون آن  

  .ر دهندييتغ

 یســـر عـــال  يمک از ١٩٧٤ در ســـال  یمجمـــع عمـــوم  

اقـدامات الزم در    » موقتـاً «پناهندگان درخواست نمـود تـا       

اهش افـراد   کـ  راجـع بـه      ١٩٦١ون  ينوانسـ ک یجهت اجـرا  

ه مجمـع   کـ  ١٩٧٦از سـال    . رديـ عهـده گ  ت را بر  يفاقد تابع 

ــوم ــ ایعم ــور دا«ت را يولين مســی ــبط ــه » می  UNHCRب

ت افـراد فاقـد     يولي پناهندگان مس  یسر عال يمکسپرد به   

  .ز سپرده شديت نيتابع

 ی مجمع عمـوم ١٩٦٠ه در اواخر دهه ک بود ین در حال یا

 خواســته بــود توجــه خــاص خــود را بــه یســر عــاليمکاز 

. دیـ قـا جلـب نما    یصوصـًا در افر   د پناهنده خ  ی جد یگروهها

توان توسعه مفهـوم پناهنـده    ی م ین موضوع را به نحو    یا

قـا در مـورد     یون سـازمان وحـدت افر     ينوانسـ کبا توجه بـه     

. ب شـده بـود    ی تصو ١٩٦٩ه در سال    کپناهندگان دانست   

 خـاص پناهنـده در      یگـر گروههـا   یقا و د  یپناهندگان در افر  

اره قـرار    مـورد اشـ    ی مختلف مجمـع عمـوم     یها  قطعنامه

ــد ــال . گرفتنــ ــوم١٩٧٦و در ســ ــع عمــ ــرای مجمــ  ی بــ

 پناهندگان و ی نوعدوستانه برایها کمک«بار از  نينخست

ه يــلکز در يــنــام بــردو از آن پــس ن  » قــایآوارگــان در افر

 واژه UNHCR مربــوط بــه گــزارش ســاالنه یهــا قطعنامــه

در . ظــاهر شــده اســت» پناهنــده«نــار واژه کدر » آواره«

 پناهنـدگان  یسر عـال يمک از ١٩٧٩ل  ن راستا در سا   يهم

ــه   ــا ب ع ی و ســریحــل و فصــل قطعــ «درخواســت شــد ت

ن کــه ممکــجــا کالت پناهنــدگان و آوارگــان در هــر کمشــ

 مجمـع   یهـا   در همان زمـان قطعنامـه     . باشد، اقدام ورزد  

ت خـود از    یـ خواسـتند تـا حما      یز مـ  يـ  از دولتهـا ن    یعموم

 یااجر« و از جمله     یسر عال يمک نوعدوستانه   یتهايفعال

 و خصوصـًا اعطـاء   یالمللـ  نيت بینه حمايف آن در زم  یوظا

ــدگ ــ یپناهنـ ــه متقاضـ ــان آن و رعاي بـ ــت دقیـ ــل يـ ق اصـ

  . ندیت نمایرا تقو» دنيبازنگردان

تــوان  ی نظــر مــیــک را از ی مجمــع عمــومیهــا قطعنامــه

ــر و تعبيتفســ ه تحــوالت ی در ســاUNHCRر اساســنامه ي

 در مـورد    هـا   ن قطعنامـه  ی از ا  ی دانست، تعداد  یالملل  نيب

ه کـ  اسـت    UNHCR ی بـرا  یتـه مشـورت   يمک یکس  يتأس

گـر  ی د یتعـداد . دیآ  ی در م  ییته اجرا يمکل  کج به ش  یبتدر

ت يه در حوزه صـالح    ک ی افراد یف اصل ین حفظ تعر  يدر ع 

UNHCR  عمًال )  اساسنامه ٧ و   ٦ یبندها(رند  يگ  ی قرار م

ــراد ب ــتريافـ ــ را در ایشـ ــرار دادهیـ ــوزه قـ ــد ن حـ ــا. انـ ن یـ

ه کــ» لــهي جمیمســاع«دتًا بــا مفهــوم هــا عمــ قطعنامــه

ــه  ــًا در دهـ ــا خصوصـ ــ ١٩٧٠ و ١٩٦٠ یهـ ــش بسـ ار ي نقـ

  . داشت، مرتبط هستندUNHCR یتهاي در فعالیتيبااهم

سازد   ی را مجاز م   یسر عال يمکه  ک یا  عالوه بر قطعنامه  

ه کـ  یله خود را در رابطه بـا پناهنـدگان        ي جم یتا مساع «

ار کـ ب» نـد ريگ  یت سازمان ملل قـرار نمـ      يوليدر حوزه مس  

رر کـ  بصـورت م ی، مجمع عمومXII) 1388(شماره )بندد 

ا از آن   یـ ق نمـوده    ی را مجـاز سـاخته، تشـو       یسر عال يمک

ا یـ  ی خاص ملـ   ی گروهها یدرخواست نموده است تا برا    

ــجغراف ــداماتییاي ــًا در زمی اق ــه ي را خصوص ــکن ــا کم  یه

تـوان بـه      ین خصـوص مـ    یـ ه در ا  ک به انجام برساند     یماد

 در مـــورد XI) 1129( و ES-II) 1006 (یهـــا قطعنامـــه

ــار  ــدگان مجــ ــهیپناهنــ ــا  قطعنامــ ، XII) 1176(یهــ

(XVII)1784 ــدگان چ ــورد پناهن ــي در م ــگین ــگ ک  در هن ن

، XIII)1286 ،(XIV) 1389 ،(XV) 1500 (یهــا قطعنامــه

(XVI) 1672  ش و ک در مـرا یریـ  در مـورد پناهنـدگان الجزا

 در   در مورد پناهندگان آنگوال    XVI)1671(تونس، قطعنامه   

ستان ک در مورد پناهندگان از پاXX) 2040(ر، قطعنامه یيز

ــرق ــه یشـ ــدگان    XVII)2958(، قطعنامـ ــورد پناهنـ در مـ

ــودان ــه یسـ ــان  XXX) 3455( قطعنامـ ــورد آوارگـ  در مـ

ــدوچ ــهيهن ــا ن، قطعنام ــورد ١٢٦/٣١ و ١١٩/٣٢ یه  در م

ــجو در افر  ــدگان دانشـ ــایپناهنـ ــوبیقـ ــاالخره ی جنـ  و بـ

 ی جنــوبیقــایاهنــدگان در افر در مــورد پن٣٢٧٠قطعنامــه 

 یهـا   تي غالبًا به وضـع    یبعالوه مجمع عموم  . ردکاشاره  

 مشخص خصوصًا در    ییايخاص پناهندگان در نقاط جغراف    

هــا  ن قطعنامــهیــ از ایــکت هــر يــاهم. قــا اشــاره داردیفرآ

ــد تعبين ــازمن ــ.  اســتیر خاصــير و تفســي ــ از ایبرخ ن ی

ت يع وضـ یـک ها تنها بـه منظـور جلـب توجـه بـه           قطعنامه

 از پناهنـدگان   ی گروهـ  یل شـدن بـرا    یـ ت قا يـ ا اهم یژه  یو

 یگــر مجمــع عمــومی دیانــد و در مــورد برخــ صــادر شــده

 یسر عـال  يمک جهت   یا  ژهی و یخواسته است تا مجوزها   

ن یــا. دیــ را صــادر نمای بــه پناهنــدگان خاصــکمــک یبــرا

ه رسـمًا در حـوزه      کـ  اسـت    یهـا در مـورد افـراد        قطعنامه

 به آنهـا در     کمکه  کرند بل يگ ی قرار نم  UNHCRت  يوليمس
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د یشا. رديگ  یقرار م » هعي جم یمساع«چارچوب مفهوم   

ــود ا ــوج ــهی ــرا  ن قطعنام ــا ب ــراز تعیه ــي احت ــعي ت ين وض

ــدگان بصــورت رســم  ــ باشــد همچنانیپناهن له يه مســک

ن ي تحـت همـ    یت پناهنـدگان بصـورت جمعـ      ين وضـع  ييتع

  .عنوان آمده است

  

  

ــ ١٩٨٠ل دهــه یــاز اوا  له ي مســ بــهیالمللــ ني توجــه ب

 یدی ابعاد جد  یپناهندگان و خصوصًا توسط مجمع عموم     

 از یريله جلـوگ يم گرفـت مسـ   يافت و سازمان ملل تصم    ی

ار خــود قــرار کــش پناهنــدگان را در دســتور یجــاد و افــزایا

 گـزارش   یـک  ١٩٨١ل سـازمان ملـل در سـال         کريدب. دهد

در . ه نمـود  یـ  ارا ین مورد به مجمع عمـوم     ی در ا  یمقدمات

ژه ین آقاخان بعنوان گزارشگر و    ی صدرالد ب جنا همان زمان 

ون يســيمکم ين مــورد تســليز گــزارش خــود را در همــيــن

» ی پناهنـدگ  یهـا   شـه یر«توجـه بـه     . حقوق بشـر نمـود    

 یارکـ ن عرصه   یه از آن زمان وارد ا     ک است   یدیعنصر جد 

نـه  ين زم یـ  در ا  یگـر یش از هر موضـوع د     يشده و امروزه ب   

 ابعـاد  یع داران موضـو یه اکباشد خصوصًا     یمورد بحث م  

: ننـد ک ی هم رشـد مـ  یپا ه پابهک است یمتنوع و مختلف 

 از نقـاط    یاري، تشـنج و بحـران در بسـ        ی سو ناآرام  یکاز  

ند ک یار خود میار و دی کونها نفر را وادار به تريليجهان، م

نـده اخـتالف سـطح توسـعه        یاف فزا کگر شـ  ی د یو از سو  

ز هــا و ا شــورها و ملــتکان يــ در می و اجتمــاعیاقتصــاد

 رفتار دولتها بـا اتبـاع    ی نقض اصول و استانداردها    ییسو

جاد و  یه تمامًا دست به دست هم داده، منجر به ا         کخود  

 یشـورها کن  يکلـ . انـد    شـده  یله پناهنـدگ  يش مس یافزا

ن یـ  خـود را بـه ا      یافتهـا ي ره یکهر  » جنوب«و  » شمال«

 سـطح  یـک ل عدم وجـود توافـق در    يه بدل کله دارند   يمس

ــيوســ ــ نيع ب  روبــه یا  منطقــهی حقــوقیبزارهــا ایالملل

م حقــوق یدیــه دکــچنان. گذارنــد یتوســعه و گســترش مــ

ــ ــ نيب ــدگان براســاس  یالملل  و ١٩٥١ون ينوانســک پناهن

ل يـ ق در ن  يـ  استوار شد اما پس از عدم توف       ١٩٦٧ل  کپروت

» جنوب «یشورهاک،  ید پناهندگ یون جد ينوانسک یکبه  

ــه ســو  ــایب ــهی ابزاره ــًا یا  منطق ون ينوانســک و خصوص

ه همچنــان کــ آوردنــد یقــا روی ســازمان وحــدت افر١٩٦٩

 به  ین تالش در جهت توسعه مفهوم پناهندگ      یتر  یرسم

ش ي گـام پـ    یزک مر یایکقا، آمر یفرآپس از   . رود  یشمار م 

ارتاژنــــا در مــــورد که يــــاعالم «١٩٨٤نهــــاد و در ســــال 

ه يه توصـ  يـ ن اعالم یـ در ا . ب رساند یرا به تصو  » پناهندگان

 یسـت یف پناهنـده با   یـ  به تعر  يکالسکافت  يشده بود ره  

 و  ١٩٥١ون  ينوانسـ کف  یافتـه و عـالوه بـر تعـار        یگسترش  

ــ درآی بصــورت١٩٦٧ل کــپروت ل یه بــدالکــ یافــراد«ه کــد ی

، نقـض   ی، جنـگ داخلـ    ی، تجاوز خـارج   یخشونت عموم 

 را  یه نظـم عمـوم    کـ  یطیا شرا ی حقوق بشر و     یعموم

شـان در معــرض  یت و آزاديــدًا بـرهم زنــد، جـان، امن  یشـد 

ه يـ ن اعالم یـ هرچنـد ا   .رديـ گ  ز دربـر  يرا ن » اقع شود د و یتهد

 منبــع یــکآور نبــوده و بعنــوان   الــزامیشــورکچ ي هــیبــرا

حـال   نين در عـ يکشـود لـ    یالملل شـمرده نمـ      نيحقوق ب 

 یزکـ  مر یایکـ مرآه حـداقل در     کـ ت است   ين واقع ین ا يمب

. شـود   ی احسـاس مـ    یاز به توسـعه مفهـوم پناهنـدگ       ين

ت پناهنـدگان   يرد وضع  در مو  ١٩٦٩ون  ينوانسکه  کهمچنان

شـور  ک ٤١ه حـداقل    کـ  است   یازين ن ين چن يقا مب یدر افر 

ن يه چنـ  کـ  یدر حـال   .انـد   ت شناخته يعضو آن را به رسم    

 از مجموع پناهندگان    یميه حدود ن  کا  ي در آس  ییتالشها

  . داده اســـت، صـــورت نگرفتـــه اســـتیرا در خـــود جـــا

ــر، سی دیاز ســو ــا اســتيگ » شــمال «یشــورهاک یه

ار محـدودتر   ير بسـ  يان اخ ي سال ی ط یدرخصوص پناهندگ 

قًا با مهاجرت با    ي عم یاسي س یله پناهندگ يشده و مس  

 ١٩٨٩در ســال . ختــه اســتي درآمی اقتصــادیهــا زهيــانگ

 عضـو جامعـه     یشـورها ک در   یان پناهنـدگ  يتعداد متقاضـ  

ســه بــا رقــم یه در مقاکــد ي هــزار نفــر رســ٢٥٠اروپــا بــه 

افتـه  یش  ی بـه حـدود دو برابـر افـزا         ١٩٨٠مشابه در سال    

اســت واحــد، ي سیــکز بنوبــه خــود بــدنبال يــاروپــا ن. بــود

ه کـ باشد    ی در ارتباط با پناهندگان م     کنواخت و مشتر  یک

ــًا در ن ــه  يخصوص ــه دوم ده ــ و اوا١٩٨٠م ــه ی  ١٩٩٠ل ده

نون بـه   ک تـا  ین و مقررات چند   يقوان. سرعت گرفته است  

باشـد    یب مـ  یز در شرف تصو   ي ن یده و تعداد  يب رس یتصو

ــوان از  یصوصــًا مــان خيــه از آن مکــ  ١٩٩٠ون ينوانســکت

ــ ت ين وضــعيــيول تعين دولــت مســيــين در مــورد تعيدوبل

 ١٩نگن مصوب   يمان ش ي پ ییون اجرا ينوانسک،  یپناهندگ

ن یـ  ژو ١٤نگن مصـوب    يمـان شـ   يز خـود پ   يـ  و ن  ١٩٩١ن  یژو

 عضـو از دوازده عضـو جامعـه         ٦ه امـروزه    کـ  نام برد    ١٩٨٥

 در یونينســنواکبعــالوه طــرح .انــد وســتهي بــدان پییاروپــا

ه هــم کــ یی جامعــه متحــد اروپــای خــارجیمــورد مرزهــا

  . نون در دست مطالعه استکا
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ا یب شده   ی تصو یونهاينوانسکن  ی ا ی تمام ی اصل یژگیو

 محدودتر در رابطه بـا      یها  استيب اتخاذ س  یدر حال تصو  

ــ ــدگيمتقاضــ ــت یان پناهنــ ــ در اروپاســ ــه از طرکــ ق یــ

 مـانع   سـو یکشـورها از    کن  یـ ان ا يـ  م ی فرامرز یهایارکهم

ــاجرت ــا مهـ ــان و حتـــ یهـ ــ ی پنهـ ــراد متقاضـ  ی ورود افـ

ت را  ين وضـع  يـي گر رونـد تع   ی د ی گردند و از سو    یپناهندگ

 را یان درخواسـت پناهنـدگ    کـ ن و ام  کبه حداقل زمان مم   

مـان  يبعنـوان مثـال پ    . اهش دهند ک ییشور اروپا ک یکبه  

 یول بــرايه دولــت مســکــنــد ک ی مــینــيب شينگن پــيشــ 

ه ک است   ی دولت ،یاهندگ درخواست پن  یک به   یدگيرس

 ین آن زنـدگ يا خانواده او در سـرزم   ی ی پناهندگ یمتقاض

 اجـازه   ی پناهنـدگ  ی متقاضـ  یه بـرا  کـ  یا دولت یرده  ک یم

د اجـازه   یـ ا بـدون صـدور رواد     یـ د ورود نموده    یا رواد یاقامت  

 ی حت ی پناهندگ یه متقاض ک یا دولت یرده و   کورود صادر   

آن وارد شـده    ن  يبار به سرزم    ني نخست یرقانونيبصورت غ 

 ین حالـت متقاضـ    یـ در ا . )نگنيمان ش ي پ ٣٠ماده  (است  

ن دولت عضو   ی از طرح درخواست خود نزد چند      یپناهندگ

ــور پ ــبطـ ــ یاپيـ ــد  یـ ــد شـ ــع خواهـ ــان منـ ــا. ا همزمـ ن یـ

ــا اســتيس ــو  ک محدودیه ــس از تص ــده پ ــالس ینن ب مج

ن يل قـوان  ک عضو جامعـه اروپـا در شـ        ی دولتها یقانونگذار

ن هـم  یـ شورها از اک ی و برخ  به اجرا درخواهند آمد    یمل

 را خـود وارد مجموعـه       یتر  نندهکن محدود يفراتر رفته قوان  

  . اند  خود نمودهین مليقوان

 یهـا  اسـت يه سکـ تـوان گفـت    ین بطور اختصار مـ   یبنابرا

گر و  ی هرچند نزد هر دولت با دولت د       یمربوط به پناهندگ  

 یشـها ین گرا يکگـر متفـاوت اسـت لـ       یمنطقه با منطقه د   

 یشـورها کدر  . خورد  ی در آن به چشم م     ی و عموم  یلک

 و منطقـه روزبـروز      ی مل یها  استيس) شمال(شرفته  يپ

رد و با مالحظـات     یپذ  ی را م  یمترکمحدودتر شده و افراد     

ــدر ا. شــود ی مــیريشــگيپ  یاســت برخــين رابطــه سی

 ی بـه سـو    ی خاص ییای عضو جامعه اروپا با پو     یشورهاک

 یريشگي پ در جهت ی نوعدوستانه بعنوان ابزار   یها  کمک

  .ل شده استیمتما

رغم وجـــود يـــعل) جنـــوب( جهـــان ســـوم یشـــورهاکدر 

 ی و اجتمـاع   ی اقتصـاد  یم مـال  يالت عظ کها و مش    بحران

 بـدل   ی از خودگذشـتگ   ید را به نوع   یرش افراد جد  یه پذ ک

 یمتـر کت  ی محـدود  یاسـت پناهنـدگ   يساخته است، س  

ــول مســا  ــاد  یلیدارد و ح ــق توســعه اقتص ــون ح  و ی چ

ه کـ  یالملل  نيت ب يحفظ صلح و امن   و  » جنوب «یاجتماع

 منشـور ملـل متحـد هسـتند،         یاز جمله اهداف اساسـ    

  .شود یز مکمتمر
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اشخاصى که از کشورهاى اروپاى درخواست پناهندگى       

ــا روش پرســش و پاســخ     ــدا ب ــد الزم اســت ابت مــى کنن

ى یدا و خـود را بـراى پاسـخگو   يى پیکارمندان دولت آشنا 

زمانى که شما درخواست پناهندگى     . اده کنند به آنها آم  

ــکنيم ــه شــمارى از پرسشــها ید مــى باي ى کــه یســت ب

ــما م   ــت از ش ــدان دول ــد، پاســخ ده يکارمن ــکنن ــا. دي ن ی

ــاره گذشــته شــما، خــانواده و نزد   ــان یپرسشــها درب کانت

د که پاسخ دادن بـه همـه آنچـه کـه     يفراموش نکن . است

ار يد بســت داريــى وزارتخانــه اهمیم گــرفتن نهــايدر تصــم

زى فرامـوش شـود     يد چ ين رو اجازه نده   یاز ا . مهم است 

ى را کــه یر شــمارى از پرسشــهایــدر ز. ا ناگفتــه بمانــدیــ

شتر يم تا با آنها بیکنند، آورده ايکارمندان دولت از شما م

ش بـودن آنهـا در    يشـماره بنـدى و پـس و پـ         . دیآشنا شو 

د به آن دقـت     یآنچه که شما با   . ستيت ن يدرجه اول اهم  

د آن است که داستان زندگى خود را آنگونـه کـه الزم    يکن

د کـه   يـ تـالش کن  . ديـ د و بهـم وصـل کن      يـ ح ده ياست توض 

ب زمـانى   يـ د از روى نظـم و ترت      يـ کنيف م یـ آنچه را کـه تعر    

هـر  . ج کننـده نشـود    يباشد تا براى شنونده و خواننده گـ       

ل هـاى خـود را بـازگو        يب دل يچه شما پراکنده و بدون ترت     

اد یـ آمـدن سـؤتفاهم بـراى وزارتخانـه ز     د امکان بوجود    يکن

د پاسـخ   ید کـه شـا    يت شما هسـت   یخواهد شد؛ و در نها    

ن کشـور   یـ د و مجبـور بـه تـرک خـاک ا          يـ افت کن یمنفى در 

ط امروز  یشما براى کسب حق پناهندگى در شرا      . دیشو

ر یـ د روى سـوالهاى ز یـ ر قـبال با یدر کشورهاى پناهنده پذ 

 اسـت از    ىین سـوالها  ین اصـلى تـر    یـ ا. ديکار کـرده باشـ    

ا یـ شما به عنوان پناهنده در دادگاهها، اداره مهاجرت، و          

 توضـيحا اینکـه ایـن    .شـود يده ميس هاى مـرزى پرسـ    يپل

سواالت در ارتباط با کشور سوند مـی باشـد امـا در کـل               

  .اروپا تفاوتی ندارد و نام کشور تغيير می کند

ن کشـور  یـ  چگونـه بـه ا  -د؟ ی چرا کشور خود را ترک کرد   -

  از چه راهى؟ د، یديرس

  قى؟ ی از چه طر-د؟ یدينجا رسی چه وقت به ا-

 اسم پـدر و مـادر و   -خ تولد؟ ی تار- نام و نام خانوادگى؟      -

  شغل آنها؟ 

 آدرس محـل    -د؟  یـ کردي کجا و در کـدام شـهر زنـدگى م          -

  زندگى؟ 

 شـغل و نحـوه      -کننـد؟   ي پدر و مادر شما کجا زنـدگى م        -

  امرار معاش آنها؟ 

زان يـــ م-صـــص هـــاى حرفـــه اى؟  شـــغل خـــودت و تخ-

  الت؟ يتحص

د، اسـم و محـل آن را        یـ  در کدام مدرسه درس خوانده ا      -

  د؟ ینام ببر

ــ آ-  -ســت؟ ي نــام همســر شــما چ-د؟ یــا ازدواج کــرده ای

  شان؟ یشغل و نحوه امرار معاش ا

ز يـ ا او ن  یـ تى همسر شما چگونه اسـت، آ      يت امن ي موقع -

  در خطر است؟ 

کــار  ه چــ-و خــواهر چطــور؟  بــرادر -د؟ یــچنــد فرزنــد دار-

  ) فرزندان، خواهر و برادر(شانی سن ا-کنند؟يم

ى که به سـر شـما و خـانواده شـما در             ی با دقت هر بال    -

ب، يـ اسى آمـده اسـت از جملـه تعق      يت س يرابطه با فعال  

بازداشت، آزاد شـدن، شـکنجه، گشـتن خانـه، مصـادره            

ت يـ ر از فعال  يـ ا بـه غ   یـ آ. ديح ده ياموال و مانند آنها را توض     

گـرى همچـون بـاور مـذهبى، نـژاد،          یل د یاسى به دال  يس

ب يت، تحت تعق  يک گروه اقل  یا متعلق بودن به     یت  يجنس

د؟ در دوره هاى متفاوت چگونـه تحـت         یو آزار قرار گرفته ا    

  د؟ یب، آزار و شکنجه قرار گرفته ايتعق

 چطور شـد کـه   -اسى خود و آنها ؟    يت س ي سابقه فعال  -

   ت شما به خطر افتاد؟يموقع

رى و زنـــدان ، چنـــد مـــورد و در چـــه  ي ســـابقه دســـتگ-

  ى؟ یخهایتار

 در  -؟  )ا چنـد سـال    یـ چند ماه و    (دی چه مدت زندانى بود    -

 زندانى که شما در آن بسر مـى بـردى در         -کدام زندان؟   

 چنـد نفـر زنـدانى در آن وجـود           -کجا قـرار گرفتـه اسـت؟        

  رون زندان چگونه است؟ ي شکل داخل و ب-داشت؟ 

رى مثال براى شما نامـه فرسـتاده بودنـد،          يتگ نحوه دس  -

ــار دســتگ  ــد و یر شــديدر محــل ک ــزل؟ ی ــه -ا در من  در چ

را  نى کــه شــما ی مــامور-ا روز؟ یــســاعاتى از شــب و  

  ا جلب کردند چند نفر بودند؟ یر و يدستگ

روى يـــد؟ نیر شـــديى دســـتگیـــرويله چـــه ني بـــه وســـ-

انتظــامى، امــر بــه معــروف و نهــى از منکــر، مفاســد       

  !! ا لباس شخصى ها؟یى و اجتماع

ــ آ- ــا شــما دســتگ يــگــرى نیا اشــخاص دی ر يز در ارتبــاط ب

  د؟ یشدند، اگر ممکن است نام ببر

ا یـ ن اسـنادى و  یش منـزل شـما، مـأمور   يا هنگام تفتـ  ی آ -

ــودن شــما را اثبــات کنــد پ  یز ديــچ دا يــگــرى کــه مجــرم ب

  نمودند؟ 
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 لهي با چه وس   -ران به چه صورت بود؟      ی نحوه فرارتان از ا    -

 قاچــاقچى را چگونــه -د؟ یــقــى فــرار کردیاى و از چــه طر

ا از  یـ  آ - اسـم قاچـاقچى شـما چـى بـود؟            -د؟  یدا نمود يپ

  نجا همان قاچاقچى را همراه داشتى؟ یران تا ایا

ق چه ی از طر-د؟ یدي رسنجایاد تا به ي چند روز طول کش-

  ى؟ یمرزها

ــود دار  - ــراه خ ــدارکى هم ــ م ــارت   ی ــل پاســپورت ، ک د مث

  ره؟ ي، گواهى نامه و غى یشناسا

ت شـما بـه خطـر       يـ گرى که نشان دهـد موقع     ی اسناد د  -

  د؟ یافتاده است، با خود دار

ــ آ- ــاکنون شــخص و ی ــا ت ا اشخاصــى از خــانواده شــما  ی

گـرد قـانونى    يب و پ  يـ ا تحت تعق  یزندانى، فرارى، اعدام و     

  قرار گرفته است؟ 

خ ین بوده به طور مشخص اسم و چگونگى و تار  ياگر چن -

  به چه جرمى؟ -خى؟یمثال در چه تار-د؟ يان کنيرا بآن 

چه مدارکى از -ت سازمانى شما لو رفته بود؟     يچرا فعال -

  شما گرفته بودند؟ 

اسى و سازمانى شما چگونـه بـود؛        يت س ي شکل فعال  -

 بــا چــه -ا کــامال مخفــى بــود؟ یــمــه علنــى و يعلنــى، ن

ى و شـروع    یخ آشـنا  ی تـار  -د؟  یت مى کرد  يسازمانى فعال 

قـى  یى از چـه طر    ی آشـنا  -ن سـازمان؟    یت شما با ا   يفعال

ا اشخاص  یتى و   ينترنیتهاى ا یو، سا یه، راد یروزنامه، نشر 

ــدام    ــال ســازمان مربوطــه ک ــو عناصــر فع ــا چــه -ک؟ ی  ب

ا یـ  آ-د؟ پاسـپورت شـما چـه رنگـى بـود؟      یپاسپورتى آمد 

د مربـوط بـه     یـ د پاسپورتى که شما بـا آن آمـده ا         يمى دان 

  کدام کشور بود؟ 

   روحى شما چگونه است؟  حال-

  ست؟ ي مذهب شما چ-

د یـ د بـه مـرگ شـده ا       یـ ق همسـرتان تهد   یـ د از طر  ي گفت -

 بجــرم رابطــه خــارج ازدواج بــا چــه کســى؟ اســم -چــرا؟ 

 اســم و آدرس شخصــى کــه بــا شــما رابطــه  -شــخص؟ 

ــال وى را ب   -داشــت؟  ــان ســن و س ــورت امک ــ در ص ان ي

  ى با وى؟ یخ شروع و آشنای تار-د؟يکن

له يد صورت گرفت بوس   ین تهد ید چگونه ا  ید شد یا تهد ی آ -

 چگونه از دستشان -گرى؟ یق دیا از طریچاقو، اسلحه و 

د؟ چگونـه از  يا روز؟ بعد به کجا رفتید؟ شب بود  یفرار کرد 

نکـه  یا ایـ د ضـمانت پـول نقـدى و         يـ د بـا ق   یزندان آزاد شـد   

  حکم زندانتان تمام شده بود؟ 

د؟ در  ي داشـت   چند سال حکـم    -د؟ی محکوم به زندان شد    -

د؟ در  یـ گرى هـم بود   یا در زندانهاى د   ید؟ آ یکدام زندان بود  

چـرا بعـد    -د چند نفر زندانى بودنـد؟       یزندانى که شما بود   

ا یـ د؟ آ يـ ران بمان یـ د در ا  يتان از زندان نمـى توانسـت      یاز آزاد 

د؟ چنــد ســال ســن دارد و یــران داریــفرزنــد بزرگتــرى در ا

  سرپرستى وى به عهده چه کسانى است؟ 

شـاوندان شـما در خـارج       یا کسـانى از خو    یا کسى و    ی آ -

ا یـ  آ -د؟  یند، و به طور مشخص سـو      ینمايکشور زندگى م  

  د؟ یزا کرده ایتا کنون از دولت تقاضاى و

گـرى در   یا کشـورهاى د   یـ د و   یا تـاکنون از کشـور سـو       ی آ -

  د؟ یخواست پناهندگى کرده ا

ا زنـى   یـ ت مـذهبى، همجنسـگرا و       ي شما به عنوان اقل    -

ا هـر   یـ ل اخالقى از طرف شوهر، برادر و        یطر مسا که بخا 

د يد بتوان ید با يد به مرگ شده باش    یعضوى از خانواده تهد   

وسـتن کـل مـاجرا و      يخ، شواهد و چگونگى به وقوع پ      یتار

  د؟ يح دهيپروسه فرار از آن را توض

ــرک کرد  - ــود را ت ــه کشــور خ ــ پــس از آنک ــه  ی د نســبت ب

مانــده انــد  گــران کــه در آنجــا   یدوســتان و خــانواده و د 

ون ید بـه آنهـا مـد   يکني احساس م-د؟يکنياحساس گناه م  

د آن را يـ توانيد؟ اگر پاسخ مثبت است تا آنجا که م        يهست

د کـه کشـور     ین فکر افتاد  یچه زمانى شما در ا    . ديبشکاف

  د؟ ين رابطه چه احساسى داشتید؟ در ايخود را ترک کن

د که شـب قبـل از مصـاحبه را خـوب      ي توجه داشته باش   -

د که در آرامـش کامـل و بـدور از هـر             يد و سعى کن   يببخوا

  . دیال به مصاحبه برويشانى خیگونه اضطراب و پر

هنگام درخواست پناهندگى در صورت داشتن همسـر و         

ن در يران و کشــورهاى همجــوار و همچنــیــا فرزنــد در ایــ

ل به آوردن آنها بعد از کسب حـق پناهنـدگى           یصورت تما 

 آنهــا را بــا مقامــات الزم اســت هنگــام مصــاحبه اســامى

له يمعموال کسانى کـه بوسـ     . دیان بگذار يپناهندگى در م  

ق قانونى وارد کشـور مـى شـوند در صـورت     یزا و از طر یو

ــدگى شــانس بســ   ــد  يدرخواســت پناهن ار کمــى خواهن

ار قوى و قانع کننده اى بـه        يل بس ینکه دال یداشت، مگر ا  

در شما بعنوان پناهنـده     . ه داده باشند  یمقامات ادارى ارا  

صورت گرفتن جواب منفـى و بـر طبـق قـانون پناهنـدگى              

افـت  ید  يـ ز اجـازه اقامـت نخواه     يـ ق ازدواج ن  یـ کشور از طر  

د و یــنکــه در صــورت ازدواج بــه کشــور خــود بازگرد یمگــر ا

د؛ ازدواج قبل از جـواب      يمراحل قانونى آن را گذرانده باش     

. دیـ افزايمنفى مى تواند بر شانس متقاضى پناهندگى ب       
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هنگــام طــرح موضــوع ازدواج، . ســتيکننــده نن يــيامــا تع

کنند کـه   يمقامات پناهندگى از شخص متقاضى سؤال م      

ق ازدواج پرونده اتان مورد بررسى      ید از طر  یا دوست دار  یآ

س پناهنـدگى اتـان؟ در      يق همـان کـ    یـ ا از طر  یـ رد  يقرار گ 

د بـر اسـاس پرونـده       یين سوال بهتر است بگو    یجواب به ا  

د ازدواج هـم بـه عنـوان        پناهندگى ام، چون خـود بـه خـو        

ل تعلق حق پناهندگى به شـخص متقاضـى         یکى از دال  ی

نکه شخص متقاضى، بـر اسـاس       ید مگر ا  یايبه حساب م  

ــوان ــدگى داليق ــن پناهن ــافى ارای ــل ک ــد  ی ــداده باش  -ه ن

ى پاسـخ منفـى     یگـر کشـورهاى اروپـا     یکسانى کـه در د    

گرفته باشند، درخواست مجدد پناهندگى آنها در کشـور   

نکـه خـالف آن را اثبـات        یفته نمى شود مگـر ا     ریگرى پذ ید

ص دهـد   ي در صورتى که اداره امور پناهندگى تشخ       -کند  

نگن آمده  يزاى کشورهاى حوزه ش   یشخص متقاضى با و   

افت حق پناهندگى نخواهد    یچ وجه اجازه در   ياست به ه  

زاى هرکـدام از    ین حال شخص متقاضى با و     يافت، در ع  ی

ــانون شــ  اشــند بهمــان نگن آمــده بيکشــورهاى حــوزه ق

  . کشور بازگردانده خواهد شد

  ) طرح سؤال(

لى آمـده باشـد مـى توانـد         يزاى فـام  یـ ا کسى کـه بـا و      یآ

د گفـت کـه بلـه       یـ درخواست پناهندگى کند؟ در پاسخ با     

ل کـافى و قـانع کننـده اى را بـه      یـ د دال یـ مى توانـد امـا با     

  :ه دهد، به شرط آن کهیمقامات پناهندگى ارا

ى یر و تنها  يا مادر پ  ی باشد، پدر    ن اعضاى خانواده  یآخر -١

شت زندگى و تـوان کـارى برخـوردار         ين مع يباشد و از تام   

  .نباشد

بدون سرپرست و عدم برخوردارى از مراقبـت کسـى           -٢

  .باشد

ط بـى   یر سن قانونى باشد و با همان شـرا        ی فرزندى ز  -٣

ن از  يسرپرست بودن در کشور محل اقامت خود و همچن        

توانـد بـه خطـر      يگـر م  یل د يـ و دل . ق ازدواج آمده باشد   یطر

ت شخص متقاضى به هنگام خروج از کشـور         يافتادن امن 

  . باشد

  : نيقانون دابل

ن همـه کشـورهاى     يک توافـق مشـترک بـ      ین  يقانون دابل 

ن قـانون در صـورتى کـه        یـ بر اساس ا  . ى مى باشد  یاروپا

ن کشــورها یــکــدام از ا هــر متقاضــى پناهنــدگى در هــر 

ک از  یـ چ  يرفتـه باشـد در هـ      تا اخراج گ  یجواب منفى و نها   

ن قـانون حـق     یـ ب کننـده ا   یگر کشورهاى اروپاى و تصو    ید

از نظـر کشـورهاى     . رفته نخواهـد شـد    یپناهندگى وى پذ  

ونـان و  یى شاهراه اصلى ورود پناهنـدگان بـه اروپـا        یاروپا

رى و سخت تر کردن هرچه يبراى جلوگ. ا مى باشديتالیا

ان و انگلسـتان    ژه آلمـ  یشتر ورود پناهندگان به اروپـا بـو       يب

ن یــق ایــابى پناهنــدگانى کــه ازطریــشــبکه اى بــراى رد

ص آنها را   يند ساخته اند که به محض تشخ      یايکشورها م 

ق یـ هـا از طر   يابین رد یـ ا. به همان کشور باز مـى گرداننـد       

ن اســامى يرد و همچنــيــانگشــت نگــارى صــورت مــى گ

نترنتـى  یستى و تجارى در شبکه ا     یزاهاى تور یدارندگان و 

ــو ــاجراداره ام ــوزه شــ یر مه ــاقى ين کشــورهاى ح نگن ب

نگن بـه محـض تقاضـاى       يزاى شـ  یـ خواهد ماند و دارنده و    

زا یـ پناهندگى شناخته شده و بـه کشـور صـادر کننـده و            

ه یـ  ژانو ١٥ن توافـق از     یـ بر طبـق ا   . بازگردانده خواهد شد  

ن یــ پناهنــدگان بــه محــض ورود بــه هرکــدام از ا    ٢٠٠٣

مى آنــان در ز اســايــکشــورها انگشــت نگــارى و از قبــل ن

ى یخ بچه هـاى بـاال     ین تار یاز ا . وتر ثبت خواهد شد   يکامپ

  . ز انگشت نگارى خواهند شدي سال ن١٤

ــآ)طــرح ســؤال( ض باشــند حــق یا بــه کســانى کــه مــر ی

رد؟ بلى در صورتى که قبال خـود        يپناهندگى تعلق مى گ   

ى رسانده باشند و دارو و درمـانى        یرا به کشورهاى اروپا   

 در کشورى که از آن آمده اند موجود         از دارند، يکه به آن ن   

امـا مراحـل    . نباشد شامل حق پناهندگى خواهنـد شـد       

الزم . ش خواهد داشت  يده و دشوارى را در پ     يچيار پ يبس

اسـت کـل کشـورهاى پناهنـده        يح اسـت کـه س     يبه توض 

رفتن پناهنـده طفـره     ین اساس اسـت کـه از پـذ        یر بر ا  یپذ

هندگى را صـد    ن، کار متقاضى پنا   یرفته و سر باز زنند و ا      

ن صورت قلعه   یر بد یچندان دشوار کرده و دول پناهنده پذ      

ده و راه را بــر ياى ســخت بــه دور کشــورهاى خــود کشــ 

ک زنـدگى شـاد و آرام قصـد سـفر           یى که براى    یانسانها

ر يـ ده انـد مسـدود و غ      یـ کرده و سختى راه را به جان خر       

  . قابل نفوذ کرده اند
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 سيد محمد فاضل

 بـــه انـــدازه قـــانون پناهنـــدگی در هلنـــد هـــيچ قـــانونی 

ــت ــت زده نيســ ــزاب و . سياســ ــه احــ ــت کــ      سالهاســ

سياست مداران از ورود پناهندگان ابراز نارضایتی ميکنند 

و مردم را به این عنوان که پناهندگان تهدید بزرگی برای           

ــری و     ــاران خب ــوق شــهروندان هســتند بمب ــه وحق جامع

          هـــــای  بـــــه تـــــازگی سياســـــت. تبليغـــــی ميکننـــــد

         گيرانــــه تــــری در خصــــوص جلــــوگيری از ورود  ســـخت 

جویان و بيرون نگه داشتن آنها و یا اخراج پناهندگان           پناه

حتــی احــزاب بــه ظاهرچــپ کــه شــعار  . ننــدکاعمــال مي

ــدگان    ــوق پناهنــ ــاق حقــ ــوص احقــ ــتری در خصــ بيشــ

سرميدهند، در اعمال این قوانين و به رسميت شـمردن          

  از چنـدگاهی    هـر  و. دولـت ميکننـد   آن کمک بسياری به     

هم برای خـالی نبـودن عریضـه سـخنی در ارتبـاط بـا                آن

  . حمایت از پناهندگان ميگویند

  

هلند منتظر چه عـاملی اسـت تـا ازخـواب بيـدار شـود و                

سـت و  جویان شرم آور ا بفهمد که اینگونه رفتارها با پناه    

شـماری در    هـای بـی    انسان. شایسته انسانها نيست  

کشورشان قربانی ترور، چـه شخصـيتی و چـه فيزیکـی             

هم اکنون در حال له شدن زیر ماشين قـوانين          . شده اند 

هـا خبـر از      آمار مراکز پزشکی کمـپ    . پناهندگی هستند 

جویان و از دسـت دادن سـالمت         وخامت اوضاع حال پناه   

کـس از پناهنـده بـودن        هـيچ .روحی روانی آنـان ميدهـد       

. راضی نيست و کسی هم نمی خواهد پناهنـده بمانـد          

همين مورد است که باعث ميشود دولت کشورش به او  

وقتی کسی در کشورش به . به عنوان یک دشمن بنگرد

ره يــمــذهبی وغ، اجتمــاعی، هــر دليلــی چــه سياســی

مجبور به فـرار ميشـود درسـت بـه ایـن معناسـت کـه از                 

ظاهرًا دولت هلند این نکتـه      .  نه چيز دیگر   مرگ فرار کرده  

را فراموش کرده اسـت و ایـن نکتـه ای اسـت کـه آقـای                 

ــد  ــروف ميگویــ ــان معــ ــانتی از روانشناســ      یکــــی از : کــ

  هـای فرمـان فـرار ایـن اسـت کـه مخالفـت بـا آن                  ویژگی

شــود آن را تعریــف و تشــریح  غيــر ممکــن اســت و نمــی

د و یا شـکی بـه خـود         نمود و اصوًال نباید در قبول آن تردی       

راه داد چون بسيار کوتاه، کامل و گویا اسـت و کنـدی در              

پس زمانی که انسان در . دریافت آن از نيروی آن ميکاهد    

کشورش به هر دليل اعتقادی و یـا فعـاليتی کـه از خـود               

نشان ميدهد، از طرف دولت کشورش دشـمن شـناخته          

بـه  ميشود، چون نباید جور دیگری باشـد و یـا فکـر کنـد،               

گریزد و بار دیگر هم در هلند به همين مشکل           اجبار می 

دانـيم کـه پناهنـدگی یـک حـق           همه مـی  . دچار ميشود 

کس غير قانونی نيست،     است و باید گرفته شود و هيچ      

يم یيد با هم متحد شده و حق خود را اعاده نمـا           یپس بيا 

ــيم     ــاع کن ــود دف ــيت خ ــت و شخص ــن  .و از هوی ــه ای  البت

 نمـی گـردد و اکثـر کشـورهای          وضعيت منحصر به هلنـد    

  .اروپایی با این مورد مواجه هستند

و بخصوص در این یکی      موقعيت پناهندگان در دهه اخير     

ــر کســی از       ــدتر شــده اســت و دیگ ــيار ب ــاله بس دو س

همـه راسـت ميگوینـد      " کارکنان اداره مهاجرت به شـعار       

پایبند نيسـت و در حـال       " ف آن ثابت شود     مگر اینکه خال  

همــه دروغ ميگوینــد مگراینکــه راســت آن " حاضــر شــعار

عدم اطمينـان   ،  مرگ تدریجی . پيروی ميکنند " ثابت شود 

 احساس بی هـویتی و  ،به آینده و ترس مضاعف از آینده  

بی هویتی مظاعف به این دليل که پناهنده یک بـار هـم             

اس سـرباربودن   احسـ ،در کشور خودش بی هویت شده    

و بی خاصيت بودن و چندین دليل روانی دیگر و مهم که            

هرکدام برای خود از لحاظ علم روانشناسی یـک مبحـث           

کامــل را در بــر ميگيــرد، زنــدگی پناهنــدگان را شــامل      

  . ميشود
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 سایت 
ما به 

 

عيضــی از حمایــت یکســان قــانون برخــوردار   

چ کس را نباید خودسـرانه توقيـف، حـبس یـا            

قل و بـی طـرف، منصـفانه و             

شده باشد، مجرم بودن وی بـه طـور             

ت هيچ کـس مداخلـه هـای خودسـرانه            

ــا همــدیگر     ب

این حق شـامل آزادی تغييـر دیـن         .  شود  

ات، مجامع و انجمن های مسالمت آميـز بهرمنـد          

 پناهجو
تقاضـای    

بســـــــياری از 

عزیـــــــــــــزان 

هموطن بـر آن    

ــه   ــدیم کــ شــ

ــی  گزارشـــــــ

هرچند خالصه  

از مباحثه نمایندگان اتحادیه پناهندگان ایرانی با مقامات         

ــه عــرض همو   ــدگی را ب ــه اداره پناهن ــز  بلندپای ــان عزی طن

ی اتحادیـه  یـ ت اجرايـ  نفر از هي٣در این جلسه   . برسانيم

 نفر  ٣به همراه یک مترجم و از طرف اداره پناهندگی نيز           

سعی می کنيم که تمـام گفتگوهـا را تـا           . حضور داشتند 

ی که حافظه و یادداشتهای ما یاری می کند بـرای           یآنجا

اطالع کليه کسانی که به احقاق حقوق پناهندگی می         

  . دیشند درج کنيمان

IUR:           ت يـ در ابتدا تاریخچه ای کوتاه از اتحادیـه بـرای هي

BFMت شدی قرا :  

اتحادیــه پناهنــدگان ایرانــی در پــی تجعمــع اعتراضــی در 

 ٣٠ولين ایـن اداره در تـاریخ        ي و گفتگو بـا مسـ      BFFمقابل  

این اتحادیه با توجه .  شروع به کار کرد٢٠٠٠نوامبر سال   

ق بشــر و قــوانين پناهنــدگی بــه اعالميــه جهــانی حقــو 

يس، مبنای کـار خـود را کمـک و همکـاری بـا              یکشور سو 

پناهجویــــان و پناهنــــدگان ایرانــــی در جهــــت احقــــاق 

حقوقشان بنا گذاشت و بـرای رسـيدن بـه ایـن هـدف از               

  . همـــــه راههـــــای قـــــانونی، اســـــتفاده مـــــی کنـــــد

 در شهر   ٢٠٠٣اتحادیه پناهندگان ایرانی، در ژانویه سال       

تذکر چنـد    و در ادامه این مختصر     ده است ت ش زوریخ، ثب 

  : ت شدیبند از متن اعالميه جهانی حقوق بشر قرا

ــراد بشــر آزاد زاده ميشــوند و از لحــاظ   : ١مــاده  تمــام اف

ــد   ــم برابرنــ ــا هــ ــوق بــ   . .... حيثيــــت و کرامــــت و حقــ

هر کس می توانـد بـی هـيچ گونـه تمـایزی، بـه              : ٢ماده  

يـده ی سياسـی     ویژه از جهت نژاد، رنگ، زبان، دین، عق       

ــر و    ــده ی دیگ ــر عقي ــا ه ــه   ..... ی ــوق و هم ــام حق از تم

  . آزادیهــای ذکــر شــده در ایــن اعالميــه بهــره منــد گــردد  

هرفردی حق زنـدگی، آزادی و امنيـت شخصـی          : ٣ماده  

   .دارد

هيچ کس نباید شکنجه شود یا تحت مجازات یـا       : ۵ماده  

 . رفتــاری ظالمانــه، ضدانســانی یــا تحقيرآميــز قــرار گيــرد 

همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند         : ٧اده  م

بــی هــيچ تب

  ... شوند و 

هي: ٩ماده  

  .تبعيد کرد

هــر شــخص بــا مســاوات کامــل حــق دارد کــه : ١٠مــاده 

دعوایش در دادگاهی مسـت

  ...يدگی شود و علنی رس

هـر شخصـی کـه بـه بـزه کـاری مـتهم شـده                : ١١ماده   

باشد، بی گناه محسوب مـی شـود تـا هنگـامی کـه در               

جریان محاکمه ای علنی که در آن تمام تضـمينهای الزم           

برای دفاع او تامين 

  .قانونی محرز گردد

ادگی، نبایــد در زنــدگی خصوصــی، امــور خــانو : ١٢مــاده 

اقامتگاه یا مکاتبا

  ...صورت گيرد و 

ــد بــی هــيچ   : ١۶مــاده   ــالغی حــق دارن هــر مــرد و زن ب

ــن  ــا دی ــت، ی ــژاد، ملي محــدودیتی از حيــث ن

  ...کنند و تشکيل خانواده دهند و ی یزناشو

هر شخصی حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان : ١٨ماده  

 مندو دین بهره  

  . ميباشد... و

  ...هر فردی حق آزادی عقيده و بيان دارد و: ١٩ماده 

ــاده  ــکيل    : ٠مـ ــق دارد از آزادی تشـ ــی حـ ــر شخصـ هـ

اجتماع

  .گردد

ما پناهجویان و پناهندگان از کشوری آمـده ایـم کـه ایـن              

هر روز و بطـور مسـتمر       : مضا کرده است، اما   اعالميه را ا  

آزادی های   حقوق بشر را بطور گسترده نقض می کنند،       

ــدا ــت    یابت ــد، آزادی و امني ــرده ان ــانها را ســلب ک ی انس

افـــراد را بطـــور  شخصـــی افـــراد را پایمـــال مـــی کننـــد،

خودسرانه توقيف و زندانی می کنند، دادگاههـای ایـران          

نصـفانه بـه حقـوق    تنها کاری که نمی کننـد رسـيدگی م     

انسانهاست، روزنامه ها و نشریات را بدون دليل توقيـف          

ســایتهای اینترنتــی را فيلترگــذاری  و تعطيــل مــی کننــد،

می کننـد، نویسـندگان و وبـالگ نویسـان را بازداشـت و              
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زندانی می کنند، کودکان و نوجوانان را اعدام می کنند،          

بطـور  زنان را سنگسار می کنند، شکنجه کردن زنـدانيها          

 ۵١و  ی  ی اعضای بدن به طرق قـرون وسـطا        می، قطع یدا

ــرک       ــود ت ــای خ ــام وابســتگی ه ــا تم       ش را ب

 

ل نشان می دهد که آنها مشکل           

يهای خود چنـان مـی      ینجا آنها را در بازجو       

  

د کـه کـار شـما بـا قـوانين              

وصاف شما فکر می کنيـد چـه عـده ای از               

س کـه بتوانـد حـداقل امکانـات خـروج را                 

ـوری  

شـته باشـيد کـه                

  .بار در مجامع حقوق بشری محکوم شده است

با توجه به توضيحات فوق ميخواهيم این نتيجه را بگيریم          

ــه ــدترین،      :کـ ــران، بـ ــر ایـ ــاکم بـ ــذهبی حـ ــت مـ حکومـ

جنایتکارترین و بزرگترین ناقض حقـوق بشـر در دنيـا مـی         

ه توضـيحات داده شـده   وال ما بـا توجـه بـ   يباشد؛ حال س  

چرا پنـاهجوی ایرانـی را بـا ایـن دیـد نگـاه              : این است که  

نمی کنيـد کـه او از چنـين جهنمـی گریختـه اسـت وبـه                 

 دسـت ایـن جانيـان در امــان    زی ميگـردد کـه ا  یدنبـال جـا  

باشــد وشــما بــا تجسســی زیرکانــه ســعی مــی کنيــد   

تناقضی در حرفهایش بيابيد تا به او جواب منفـی بدهيـد       

ــا     و از او ــه کج ــردد، او ب ــه کشــورش برگ ــه ب ــد ک  بخواهي

به هـر حـال خواسـت مـا ایـن اسـت کـه رسـمًا                  برگردد؟

چرا پناهجویـان    .اعالم کنيد که ایران کشور امنی نيست      

ــوی ــن خ وط

  می کنند؟

در ایران وضعيت طوری شده که مـردم نمـی تواننـد یـک              

سيستم حکومتی ایران، با     .زندگی عادی داشته باشند   

اهرمهای اختناق، سرکوب، ایجاد رعب و وحشـت مـردم          

را به سمت خصوصيات ناپسند اخالقی سوق می دهـد          

ی که برای هيچ طبقه، قشر، گروه و سنی، آینـده    یتا جا 

در دید اول شما شاید یک      . ای روشن متصور نمی باشد    

ه وضعيت  زندگی نرمال را در ایران ببينيد اما اگر با دقت ب          

ایران نگاه کنيـد متوجـه مـی شـوید کـه رژیـم از ایـن راه                  

مــردم را بــه داشــتن دو شخصــيت عــادت مــی دهــد، تــا  

بتواند عمال جامعه را از مسایل سياسی که بر آنها مـی       

ــدگی     ــط ســردرگریبان زن ــردم فق ــه دارد و م ــذرد دور نگ گ

روزمره باشند و مالیـان بتواننـد منـابع ملـی را بـه غـارت                

ــد، و ا ــت  ببرنـ ــوده اسـ ــداول بـ ــران متـ ــاریخ ایـ ــن در تـ  . یـ

ی کـه بـه قـول شـما بنـابر           یپناهجویان ایرانی حتی آنهـا    

مشکالت اقتصادی به اینجا آمده اند، آنهـا نيـز مشـکالت            

له آگاهی  يسياسی داشته اند حتی اگر خود از این مس        

شـما بهتـر مـی دانيـد کـه هـر خـانواده              . نداشته باشـند  

ن، بایـد مبلـغ زیـادی       پناهجو برای رسيدن به کشوری ام     

خرج کند، که این حداق

  .اقتصادی نداشته اند

اغلب پناهجویان ایرانی نمی داننـد کـه وقتـی بـه اینجـا              

ی و به اصطالح کيس بدهنـد، حتـی         یمی آیند باید بازجو   

آنها به دليل وجود فشار روحی بيش از حد، در بـدو ورود             

فناک کــه پشــت ســر و بــه علــت سرنوشــتی بــس اســ 

گذاشته اند نمی توانند مشکالت خود را درست توضـيح          

دهند و شما ای

پيچاند تا اختالف و تناقضـی پيـدا کنيـد و بـه آنـان جـواب                 

. منفی دهيد

BFM:           برای ما مدارک واقعی در مورد کيس افراد خيلـی 

  .استمهم 

IUR:     انـد چـه بگوینـد ،فـرد سياسـی            آنها از ایران آمـده 

خبرنگار نيست کـه از وقـایع پيرامـون خـود گـزارش تهيـه               

کند، گزارشی دقيق که فردا شما نتوانيد تناقضـی در آن           

ی کـه از    یبيابيد، آنها دنبال جای امن می گردند، پنـاهجو        

نقشه قبلـی ایـران را تـرک نمـی           ایران می آید با طرح و     

ه به دنبال تهيه و     کند، او درگير مسایل سياسی است ن      

مردم مـا همـه چيـز خـود را از دسـت          . جمع آوری مدارک  

داده اند، ممکن است فکر کني

مطابقــت دارد ولــی بــا توجــه بــا شــرایط ایــران بــا قــوانين 

  . حقوق بشر انطباقی ندارد

BFM:با این ا 

ز ایـران هسـتند، چـه اقتصـادی و          ایرانيان خواهان خروج ا   

  یا سياسی؟

IUR:    کال نمی توان آمار دقيقی     . نيست کارما آمارگيری

در هيچ موردی تهيه کرد، تنها چيزی که می توان در این            

مورد گفت این است که تا وقتی کـه ایـن رژیـم حکومـت               

می کند ، هر کـ

ــ     ــرک و ف ــه ت ــر ب ــد حاض ــه کن ــنم جمهـتهي رار از جه

  . اسالمی است

BFM:شما می خواهيد تمام ایرانيها اینجا بيایند؟   

 IUR:          یرانـی حاضـر در      ما می خواهيم بـا اقامـت افـراد ا

، اگر کشـورهای غربـی کمکهـای        يس موافقت کنيد  یسو

خود به ایران قطع کنند، مردم رژیم را عوض می کنند به            

بهتـر مـی دانيـد      جای اینکه از کشور خارج شوند و شما         

که سياستهای اروپا جلوی هجوم پناهجویان را به اندازه         

کافی گرفته اسـت شـما بایـد توجـه دا

بالتکليـــف گذاشـــتن پنـــاهجو هـــم راه مناســـبی بـــرای 

  !جلوگيری از هجوم پناهجویان نيست
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BFM:          ما نمی توانيم به همه ایرانيها جواب مثبت دهيم 

  .سرازیر می شوندچون آنوقت همه به اینجا 

IUR: اوال تعـداد ایرانيـانی کـه در        . توانيـد شـما مـی     ما  ا

يس درخواست پناهندگی کرده انـد طبـق آمارهـای          یسو

 نسبت بـه مليتهـای دیگـر بسـيار          BFMموجود در سایت    

ــران    ــر قبـــول داریـــد کـــه در ایـ ــا اگـ ــاچيز اســـت و ثانيـ نـ

دموکراسی وجود نـدارد پـس بایـد بپذبریـد حقـوق بشـر              

م زیر فشار حکـومتی           نقض می شود و مردبطور مستمر 

 ميليون نفر   ٧۵ر کوچکی است و برای        

ــق    ــان طب ــداد پناهجوی ش تع

ـدادی از پناهجویــان  

سـت و طبـق قـوانين هـم حـداکثر یـک              

شـکلی در جامعـه             

هجویان پاسخ دهيم   ر چه زودتر به پنا       

هســتند و در ایــن صــورت حــق تمــام ایرانيــان اســت کــه 

  .پناهندگی سياسی دریافت کنند

BFM:اینجا کشو 

 ميليـون تحـت     ٧۵جا ندارد و اصال نمـی تـوان قبـول کـرد             

  .تعقيب هستند

 IUR:            فـراری از     شما از ما بهتر مـی دانيـد کـه ایرانيـان 

جمهوری اسالمی به راستی حق پناهندگی دارند ، زیرا 

ــين دول اســالمی    ــه هــم ب مهــوری جحتــی در خاورميان

اسالمی از فجيع ترین کشـورهای منطقـه از نظـر نقـض             

اگــر جمهــوری اســالمی زیــر فشــار . حقــوق بشــر اســت

مبارزات مردم نبود، ما وضعيتی بـه مراتـب بـدتر از دوران             

پس طبق کنوانسيون ژنـو     . ن داشتيم طالبان در افغانستا  

 ميليون  ٧۵در مورد   . باید به ایرانيان پناهندگی داده شود     

کسی نگفتـه کـه همـه تحـت تعقيبنـد، مـا مـی                ایرانی،

يم مردم بيش از حد در این دوران زیر فشـار حکومـت             یگو

ــد  ــرار دارن ــاه. ارتجــاعی ق ک

ه قـرار نيسـت   آمارهای شما به خوبی نشان می دهد ک 

  .همه ایرانی ها اینجا بيایند

مــا ایــن اســت کــه تعـ وال دیگــريســ

ه داده انـد    یهستند که مدارکی مبنی بر زندانی بودن ارا       

  ولی شما آنها را نپذیرفته اید، چرا؟

BFM:             ما معتقدیم که اگر مدت زیادی از آزاد شـدن فـرد 

اشد پـس او بعـد      زندانی گذشته باشد و در ایران مانده ب       

از آزادی در امنيت بسر می برده اسـت، درنتيجـه خـروج             

او الزامی نبـوده ا

سال بعد آزادی از زندان، باید کشور را تـرک کـرده باشـد          

  .که پذیرفته شود

IUR:            اوال ما اسناد و مدارکی غير قابل انکاری به شـما 

هـيم کـه نشـان مـی        داده ایم و االن هم به شما مـی د         

دهند که همه کسانی که با گروههـای سياسـی فعـال            

بوده اند، در صورتی کـه کـوچکترین م

داشته باشند فورا بـه پرونـده قبلـی آنهـا ربـط داده مـی                

  .شوند و زندگی آنها را تباه می کنند

BFM:           ما وسایل مختلفی برای ارتباط و تحقيق در دیگـر 

يس در تهـران    یمـا بـا سـفارت سـو       مـثال   . کشورها داریـم  

تماس داریم کـه مـی گوینـد وضـعيت ایـران قابـل تحمـل                

است، ما افرادی را داریم که ایران را به طور نسبی می            

شناسند و بعضی هم متخصـص ایـران هسـتند، حقـوق            

بشر را می شناسيم و می دانيم که ایران از نظر حقوق 

 ولـی  مشکل دارد و حقوق بشر را زیر پا می گـذارد        بشر

اعتقاد داریم که همه تحت تعقيـب نيسـتند و ایـن کارمـا          

ــده     هســت کــه تحقيــق کنــيم کــه شــخص مراجعــه کنن

مشکل سياسی دارد یا اقتصادی ؟ مـا بـين کسـی کـه              

مـا  . ليمیسياسی هست با یک فرد اقتصـادی تفـاوت قـا          

مـا  . تمام تقاضاها را بـه طـور فـردی بررسـی مـی کنـيم              

سعی می کنيم ه

 زمـان  ARKولی ممکن اسـت در دادگاههـای تجدیـد نظـر       

  .بيشتری را بگيرد

 ۴٠ پرونده رسيدگی کردیم که      ٣۴٧ به   ٢٠٠۴ما در سال    

 درصد منفی که بایـد اینجـا        ۶٠درصد جواب مثبت بوده و      

 پرونده ٧٣ تا آخر ماه مارس    ٢٠٠۵را ترک کنند و در سال       

ت گرفته انـد و اگـر        درصد جواب مثب   ٨٠بررسی شده که    

 درصد ایرانيها برگردنـد و      ٢٠به همين وضع پيش رود باید       

ــد    ــی داني ــه م ــانطور ک ــط   طهم ــو فق ــق کنوانســيون ژن ب

وقتـی مـا بـه ایـران        . سياسيها می توانند پناهنده شوند    

ولين يمی رویم با چشمان دیگری می رویـم، مـا بـا مسـ       

حقوق بشر، با اپوزسـيون ایـران، بـا کسـانی کـه دیـدی               

با افـراد شـکنجه شـده       . قادی دارند صحبت می کنيم    انت

ــار آســانی نيســت و       ــه ک ــی البت ــریم ول ــی گي ــاط م ارتب

 .همچنين سفارت ما با دقت به وضع ایران توجه می کند

افرادی که جواب مثبت می گيرند برگشتشـان بـه ایـران            

خطرناک است ولی کسانی که اجازه اقامت نمی گيرند         

ر برنگردند باید شـرایط بـدی را   باید اینجا را ترک کنند و اگ    

تحمل کنند چون هيچ حمایتی نمی شوند که البته برای 

  . ما نيز مشکل پدید می آورند چون اجازه کار هم ندارند

شما از ما خواستيد که ما اعالم کنيم ایران کشور امنی           

له حقـوقی اسـت و ایـن در حيطـه           ينيست، این یک مس   

ایـن کـار را     . نيسـت اختيارات ما نيست و این کار آسانی        

پارلمــان مــی توانــد انجــام دهــد، ليســتی مــا داریــم کــه  

کشورهای غير امن در آن ثبت شده است ولـی ایـران را    
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در آن ثبت نکرده ایم، ولی در ليست دیگر کشورها مـثال            

ــت    ــن اسـ ــر امـ ــورهای غيـ ــزء کشـ ــران جـ ــه ایـ  . فرانسـ

ما نمی توانيم نتيجه

 

 بگيـریم کـه در ایـران همـه مشـکل        

اینکـه شـما بـه ایرانيهـا بـه تـازگی بـه                  

ایـن نـوع اقامـت را       

  .ناک است

جـواب منفـی                   

  . ای کار ندارید

ل زیادی در ایران نداشته     

 

مشــخص نشــان داد،      

  . ی نداشته اند

ق نقـض حقـو    ن تخلفـات و        

ن اداره تو بشــر

.پناهندگی تحویل داده شد

  يسیسو،اتحادیه پناهندگان ایرانی
  
  

نــا امــن و یــا % ١٠٠يچ کشــوری نيســت کــه دارنــد و هــ

  . امن باشد% ١٠٠

IUR: با توجه به 

 می دهيد، لطفا این نوع اجازه اقامت        Fتعداد زیاد اقامت    

  را توضيح دهيد؟

BFM:    اجازه اقامت F          اقامت موقت برای یک سـال تـا دو 

ی تـوانيم   سال است و اگر وضعيت در ایران تغيير کنـد مـ           

اگر کسـی طـوالنی مـدت بـه          .يم که شخص برگردد   یبگو

کشور دیگری برود و یا به ایـران سـفر کنـد و یـا در اینجـا                  

می تـوانيم اقـامتش را پـس        تخلفی بزرگ داشته باشد،     

يس کشوری فـدرالی اسـت اگـر فـرد        یچون سو  وبگيریم  

رفتار خوبی داشته باشـد مـثال کـار بکنـد و بـدون کمـک                 

 Bکنـد کـانتون مـی توانـد بـه او اقامـت              مالی ما زنـدگی     

بدهد، در غيراینصورت ممکـن اسـت کسـی بـرای زمـان             

هفتــه آینــده در .  داشــته باشــدFطــوالنی مــدت اقامــت 

 بحث خواهد شـد کـه دارنـدگان         Fپارلمان در مورد اقامت     

نواده خـود را    امت بتوانند با شرایط آسانتری خا     قاین نوع ا  

ساسی در کشور مبـدا رخ      اگر تغييری ا   وبه اینجا بياورند    

ــوک شــرق،     ــرات در کشــورهای بل ــل تغيي ــثال مث دهــد م

 فقـط بـرای   Fاقامـت   .  باید برگردد  Fامت  قشخص دارنده ا  

افراد سياسی نيست، حتـی ممکـن اسـت بنـابر دالیـل             

کسانی که اینجا مشکل    . پزشکی این اقامت داده شود    

.  می گيرنـد   Fسياسی پيدا کرده اند     

ن مثبـت اسـت مـا مـی         یشما ميدهيم بـا یـک پـو       که به   

دانيم برگشت شما خطر

IUR:         ی  ی آیا این امتياز مثبت در کـارت شناسـاAusweis 

  مشخص شده است؟ 

BFM:           نه، چون وضعيت شما مشخص است و مثال اگـر 

برای کـار، بـه شـما بـه علـت نـوع اقامـت 

ح خـواهيم داد    بدهند با ما تماس بگيرید، ما به آنها توضي        

که شما مشکل قانونی بر

IUR: دادن اقامت    ا آی F           به این معنـی اسـت کـه پرونـده 

  ایران را قبول نکرده اید؟ 

BFM: بلــه ، ولــی مــا فعاليتهــای شــما را در اینجــا مــی 

افرادی هستند که مشک. بينيم

برمی گردد ولـی    اند و یا مشکالتشان به زمان های دور         

  . اینجا فعاليت سياسی دارند

IUR:           اگر کسی در ایران سياسی باشد به علت اینکـه 

 . هميشه تحت نظر حکومت است، هميشه مشکل دارد   

شــما متوجــه باشــيد کــه هــر کــس اینجــا هــم فعاليــت   

سياسی داشته باشد اگر به ایران برگردد چون در اینجـا           

ورد تعقيـب   ی شده است مـ    یاز طرف ایادی رژیم شناسا    

مثـل پيمـان    . قرار می گيـرد و حتمـا زنـدانی مـی شـود              

پيران که در اینجـا اعـالم پناهنـدگی کـرد و بـا مـا ارتبـاط                  

ی در جهــت یبرقـرار کــرده بـود و قــرار بـود کــه برنامـه هــا    

افشای جمهوری اسالمی داشته باشـد ولـی شـما بـه            

اوجــواب منفــی دادیــد و او مجبــور شــد بــه ایــران برگــردد 

و یـا افـرادی     . در زندان و تحـت شـکنجه اسـت        وحاال هم   

مانند منوچهر محمدی که وقتی دوربين تلویزیون او را در          

بــين تظاهرکننــدگان بــه صــورت 

. دســتگير شــد و حــاال او نيــز در زنــدان بــه ســر مــی بــرد

  . خالصه کسی آنجا امنيت ندارد

BFM:و بعضی هم برگشته اند و مشکل 

IUR:      پناهنـدگی هـم افـراد       لهي ما می دانيم که در مس 

  .وجود دارند) فرصت طلب(اپورتونيست 

در ادامه راجع به تالش پليس برای اخراج یـک پنـاهجوی            

وال شد که در جواب گفته شد که     ييس س یایرانی از سو  

به علت اینکه در پرونـده اش هـيچ مـوردی کـه نشـان                او

 وجــود دهــد در ایــران مشــکل سياســی داشــته باشــد، 

به مورد خودکشی یک پنـاهجوی ایرانـی        . نداشته است 

ــل بالتکليفــی     ــه دلي ــه ب ــم ک اشــاره شــد و توضــيح دادی

طوالنی و افسردگی دست به این کـار زده اسـت و اگـر              

آنهـا را در     ولين زودتر بـه پناهجویـان پاسـخ دهنـد و          يمس

شرایط بالتکليفـی نگـه ندارنـد کـه آنهـا نـه فقـط از نظـر                  

روحی هم فرسـوده نشـوند شـاهد        جسمی بلکه ازنظر    

ایــن موضــع گيــری باعــث . چنــين وقــایعی نخــواهيم بــود

 بازجوی اداره پناهندگی شد و گفـت        JAGGIخشم آقای   

در ایـن مــورد   ولـی دو نفـر دیگـر   ! کـه مـا مقصـر نيسـتيم    

در آخر این مـذاکره، پوشـه       . چهره ای اندوه گين داشتند    

ای حاوی مدارکی از جدیـدتری

ــه مســ    ــوری اســالمی، ب ولييســط جمه
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 جانیآذربا

ق آژانـس   یـ  تواننـد از طر    یمسافران مـ  : یستیتور-یعاد

ت يـ بـا دردسـت داشـتن بل      " ا شخصـا  ی و   ی مسافرت یها

 روز قبـل از پـرواز بـه سـفارت           یک دالر   ۴٠ما و مبلغ    يهواپ

 تواننـد بـه     یان مـ  ينصورت متقاضـ  یر ا يدر غ . نندکمراجعه  

جـان در دفتـر     ی آذربا ینده وزارت امـور خارجـه جمهـور       ینما

و مسـتقر اسـت     که در بـا   کـ  یالمـ ی ا ی جمهور ییماياپهو

  .نندکافت ی روزه در٢٠د یرده و روادکمراجعه 

 بـه وزارت امـور      یت آذر کق مراجعه شـر   یاز طر : یبازرگان

 ٢۵٠ردن فرم مربوطه و پرداخـت       کجان، و پر    یخارجه آذربا 

شنبه، . شود ی ساله صادر م   یکا  ی ماهه و    ۶د  یدالر رواد 

   ١۶ تا ٩ ساعت سه شنبه و چهارشنبه از

   ۵٠ه، شماره يپاسداران، اقدس: ینشان

  ٢٢٨٠٠۶٣: سکفا     ٢٢٨۴٩٢٩: تلفن

  نيآرژانت 

ــاد ــتی و توریعـ ــ: یسـ ــوام مقـ ــا(م يدعوتنامـــه از اقـ ن یـ

 ینسولگرک به   ٨٧١-٢۵٨٣س  کق فا ید از طر  یدعوتنامه با 

، گذرنامــه معتبــر، مراجعــه بــه ســفارت و  )ارســال شــود

ت رفت و برگشت    ي بل افت فرم، در صورت جواب مثبت     یدر

 ٣٠٠ تومـان، مبلـغ     ٧٣٠٠د  یـ نه صدور رواد  یهز. ه شود يته

دام از  کـ س، هر   کل پرونده، دو قطعه ع    کي تش یتومان برا 

 به طور جداگانه و بـر حسـب مـورد           یستیدرخواست تور 

ــپاســخ بــه رواد.  شــودی مــیبررســ  هفتــه بعــد از ۴د ی

د از یـ تمام دعوتنامه هـا با    .  شود ی داده م  کافت مدار یدر

  . باشدImmigrationق یرط

ــان ــه : یبازرگ ــدعوتنام ــای ــرکا ف ، ینــيت آرژانتکس از ش

، گذرنامه معتبر قبل از صـدور       یرانیت ا ک نامه شر  یمعرف

ــرواد ــد، بلی ــه ع٢ت رفــت و برگشــت،  ي ــ قطع ــط ک س فق

دان يـــ م١٢ تـــا ١٠شـــنبه تـــا چهارشـــنبه از یک یروزهـــا

  ٨٧١٨٢٩۴ - ٨٧١٩١٨٩ :ا  تلفنين، ساختمان آلتاليآرژانت

  لمانآ 

، دو نســخه فــرم )یعــاد(دار بســتگان یــهــت دجد یــرواد

 یپک اقامـت، گذرنامـه، شناسـنامه، معتبـر، فتـو          یتقاضا

 ی پس از انقضایستی گذرنامه، گذرنامه با   ٣ و   ٢صفحات  

 حداقل سه مـاه اعتبـار داشـته         ی در خواست  یزایمدت و 

ت اقامت بستگان در آلمـان،      ي در مورد وضع   کباشد، مدار 

د شده سند ازدواج بـه همـراه        یي تا یاصل و ترجمه رسم   

ــک ــوی ــدان حاصــل از  یپک فت  از ترجمــه آن، در مــورد فرزن

ا ورقه حضـان بـه      یم طالق و    ک، اصل ح  ی قبل یازدواج ها 

  . از آنیپک فتویک د شده ویيهمراه ترجمه تا

 یت آلمانکدو نسخه فرم تقاضا، دعوتنامه شر: یبازرگان

ت، يـ  فعال نـه يامل دعوت شـونده، زم    کد شامل نام    یه با ک

، سمت دعوت شونده، علت و مـدت مسـافرت و      ینشان

نه ها باشد و در صورت عدم تقبل مخـارج          یتعهد تقبل هز  

 کیسـت، مـدار  ی آن ضرور یپک و فتو  یمه مسافرت يه ب یارا

بارنامـه، قـرارداد،    (ننده در آلمان    کت دعوت   کدر مورد شر  

 ی شـغل  یهـا  تي در مورد فعال   کی، مدار )یاتبات تجار کم

د، يــ، پروانــه تولیارت بازرگــانکــســب، کپروانــه (ران یــدر ا

ــ یگـــواه ــانکـ   ارمنـــدان ک، در مـــورد )یار، دفترچـــه درمـ

 یارفرمـا مبنـ   ک از طرف    ی نامه رسم  یمعرف: ت ها کشر

  . به آلمانیبر اعزام متقاض

 خـود را    یتبکست درخواست   ی با ی م یمتقاض: کیپزش

ــک، یز درمــانکــ نامــه مریپــکهمــراه  ــرآورد هزیپ نــه ی ب

 ٣ و   ٢ صـفحات    یپـ ک،  یز درمـان  کـ  نامه مر  یپکمعالجه،  

-١٧٩ یت تمبر شده به صـندوق پسـت     ک پا یکگذرنامه و   

 را  یق پست متقاض  یسفارت از طر  .  ارسال دارند  ١١٣۶۵

  . سازدیاز وقت مالقات مطلع م

ــترانز ــاهی ــرا: یت فرودگ ــدور روادیب ــ ص ــد ترانزی ت، دو ی

س، گذرنامــه معتبــر، کــنســخه فــرم تقاضــا، دو قطعــه ع

ــرواد ــرا اید ی ــر ب ــه همــراه  ک یاقامــت معتب شــور مقصــد ب

  مايط هواپي آن، بلیپکفتو

دو نسخه فـرم پـر شـده، گذرنامـه،          : یشگاهید نما یرواد

ــنامه و گذرنامــه      ــل شناس ــورت تاه ــنامه و در ص شناس

 صفحات دوم و سوم گذرنامـه       یپکهمسر، به همراه فتو   

ران، یـ  در ا  ی شـغل  یتهـا ي در مورد فعال   کی، مدار یمتقاض

ا یسند خانه  (ران  ی در ا  ی وابستگ یر داشت  دال ب  کیمدار

ط ي آن، بلــیپک بــه همــراه فتــویمــه مســافرتي، ب)نيزمــ

  .مايهواپ

 ضمانت  یپک،  یرش از دانشگاه آلمان   ی پذ یپک: یليتحص

 یت پسـت  ک فرم سفارت و پا    یپکل،  ي در طول تحص   یمال

 ید بـه صـندوق پسـت    یـ  با ی متقاضـ  یتمبر شده با نشان   

شـتر  ي ب کمـ کافـت   یدر یبرا.  فرستاده شود  ١١٣۶۵-١٧٩

 یبـرا . دیيـ  سـفارت تمـاس حاصـل نما       یبا بخش فرهنگـ   

شـنبه تـا پنجشـنبه از       یک ید روزها یسب اطالعات رواد  ک

د یـ ه درخواست صدور رواد   ی ارا ی و برا  ١۴ تا   ۵/١٢ساعت  
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 که مـدار  ی با ارا  ١٢ تا   ٧شنبه تا پنجشنبه از ساعت      یکاز  

 ابـان يخ:  سفارت ینشان. دیيالزم به سفارت مراجعه نما    

  ی ملک بانیروبرو -یفردوس

  ٣٠٣٢٢٨-٩و ٣١١۴١١١-١۵: تلفن

  ٣٩١١۴۴ و ٣٩٨۴٧۴: سکفا

  ی جنوبیقایآفر 

ــه ع٢: یســتیتور ــ قطع ــو-سک ــل  یپک فت ــه، اص  گذرنام

نامــه از  -رزرو هتــل-ت رفــت و برگشــتيــرزرو بل-گذرنامــه

ار که شخص صاحب    ک یدر صورت  -ارکار و گزارش    کمحل  

ه قـدرت پرداخـت     کـ  ک بانـ  یکت، نامه از    کباشد ثبت شر  

ــت در ا   ١۵٠ یروز ــدت اقام ــد، م ــته باش ــ دالر را داش ن ی

 ٢١ تومـان و     ٠٠٠/١٠ هـر نفـر      ید بـرا  ینه رواد یشور، هز ک

 مـاه   ١ثر  کمـدت اقامـت حـدا     .  شود ید صادر م  یروزه رواد 

شـنبه تـا    یک ی روزهـا  ید با وقت قبل   یقسمت رواد  .است

ــنج شــنبه   ــر، نرســ يخ ول: ی نشــان- ٩ -١٢پ ــه يعص ده ب

  ۵ کتا، پالیکابان ي، خنیابل پمپ بنزش، مقیتجر

  ٢٧٩٠١۶: سکفا  ۶٠٢٢٨۶۶-٩: تلفن

  

  ایکآمر

االت متحده چگونه بازرسی    یهنگام ورود به خاک ا    

  ؟شوم یم

االت متحده وارد می شوند ی افرادی که به خاک ا یهمه

چهـار  . کا بازرسـی مـی شـوند      یتوسط ماموران دولت آمر   

ــود دارد   ــه وجـ ــی جداگانـ ــوم : بازرسـ ــت عمـ ی، بهداشـ

شما ممکن است تنهـا بـا       . مهاجرت، گمرک و کشاورزی   

ن چهار بازرسی را انجام می دهد       یک مامور که همهء ا    ی

ک مـامور صـحبت   یـ ش از يا با بـ   ید  يکار داشته باش   و سر

ل مربـوط بـه بازرسـی را        ی اطالعات، مسـا   برگن  یا. ديکن

بــرای اطالعــات . قــرار مــی دهــدمــورد بحــث و بررســی 

ت یی هــای گمــرک، بــه وب ســا، در مــورد بازرســشــتريب

  .ديکا مراجعه کنیخدمات گمرک آمر

  د؟یباره چه می گو نیقانون در ا

 افـرادی کـه وارد       ی ماده قانونی که بازرسـی را از همـه        

االت متحـده مـی شـوند الزم مـی دانـد از قـانون               یخاک ا 

ــاجرت و مل ــمه ــه اســت ي ــت  . ت نشــات گرفت ــررات ثب مق

. ح مـی دهـد   يتوضـ ند آن را    یط بازرسی و فرا   یفدرال، شرا 

  .ن در نظامنامه مقررات فدرال ادغام شده استين قوانیا

  

  ؟دهدکا چه اتفاقاتی رخ می یهنگام ورود به خاک آمر

  ییهوا

ــه همــهیمــايشــرکت هواپ ــرادی کــه شــهروند   یی ب  اف

د، گـزارش ورود و     ي سـف   ی ستند پرسشنامه يی ن یکایآمر

ر مهاجرتی  يزای غ یا پرسشنامه سبز، فرم لغو و     یخروج،  

ــر کننــد  ــا پ ــدر ا. ورود و خــروج را خواهــد داد ت ن فرمهــا، ی

ت و محـل اقامـت      یـ ص هو يمربوط به تشخ   هياطالعات اول 

بـا ورود بـه   . ده مـی شـود  يکا پرس یمسافران در خاک آمر   

ــاک آمر ــان هواپ یخ ــا، کارکن ــايک ــل   یم ــه مح ــما را ب ی ش

 بازرسـی صـف     شـما بـرای   . ت مـی کننـد    یبازرسی هـدا  

ــمــی بند ــا ی ــد و ســپس ب ــازری     س مهــاجرت صــحبت ک ب

د در یــد بايســتيی نیکــایاگــر شــهروند آمر . ديــمــی کن

ن شده است صف    ييرشهروندان تع يخطوطی که برای غ   

د، بازرس پاسـپورت    يی هست یکایاگر شهروند آمر  . دیببند

د مـی کنـد و      یيـ نـد، شـهروندی شـما را تا       يشما را می ب   

. دیک می گو  یاالت متحده تبر  یبازگشت شما را به خاک ا     

       ت ین شـــما بـــه محـــل بازرســـی گمـــرک هـــداپـــس از آ

د ید، بازرس مهاجرت با   ياما اگر خارجی هست   . دیمی شو 

ی یاالت متحده بداند، پرونـده هـا      یل آمدن شما را به ا     يدل

د بـه همـراه داشـته       یـ ی کـه با   ید، پرونـده هـا    یاز دار يکه ن 

ــی توان  د، ويباشــ ــه م ــدتی را ک ــم ــد در اي ــده ی االت متح

ک یـ کمتـر از  " موارد بـاال معمـوال  ری در يم گيد؟ تصم يبمان

ری مثبـت باشـد     يـ م گ ياگـر تصـم   . قه طول می کشـد    يدق

ل يک فرم تکمی شما را مهر می کند و  یبازرس گذرنامه 

ن فــرم یــا .ارتــان قــرار مــی دهــديد در اختي ســف یشــده

ــتکم ــاجرت شــما    ي ــروه مه ل شــده نشــان مــی دهــد گ

د؟ یـ کا را داریست و چه مدت اجازه اقامت در خاک آمر       يچ

اگر . د شد يت خواه یپس به محل بازرسی گمرک هدا     س

د، مــامور مهــاجرت ممکــن اســت از ورود يخــارجی هســت

ادی یـ ل ز یدال. ری کند ياالت متحده جلو گ   یشما به خاک ا   

ــرای ا ــب ــم گين تصــمی ممکــن اســت در . ری وجــود داردي

ا به طور موقـت شـما را نگـاه دارنـد تـا              ید  يبازداشت بمان 

در صـورت داشـتن     . شـود مقدمات پرواز بازگشت فـراهم      

در بعضی موارد، . تان ممکن است، باطل شودیزا یزا، ویو

ا بـه شـما     یـ رد که آ  يم بگ يبازرس ممکن است نتواند تصم    

ن يا نـه؟ در چنـ     یـ کـا را بدهـد      ی ورود به خـاک آمر      ی اجازه

. افتـد يق ب یـ موردی، بازرسی شـما ممکـن اسـت بـه تعو          

مامور بازرسی از شـما خواهـد خواسـت بـرای بازرسـی             

ک مقصد شما یگری که نزدی بازرسی د یشتر به ادارهيب

  .د يکا است، رجوع کنیاالت متحده آمریدر ا
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  ینيزم

نـی باشـد    ياالت متحده از راه زم    یاگر ورود شما به خاک ا     

ک مـامور ممکـن   ی. د کرديند کلی را طی خواه    یهمان فرا 

ا همـان مـامور     ی. چهار بازرسی را انجام دهد     است همه 

ه هـای الزم بـه      برگا صدور   یشتر  يسی ب شما را برای برر   

نکــه یبـه محـض ا  . ت مـی کنـد  یمحـل بازرسـی دوم هـدا   

د دو شــاالت متحـده صــادر  یــورود شــما بـه خــاک ا  اجـازه 

ــ: دیــش مــی آيحالــت پــ     ت یا بــه بازرســی گمــرک هــدا ی

د بـه سـفرتان     یـ ريا بال فاصله اجـازه مـی گ       ی د و یمی شو 

ون هـا   يکـام ورود به رانندگان خـارجی       اجازه. ديادامه ده 

ا یـ ل گـرفتن    یـ زای کار برای تحو   یممکن است بر اساس و    

ــاده  ــه در جـ ــه کـ ــ دادن محمولـ ــانی يبـ ن المللـــی بازرگـ

بـرای اطالعـات    . حرکت می کنند، صـادر شـود      ) تیترانز(

ک یـ چگونـه مـی تـوانم بـه عنـوان           : د به يشتر رجوع کن  يب

  االت متحده شوم؟یت وارد خاک ایراننده ترانز

  ییایدر

نـد بازرسـی    یه فرا يی شـب  یای در گمرک در   ند بازرسی یفرا

 به  کشتیاغلب، بازرسی ها قبل از ورود       . ی است یهوا

 در بعضی مـوارد، برنامـه     . االت متحده شروع می شود    یا

ق کانادا ممکن است مسافرانی را کـه در         یورود مرزی قا  

االت یـ حی وارد خاک ا   یق های کوچک برای مقاصد تفر     یقا

  .دهد متحده می شوند تحت پوشش قرار 

  نم؟کد نظر بیچگونه می توانم تقاضای تجد

زای معتبــر، در خواسـت شــما  یـ اگربـا وجـود اســتفاده ازو  

ک یـ د در   يـ االت متحده رد بشود، مـی توان      یبرای ورود به ا   

ک یــکــه یيد جايــدادگــاه مهــاجرت تقاضــای دادرســی بکن

. رديـ م مـی گ   يقاضی اداری در مـورد پرونـدهء شـما تصـم          

د نظـر کننـدگان     یات تجد يهم قاضی را می توان به       يتصم

 بـه شـما داده      ییدسـتور العمـل هـا     . مهاجرت ارجاع داد  

. ديـ د نظـر بکن   یـ می شود که کجا و چگونـه تقاضـای تجد         

چگونـه تقاضـای    : د بـه  يـ شـتر رجـوع کن    يبرای اطالعـات ب   

  نم ؟کدادرسی ب

کـا بـا اسـتفاده از       یاگر شما برای اجازه ورود به خـاک آمر        

م يد تصــميــن اقــدام بکنزا بــرای خلبانــایــبرنامــهء حــذف و

م بـازرس در    يتصـم .  است ییم نها يبازرس مهاجرت تصم  

ــرداری، ارا  ــوارد کالهب ــم ــورت    ی ــه ص ــط ب ــات غل هء اطالع

ا یـ کـا و    ین در مـورد شـهروندی آمر      يعمدی، ادعای دروغـ   

بالقوه  ک مهاجر یزای مهاجرت معتبر از سوی      ینداشتن و 

  .ی استیم نهايتصم

  شیاتر 

 یکله  يد شده به وس   یيا دعوتنامه ت  :یستیتور - یعاد

س، گذرنامـه بـا شـش       کـ  قطعه ع  ٣،  یدفتر اسناد رسم  

، کد بـه مـدر    یيـ  تا ی تومـان بـرا    ١١۵٠٠ماه اعتبـار، مبلـغ      

ت کدعوتنامـه از شـر  : یت بازرگـان ي دال بر رزرو بل    کیمدر

نه هـا، گذرنامـه بـا       ی شامل تعهد قبول هز    یشیمعتبر اتر 

 دیــط رفــت و برگشــت، مبلــغ رواديشــش مــاه اعتبــار، بلــ

ــترانز ــ ر٠٠٠/١٠٠ت یـ ــویـ ــدد فتـ ــ از بلیپکال، دو عـ . تيـ

ــ ــه از پزشــ :کیپزش ــ ک دعوتنام ــ، مارســتانيا بی ش يپ

ــا یپرداخــت هز ــه ه ــبل، ن ــت و برگشــت ي ــه ٣، ت رف  قطع

  گذرنامه معتبر، سکع

ننـد  کق وزارت امـور خارجـه اقـدام         یـ ه از طر  ک یانيمتقاض

. د خواهنـد داشـت    یـ افـت رواد  ی در ی بـرا  یشتريشانس ب 

ــرواد ــیدی ــر یلي تحص ــت ات ــو:شی و اقام  از یپک فت

 کن مــدریس، آخــرکــصــفحات پاســپورت، دو قطعــه ع  

، شناســـنامه، حوالـــه یرش دانشـــگاهی، پـــذیليتحصـــ

، ســالمتی ینه، گــواهيشــي عــدم ســو پیازدواج، گــواه

ش، فـرم تقاضـا     ین مخـارج در اتـر     ي جهت تام  ی مال کمدار

  .یپر شده به زبان آلمان

بخــش . ســتيســر نيد میــ در مــورد روادیاطالعـات تلفنــ 

 ١٢ ی الـ ٩ سه شنبه از سـاعت  ید در روزهایصدور رواد 

.  مـاه اسـت  ۶ ی الـ  ٣مدت انتظـار    .  شود یصبح انجام م  

   ٧٨ن، شماره يدان آرژانتيم

   ٨٧١٠٧۵٣-٨٧١٠١٨٠: تلفن

  ٢١٢٨٧٢  OEBO IR : سک تل      ٨٧١٠٧٧٨: سکفا

  ارمنستان 

ــانــواع رواد س، گذرنامــه کــفــرم ســفارت دو قطعــه ع: دی

د بـه وزارت    یيـ رر دعوتنامـه بـا تا     کـ  ورود م  یاضمعتبر، متق 

 روز   ٣٠بـا دعوتنامـه     . ه دهـد  یـ امور خارجه ارمنسـتان ارا    

، نـبش   یابان حمهور ي خ ١٣ تا   ٩شنبه ساعت   یک . است

  ١ شماره یابان رازيار خیاد شهراست

  ۶٧٠۶۵٧: سکفا   ۶٧۴٨٣٣-٨: تلفن

  نیراکا 

  دالر۴٠و ) یفــور( دالر ٨٠: ید فــوریــنــه صــدور روادیهز 

   ١٣ تا ١٠دوشنبه و چهارشنبه  )یر فوريغ(

  ١٠١، شماره کابان ونيخ: ینشان

  ٨٧٧۴١١٩ و ٨٠٠٨۵٣٠: تلفن

   ٨٠٠٧١٣٠: سکفا
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  ستانکازب

ــش  ــولکبخ ــور ینس ــفارت جمه ــرا ک ازبی س ــتان ب  یس

ن ي حمــل و نقــل بــیت هــاکار شــرکــع یل و تســريتســه

 از اتــالف وقــت یري و جلــوگی اســالمی جمهــوریالمللــ

  :ردکن شرح ابالغ ی را به ایامه  بخشناینسولگرک

ادداشـت  یمه  يه به ضـم   ک یفهرست مشخصات رانندگان  

  رانی ای اسالمیوزارت امور خارجه جمهور

ــتل  ــه بخـــش ٢١٢٨٧٢  OEBO IR : سکـ ــولکبـ  ینسـ

ادداشت فقـط  یخ صدور ی گردد از تاریستان ارسال م کازب

  .سال معتبر استیک

رد  مـو  ۵شـامل   " د حتمـا  یفهرست مشخصات رانندگان با   

ــانوادگ  ( ــام خ ــام، ن ــار  ین ــدر، ت ــام پ ــد، شــماره  ی، ن خ تول

" امالکد  یفهرست مشخصات رانندگان با   . باشد) گذرنامه

نـد در   کبا مشخصات مندرج گذرنامه معتبر آنان مطابقـت         

در .  شـود  ی مـ  ی خـوددار  کمدار افت  ینصورت از در  یر ا يغ

ه نـام   کـ  را   ی راننـده أ   ک، مـدار  ینسـول که بخش   يکصورت

ــه ن  در فهرســت وزیو ــور خارج ــتثنا يارت ام " ایســت اس

افت نـام راننـده     ید فقط بعد از در    یصدور رواد  ند،  کافت  یدر

نه آن از ین است و هزکدر فهرست وزارت امور خارجه مم

ه کـ  ییدهایرواد. شود یست محاسبه م  يافت ل یخ در یتار

ت  مانده اسـ  ی از تردد آن باق    یافته ول یان  یمدت اعتبار پا  

ه مـدت   کـ  ییدهایرواد. د است یبار قابل تمد  یک یفقط برا 

ه ترددهــا انحــام نشــده يــلک یافتــه ولــیان یــاعتبــار آن پا

د و با در نظر گرفتن تعداد تـردد  یخ اتمام روادیباشد، از تار  

 شـود و در  ید مـ  یـ  تمد ید متقاضـ  یمانده بـه صـالحد    يباق

د یـ ه تمد کـ  یی تعداد ماه هـا    ی برا یتیچ محدود يضمن ه 

د بـه گذرنامـه     یـ دجهـت انتقـال روا     . شود وجود ندارد   یم

 بـرگ   یـک ،  ید قبلـ  یـ  از رواد  یپک برگ فتو  یکه  ید، ارا یجد

 یـک ل يمکد و تی از صفحه مشخصات گذرنامه جد   یپکفتو

 ی الزامـ  کپ شـده مجـدد بـه همـراه مـدار          یـ برگ فـرم تا   

  .است

 بـه   که مـدار  یـ ار، پس از ارا   ک روز   ٣ تا   ١( درصد   ۵٠د  یرواد

 شـود  ی صـادر مـ  ی راننـدگان یفقط بـرا  ) ینسولکبخش  

رده و از کد اخذ ین سفارت روادیرر از ا  کبه طور م  " ه قبال ک

 .سال نگذشـته باشـد    یکش از   يد آنان ب  ین رواد یخ آخر یتار

سـال گذشـته    یکد  ین رواد یخ صدور آخر  یه از تار  يکدر صورت 

      درصـــد ۵٠د یـــدها مشـــمول روادیـــنگونـــه روادیباشـــد ا

د یـ د جدیـ  اخـذ رواد  ی گردد و حداقل مدت انتظار بـرا       ینم

  .ته است هفیک

د هسـتند در    یـ  رواد ین بار متقاض  ي اول یه برا ک یرانندگان

 و  ینسـول کد بخـش    یل و اضـطرار بـا صـالحد       يصورت تعج 

 هفته  یک ینه جار ینه اضافه بر هز   ی درصد هز  ٣٠پرداخت  

  .د خواهند شدی، موفق به اخذ روادکل مداریبعد از تحو

بجـز  ( المنـافع    ک مشـتر  یشـورها که عـازم    کـ  یرانندگان

هســـتند در صـــورت ) نیراکـــمنســـتان و اوک تریجمهــور 

 ی المنـافع بـرا    ک مشـتر  یشـورها کد معتبر   یداشتن رواد 

ــا  ــور از خ ــورکعب ــتان نک ازبی جمه ــس ــه روادیازي ــ ب د ی

ــیترانز ــ ایتـ ــوریـ ــه روز  ین جمهـ ــرف سـ ــته و ظـ          نداشـ

  .ندیستان عبور نماک ازبی جمهورک توانند از خایم

نـه هـر   یبـار، هز   ۶ ماه و تعداد تردد      ۶د  یثر مدت رواد  کحدا

د خواهد  ینه صدور رواد  ی دالر اضافه بر اصل هز     ١٠بار تردد   

 از شــنبه تــا  ینســولگرکار کــروزهــا و ســاعات  . شــد

 یاز بـرا  يـ  مـورد ن   کمدار  ١٣ تا   ۵/٨چهارشنبه از ساعت    

  دیافت روادیدر

س و فرم هر    کپ شده ع  یس دار تا  ک برگ فرم ع   یک -الف

  .ت حمل و نقل باشندکدو ممهور به مهر شر

س، کــمشخصــات، ع( از صــفحات یپک بــرگ فتــویــک -ب

  ) مدت اعتبار گذرنامه

 یپک بـرگ فتـو    یکت  ی ترانز یدی رواد یدر صورت تقاضا   -ج

ــاز رواد ــد  ک یدی ــور مقص ــز (ش ــورهاکبج  ک مشــتریش

  ).المنافع

ق و يــ دقیر نشــانکــ بــا ذ(CMR)   یپک بــرگ فتــویــک -د

  .رنده باريتلفن تماس شخص گ

 از صـفحه    یپک بـرگ فتـو    یک و   یاصل دفترچه خروج   -ـه

  .آن) س و مشخصاتکع(

. د خوانـا و واضـح باشـند   یـ  هـا با یپک و فتـو   کمدار: توجه

شـتر از سـه مـاه، بـه     ي مـدت ب  ید بـرا  یـ د رواد ینه تمد یهز

ــه ( دالر اضــافه ١٠ مــاه یــک هــر یازا )  دالر۶٠نســبت ب

  .خواهد بود

 افــت یا دریکـ د فقــط دالر آمریـ  مربـوط بــه رواد ینـه هــا یهز

ل یــه جهــت انجــام امــور ذکــنیتوجــه بــه ابــا .  گــرددیمــ

ــا وزارت امــور خارجــه جمهــور یهــا یهمــاهنگ  ی الزم ب

 ینه هـا ید توجه داشت هز یرد با ي گ یستان صورت م  کازب

        د بهمــوارد فــوق  یيــس و تاکفــوق مربــوط بــه امــور فــا    

  :  باشدیم

   دالر ۵  دیجهت اخذ هر گونه رواد -١

   دالر٣د یگذرنامه جدد از گذرنامه باطل به ی انتقال رواد-٢
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ــ بغی اضــافیدرج شــهرها -٣ ند، ســمرقند، کتاشــ(ر از ي

 یتهاکجهـت تـردد راننـدگان شـر       ) جانیبخارا، ترمز و انـد    

   دالر ٢حمل و نقل 

د وزارت امـور خارجـه      یيـ دعوتنامه معتبـر و تا    : دیانواع رواد 

 دالر  ۵۵ هفتـه،    یـک د  یـ س، رواد ک قطعه ع  یکستان،  کازب

ــه روزه  ــا ۵/١٠همـ ــاالتر از    ظ۵/١٢ تـ ــداران، بـ ــر پاسـ هـ

 ٢٢٩١٢۶٩:  تلفــن ١۴ کابــان بوســتان، پــاليه، خيــفرمان

  . باشدی م٨٨٠۶٢٣٠: س سفارتکفا

  اياسپان 

ل را بـه    یـ  شـود دسـتورالعمل ذ     یان تقاضـا مـ    ياز متقاض  

  : ندیدقت مطالعه نما

 آن که مدرک را ییزای ویچگونه تقاضاي هینسولگرکن یا

 قــرار یدگيامــل نباشــد مــورد رســ کل یــط ذیطبــق شــرا

ان ي به متقاضیی از پاسخگوینسولگرکن یا. نخواهند داد 

 معــذور یق تلفــن و چــه مراجعــه حضــوریــزا چــه از طریــو

 ٢٠ق سفارت بـه مـدت       یافت جواب از طر   یعدم در . است

ق پست توسـط شـخص      ی از طر  کروز پس از ارسال مدار    

 یزایـ  و یرفتـه شـدن تقاضـا     ی به منزلـه عـدم پذ      یمتقاض

ــول  . د باشــی مــی متقاضــیشخصــ در صــورت عــدم قب

ــ وی شــخص متقاضــیتقاضــا  از یچگونــه اعتراضــيزا هی

 شـماره   یـک د  يـ ق. رفتـه نخواهـد شـد     ی پذ یق متقاض یطر

ــ وی تقاضــای فرمهــایتلفــن در تهــران در رو  یزا ضــروری

 فــرم هــا بــه یاســت، نبــودن شــماره تلفــن در تهــران رو

 در  ی ارسـال  کمدار . خواهد بود  ی ارسال کمنزله رد مدار  

چ عنوان مسترد نخواهد    يرفته شدن به ه   یذصورت عدم پ  

 رســاند هــر گونــه   یان مــيبــه اطــالع متقاضــ  . دیــگرد

 بـه عهـده خـود       ی ارسـال  کت در رابطـه بـا مـدار       يوليمس

 گـروه   یشـورها ک: نگني شـ  یزایـ و . باشـد  ی م یمتقاض

ــبلژ، فرانســه، آلمــان، اياســپان: نگن عبارتنــد ازيشــ ک، ی

ق هـر   یـ  طر ه از کـ  ییزاهـا یو. زامبورگ و پرتغـال   کلو،  هلند

 یشورهاکه ي بقی فوق صادر گردد برا یشورهاکدام از   ک

د از ی باینگن مي شیزایو.  باشدینگن معتبر ميگروه ش

نگن ي گـروه شـ    یشـورها ک از   یکـی  ینسـولگرها کق  یطر

  .ده باشدیصادر گرد

  :زای تقاضا وی الزم براکمدار

د بـه   یـ  با یزا مـ  یـ  و ی تقاضا یفرمها: زای و یفرم تقاضا  -١

ن بـه   يار و با حـروف بـزرگ التـ        کله خود يوسامل به   کطور  

ــان انگل ــ یســيزب ــر گردییايا اســپانی ــ پ ــام  ی ــه تم ده و ب

د يـ ق .اطالعات خواسـته شـده در فـرم پاسـخ داده شـود        

.  است ی ضرور ی فرم توسط متقاض   یخ تقاضا و امضا   یتار

ــو -٢ ــ١ از صــفحات یپکفت ــه١٣ ی ال دو ســری (  گذرنام

  )تمام صفحات

  ی دو سرمايط هواپي از بلیپکفتو -٣

 یزایــا ویــا ي اســپانی قبلــیزایــدر صــورت دارا بــودن و -۴

   فوقیزای از ویپک فتوی سریکنگن يش

از يـ  مـورد ن   کا مـدار  یـ  از دعوتنامـه     یپک فتـو  ی سر یک -۵

  :لیزا به شرح ذیو ی تقاضایبرا

  دار اقوام ی دیزا برایو -١ 

-ی محضــری از دعوتنامــه رســمیپــک یاصــل و دو ســر

ــکــ یپکفتــو ــر و ارت اقامــت معتب شــخص  Card    ID ای

ا ی یسيترجمه شناسنامه ها به زبان انگل     ،  نندهکدعوت  

 شـخص دعـوت     یليه نسبت فام  ک یقی به طر  ییاياسپان

اصـل ترجمـه و   (اثبات گردد   " امالکننده و دعوت شونده     ک

  )  آنیپک

   ی تجارایزیو -٢

یی، اي اسـپان  یتهاک از شـر   ی دعوتنامـه تجـار    یپکاصل   -

 ی شـخص متقاضـ    یرانـ یت ا ک شر ک مدار یترجمه رسم 

ــم ( ــه رسـ ــه روزنامـ ــریترجمـ ــوک شـ ــ یپکت، فتـ ارت کـ

ا در  ي اسـپان  ینامه از دفـاتر بازرگـان     يه معرف ی ارا ،)یبازرگان

زا یـ  و ی بـار اول تقاضـا     یه بـرا  ک یتهران در مورد اشخاص   

ا ي اسـپان  ی قبلـ  یزایـ  و یپکفتو،   است یند الزام ی نما یم

  .نگن در صورت موجوديا شی

   یک پزشیزایو -٣

ــ ک ی و دو ســر یمــه رســم ترج -  از ترجمــه مجــوز   یپ

ه یـ ارا،  ران جهت اعزام به خـارج     ی ا یک پزش ی عال یشورا

 در یک پزشــيــکنيلکا یــمارســتان ين وقــت از بيــيبــرگ تع

 تـن از اقـوام      یـک مـار   يهمراه فرد ب  ،   آن یپکا و فتو  ياسپان

   )پــدر، مــادر، فرزنــد، خــواهر، بــرادر و همســر (یــکدرجـه  

  .ندیزا نمای وی توانند تقاضایم

   اقامتیزایو -۵

د یـ  بای میزا متقاضین وی خاص ای هایژگیبا توجه به و  

ل یـ ر دال ک بر ذ  ی مبن ینسولگرک به   ایضمن ارسال نامه    

ه به نظر خود    ک را   یک مدار یپک اقامت فتو  یزای و یتقاضا

ز يـ زا مثمـر ثمـر خواهـد بـود را ن          یـ  جـواب و   ی بـرا  یمتقاض

ــوق نما يضــم ــه ف ــمه نام ــ. دی ــ یانياز متقاض ــداک  کره م

 و مناسب   یافک اقامت   یزای گرفتن و  ی شان برا  یارسال

 مصــاحبه بــا یله تلفــن بــراي رســد بــه وســیبــه نظــر مــ

  . دعوت به عمل خواهد آمدزایول قسمت ومس
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  یی دانشجویزایو -۶

ــکاصــل و  - ــذیپ ــا و   از دانشــگاهیليرش تحصــی پ ــه ا ی

 ی رســمی گــواهیپــکاصــل و ، اي اســپانیمــدارس عــال

م ي مقــیرانــیا ایــ ییايپان فــرد اســیــک از طــرف یمحضــر

 ی شخص مبقاض  ینه ها یه هز يلک بر تقبل    یا مبن ياسپان

 حسـاب   یه گـواه  یـ ارا،  ايدر طول مـدت اقامـت در اسـپان        

  .ا در صورت موجودي در اسپانی شخص متقاضیکبان

  ر موارد ی سایزایو -٧

 و  ینسـکو م،  یمحـل تجـار   (ا  ي در اسپان  کصاحبان مل  -١

 ، مـورد نظـر    کت مل يک از سند مال   یپک فتو یسر٢ ،)رهيغ

ا یـ ا بـرق    یـ  آب   ین قبض پرداختـ   ی از آخر  یپک فتو ی سر ٣

 ی در زمان تقاضـا کت ملکي اثبات مال  یات برا يا مال یتلفن  

   یزا از طرف شخص متقاضیو

 یپک فتـو  ی سـر  ٢،  اي در اسپان  یکدارندگان حساب بان  -٢

د يـ  حسـاب مـورد نظـر بـا ق         یکن صورتحسـاب بـان    یاز آخر 

خ صورتحساب فـوق    یتار( شخص دارنده حساب     یودجمو

  )زا باشدی وی ماه در هنگام تقاضا٢متر از کد ی بایم

له ي الزم آنـرا بـه وسـ       کل نمـودن تمـام مـدار      يـ مکبعد از ت  

  : ندیل ارسال نمایپست به آدرس ذ

ــپان  ــفارت اسـ ــمت و -ايسـ ــقسـ ــت یـ ــندوق پسـ  یزا، صـ

  ران یا - تهران۴٩٣١/١۵٨٧۵ شماره 

  اياسلوون

بـه سـفارت    " مايمسـتق د  یا با يان سفر به اسلوون   يمتقاض

وچـه  ک،  یابان خالـد اسـالمبول    يخ: ینشان. نندکمراجعه  

  ٨٧١۶٨٧٣:  تلفن١٠ کهفتم، پال

  یامارات متحده عرب 

ــواع رواد ــان ــرواد: دی ــرای ــ یســانک ید تنهــا ب ه گذرنامــه ک

ن مـوارد   یـ  شـود، در ا    ی دارند در تهران صادر مـ      یاسيس

جـه  ا وزارت امـور خار یـ ادداشت از سفارت متبـوع و  یه  یارا

در مـورد گذرنامـه     .  است یالزام)  بودن یرانیدر صورت ا  (

 ی گذرنامـه خـود را بـرا       یپـ کد  یـ  با ی، متقاضـ  ی عاد یها

د صـادر   یـ  در امارت فرستاده، سپس رواد     یميشخص مق 

ن مسـافران   يهمچن.  او ارسال شود   یشده در امارات برا   

. ننـد ک اقـدام    ییمـا ي هواپ یق آژانس ها  ید از طر  یتورها با 

   ١٣ تا ٩به شنبه تا چهارشن

 ٣۵۵شـماره   ) ظفـر  (ید دسـتگرد  يـ ابان وح يخ: ینشان

  ٨٧٨٩٠٨۴: سکفا    ٨٧٨١٣٣٣-۴: تلفن

   

  

  یاندونز

د وزارت امـور    یيـ دعوتنامـه معتبـر بـه تا      : یستیتور -یعاد

 یــک، از طـرف اقــوام نزد یشـور انــدونز کا وزارت یــخارجـه  

س، کـ چهار قطعـه ع   . فرستاده شده باشد   ی متقاض یبرا

 از صـــفحات یپـــکت دو ســـره، يـــ بل گذرنامـــه،یپکفتـــو

 ٢٧٠٠٠زا یــنــه صــدور ویمشخصــات صــاحب گذرنامــه، هز

  .تومان

شـنبه  یک ییایت انـدونز  کدعوتنامه از طرف شر   : یبازرگان

م مقـام  یابان قـا يخ: ی نشان١٢ تا ٨تا پنج شنبه ساعت   

 ٨٧١۶٨۶۵-٨٧١٧٢۵١:  تلفــــن٢١٠، شــــماره یفراهــــان

   ٨٧١٨٨٢٢: سکفا 

  انگلستان 

 یســيمارســتان انگليا بیــتــر که از ددعوتنامــ: کیپزشــ

نه درمان ی، طول درمان، هزیماريتر، نوع بکشامل وقت د

   کیامل پزشکو پرونده 

  ت مربوطه در انگلستان ک دعوتنامه از شر:یتجار

   یک دعوتنامه از اقوام درجه :دارید

ا اقوام از هنگ    یت  ک دعوتنامه از شر   :نگکد هنگ   یرواد

  نگ ک

.  خواهـد بـود    یارکـ  روز   ١۴ د پـس از گذشـت     یـ ور رواد دص

  :ی توسط تلفن هاین وقت قبليي با تعکل مداریتحو

   ۶٧٠٧٢٠: سکفا     ۶۴۵٧٠٣١ و ۶٧۵٠١١-٩ 

  : دی الزم جهت درخواست روادکمدار

د، دو  یـ ل شده درخواسـت رواد    يمکدعوتنامه معتبر، فرم ت   

د با حـداقل شـش مـاه        یس، اصل پاسپورت جد   کقطعه ع 

 رفـت و برگشـت، مبلـغ        تيـ ، بل یمیاعتبار، پاسپورت قـد   

 ی، بـرا  ) بار ورود  یک یدیرواد( هر نفر    یال برا ی ر ١٨۵٠٠٠

ن یـ  از ایمـ ي و بـا پاسـپورت جداگانـه ن     لا سـ  ٢۵ر  یافراد ز 

د هنـگ   ی هر رواد  ی برا ١٠۵٠٠٠مبلغ پرداخت شود، مبلغ     

  .س آنکنه تلی هز۵۵٠٠٠نگ به اضافه ک

ــان نوفــل لوشــاتو، خ يخ: ینشــان ــابياب ــان ب  ســاندز، یاب

   ٢١٢۴٩٣ a/b 212493 PROD IR : سکتل 

  ايتالیا 

فـرم  -١: ايـ تالیم ا ين فرزنـدان مقـ    ی جهت والد  ید عاد یرواد

خ امضـاء و    یر تـار  کـ ن بـا ذ   يد بـه زبـان التـ      یـ درخواست رواد 

گذرنامه بـا حـداقل دو      -٢س،  کشماره تلفن و دو قطعه ع     

 اجـازه  یپکفتـو -٣د یـ ان اعتبـار رواد   یـ ماه اعتبـار پـس از پا      

 یپکفتـو -۴ آن   ییايـ تالی ا یمه رسـم  خروج، همراه با ترج   

دعوتنامـه از  -۵خ رفت و برگشـت  ید تاريما با ق  يت هواپ يبل
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ــو-۶م يطــرف فــرد مقــ  ــدر و مــادر و  یپکفت  شناســنامه پ

س ي صـادره از اداره پلـ      یاصل گـواه  -٧ آن   یترجمه رسم 

 یی آن، دال بـر توانـا     یپکننـده و فتـو    کمحل اقامت دعوت    

 ی مـال  ییتوانـا ن،  کبه عهده گرفتن مخارج مربوط به مس      

 اجازه اقامت معتبر    یپکفتو-٨شور مبداء   کو بازگشت به    

: کل مـــداریـــتحو-٩ننـــده ک دعـــوت یرانـــی ایدانشـــجو

-١٠ - ١١ تـا    ٩ دوشـنبه    ۵/١٢ تـا    ٩پـنج شـنبه     -شنبهیک

امــل صــادر ک یه تقاضــایــخ ارای روز پــس از تــار٢٠د یــرواد

  ) در صورت موافقت(خواهد شد 

ــرواد ــالیــ ــ  ید عــ ــه پزشــ ــت معالجــ ــوارد : کی جهــ مــ

ــذ ٩،١٠،۴،١،٢،٣ ــوق ال ــالوه تا ک ف ــه ع ــر، ب ــه وزارت یي د ب

 دال بـر تعهـد      کی بـا پزشـ    یمارسـتان ي ب ک و مـدر   یبهدار

ت در  ک جهـت شـر    ید عـاد  ی شدن رواد  یا بستر یرش  یپذ

 بـه   ١٠ و ۴،  ١،٢،٣مـوارد   : ايـ تالی در ا  کی پزشـ  ینگره ها ک

 نامـه و    ی، معرفـ  کیت در نظـام پزشـ     یارت عضـو  کعالوه  

ــ روادیتقاضــا ــمارســتان يرف بد از طــی ا نهــاد مربوطــه، ی

: کل مداریننده و تحوکدعوتنامه از طرف موسسه برگزار 

 جهـت وعـده     ید عـاد  یـ  رواد ١٢ تـا    ٩پنج شـنبه    -شنبهیک

مـوارد  : ايتالیالت متحده در ای اینسولگرکمالقات با دفاتر    

ــه أ ١٠ و ۴،١،٢،٣ ــالوه دعوتنامـ ــی از ی بعـ ــاتر یکـ  از دفـ

ل بر قـرار مالقـات مصـاحبه    ا دايتالیا در ا یک امر ینسولگرک

  ل، مهر و امضاء ،کبا شماره پروت

   ۵/١٢   تا٩پنج شنبه -شنبهیک: کل مداریتحو 

ــرواد ــانی ــوارد :ید بازرگ ــو ١٠ و ١،٢،٣،۴م ــالوه فت  یپک بع

ارت اعتبـار و ترجمـه      کـ ا  یـ  ی اظهارنامـه ارز   کی بـان  کمدر

 ی معتبـر، معرفـ    یشـورها کد  یـ  رواد یپک آن، فتـو   یرسم

 سـربرگ   یپ شده بر رو   یتا (یرانیات  کنامه از طرف شر   

ــر و امضــا کشــر ــا مه ــ، تل)ت و ب س دعوتنامــه از طــرف  ک

 ثبـت   ی آگهـ  ییايـ تالی ا ی،ترجمـه رسـم   ییايتالیت ا کشر

 بـه   ی آگهـ  یپک به اضـافه فتـو     یت در روزنامه رسم   کشر

ت ييـ  ه یا اعضـا  یـ ت و   ک صـاحبان شـر    ی برا یزبان فارس 

 یمـه هـا   يره، اصـل بـرگ پرداخـت شناسـنامه آخـر ب           یمد

ادر ک ی آن برا  یپک و فتو  یرانیت ا ک از طرف شر   یاعاجتم

 ی بازرگـان  ک مـدر  یپکت، اصـل و فتـو     کتحت پوشش شر  

 ییايـ تالیت ا کنشاندهنده معامله با شـر    )قرارداد-پروفرم(

 دوشـنبه و    ۵/١٢ تـا    ٩شـنبه   یک: کل مـدار  یمربوطه، تحو 

   ١١ تا ٩سه شنبه 

د يـ ت بـا ق   يـ  بل یپک بعالوه فتـو   ٢ و   ١مواد  : تید ترانز یرواد

شــور کد یــ روادیپکا، فتــويــتالیخ ورود و خــروج از ایارتــ

 دال بــر دارا ی ارزک اجــازه خــروج و مــدریپکمقصــد، فتــو

 تمـام مـدت اقامـت و ترجمـه          ی بـرا  یافکزان ارز   يبودن م 

شــنبه تــا پــنج شــنبه، و یک: کل مــداریــ آن، تحویرســم

:  حمــل و نقــلیتهاکد از شــریــرش درخواســت روادیپــذ

 و پـنج شـنبه سـاعت        دوشنبه، سه شـنبه، چهارشـنبه     

 یه تقاضــا صــادر مــیــ روز پــس از ارا٧د یــ صــبح، رواد٨/۵

  .شود

مـت  یه جهت عز ک ی افراد یبرا: ی تردد فرودگاه  یدیرواد

 یا حتـ  يـ تالی ا ی از فرودگاههـا   یکید در   یشور ثالث با  کبه  

ه کـ  یافـراد .  است ینند ضرور ک چند ساعت تواقف     یبرا

 عضــو یشــورهاک از یکــی اجــازه اقامــت معتبــر از  یدارا

 و (SEE)  اروپـا  ی اقتصـاد یا اعضای و (UE)  ه اروپا  یاتحاد

انـادا از   کا و   یکـ الت متحده امر  یز دارندگان اجازه اقامت ا    ين

 و  ییشه مورد دانشجو  يگ.  هستند یقانون فوق مستثن  

ابـان نوفـل    يخ: ی نشـان  ١٣ تـا    ١١دوشـنبه   : کد مدار یيتا

   ٨١لوشاتو، شماره 

، ١٢ تـا    ٩ پنج شنبه    شنبه تا یک ۶٧٢٣٣٣-۶٧٢۴٠٩: تلفن

  ٢١۴١۵٠ ITCO IR : سک تل ١١ تا ٩دوشنبه از 

  رلندیا 

سـه قطعـه    -ميدعوتنامه از فرد مق   : دی رواد ی تقاضا یبرا 

ننـده  ک تومـان، دعـوت      ١٧٠٠٠س، فرم سفارت، مبلغ     کع

 را در طول اقامتش     ین مخارج متقاض  يت تام يوليد مس یبا

ان یـ پا بعـد از     یه متقاضـ  کـ نـد   کن  يرلند قبول و تضـم    یدر ا 

ــدوره رواد ــر یشــور اکد ی ــد را ت ــد کرلن ــ خواه ــار .ردک اعتب

ل یـ از هنگـام تحو   . د باشـد  یـ  سال با  یکپاسپورت حداقل   

م از يس و دو مـاه و نـ  کق فـا یـ  هفته از طر۶امل  ک کمدار

افـت  یه جـواب در   کـ شـد   ک ی طـول مـ    یق پست عاد  یطر

  : دارد

، سه قطعـه    یرلندیت ا کدعوتنامه از طرف شر   : یبازرگان

ت ک نامــه از شــری تومــان، معرفــ١٧٠٠٠٠س، مبلــغ کــع

  .یرانیا

 یرلندیرش و ثبت نام در دانشگاه ا      ی پذ یگواه: یليتحص

نه ثبت ی دال بر پرداخت هز که هر نوع مدار   ی نسخه، ارا  ٢

 دال بـر    که مـدار  یـ  نسـخه، ارا   ٢نام در ترم اول دانشـگاه       

 قابـل برداشـت در      یکحسـاب بـان   " حـا ي ترج ین مـال  يتام

رلنـد  یشـور ا  که در   کـ  یکا هر بـان   ی رلندی ا یهاک از بان  ییک

شـنبه تـا    یک تومـان،    ١٧٠٠٠٠شعبه داشته باشد، مبلـغ      

 یرازان شـمال   - ردامـاد يم: ی نشان -- ١۴ تا   ٩پنج شنبه   

   ١٠شماره 
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  ٢٢٢٢٧٣١: سک فا٢٢٢٢٧٣١،٢٢٢٧۶٧٢: تلفن

   ٢١٣٨۶۵  IREL IR : سکتل 

  لیبرز 

ــاد  ــرم ســفارت،  ٢: یســتیتور -یع ــه ٣ نســخه ف  قطع

 مـاه اعتبـار، ترجمـه       ۶امه معتبـر بـا حـداقل        س، گذرن کع

ران بــه زبــان  یــار در اکــ اشــتغال بــه  ی گــواهیرســم

رد حسـاب   کدر صورت مثبت بودن جواب، عمل     . یسيانگل

 صـفحات مهـر شـده       یپک شش مـاه گذشـته فتـو       کیبان

س، درخواسـت   کنه تل ی تومان هز  ١۵٠٠٠پاسپورت، مبلغ   

ده  ماه پاسـخ دا    یک یس فرستاده و ط   کد توسط تل  یرواد

ت رفـت و    يـ ه بل یدر صورت مثبت بودن جواب ارا     . شود یم

  .از استيد مورد نینه روادی تومان هز١٢٠٠٠برگشت و 

بـه  " مايد مستق ی با یلیت برز کدعوتنامه از شر  : یبازرگان

 نسخه  ٢.س سفارت فرستاده شود   کتل ایس  کشماره فا 

ــفارت،   ــرم س ــه ع٣ف ــ قطع ــس و بقک ــداري ــد که م  مانن

شـنبه تـا پـنج      یکد  یـ نـه رواد  ی تومـان هز   ٣۶٠٠٠ یستیتور

ــا ٩شــنبه از ســاعت  ــ م١۴ ت ــي ــي، خکدان ون ــان ون ، کاب

   ۵٨شماره 

  ٨٠٣٩۴٧۶ - ٨٠٣۵١٧۵ - ٨٠٣٩۶۵٩ - ٨٠٣٣۴٩٨: تلفــــن

   ٨٨٨٣٣۴٨: سکفا

  ٢١٢٣٩٢ IR BRAS : سکتل

  يیبرون 

ردن فــرم ســفارت، کــدعوتنامــه، مصــاحبه، پر: یســتیتور

ــو ــ پاســپورت، بلیپکفت ــه  ي ــت و برگشــت، دو قطع ت رف

ابان يقا، خیبزرگراه آفر: ی نشان- ی دالر برونن١۵س و کع

  ٨٧٨٠٧٩٣: سک فا٨٧٨١٩٧٩:  تلفن٣١٨ ظفر، شماره 

  کیبلژ 

ارت اقامت دعوت   ک یپکدعوتنامه، فتو : یستیتور -یعاد

ننـده، سـه    کش حقـوق دعـوت      يافی یاتيننده، ورقه مال  ک

 یـک ط رفـت و برگشـت،       يس، فرم سـفارت، بلـ     کقطعه ع 

 تومـان،   ٩٩٠٠ سفر دو ماهه     ی و برا   تومان ١٠٨٠٠ماهه  

   تومان١۶۵٠٠ ساله یک

ر علــت و کــ بــا ذییکــت بلژکدعوتنامــه از شــر: یبازرگــان

 ١٣ تـا    ٩شنبه، دوشـنبه و سـه شـنبه از          یکمدت سفر،   

وچـه  کز،  یابـان شـبد   يابـان فرشـته، خ    يه، خ ياله: ینشان

   ٣، شماره کباب

   ٢٠٠٩١۴٧ و ٢٠٠٩۵٠٧: تلفن

   ٢١٢۴۴۶ AMBE IR : سکتل  ٢٠٠٩١۴۵: سکفا

   

  بلغارستان

 یـک ، فـرم سـفارت،      یدعوتنامه رسم : یستیتور -یعاد

  س، گذرنامه معتبر کقطعه ع

س، کـ  قطعـه ع   یـک ،  ی تجـار  یدعوتنامه رسـم  :یبازرگان

  گذرنامه معتبر 

ــ ــذ: یليتحصـ ــتان از طریپـ ــگاه بلغارسـ ق یـــرش از دانشـ

 تقاضـاها   ١۵ یپلم باال ی و معدل د   کسفارت، ترجمه مدار  

ر مـاه بـه سـفارت       يـ  ت ١٩ن تـا    یاول فـرورد  سـت از    ی با یم

  .م شونديتسل

، سک قطعه ع  یک،  د مقصد یرواد،  گذرنامه معتبر : تیترانز

 یال و برایر١۶٠٠٠ ساعت ٣٠ یسره برایکد ینه روادیهز

 تواننـد بـا     یراننـدگان مـ   .  باشد یال م ی ر ١٨٠٠٠دوسره  

شنبه تـا   یک. نندکافت  یرر در کد م یال رواد ی ر ۶۵٠٠٠نه  یهز

د عباسـپور   يابـان شـه   يخ: ی نشـان  ١٢ تـا    ٩ز  پنج شنبه ا  

   ٨٢ شماره ی گنجوی، نظام)ريتوان(

   ٨٧٧٩۶٨٠: سک فا٨٧٧۵۶۶٢-٨٧٧۵٠٣٧: تلفن

  بنگالدش 

  . شودید داده نمی روادیبه جز مقامات دولت 

  ا کرش از دانشگاه دایفرم پذ: یليتحص

ــان ــر : یبازرگـ ــه از شـ ــان کدعوتنامـ ــر بازرگـ  در یت معتبـ

د یــمــت رواديد، قیــ روادیتقاضــ مصــاحبه بــا م-بــنگالدش

س شـنبه تـا     کـ  تومان، فرم سـفارت، دو قطعـه ع        ١٧۴٣٠

شماره -ابان پنجم يخ-یابان گاند ي خ ١۵ تا   ٨چهارشنبه از   

ــن  ١۴ ــا٨٧٧٢٩٧٩و٨٠: تلفـ ــ تل٨٧٧٨٢٩۵: سک فـ : سکـ

 DOOT IR ٢١٢٣٠٣   

  نافاسوکيبور 

نــه یس، گذرنامــه معتبــر، هزکــ قطعــه ع٢: دیــانــواع رواد 

ــدور رواد ــص ــ ر۴۵٠٠٠د ی ــار اســتفاده از رواد ی ــال، اعتب د ی

شنبه تا پنجشـنبه از    یک  - ماه   یک روز تا    ١۵ یثر برا کحدا

ــ-قــای بزرگــراه افر١۴ تــا ٩ســاعت   ٢۵ کپــال-یتابــان غرب

 ABFT IR : سکـ  تل- ٢٢٢۴٧٧٢:سک فا٨٧٨۵٢٩۵: تلفن

٢١۶٧٩٢   

  ستانکپا 

 یـک ،  شناسـنامه ،   گذرنامـه  یپکفتـو : یسـت یتور -یعاد 

 مبلـغ    و سـتان ک پا  به مايت هواپ يلداشتن ب ،  سکقطعه ع 

  . هزار تومان٧٠٠٠

فقـط بـا    : یليتحصـ . ت معتبـر  کدعوتنامه از شر  : یبازرگان

ار کـ د وزارت امـور خارجـه سـاعت         یيـ ه با تا  يداشتن بورس 

ابـان  ي خ١١ تا   ٩د شنبه تا سه شنبه ساعت       یبخش رواد 
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، نــبش اعتمــاد زاده، ی، جمــالزاده شــمالیتــر فــاطمکد

   ٩٣۵١۵۴: سک فا٩٣۴٣٣٢ و ۴:  تلفن١شماره 

  پرتغال 

امـل  کا آدرس   یـ  و   یدعوتنامـه رسـم   : یسـت یتور -یعاد 

س، کـ  قطعـه ع ٢معرف معتبـر در پرتغـال، فـرم سـفارت،         

 یپک شناسـنامه، فتـو    یپکار، فتـو  کـ  اشتغال بـه     یگواه

 روز بـا دسـتور وزارت امـور         ٢٠ تـا    ١۵ن  يد ب یگذرنامه، رواد 

 یقبلـ د  یـ  از صـفحات رواد    یپکفتو. شود یخارجه صادر م  

  . استی الزامیگذرنامه گرفتن وقت قبل

 ک و مـدار   یت پرتغال ک از شر  یدعوتنامه رسم : یبازرگان

ــتیتور ــنبه از  یس ــنبه و چهارش ــا ١٠ دوش ــان ي خ١٢ ت اب

 شـــماره ی گنجـــوی، نظـــام)ريتـــوان(د عباســـپور يشـــه

   ٨٧٧٧٨٣۴: سک فا ٨٧٧١٣٨٩٠،٨٨٨٠۵٧:  تلفن ٣٠

  لندیتا 

ت، گذرنامـه   يل بل اصل پاسپورت و اص   : یستیتور -یعاد 

ــا حــداقل  ــو ۶ب ــار، فت ــاه اعتب ــا ٢ از صــفحات یپک م  ١٣ ت

ــپورت،  ــ قطعـــه ع٣پاسـ ــوکـ ــ بلیپکس، فتـ ت رفـــت و يـ

خ صـدور و مـدت      ی ماه از تار   ٣د  یمدت اعتبار رواد  . برگشت

 مـاه از    ٣د  یمدت اعتبار رواد   . ماه است  ٢لند  یاقامت در تا  

  . ماه است٢لند یخ صدور و مدت اقامت در تایتار

ســه بــرگ فــرم : یســتیط توریرجــوع بــه شــرا: یانبازرگــ

شنبه یک.  روز است  ٣د  یصدور رواد د زمان مراجعه تا     یرواد

ابـان بهارسـتان،    ي خ ٣٠/١١ تـا    ٩پنج شـنبه از سـاعت        ات

   ٢وچه باشگاه شماره کمارستان طرفه، ي بیروبرو

   ٧۵٣٢٠٢٢: سکفا   ٧۵٣١۴٣٣-٧۵٣٧٧٠٨: تلفن

  منستانکتر 

د وزارت امـور خارجـه      یيـ بـا تا  دعوتنامه  : یستیتور -یعاد

 ی دالر بـرا   ٣س، فـرم سـفارت،      ک قطعه ع  ٢منستان،  کتر

   دو ماهه ی دالر برا۶٠ماهه و یک

  یستیط توریرجوع به شرا: یبازرگان

ــترانز ــرا-سکــ قطعــه ع٢: تی - دالر٢۴٠ مــاه مبلــغ ۶ یب

شـنبه و سـه شـنبه از        یک رانندگان   ی مراجعه برا  یروزها

ــا ٩ســاعت  ــرا١١ ت ــ یســانک ی و ب ــه از  هک ــوت نام  دع

 شنبه، دوشـنبه و چهارشـنبه       یمنستان دارند روزها  کتر

  ٣٩سداران، گلستان پنجم، شماره  پا١١ تا ٩از ساعت 

   ٢۵٨٠۴٣٢: سکفا     ٢۵۴٢١٧٨: تلفن

  هکيتر 

ــرا  ــرانی ایمجـــوز موقـــت ورود بـ ــادر يـ ــاه صـ       ان در فرودگـ

د یـ د رواد یـ  تجد یبـرا  . ماه است  ٣ه اعتبار آن    ک شود   یم

ه خـارج و در موقـع       کيـ بـار از تر   یک ماه   ٣د هر   ی با انيمتقاض

  .نندکافت ی ماهه در٣ یدیرواد" ورود مجددا

د یـ ان با یه و مـارس دانشـجو     یـ  فور یدر ماه هـا   : یليتحص

ه در  کيـ  بـه سـفارت تر     یليد تحصـ  یـ  درخواسـت رواد   یبرا

ه در  کـ ن  یـ ور مـاه ژو   کـ نکنند تا بتواننـد در      کتهران مراجعه   

ت در  کمبلـغ شـر   . ننـد کت  ک شـود، شـر    یه برگزار م  کيتر

 ٩شنبه تا پنجشنبه از سـاعت       یک . دالر است  ١٠٠ور  کنک

   ٣١۴ کپال -ی ملک بانی روبروی فروس١٣تا 

   ٣١١٧٩٢٨: سکفا     ٣١١۵٢٩٩: تلفن

  ک اسلوایجمهور 

 -  الی ر ۵٠٠/۵۶سره  یکت  ید ورود و بازگشت و ترانز     یرواد

 ٣ت  یـ د ترانز یـ  رواد -ال  ی ر ٧٠٠/٨۴ت دو سره    ید ترانز یرواد

ــ ر٧٠٠/١٣١رر کــماهــه م ــ رواد-  الی  ماهــه ۶ت یــد ترانزی

ــ ر١٠٠/٢٣۵رر کــم ــ رواد-  الی ــد ترانزی رر کــســاله میکت ی

  ال ی ر١٠٠/٣٢٩

ان بـه   يـ ، فرم درخواست، جهـت ثبـت ورود خارج        ١تبصره  

رد، لـذا فـرم   ي گی مورد استفاده قرار م   ک اسلوا یجمهور

ــیدرخواســت تا ــوان بخشــ   ي ــه عن ــده ب ــ از روادید ش د ی

  .  گردد ی محسوب مکسلوا ایجمهور

  : از عبارتند ازي مورد نکگر مدارید

ــرواد) الــف ــ و بازدیســتید توری ، ی، بازرگــانید، شخصــی

  .رهينار و غي، سمین الملليشگاه بینما

 بر رزرو هتـل و پرداخـت        ی مبن یتبکد  یيتا(د  يشماره رس 

ا یـ  مربوطـه،    یستیا ترور ی ینه آن، از آژانس مسافرت    یهز

د و ممهـور بـه مهـر اداره         يـ یه مـورد تا   ک یدعوتنامه رسم 

 قرار گرفتـه و     ک اسلوا یس منطقه مربوطه در جمهور    يپل

ننـده برنامـه    کا برگـزار    یـ ت  ک، اقـوام، شـر    کیاز طرف شر  

  . ارسال گرددک اسلوایمورد نظر، از جمهور

)  شــده(ok د شــده یيــط رفــت و برگشــت معتبــر و تايبلــ

  .ینيا زمی ییهوا

 یا بـه ازا   یکـ  دالر آمر  ١۵٠٠سـت مبلـغ     ی با یان مـ  يمتقاض

 هر بچه یا به ازایک دالر آمر٧۵٠هر فرم بزرگسال و مبلغ 

  .ندیعه، ضمانت پرداخت نمای سال به عنوان ود١٨ر یز

  ت ید ترانزیرواد) ب

ــرواد ــ  کد ی ــد همچن ــن رواديشــور مقص ــد ترانزی ــام ی ت تم

  .شور مقصدک و ک اسلواین جمهوري واقع بیشورهاک

ــ ــه رســم یمعرف ــان ان ی نام ــه زب ــدیریت یگليســ ب  از م

ه ک مربوطه   یقل بين الملل   حمل و ن   یشرکت با نمایندگ  
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  ین المللــي حمــل و نقــل بــیدر مــورد راننــدگان شــرکتها

  .ل باشدیست شامل اطالعات ذی بایم

ــات  ــماره     کمشخص ــه و ش ــماره گذرنام ــده، ش ــل رانن ام

ــترانز ــوع روادی ــد ترانزیــت خــودرو، ن ت مــورد درخواســت ی

رر کـ  ماهـه و م    ۶رر  کـ هـه، م   ما ٣رر  کـ سره، دوسره، م  یک(

  ): سالهیک

  .ک اسلوای جمهورکت از خایمنظور از عبور ترانز

ــد درخواســت مل یدر ســا ــوارد، مانن ــاير م ــارجیته ، ی خ

وتـاه مـدت، بلنـد      کسـب مجـوز اقامـت       ک یان بـرا  يمتقاض

در ) رهيـ ، و غ  یار، بازرگـان  کـ ،  ییدانشـجو  (یمیمدت و دا  

ق یاز طر د  ی مربوطه را با   ی، درخواستها ک اسلوا یجمهور

 بزرگـراه  ی در تهـران بـه نشـان      ک اسلوا یسفارت جمهور 

ــا، خیآفر ــ يقـ ــان بابـ ــ مرکابـ ــماره یزکـ ــن٢۴، شـ : ، تلفـ

ن قـانون   یـ ا. ننـد که  ی ارا ٨٧٩١٠۵٧: سکا فا ی و   ٨٧٩١٠۵٨

  . به اجرا گذاشته شده است١٩٩۵ه یي ژو١خ یاز تار

 تـا  ٨شنبه تا پنج شنبه یک ٠٢١۴٩٨٣ TPBE IR  : سکتل

١۴  

  نيچ

، داشتن ی مسافرتیت در تورها کشر: یستیتور -یعاد

 مـاه، فـرم   ۶، گذرنامه معتبر تـا حـداقل     یدعوتنامه رسم 

 یت رفــت و برگشــت، تقاضــايــس، بلکــ عیــکســفارت، 

ه ی هفته قبل از مسافرت به سفارت ارا       یکد حداقل   یرواد

  . ماه فاصله باشد۶ن هر دو سفر يشود ب

 سکـ  بـه سـفارت تل     ینيت چ کدعوتنامه از شر  : یبازرگان

ن، ي بـا چـ    یارکـ  دال بر سـابقه هم     کمدار. س شود کا ف ی

ــبل ــدار  ي ــت و برگشــت، م ــتی تورکت رف ــیس : یلي تحص

شـــتر از ي اطالعـــات بیبـــرا-نيرش از دانشـــگاه چـــیپـــذ

. دیيـ  سفارت مراجعـه فرما    یدانشگاهها به بخش فرهنگ   

ا یـ د  یـ رواد: تیـ  ترانز ٢٢٩١٢۴٠-۴١ یشماره دفتر فرهنگـ   

 یادداشـت دولتـ  ی ا داشـتن یـ شور مقصد و کدعوتنامه از  

 یــکال و یــ ر٠٠٠/۴٠ یا هفتــه یــکد یــنـه صــدور رواد یهز

  ٠٠٠/١۵٠روزه 

  کدانمار

م يفقط به بستگان درجه اول افراد مق      : یستیتور -یعاد

 سـال   یکه اصل شناسنامه و گذرنامه با       ی، با ارا  کدانمار

 کدر روز مصـاحبه مـدار     . نندکافت  یاعتبار، فرم و نوبت در    

، اصل شناسـنامه، سـند ازدواج،       گذرنامه:  شود هیر ارا یز

ارت کـ  یپک سفارت، فتـو   یار، فرمها ک اشتغال به    یگواه

شـاوند در   یا آدرس خو  یـ ، تلفـن    یاقامت و شماره پرسنل   

ــا آدرس متقاضــ کــ، پاکدانمــار ــر شــده ب ، مبلــغ یت تمب

ــان ٧۵٠٠ ــ توم ــرمک ــواه  ه ف ــا و گ ــه  یه ــ اشــتغال ب  ارک

  . شوندیاسترداد نم

 به سـفارت،    کیانمارت د کس دعوت از شر   کتل: یبازرگان

ه روزنامــه يــ و اعالمیارت بازرگــانکــه یــفــرم ســفارت، ارا

 دال بــر ســابقه کد مــداریــان جدي متقاضــی بــرایرســم

  . تومان٧۵٠٠ و مبلغ کیت دانمارک با شریارکهم

ق یـ  از طر  ی شـمال  یه عـازم اروپـا    ک ینیمسافر: تیترانز

ــار ــتند، نکدانمـ ــ هسـ ــذ رواديـ ــه اخـ ــاز بـ ــ ترانزیدیـ ت یـ

  .  باشندی می عادیدی روادای و یفرودگاه

ه، يـ اله: ی نشان ١٢ تا   ٩دوشنبه تا پنجشنبه از     : مراجعه

   ١٨ ک، پالیابان دشتيخ

ــا٢۶٧٠٢٠-٢۶١٣۶٣-٢٠٣٠٠٠٩: تلفــن  ٢٠٣٠٠٠٧: سک ف

   ٢١٢٧٨۴ AMBA IR  : سکتل

  هيروس 

ــاد  ــه، : یســتیتور -یع ــه ع٣دعوتنام ــ قطع ــرم ک س، ف

 ارتکـ و  ک مسـ  یسـت ی تور یدیـ سفارت، هنگام صدور رواد   

ه کـ  شـود    ی صـادر مـ    ینسـولگر کاقامت در هتل توسـط      

ــه ارا  ــزم ب ــمســافر مل ــا رواد ی ــراه ب ــه آن هم ــر در ی د معتب

  .و خواهد بودکفرودگاه مس

 از یکــیو عــازم کق مســیــه از طرکــ یمســافرت: تیــترانز

در " د قـبال  یـ افته هستند با  ی تازه استقالل    ی ها یجمهور

ر فرودگاه را دیرده باشند، زکت را اخذ  ی ترانز یدیمبدا رواد 

      ت، صـــادر یـــد ترانزیـــن مســـافران روادیـــ ایو بـــراکمســـ

نــه ی شــود، هزی شــود و مســافر برگشــت داده مــینمــ

 هــزار ٨۵ ســاله یــک هــزار تومــان، ۵٠ ماهــه یــکد یــرواد

 ۵٠ یت عبور ی هزار تومان، ترانز   ۶٠ت  ید ترانز یتومان، رواد 

  ساله یک هزار تومان ٨۵ ماهه، یکهزار تومان 

 تا ٩، سه شنبه و پنجشنبه از ساعت    شنبه، دوشنبه یک

   ٣٨ابان نوفل لوشاتو، شماره ي خ١٢

  ۶٧١۶۵٢: سک فا۶٧١۶٧٠۶ -۶٧١١۶١: تلفن

  ژاپن 

 یمانت نامه از طرف اتباع ژاپنضدعوتنامه از طرف ژاپن،  

ر را  ید متعهد شود موارد ز    ین ضمانت نامه، ضامن با    یدر ا (

پــن، ن ژايت مقــررات و قــوانیــرعا:  رســاندیبــه انجــام مــ

نه اقامـت و بازگشـت   یل هزي الزم از قب  ینه ها یتحمل هز 

هن ي بـه مـ  یش، بازگشت متقاضـ یهن خوي به م یمتقاض

ه از قبـل مشـخص شـده        کـ  باشـد    یاخود طبـق برنامـه      

خ صـدور   یتـار ) ار نـدارد  کـ  حق اشتغال به     یاست، متقاض 
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ــ فــوق نباکمــدار اگــر در  .د از ســه مــاه گذشــته باشــد ی

ــارج شــده ادوازده مــاه گذشــته از ژاپــن خــ  ت يد صــالحی

  .دید را نداریدرخواست رواد

ــان تحو ــزم ــرم درخواســت رواد ی ــل ف ــا ٣٠/٩د ی  ٣٠/١١ ت

ــا ــا پنجشــنبه اســت    یک یروزه ــتثنا (شــنبه ت ــه اس  یب

ل فرم درخواست اصـل     ی، همراه با تحو   )یالت رسم يتعط

س بـه   کـ  و رونوشت آنهـا بـه انضـمام دو قطعـه ع            کمدار

 بــه کار اصــل مــدیپــس از بررســ. ه شــودیــســفارت ارا

ت ک شـر یـک دعوتنامـه از   . عـودت خواهـد شـد   یمتقاضـ 

 یا سـازمان یـ ت کت از طـرف شـر  یـ  نامه ماموریک،  یژاپن

 بـر   ی مبنـ  ی تجـار  ک به آن تعلـق دارد، مـدار       یه متقاض ک

، ی و ژاپنـ   یرانـ یت ا کن دو شـر   ي بـ  یاثبات معامالت تجـار   

 یت رفـت و برگشـت، در موقـع لـزوم متقاضـ            يد به بل  یيتا

، ی نامه از طرف اتـاق بازرگـان       یرفمع:  چون کید مدار یبا

ره يـ ت و غ  کت، ترازنامه شر  ک ثبت شر  ی نسخه گواه  یک

 مدت  هوتاکان تجارت   ي متقاض ید، برا یه نما یبه سفارت ارا  

  Short Term Business دار موقت صادر خواهد ید دیرواد

  .دیار ندارکچ وجه اجازه يدار موقت به هید دیبا رواد .شد

 Certificate of ت يح صـــالیاخـــذ گـــواه: یبازرگـــان

Eligibility    ارفرمـا در  کله ياز طرف اداره مهاجرت بـه وسـ

 ید آن را برا   یارفرما با کت،  ی صال یژاپن، پس از اخذ گواه    

افـت  ینـد، پـس از در  کران ارسال یار در اکد ی رواد یمتقاض

 تواند جهـت اخـذ      ی م یت در ژاپن متقاض   ي صالح یگواه

ــرواد  .دیــمراجعــه نماار بــه ســفارت ژاپــن در تهــران  کــ دی

ابـان احمــد  ي خ١١ تـا  ٩شـنبه تـا پنجشـنبه از ســاعت    یک

   ۵ یوک، نبش )بخارست(ر يقص

ت از اداره مهـاجرت، ژاپـن       ي صـالح  یاخذ گواه : ارکاجازه  

ن یـ ست بـا ا   ی با ی م یارفرما در ژاپن، متقاض   کله  يبه وس 

 ٨٧١٧٩٢٢-٣: تلفــن. نــدک بــه ســفارت مراجعــه یگــواه

 ١١٣۶۵ -٨١۴: ی صــــندوق پســــت ٨٨۶٢۵١۵: سکفــــا

بخارســت، نــبش : ی نشــان٢١٢٧۵٧ TAIS IR : سکـ تل

  ۵ابان يخ

  اک النیسر 

ت يـ  گذرنامـه معتبـر، بل     ی و تجـار   یستیتور: دیانواع رواد  

 یپکس، فتـو  کـ  قطعـه ع   ٢رفت و برگشت، فرم سفارت،      

 ۵٠ار داشـتن حـداقل      کـ  نامه از محـل      یپاسپورت، معرف 

زبـان  يم یـک  ی هر روز اقامت، بازرگانان با معرفـ   یدالر برا 

 . تومـان اسـت    ١٠٧٠د  یـ نه صدور رواد  یا، هز ک الن یدر سر 

 ٣اعتبـار آن    .  هفته اسـت   ١ روز تا    ١د از   یمدت صدور رواد  

قـا،  یابان افر ي خ ١٢ تا   ٩شنبه تا پنجشنبه از     یکماه است   

   ۶ابان آرش شماره يخ

  ٢٠۵٢۶٨٨: سک فا٢٠۵٣٩٠-٢٠۵١۴٧٧: تلفن

  سیيسو 

  ن نندگاکه درخواست يلک جهت یلکمقررات  

ان مـدت اقامـت مـورد       یـ د شش ماه پس از پا     یگذرنامه، با 

. رانیـ اجازه خروج معتبر از ا    . س معتبر باشد  یينظر در سو  

ــو ــفحات یپکفتـ ــا ٢ از صـ ــفحات  ٩ تـ ــپورت و از صـ  پاسـ

د یيــط رفــت و برگشــت معتبــر و تاي معتبــر، بلــیدهایــرواد

 آن، پاسـپورت معتبـر      یپکاصـل شناسـنامه و فتـو      . شده

س گذرنامـه   کد به اندازه ع   یجدس  ک قطعه ع  یکهمسر،  

ا یـ ر  یـ ن تحر يل شـده بـا ماشـ      يـ مک، فـرم ت   یاز هر متقاض  

  حروف بزرگ، 

 باشـد،   یس نم یيشور سو ک ییه مقصد نها  ک یدر صورت 

 ید شــده بــرایيــ تاییط هــوايد معتبــر و بلــیــداشــتن رواد

در صورت لزوم سفارت مختار است تـا هـر          . شور مقصد ک

. دیـ د مطالبـه نما   یـ  رواد ی را از متقاض   یگری د کگونه مدار 

م خطـاب بـه     يس دعوتنامه مستق  کا فا یس  کتل: یبازرگان

ننده، کس در تهران توسط موسسه دعوت یيسفارت سو

ق و مـدت    يـ خ تولـد، آدرس دق    ینام، شـماره گذرنامـه، تـار      

د و ضـمانت مخـارج      يـ ا افراد دعوت شده، با ق     یاقامت فرد   

ن ي مبـ  کیا مـدار  یـ  کران، مـدر  یـ  و بازگشت به ا    یاحتمال

ــان راب ــه بازرگـ ــیطـ ــي بـ ــرین متقاضـ ــه ک و شـ ت مربوطـ

ــ بایســیيسو ــاحبه رواد ی ــام مص ــد هنگ ــد ارای ــرددی . ه گ

چگونـه دعوتنامـه    يه ه کـ د  یيخواهشمند است توجه فرما   

 ارسـال   یس عمـوم  کن فـا  يابکـ ا  یـ  یس عمـوم  ک از تل  یأ

  . باشدیشده باشد مورد قبول نم

ه کـ  خـانواده    ی اعضا ید تنها برا  یرواد: شاوندانیدار خو ید

مـادر، پـدر، فرزنـدان،      ( خـود    یـک شـان نزد  یدار خو یـ قصد د 

ــدربزرگ  ــزرگ، پـ ــادر بـ ــو) مـ ــادر  یيدر سـ ــد صـ         س را دارنـ

د فـرم تعهـد نامـه    یس بایيننده در سو  کدعوت  .  گردد یم

س شهر  ي توانند از پل   ین فرم را م   یه ا کند  ک ليمک را ت  یا

د توسـط   یور با کافت دارند فرم مذ   یس در یيمربوطه در سو  

انتون مربوطه امضا و مهر شـده       کگانه  ياع ب س اتب يدفتر پل 

ن یـ گانـه در بـرن بـه ا       يس اتبـاع فـدرال ب     يو توسط دفتر پل   

  .سفارت ارسال گردد

 توســط یســکد بــه یيــتا: سیي در ســوکیمعالجــه پزشــ

خ یه در تـار   کـ نین ا يس مبـ  یي در سـو   کا پزشـ  یمارستان  يب

د یين تایدر ا .  معالجه هستند  یمار برا ي در انتظار ب   ینيمع
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د معالجه انجام یس بایيه چرا در سوکن یمار، و ا  يببه نام   

 خطـاب بـه     کا پزشـ  یـ مارسـتان   يب. ر گـردد  کـ د ذ یـ شود با 

ــرآورد شــده بــه نحــو  کــد یــد نمایيــســفارت تا ه مخــارج ب

از بـه همراهنـام     ين شده است در صورت ن     ي تام ینيمطم

  .ر شودکد نامه ذیيد در تایهمراه با

ه، يـ ن اله ابـا ي خ ١١ تـا    ٨شنبه تا پنجشـنبه از سـاعت        یک

   ١/١٣اسمن، شماره یابان يابان بوستان، خيخ

الت متحــــده یــــ حــــافظ منــــافع ا  ٢۶٨٢٢۶-٧: تلفــــن

ــانیکامر ــالمبول  يخ: یانش ــد اس ــان خال ــان ي، خیاب  ١٧اب

   ۵شماره 

ــت٨٧٨٢٩۶۴-٨٧٩٢٣۶۴: تلفـــن ــندوق پسـ -۴۶٨٣: ی صـ

  ١١ تا ٧ ساعت تماس ١٩٣٩۵

  عراق 

اره ان شـم  يـ رمکوچه  ک -یپل روم  -یعتیتر شر کابان د يخ

  ٢٢١٠۶٧٢:  تلفن١٧

  عربستان 

  . شودید صادر نمیرواد

  عمان 

د از طرف اداره هجرت در عمان و بنا بـه          یرواد: یستیتور 

  . شودیننده صادر مکدرخواست دعوت 

 و یا وزارت بازرگـان ی و ید به از اتاق بازرگان    یيتا: یبازرگان

ــ ــکا دعوتنامــه از ی ــانک شــری ــه ع٢-یت عم ــ قطع س، ک

 ٣د تـا    یـ  تومـان، رواد   ١٠۵٠٠د  ینه رواد یزگذرنامه معتبر، ه  

 مـاه اعتبـار دارد شـنبه تـا          یک یهفته پس از صدور و برا     

د ینه صدور رواد  ی هز ٣٠/١۴ تا   ٣٠/٨چهارشنبه از ساعت    

س، شــماره یوچــه تنــد کقــا، یابــان افريال خیــ ر٢٣۴۵٠

   ٢٠۵٧۶۴١-٢، ٢٠۵۶٨٣١-٢: ،تلفن١٢

  فرانسه 

ا ی یسي انگل د به ینامه درخواست رواد  : یستیتور -یعاد

شور، کمه حوادث در خارج از      يس، ب ک قطعه ع  ٢فرانسه،  

ــو  ــه و شناســنامه، در  یپکاصــل و فت ــه، گذرنام  دعوتنام

 و تمبر شده، به دفتـر       ی متقاض یشانه ن  ب ٢٢×١۵ت  کپا

بــه  هیــل فــرم و ارايــمکپــس از ت .فارت ارســال شــودســ

ــس از    ــفارت پ ــا ٢٠مســول س ــت ی روز پاســخ در٢۵ ت    اف

 ورود  ید برا یافت رواد یه پاسخ در  ک یت شود، در صور   یم

 تـا سـاعت   ار د خـود یـ به فرانسه مثبت بود، گذرنامه رواد   

 را از یســفارت متقاضــ.  روز بعــد عــودت خواهــد شــد١۴

در روز مصــاحبه اصــل  .ردکــوقــت مالقــات مطلــع خواهــد 

ــگذرنامــه ارا ــنــه صــدور روادیهز .ه شــودی د ســه ماهــه ی

  . تومان١١٨٠٠

 شامل مدت   یت فرانسو کشرس دعوت از    کتل: یبازرگان

ــل هز  ــت، تقب ــار  یاقام ــط تج ــا و رواب ــه ه ــه وابســته  ین  ب

  ی فرانسه وابسته بازرگانیبازرگان

ــن ــان آفري خ٢٠۵٧٣۴٠ -١ ، ٢٠۵۵٣۵۵: تلف ــوار  یاب ــا، بل ق

 ٢٢۴۶٧۴ COMFIR : سکــ شــماره تل١۵٠صــبا، شــماره 

   ٢٠۵٨۶٧٩: یس وابسته بازرگانکفا

رش از دانشگاه   یپذ -سانسي بعد از ل   یتنها برا : یليتحص

 یگـواه  -رشی از پـذ   یپک فتو ٢- سال یکبا اعتبار حداقل    

 ۴٠٠٠٠ا ارز در گذرنامه معـادل       ی  و کیداشتن حساب بان  

 ی سـر ٢س و کـ  قطعـه ع  ٨،  یپک فتـو  ٢ فرانسه و    کفران

ب اثر داده   ي ترت ی تلفن ی گذرنامه، به درخواستها   یپکفتو

 ١۴ و   ۵/١٢ تـا    ۵/٨شنبه تا پنجشـنبه از      یک .نخواهد شد 

   ٨۵ کابان نوفل لوشاتو پاليخ -١۵ا ت

ــن ــا۶٧۶٠٠١-٨: تلف ــ تل۶٧۶۵۴۴: سک ف  AMBF : سک

IR  ٢١٢٣۴۵ابـان  ين، خيدان فلسـط ين ميابان فلسطي خ

 ١۴١۵۵-٣۴۵۵: یصندوق پست  ،  ١۴۵ن، شماره   يفلسط

  ۶۴٠٢۵١٣-۶۴۶۴۵٠١: تلفن

  فنالند 

 روز تــا ١۵ از یســتید توریــمــدت رواد: یســتیتور -یعــاد

ه يــلکم فنالنــد بـا قبــول  ياز فــرد مقـ  سـه مــاه، دعوتنامـه  

 مــاه ۶س، گذرنامــه بــا حــداقل کــ قطعــه ع٢نــه هــا، یهز

 تومـان، زمـان صـدور       ٧١٠٠: دیـ نـه صـدور رواد    یاعتبار، هز 

د یــه باکــ کم مــداري تــا دو مــاه پــس از تســلیــک: دیــرواد

  . باشدیل حضورکتوسط خود شخص به ش

د بـه   یيـ  بـا تا   یت فنالنـد  کس دعوت از شـر    کتل: یبازرگان

نارها و يت در ســمک شــری ســفارت بــرایش بازرگــانبخــ

د یـ ه صـدور رواد   نـ یهز. ه شـود  یها، دعوتنامه ارا   نفرانسک

   تومان٧١٠٠

اثبــات  -یز درمــانکــ و مرک از پزشــیگــواه: کیپزشــ

   ی مالییتوانا

، اثبــات داشــتن یرش از دانشــگاه فنالنــدیپــذ: یليتحصــ

 مـاه،  ۶ ینه بـرا ی فنالند هزک مار٠٠٠/٣٠ا  ی دالر و    ۶۵٠٠

تنهـا  : تیـ  ترانز-  روز۴٠ پـس از    یليد تحص یپاسخ به رواد  

 ۴٨ یناویاندک اسـ  یشـورها ک از   یکید از   یبا داشتن رواد  

: ینشان. ١٢ تا ٩شنبه تا پنجشنبه از ساعت      یکساعته  

. لـو يابـان ن ي، نـبش خ کدان ونـ  يـ ن تـر از م    یي عصر، پـا   یول
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: سکفـا ) ٣۶ ید داخل یرواد (٨٨٨٩١۵١-٨٧٧۴٩٨۵: تلفن

٨٨٨٩١٠٧   

  نيپيليف 

ــيليدعوتنامــه از ف: یســتیتور  ین، ضــمانتنامه محضــر يپ

ار بـا جـواز     کـ  اشـتغال بـه      یننـده، گـواه   کشخص دعوت   

 یل، گــواهيــا اتومبیــ منــزل کت ملــکيــســب ســند مالک

 ماه اعتبـار،    ۶، رزرو هتل، گذرنامه با حداقل       کیاعتبار بان 

د یل شده درخواست رواد   يمک، فرم ت  ۶×۴س  ک قطعه ع  ١

 مربـوط بـه     ینـه هـا   یرداخـت هز  ت رفـت و برگشـت، پ      يبل

نامه درخواسـت   : ید تجار یرواد).  دالر ٢۵(د  یافت رواد یدر

ت رفـت   ي، بل یارت بازرگان کت،  ک ثبت شر  کت، مدار کشر

د یيـ ه بـه تا   کـ  ینـ يپيليت ف کو برگشت، دعوتنامـه از شـر      

ده باشـد، گذرنامـه     ين رس يپيليع ف ی و صنا  یوزارت بازرگان 

  سک قطعه ع٢ ماه اعتبار، ۶باحداقل 

د، پرداخـت  یـ فرم پر شده مربوط به درخواست رواد  ،۶×۴

ثر کد حـدا  یـ مدت صدور رواد  . دینه مربوط به صدور رواد    یهز

ه روزهـا از    يـ ل بق يـ جمعـه و شـنبه تعط     .  هفته اسـت   یک

   بعد از ظهر، ۵٠/٢ صبح تا ٩ساعت 

ــان آفريخ: ینشــان ــان گــل آذيخ -قــایاب ــاب  ٢۴ن شــماره ی

  ٢٠۵٧٢۶٠: سک فا٢٠۵۵١٣۴: تلفن

  قبرس 

د قبرس  یه رواد ک داده نشده است     یباتيهنوز ترت : رسقب

 گرفتن  ید برا ی با یرانیا در تهران صادر شود و شهروندان     

ا قبــرس مراجعــه کــ بــه فرودگــاه الرنایســتی توریدیــرواد

، شـماره   یديابـان سـع   يخ-هيابان فرمان يخ: ینشان. نندک

۵۵   

شـــــنبه و یک  ٢٢٩٩٧٩۴: سک فـــــا٢٢٩٩٧٩۵: تلفـــــن

   ٣٠/١۴ تا ٣٠/٨ پنجشنبه، ٣٠/١۶ تا ٣٠/٨چهارشنبه،

  زستانيقرق 

 یا معرفـ  یـ شاوندان و   یدعوتنامه از خو  : یستیتور-یعاد 

 قطعه ٣، گذرنامه معتبر، یار متقاضکنامه معتبر از محل     

ط ی شـرا  ی ماهـه، تمـام    یکد  ی تومان، رواد  ۵٠٠٠٠س  کع

  . ه استيگر همچون روسید

 خ نوفــل لوشــاتو یســبیط توریرجــوع بــه شــرا: یبازرگــان

   ٢۵٨٨٨۴٢: ه تلفني روسیولگرنسک

  قزاقستان 

 یا معرفـ  یـ شاوندان و   یدعوتنامه از خو  : یستیتور -یعاد

   دالر٣۵ هفته یکد ی قطعه، رواد١س کنامه معتبر، ع

سـه شـنبه،    : یستیط تور یرجوع شود به شرا   : یبازرگان

وچـه  کت، یابـان هـدا   يخ:  آدرس ١٢ تا   ٣٠/١٠پنجشنبه از   

  ٢۵۶۵٣٧١ -٢۵۴۶۴٠٠:  تلفن۴ کمسجد، پال

  یرواسک 

س، گذرنامه  ک قطعه ع  یکفرم سفارت،   : ی عموم کمدار

  معتبر 

افـت  ینـه در ی سـال، هز یـک د یمدت اعتبار رواد : یستیتور

ــرایــرواد مــدت  . تومــان اســت٨٧٠٠ دو مــاه اقامــت ید ب

   هفته ۶ ی ال۵انتظار 

 بعالوه داشـتن مجـوز از وزارت        ی عموم کمدار: یبازرگان

  یرواسک یبازرگان

 ی عمـوم کپلم مـدار  یـ  مقـاطع بـاالتر از د      یابـر : یليتحص

، اجــازه یرواســک در یز آموزشــکــبعــالوه مشخصــات مر

  .  شودید زاگرب صادر میصدور رواد

 یثر بــراک ســال و حــدایــک ید بــرایــاعتبــار رواد: تیــترانز

شـــنبه تـــا یک . اســـتیرواســـک هفتـــه در یـــکاقامـــت 

 پاسـداران، بهسـتان اول      ١۶ تـا    ۵/٨پنجشنبه از ساعت    

   ٢۵شماره 

  ٢۵۴٩١٩٩: سکفا    ٢۵٨٩٩٢٣-٢۵٨٧٠٣٩: تلفن

  یره جنوبک 

 ممهور ی ارهکت معتبر ک از شریدعوتنامه رسم: یتجار

، گذرنامــه ٣×٣س کــ قطعــه عیــکره، کــبــه ثبــت اســناد 

ثر کد حـدا  یـ رواد.  ماه اعتبـار مصـاحبه     ۶شتر از   يمعتبر با ب  

ــرا ــرواد.  شــودی مــاه صــادر مــ ٣ مــدت یب ، کید پزشــی

ــ(، یليتحصـــ ــتیتور) رشیتن پـــذدر صـــورت داشـ  و یسـ

شنبه تا پنجشنبه از ساعت     یک.  شود ی داده نم  یورزش

ر، يابـان احمـد قصـ     يخ: ی نشان ١۶ ی ال ١٣ و   ١٢ تا   ۵٠/٨

   ٨٧۵١١٢۵:  تلفن٣٧شماره 

  یره شمالک 

ــر : یســتیتور س، کــ قطعــه ع٢ردن فــرم مخصــوص، کــپ

ن یـ ا.  هفتـه  ۴ تـا    ٣د بـه مـدت      یمدت صدور رواد   گذرنامه،

د یـ در مورد رواد.  است ی مسافرت یاهتورط در مورد    یشرا

شنبه تـا چهارشـنبه از      . ز الزم است  ي دعوتنامه ن  یانفراد

   ٣ابان ظفر شماره يخ -قایفرآابان ي خ١٢ تا ٩ساعت 

 KEIR IR : سکــ تل ٨٧٨١۴٨٩: سک فــا٨٧٣٣۴١: تلفــن

   ١١٣۶۵ -٠۴٧٧١: ی صندوق پست ٢٢٣٠١٩

  سفارت واقـع   یبا دعوتنامه به قسمت بازرگان    : یبازرگان

  ٨وچه موج، شماره کوسف آباد، یابان يدر خ

  ٨٧٢٢۶۵٧: سکفا     ٨٧٢٢١٩۴: تلفن
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  ايلمبک 

 هکـ  ییايـ لمبکت  ک شـر  یـک  از    دعوت در صورت : یبازرگان

 یا انجام چه نـوع معاملـه        ی برا یه متقاض کاظهار شود   

  .  توان با سفارت تماس گرفتیا است، ميلمبکعازم 

ت رفـت و    يـ ، بل  ماه ۶گذرنامه با اعتبار حداقل     : یستیتور

م ي مقـ  یرانـ یا ا یـ  ییايلمبکبرگشت، دعوتنامه از شخص     

  .ايلمبکدر 

 یارفرمــاک بــا یارکــدر صــورت قــرارداد  : یارکــد یــرواد

  .ردي تواند با سفارت تماس بگی می، متقاضییايلمبک

ابـان  يت، خ یابـان هـدا   يابـان دروس، خ   يتهران، خ : ینشان

    ١۴ تا ٩از  شنبه تا پنجشنبه یک ۵ار، شماره یفر

   ٢۵۴١٩٨١: سک فا٢۵۵٨٩۵٧،٢۵۴١٩٨١: تلفن

  وباک 

  . شودید صادر نمیرواد

  تیوک 

 مــاه اعتبــار، انگشــت ۶دعوتنامــه، گذرنامــه بــا حــداقل   

  .ینگار

 ی هـا  یمـار يدز و انـواع ب    یش ا یدعوتنامه، آزما : ارکد  یرواد

ده يد وزارت امـور خارجـه رسـ   یيه جواب آن به تا  کردار  يواگ

  .باشد

ر ی با در دست داشتن گذرنامـه و سـا         انيمتقاض: گذرنامه

 شـنبه تـا     یروزهـا . ننـد ک مراجعـه    ینسولگرک به   کمدار

 ک، پال ی بهرام کباب -قای بزرگراه آفر  ۵/١۴ تا   ٨چهارشنبه  

  ٨٧٨١١٨١: سکفا   ٨٧٨۵٩٩٧-٨ : تلفن٣٩

  لبنان 

س دعوتنامه به سـفارت از      کارسال تل : یستیتور -یعاد

   در لبنان یک اقوام درجه یسو

 نامــه و اساســنامه ی، معرفــیارت بازرگــانکــ :یبازرگــان

 یپکس، فتــوکــ قطعــه عیــک، یت، روزنامــه رســمکشــر

   گذرنامه ٩ تا ٢صفحات 

 معالجـه عـازم     یه بـرا  کنی معتبر دال بر ا    کمدار: کیپزش

نـه  یمارسـتان و هز   يرش ب ین طور پـذ   يان هستند و هم   نلب

 ١٠٠٠٠ تا سه مـاه      یک تومان از    ٧۵٠٠ ماه   یکر  ید ز یرواد

   تومان٢٠٠٠٠ار سفر تومان دوب

  از دانشـگاه   یکـی  از   یليرش تحصـ  یداشتن پذ : یليتحص

م یرکـ ده بـه پـل      ي نرسـ  یابان سپهبد قرنـ   ي لبنان، خ  یها

: سک فـا  ٨٩٨۴۵١:  تلفـن  ٣٠ کن، پـال  يوچه افشـ  کخان،  

ــ تل٨٩٧٣۴۵ ــا یک ٢١٣٢٠١ AMBA IR : سکـ شـــنبه تـ

   ۵/١۴ تا ۵/٨پنجشنبه، 

  لهستان 

 یـک رنامـه بـا حـداقل       گذ: دیـ  اقـدام رواد   ی الزم برا  کمدار

، )دیـ درخواسـت رواد (سال اعتبار، فرم پر شـده سـفارت       

افت ی روز صورت در   ١۵ تا   ١٠س پس از گذشت     کنه تل یهز

ــرا  ــ روادیجــواب مثبــت ب ــه عی ــواهکــد، دو قطع  یس، گ

د مـورد   یـ نه رواد ی، و هز  )د شده یيترجمه و تا  (ار  کاشتغال  

دها شش ماه   یه رواد يلکدر ضمن مدت اعتبار     . از است ين

  .واهد بودخ

 فــوق بــا در ک بــه اضــافه مــداریمتقاضــ: ید تجــاریــرواد

ارخانـه  کت بـا  ک شـر یکدست داشتن دعوتنامه معتبر از     

ــوت  ــده لهســتان کدع ــینن ــد از طری، م ــ توان ق بخــش ی

ــان ــدام یبازرگ ــدک اق ــان . ن ــان دي، خیبخــش بازرگ ــر کاب ت

   ۵، شمارهیوچه محمد براتکابان وطن پور، ي، خیلواسان

   ٢٢٠۶٣٠۶: سکفا ٢٢٠۶٧٣١-٢: تلفن

عـالوه بـر    :  حمـل و نقـل     یتهاک شـر  یبرا: تید ترانز یرواد

ت کشور مقصد و نامه از شر     ک یدیاد شده، رواد  ی کمدار

در مــورد .  اســتیبــا مشخصــات راننــده و خــودرو الزامــ 

، بـا سـفارت تمـاس گرفتـه         کی و پزشـ   یلي تحص یدیرواد

شنبه یک ١٢ ی ال ٩د  یار بخش صدور رواد   کساعات  . شود

روز، شماره يابان پيقا، خیبزرگراه افر: یبه نشانتا پنجشن

 صـــــندوق ٨٧٨٨٧٧۴: سک فـــــا٨٧٨٧٢۶٢-۴:  تلفـــــن١

  ١١٣۶۵-٣۴٨٩: یپست

  یبيل 

 دالر در گذرنامـه،  ۵٠٠ت رفت و برگشت مبلغ حـداقل   يبل

  س، پاسپورت کدو قطعه ع

 شنبه تا پنجشنبه    ییايبيت ل کدعوتنامه از شر  : یبازرگان

مان خـاطر  ي سـل یروبـرو -ی اسـتاد مطهـر  ٣٠/١٢ تا  ١٠از  

   ١۶٣شماره 

  ٨٧۴٢۵۵٢: سکفا    ٨٧۴٢٨١۵-٨٧۴٢۵٧٢: تلفن

  یمالز 

د یــ روادیا هفتــه ٢ مســافرت یبــرا: یســتیتور -یعــاد 

دعوتنامه از اقوام درجه    : شتري اقامت ب  یبرا .ستيالزم ن 

 ٢ت رفـت و برگشـت،       يـ ار، بل کـ  اشتغال بـه     یپک، فتو یک

 ١٠٠٠د  یـ دافت روا ینه در یس و فرم سفارت، هز    کقطعه ع 

 چهـارده روز قبـل از سـفر         کتومان، اصل پاسپورت، مـدار    

  .ل شوديمک فرم ت٢ل شود، ید تحویبا

، فــرم یارت بازرگـان کــه یـ ش از دو هفتــه ارايبـ : یبازرگـان 

ت در کت رفــت و برگشــت، دعوتنامــه شــر يــســفارت، بل

  یمالز
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، ی مـــالزیرش از دانشـــگاههای پـــذیگـــواه: یليتحصـــ

ــنبه از   یک ــا پنجش ــنبه ت ــا ٨ش ــا ١۴ و ١١ ت ــان ي خ١۶ ت اب

   ٧٢فرشته شماره 

  ٢٠٠١٩۴٣-٢٠٠٩٢٧۵-٢٠٠٩٣۶٠: تلفن

   ٢١٢۶٩٢ MAL IR : سک تل

  شکمرا 

ــ مــورد نکمــدار ــراي ــ روادیاز ب ــو: یســتی توریدی  یپکفت

 ی شناسنامه، گواه  یپکس، فتو ک قطعه ع  یکپاسپورت  

 یــک (کی و حســاب بــانیش حقــوقيار، فــکــاشــتغال بــه 

ر دست نخـورده    ياه اخ  م ۴ یه حداقل ط  ک) ون تومان يليم

 ی شـغل  ی گـواه  کیت حسـاب بـان    کيـ ا سند مال  ی .باشد

ــر و هز ــه تلیمعتبـ ــنـ ــاکـ ــنبه،  یس روزهـ ــنبه، دوشـ  شـ

قـا، ارمغـان    یابـان آفر  ي خ ١٢ ی الـ  ٩چهارشنبه از سـاعت     

   ٢٠۵٩٧٠٧:  تلفن۴٧ ک پالیشرق

  یکزکم 

ــپان(ل فـــرم درخواســـت يـــمکت ــان اسـ ــ و ییايبـــه زبـ ا یـ

خ ید مقصد و تاريبا قل سفر همراه ی، شرح دال)یسيانگل

ارفرمـا،  ک از طرف    یسفر و دعوتنامه، ضمانت و تعهد مال      

 ی گذرنامـه و شناسـنامه، اگـر متقاضـ         یپکس و فتـو   کع

 سـند د  یـ  داشـته باشـد با     یکـی زکا فرزنـدان م   یـ همسر و   

 ٩٠د  یـ ند، صدور رواد  که  یازدواج و شناسنامه اطفال را ارا     

ــه طــول خواهــد انجام  ــروز ب ــد در صــورت صــدور روادي ، دی

ت رفـت و برگشـت   يـ پرداخت وجه با توجه بـه تعرفـه و بل        

    ٢٠۵۵٣٧۴-۵: تلفن.  استیالزام

  ٢۴ابان يخ قا،یآفر: ینشان

  نروژ 

 صـادر  یسـت ید تور یدر حال حاضر رواد   : یستیتور -یعاد 

  . شودینم

 معتبــر، فــرم یت نــروژکس دعــوت از شــرکــتل: یبازرگــان

  سفارت، گذرنامه معتبر 

تنهـــا -ی دانشـــگاه نـــروژرش ازی پـــذیگـــواه: یليتحصـــ

د یــ تواننــد روادیپلم و تافــل مــیــ فــوق دیان دارايمتقاضــ

ق ســفارت در یــســت دانشــگاهها از طريل. ننــدکافــت یدر

 ۵/٨شنبه تا پنجشنبه    یک. ردي گ ی قرار م  یار متقاض ياخت

ــا  ــداران، ۵/١۴تـ ــتم، اخت ک پاسـ ــتان، هشـ ــاريوهسـ ه یـ

   ۴١٢، شماره یشمال

   ٢٢٩٢٧٧۶: سک فا٢٢٩١٣٣٣-٢٢٩٣٩٣٣: تلفن

  ٢١٣٠٠٩: سکتل

 

  لندیوزين 

ا یـ فقط بستگان درجه اول افراد تبعـه       : یستیتور -یعاد 

زبان بـه   يامل شده دعوت از طرف م     کلند، فرم   یوزيم ن يمق

 ١ت رفـت و برگشــت،  يـ لنــد، بلیوزيد اداره مهـاجرت ن یيـ تا

 ینـه اقامـت بـرا     ید، هز یـ نـه صـدور رواد    یس، هز کقطعه ع 

  .لندیوزي دالر ن١٠٠٠ سال یکحداقل 

د یــ گــرفتن روادید درخواســت خــود را بــرایــان بايمتقاضــ

 اداره مهـاجرت در سـنگاپور       یااقامت بـه بخـش منطقـه        

  .نندکافت ی مربوطه را دریرده و فرم هاکارسال 

  : لند در سنگاپوریوزي سفارت نینشان

New Zealand Immigration   

Service Singapore Branch   

٣٩١ Orchard Road  

#١۵-۵٠ Tower A  

Ngee Ann City   

Singapore 0923  

امـل  ک بـا شـرح   یلنـد یوزيت نکدعوتنامه از شر : یبازرگان

 قطعه  ١تها، فرم سفارت،    يتها، آدرس و سابقه فعال    يفعال

ــس، بلکــع ــه صــدور رواد یت رفــت و برگشــت، هز ي ــن د، ی

  . تومان٣۵٢٠٠

وارد " ماي توانند مستق  ی نم یرانیان ا یدانشجو: یليتحص

ل در مقطـع    ي تحصـ  یبـرا  .وندلنـد شـ   یوزي ن یدانشگاه هـا  

 دوره  یـک د ابتـدا    یـ ان با یشـور دانشـجو   کن  یسانس در ا  يل

 گذرانـده   یالج بگذرانند و سـپس واحـدها      ک را در    یقالتان

 از مـدارس    یبعضـ  . دانشگاه انتقـال دهنـد     یکخود را به    

ــ ــد عمــالیوزي در نيــکنک تیپل ــد دانشــگاه عمــل  " لن    مانن

 .رندیسانس بپذ يدرند دانشجو را تا مقطع ل     انند و ق  ک یم

سـانس گـرفتن    ي بـاالتر از ل    یل در مقطـع هـا     ي تحصـ  یبرا

ــذ ــشرش از یپ ــرور  بخ ــوط در دانشــگاه ض  . اســتی مرب

لند بر حسب رشته و     یوزيه دانشگاه ها و مدارس ن     یشهر

 اطـالع   یبـرا  .ل متفـاوت اسـت    يمقطع و طول دوره تحصـ     

 یک یل برايه تحصیشهر .دیريشتر با سفارت تماس بگ  يب

نـه  یهز .در هر مدرسـه متفـاوت باشـد   ن است کدوره مم 

 ١٢٠٠٠ دانشجو به طور متوسط معـادل        یک ی برا یزندگ

  .لند در سال استیوزيدالر ن

، یداروسـاز  ،کی، دندانپزشـ  کی پزشـ  ی رشـته هـا    یبرا

 یســانس، دانشــجوي در مقطــع لیانشناســوحقــوق و ر

 .رده، آزاد اسـت   کـ ه  یـ ه سـفارت ارا   کـ  ی فهرسـت  یخارج

 ١۵ تـا  ٨شـنبه تـا پنجشـنبه از    یک: ی و امور بازرگان   یادار
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 ١٢ تــا ٣٠/٨شــنبه، ســه شــنبه و پنجشــنبه یک: دیــرواد

   ۵٧د سرافراز شمارهيابان شهي، خیابان استاد مطهريخ

   ٨٨۶١٧١۵: سک فا٨٧١۵٠۶١-٨٧١۵٠٨٣: تلفن

  هیجرين 

مـورد  "ه حتمـا  ک یاه  یجريت ن کدعوتنامه از شر  : یبازرگان

 باشـد، سـه     هیـ جريشور ن کا وزارت   ید وزارت خارجه و     یيتا

 شـده پاسـپورت،       از صفحات نوشـته    یپکس،  کقطعه ع 

 شـود و اعتبـار آن       ی هفته صادر مـ    ٣د ظرف حداقل    یرواد

 تــا ٨شــنبه تــا پنجشــنبه از ســاعت یک.  مــاه اســتیــک

 ١١ شـماره    ٣١ابـان   ي، خ یابان خالد اسالمبول  ي خ ٣٠/١۵

  ٨٧٧۴٩٢١: سک فا٨٧٧۴٩٣۵-٣۶: تلفن

  انيکتوا 

   ٩٧ شماره یان رازابينوفل لوشاتو، خ: ینشان

    ۶٢١٩۴۴٢: سکفا     ۶۴٠٣۵٧۴: تلفن

   ١١٣۶۵-١٧۵: یصندوق پست

  الیونزو

ا ادامه مسـافرت    یت رفت و برگشت     يبل: ی عموم کمدار

د، فـرم سـفارت، ترجمـه       یـ س جد کـ  ع ١گـر،   یشـور د  کبه  

ــم ــلک یرس ــداري ــپان که م ــه اس ــ ییوي ب ــيا انگلی ، یس

ا بخـش   ماه اعتبار، انجام مصـاحبه بـ       ۶گذرنامه با حداقل    

  .  سفارتینسولک

ار بـا   کـ  ی سـفارت، گـواه    کیردن فرم بان  کپر  : یستیتور

 ینه اقامت از سو   ی تقبل هز  ی محضر یر حقوق، گواه  کذ

ر منقول بـه    ي مربوط به اموال غ    که مدار یننده، ارا کدعوت  

از "  دالر نقدا  ٣٠د  ی صدور رواد  ی برا ی عموم کعالوه مدار 

افـت  ی در یرازمـان انتظـار بـ     .  گـردد  یافت م یان در يمتقاض

  .  روز۴ تا ٣د یرواد

 دال بـر    یرانیا موسسه ا  یت  که نامه از شر   یارا: یبازرگان

 بـا   یـی الیت ونزو کا دعوتنامـه از شـر     یـ هدف از مسـافرت     

 ینــه شخصــیه بــا هزکــ ینــه هــا، اقــرادیه هزيــلکتقبــل 

 یی دال بـر توانـا     یافکـ  کد مـدار  یـ ننـد با  ک یمسافرت مـ  

ا یـ  یسـ ي انگل د بـه  یـ  با که مـدار  يلک.  داشته باشند  یمال

شـنبه تـا پنجشـنبه از       یک.  ترجمه شده باشد   یولياسپان

ر يابـان احمـد قصـ     يخ: ی مراجعه با وقـت قبلـ      ١۴ تا   ٣٠/٨

ــماره   ک ــم شـ ــه نهـ ــن٣١وچـ -٨٧١۴۶۴-٨٧١۵١٨۵:  تلفـ

٨٧١۴٢۶٢  

  هلند 

ــرایــط روادیشــرا ــه منطقــه  ید ب  یشــورهاک مســافرت ب

ــکبلژ ــو   ی ــان، ل ــه، آلم ــال، فرانس ــد، ک، پرتغ زامبرگ، هلن

 تـا نـود     یـک ن  يمعروفند ب ) نگنيش(ه به منطقه    ک اياسپان

 منطقـه،   یشـورها ک ی از برخـ   یا سفر عبور  یروز اقامت   

، یســتیا مســافرت بــه منظــور توریــوتــاه مــدت کد یــرواد

د ین ورود نبا  يخ اول ی، طول اقامت از تار    ی، خانوادگ یتجارت

مه يبــه ضــم .نــدکم ســال از ســه مــاه تجــاوز  يدر هــر نــ

خانه د بـه سـفارت    ی با ک مدار دی صدور رواد  یدرخواست برا 

ه محـل اول ورود     کـ نیه شـود، بـدون ا     یشور مورد نظر ارا   ک

دام از کـــچيمـــورد نظـــر باشـــد، اگـــر قصـــد اقامـــت در ه

 بــه کد مــداریــد، باي منطقــه را نداشــته باشــیشــورهاک

ــه   .شــور مقصــد داده شــود کســفارت  قبــل از مراجعــه ب

شـور  کد یـ د روادیـ نگن با ي منطقـه شـ    یسفارت خانـه هـا    

  .ديرده باشکافت ی درمقصد را

ه کـ ا اجـازه نامـه مسـافرت        یـ گذرنامه  : یستیتور -یعاد

ــه رســم یشــورهاک یتوســط تمــام ت ي عضــو منطقــه ب

به عالوه  ) با حداقل سه ماه اعتبار    (شناخته شده باشد    

 در یا اجــازه نامــه مســافرت همســر متقاضــ یــگذرنامــه 

د پـر   یـ  فـرم درخواسـت رواد     یـک ه شـوذ،    یصورت تاهل ارا  

، اثبـات دارا    یاس گذرنامـه    کـ  قطعـه ع   یـک شده بعـالوه    

) مايت رفت و برگشت با هواپ   يبل(انات مسافرت   کبودن ام 

ه بـا آن شـخص      کـ  ینـ يله حمـل ونقـل زم     يت وس يا بل یو  

نگن خـارج شـده بــه   ي توانـد از منطقــه شـ  ی مـ یمتقاضـ 

 یمــه درمــانيگــر وارد شــود، اثبــات دارا بــودن بیشــور دک

ز يـ گـر ن  ی د کمـدار ه  ین است ارا  کژه مم یمعتبر، در موارد و   

وچـه  کابـان سـربداران،     ي، خ یمطهـر : ینشان. از باشد ين

 - ۵/١۴ تـا    ٨شنبه تا پنج شنبه     یک.٣۶جهانسوز، شماره   

   ٨٨٩٢٠٨٧: سکفا   ٨٩۶٠١١،٨٩۶٢٠٧-٢: تلفن
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  آرشام پارسی

  .پناه جویی آسان نيست

با توجه به درخواست ها و سواالت بسيار زیادی در مورد 

ــاهجویی ــازمان    پنـ ــر آن از سـ ــاکم بـ ــد حـ ، PGLO و رونـ

کمسيون حقوق بشر سازمان همجنسگرایان ایرانی بـر        

آن شد تا اطالعاتی را در این مورد در اختيـار عالقمنـدان             

قرار دهد تا اقدامات دوستان با آگاهی و بينش روشـنی           

صورت پـذیرد و از مشـکالت بسـيار زیـاد آنـان در خـارج از              

  .وطن جلوگيری بعمل آید

 شـرایط   ١٩۵١صی کـه طبـق مفـاهيم کنوانسـویون          شخ

  . پناهندگی را داشته باشد پناهنده شناخته می شود

پناهچو به شخصی گفته مـی شـود کـه تـرس موجـه از               

مورد ظلـم قـرار گـرفتن بـه دالیـل نـژاد، مـذهب، مليـت،                 

عضویت در یک گروه خاص و عقيده سياسی در خـارج از            

 حاضر نيست کشورش به سر می برد و یا به دليل ترس    

در کشـورش زنــدگی کنــد، یــا مليــت خاصــی نــدارد و بــه  

دالیل باال حاضـر نيسـت بـه زنـدگی در کشـور سـابقش               

ترس موجه با توجه بـه وضـعيت هـر شـخص            . ادامه دهد 

ــرای بررســی      ــور ب ــدین منظ ــاوت دارد و ب ــومی متف مفه

وضــعيت پناهجویــان بایــد بــه بررســی گفتــه هــای آنــان   

 بســيار مهــم در امــر یــک عامــل" تــرس موجــه. "پرداخــت

پناهجویی است به طوری که ممکن است شخصی کـه          

دالیل محکمی مبنی بر ترک خانه و خانواده و کشـورش           

به انگيـزه جهـانگردی داشـته باشـد بـا اتکـای بـه تـرس                 

موجه شامل قوانين پناهندگی گردیده و مابقی شـواهد         

بدین معنی که در پنـاهجویی حتمـا        . نادیده گرفته شوند  

رسی موجه برای فـرار وجـود داشـته باشـد و            بایستی ت 

تــرس بایــد . دســتگاه تشــخيص دهنــده بــه یقــين برســد

ابراز تـرس بـيش از انـدازه ممکـن اسـت بـا              . موجه باشد 

توجه به شرایط خاص موجود به عنوان ترس موجه مـورد           

  .قبول واقع شود

بنــا بــر اهميــت هــر پرونــده، در صــورتيکه مســایل عنــوان 

 یـک ارزیـابی کيفـی انجـام         شده روشن و کـافی نباشـد      

در ایــن صــورت ســابقه فــردی و خــانوادگی . خواهــد شــد

پناهجو، عضویت وی در یـک نـژاد، مـذهب، مليـت، پـروه              

اجتماعی و یا سياسی خاص، برداشت شخصی خود از         

وضعيتش و تجارب شخصی و به عبارتی دیگـر هرچيـزی           

که نشان دهد عامـل درخواسـت پناهنـدگی تـرس بـوده          

  . بررسی قرار می گيرداست حتما مورد

افرادی که مسول بررسی پرونـده هـا هسـتند در رابطـه      

با وضعيت کشور پناهجو نظر نمی دهنـد گرچـه عـاملی            

ــرین آن هــا نمــی باشــد   در کــل . مهــم اســت امــا مهمت

چنانچه پنـاهجو بتوانـد ثابـت کنـد کـه شـرایط موجـود در                

کشورش با توجه به مفهوم پناهندگی برایش غيـر قابـل           

ده یا چنانچه به آن کشور بازگردانده شود همان      تحمل بو 

دالیــل بــاز غيــر قابــل تحمــل خواهــد بــود تــرس او موجــه  

  . محسوب می شود

ظلم یعنی هر گونه تهدیدی که بـر جـان و یـا آزادی فـرد                

در بسياری از جوامع تبعيض گـذاری و رفتـاری          . وارد گردد 

 افـرادی . نابرابر با گروهی از مردم کم و بـيش وجـود دارد         

که مورد رفتار نابرابر قرار می گيرند لزوما مورد ظلم واقـع   

نشده اند تنها در شرایطی که تبعيض مبدل به ظلم می 

این در صورتی است که تبعيض گذاری موجب بی         . شود

مثال ممانعـت جـدی از پـول        . حقوقی جدی شخص شود   

در آوردن یا انجام امور مذهبی و یا بخـورداری از امکانـات             

  .اعینرمال اجتم

اگر تبعيض گذاری به تنهایی جدی تلقی نشود، ولی در          

ذهــن درخواســت کننــده حــس وحشــت و نــاامنی بــرای 

ادامه زندگيش بوجـود آورد مـی توانـد مبـدل بـه تـرس از                

  . ظلم شود

کسانی که به جز دالیل قيد شده در مفهـوم پناهنـدگی            

از کشور خـارج شـوند تـا در کشـوری دیگـر اقامـت کننـد                 

  . می شوندمهاجر ناميه 

پناهجویی همجنسگرایان به عضویت در یک گروه خـاص         

اجتماعی برمی گردد اما نکته قابل توجه این اسـت کـه            

ــا      ــاعی و ی ــروه اجتم ــک گ ــه عضــویت در ی ــط صــرف ب فق

سياسی دليلی بر پناهنـده شـدن نيسـت و بایـد وجـود              

  .ترس و تبعيض و عدم امنيت اثبات شود

 UNHCRان ملـل    دفتر کميسریای عالی پناهندگان سازم    

یکی از مراجعی است که با توجه به قوانين موجود بـين            

  .المللی اقدام به تعيين و معرفی پناهندگان می نماید

رونــد کلــی پناهنــدگی کنوانســيونی بــدین صــورت مــی   

  :باشد

شــخص پنــاهجو بایســتی از کشــور اول خــود کــه خــروج 

در کشور دوم خود را به      . کرده و به کشور دوم وارد شود      

تر کميسریای عالی پناهندگان سازمان ملـل معرفـی         دفا
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نموده و درخواست پناهجویی نماید و در صـورت پذیرفتـه     

شدن او با توجه به مفاد قوانين بـين المللـی بـه کشـور               

چنانچه به عنوان مثـال فـردی       . سوم انتقال خواهد یافت   

از ایـــران بـــه عـــراق رفتـــه و از آنجـــا بـــه ترکيـــه بـــرود و 

نماید پذیرش او بـا مشـکل مواجـه    درخواست پناهجویی   

شده و به عراق بـاز گردانـده مـی شـود زیـرا کـه عـراق                   

ــه      ــدام ب ــا اق ــی بایســت در آنج ــوده و م کشــور دوم او ب

  .درخواست نماید

در مورد کسانی که در کشور دوم درخواست پنـاهجویی      

ــه      ــردد ک ــين مــی گ ــانونی تعي ــد مصــاحبه ای ق ــرده ان ک

پناهجو نموده و  کميسرهای ویژه ای به بررسی سخنان       

چنانچـه وکيـل یـا      . سعی در انطبـاق آن بـا قـوانين دارنـد          

کميسر مربوط به این نتيجه برسد که این فرد با توجه به 

مفاد قوانين بـين المللـی واجـد شـرایط پناهنـدگی مـی              

باشد پذیرفتهمی شود و مراحل اعـزام بـه کشـور سـوم             

انجام می گيرد در غير این صورت دفتر کميسریای عالی          

ــور اول     ــه کشـ ــوده و بـ ــای آن را رد نمـ ــدگان ادعـ پناهنـ

  .بازگردانده می شوند

ــه    ــایی ب بســياری از همجنســگرایان در کشــورهای اروپ

دليل عدم اطالع از روند این امر و با تغيير و عبـور از چنـد               

کشور مشکالتی را در امر پناهجویی خـود ایجـاد نمـوده            

د را اعـالم    اند و یا اینکه نتوانسته اند ترس و نگرانی خـو          

لـذا  . کرده و بـا درخواسـت آنهـا موافقـت نگردیـده اسـت             

داشــتن اطالعــاتی جــامع و کامــل از ایــن امــر و اقــدامات 

  .آگاهانه امری ضروری جلوه می نماید

  . پناهجویی آسان نيست

برای گذراندن این مراحل احتياج به صـبر و تحمـل و گـذر              

بـر طبـق گزارشـات رسـيده ایـن مـدت            . زمان می باشـد   

  . سال قابل تغيير است۶ روز تا ۴٠ان از زم

ما توصيه می نمایيم که قبل از اقدام به پناهجویی حتما  

ــع اقــدام نمــوده و     ــا مراجــع مطل ــه مشــاوره و گفتگــو ب ب

  .آگاهانه قدم بردارید

  سایت همبستگی: منبع

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 PGLO -  سازمان همجنسگرایان ایرانی
www.pglo.org          ,       pglo@pglo.org 

  آرین ورجاوندی: دبير کل سازمان 
  
  
  

 PGLOHRC - کمسيون حقوق بشر سازمان
hrc@pglo.org

  آرشام پارسی: دبير کمسيون 
  
  
  

 PGLM – همجنسگرایان ایرانی اتنشری
  چراغنشریه 

www.cheragh.pglo.org , payam@pglo.org 
  پيام شيرازی: سر دبير 

  
  
  

 PGLM  – همجنسگرایان ایرانی نشریات
  حکایت با صبا

www.pglo.org           ,       pglo@pglo.org 
  مهرناز خجسته: سردبير

  
  
  

  PGLB –صدا و سيمای همجنسگرایان ایرانی 
  آرزو صالحی: مدیریت

 
 PGLR - صدای همجنسگرایان ایرانی

www.radio.pglo.org      ,     radio@pglo.org 
  
  

 PGLT - سيمای همجنسگرایان ایرانی
www.tv.pglo.org       ,       tv@pglo.org 
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