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اين کتابچه مراحل تقاضا و تصميم گيری در خصوص پناهندگی نيوزيلند را
توضيح ميدهد.
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نقشه روند تقاضای پناهندگی
و حمايت
متقاضی پناهندگی فرم تاييد
تقاضای وضعيت پناهندگی
و حمايت در نيوزيلند را
تکميل مينمايد

همان روز یا
روز بعد

فرم توسط شعبه پناهندگی اداره
مهاجرت ( )RSBتحويل گرفته
شده و تاييد ميگردد

 3-2هفته

متقاضی پناهندگی يک اظهارنامۀ
کتبی که بيان کننده جزئيات
تقاضايشان است را به RSB
تسليم ميکند
 4هفته از تسلیم
درخواست

اطالعات نهايی مربوط به
درخواست پناهندگی به RSB
توسط درخواست کننده و يا
نمايندۀ ايشان تسليم ميگردد

 3هفته

گزارش مصاحبه به متقاضی
پناهندگی و يا وکيل ايشان
برای ارائه توضيحات
فرستاده ميشود

با متقاضی پناهندگی توسط يک
مأمورتصميم گيرنده پناهندگی و
حمايت ( )PROمصاحبه ميشود

 4-3هفته

 PROدر مورد
درخواست تصميم
گيری ميکند

تقاضا برای ويزای ورودی
موقت و يا ويزای اقامت دائم

تأييد شد

تأييد شد

رد شد
 2-1هفته

متقاضی پناهندگی
درخواست تجديد
نظر خود را به محکمه
مهاجرت و حمايت
تسليم ميکند

بدون بازه زمانی

پروسۀ تجديد
نظر (مصاحبه و
تصميم گيری)

اگر تقاضای پناهندگی
به صورت نهايی رد شود
متقاضی بايد نيوزيلند را
ترک کند

تقاضای پناهندگی و حمايت در نيوزيلند

3

مقدمه
شما از نيوزيلند تقاضای پناهندگی کرده ايد .اين بروشور به شما اطالعات
مهمی در مورد روند پناهندگی و حمايت در نيوزيلند و حقوق و مسئوليتهای
شما ميدهد.
يک پناهنده کسی است که از بازگشت به کشور
خود ميترسد و به وضعيت پناهندگی يا حمايت
احتياج دارد.
در کشور نيوزيلند از قانون مهاجرت مصوب سال
 2009برای تصميم گيری در مورد تقاضاهای
پناهندگی استفاده ميگردد .یکی از اهداف اين
قانون اطمينان از اين امر است که نيوزيلند به
تعهدات بين المللی خود در رابطه با پناهندگان عمل
کند .این معاهدات به شرح زير ميباشند :کنوانسيون
 1951مربوط به وضعيت پناهندگان؛ کنوانسيون
 1984بر ضد شکنجه و ديگر مجازاتها يا رفتارهای
وحشيانه ،غير انسانی يا تحقير کننده؛ و ميثاق
بين المللی  1966در مورد حقوق مدنی و سياسی.
شعبۀ پناهندگی اداره مهاجرت ( )RSBدر مورد
تقاضای پناهندگی شما تصميم گيری ميکندRSB .
بخشی از اداره مهاجرت نيوزيلند ( )INZاست.
تا زمانی که تقاضای پناهندگی شما در دست بررسی
است از کشور نيوزيلند اخراج نخواهيد شد.

اگر شما به عنوان يک پناهنده يا شخص مورد
حمايت در نيوزيلند شناخته شويد به شما اجازه
داده ميشود در نيوزيلند بمانيد .اگر شما به عنوان
يک پناهنده يا شخص مورد حمايت در نيوزيلند
شناخته نشويد بايد خاک نيوزيلند را ترک کنيد.
بر اساس بند  151قانون مهاجرت فرآیند پناهندگی
محرمانه میباشد .تمام اطالعاتی که شما در طی
مراحل درخواست پناهندگی خود ارائه میکنید در
نزد دولت نیوزیلند و کمیساریای عالی سازمان ملل
در امور پناهندگان ) (UNHCRبه صورت محرمانه
باقی خواهد ماند مگر در زمانی که از لحاظ قانونی
ضروری باشد که این اطالعات در اختیار دیگران
اداره مهاجرت وظیفه
قرار گیرد .شعبۀ پناهندگی
ٔ
دارد که در مورد تقاضای پناهندگی شما تحقیق کند
و ممکن است بعضی از اطالعات شما را برای این
منظور ،یا برای موارد دیگر از جمله تحقیقات در
مورد کارهای مجرمانه ،آشکار کند .اطالعات شما
فقط زمانی منتقل خواهد شد که امکان جدی ایجاد
خطر برای شما و یا شخص دیگری در نتیجهٔ آشکار
شدن این اطالعات وجود نداشته باشد.
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 .1پناهنده و شخص مورد حمايت
چه کسی است؟
وضعيت پناهندگی و شخص مورد حمايت يک
وضعيت حقوقی است .پناهندگان کسانی هستند
که واجد شرايط پناهندگی بيان شده در کنوانسيون
 1951مربوط به وضعيت پناهندگان و اصالح شده
در پروتکل  1967ميباشند.
شخص مورد حمايت شخصی است که اخراج او از
نيوزيلند ناقض کنوانسيون  1984بر ضد شکنجه و
ديگر مجازاتها يا رفتارهای وحشيانه ،غير انسانی يا
تحقير کننده و يا ميثاق بين المللی  1966در مورد
حقوق مدنی و سياسی ( )ICCPRميباشد.
به طور کلی پناهنده کسی است که:

› خارج از کشور محل تولد يا کشوری که به طور
معمول در آنجا سکونت دارد به سر ميبرد

› شانس واقعی وجود دارد که اگر اين شخص به
آن کشور بازگردانده شود آسيب ببيند.
› آسيب محتمل از نوع نقض حقوق اوليه بشری
به صورت پايدار و سيستماتيک میباشد

› دليل وارد شدن آسيب محتمل خود شخص و
يا عقايد شخص باشد .اين داليل ميتواند نژاد
(يا قوميت) ،دين ،عقيده سياسی ،مليت و يا
عضويت در يک گروه مشخص اجتماعی (مانند
وضعيت خانوادگی ،جنسيت ،گرايش جنسی و يا
هويت) باشند.
› اين شخص به پناهندگی در نيوزيلند احتياج
دارد و مستحق آن ميباشد.

شخص مورد حمايت شخصيست که دالیل قابل
توجهی مبنی بر خطر شکنجه ،سلب خودسرانۀ
حيات و يا رفتار ظالمانه در صورت اخراج شدن از
نيوزيلند برای او وجود دارد.
رفتار ظالمانه در قانون مهاجرت به صورت رفتارهای
بيرحمانه ،غير انسانی يا اهانت آمیز و يا مجازات
تعريف شده است.1
اگر شخصی بتواند حمايت مؤثر از مقامات کشور
خود و يا کشور ثالث دريافت کند نيوزيلند ملزم به
حمايت از او نيست.
يک فرد ممکن است از وضعيت پناهندگی حذف
گردد اگر داليل جدی وجود داشته باشد که او جرائم
جدی مانند جنايات جنگی و جنايت عليه بشريت
مرتکب شده است.
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 .2روند تصميم گيری در مورد
پناهندگی
مراجعی که در تصميم گيری جهت اعطای
پناهندگی به شما در نيوزيلند فعاليت دارند به شرح
زير ميباشند:
› شعبه پناهندگی اداره مهاجرت ()RSB

› محکمه مهاجرت و حمایت ()Tribunal
 RSBدر مورد ادعای پناهندگی و حمايت شما
تصميم گيری خواهد کرد .اگر تقاضای پناهندگی
شما توسط  RSBرد شود شما به صورت کلی حق
درخواست تجديد نظر در مورد اين تصميم را در
 Tribunalداريد.
شما در زمانهای زير ميتوانيد اقدام به تقاضای
پناهندگی کنيد:

› زمانی که به نيوزيلند وارد ميشويد (برای مثال
در فرودگاه و يا در بندر)
› زمانی که در نيوزيلند هستيد ميتوانيد به يک
مسؤل دولتی مانند مأمور اداره مهاجرت،
مأمورتصميم گيرنده پناهندگی و حمايت ،و
يا افسر پليس اعالم کنيد که قصد تقاضای
پناهندگی داريد.

 1.2نمايندگی
نماينده کسی است که ميتواند به شما در مورد
قوانينی که برای تصميم گيری در مورد پناهندگی
وجود دارد مشاوره دهد و شما را در روند پناهندگی
ياری دهد .شما ميتوانيد قبل از تسليم تقاضای
پناهندگی خود با يک نماينده مشورت کنيد.

اگر ميخواهيد که از نماينده استفاده کنيد ،بايد
اطمينان حاصل کنيد که با يک وکيل (شخصی که
پروانه معتبر وکالت صادر شده از طرف کانون
وکالی نيوزيلند را داراست) يا يک مشاور امور
مهاجرت که گواهينامه خود را از سازمان مشاوران
امور مهاجرت دريافت کرده باشد مشاوره ميکنيد.
بدین ترتیب مطمئن می شوید که نماينده شما
صالحيت و تخصص الزم را برای مشاوره دادن
به شما داراست و از استاندارد های مورد قبول
برخوردار است.
اگر ميخواهيد از خدمات نماينده استفاده نماييد
بايد هر چه سريعتر نسبت به انتخاب نماينده اقدام
نماييد چون روند پناهندگی شما معموالً به خاطر
انتخاب نماينده به تعويق نخواهد افتاد.
اگر استطاعت پرداخت پول به وکيل را نداريد
ممکن است واجد شرايط استفاده از مشاوره
حقوقی رايگان تحت عنوان رسمی ليگال اِيد
( )legal aidباشيد.

ليگال ِايد
خدمات ليگال اِيد توسط دولت در اختيار کسانی
قرار ميگيرد که استطاعت مالی استخدام وکيل را
ندارند .برای دريافت ليگال اِيد شما بايد از آژانس
خدمات حقوقی ( )LSAدر خواست کنيد – وکيل
شما اين کار را انجام خواهد داد.
همۀ وکال کار ليگال اِيد انجام نميدهند .بعضی وکال
ممکن است که جواب سواالت مربوط به ليگال اِيد
ً
حتما
را به صورت مجانی به شما بدهند ولی شما
بايد قبل از صحبت با وکال از اينکه کار ليگال اِيد
انجام ميدهند يا نه اطمينان حاصل کنيد.
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برای اطالعات بيشتر:
وزارت دادگستری يک ليست از وکاليی که خدمات
حقوقی را با ليگال اِيد ارائه ميکنند در وبسايت خود
به آدرس زیر آورده است:
http://www2.justice.govt.nz/
 find-a-legal-aid-lawyer/برای پيدا کردن
وکاليی که تجربه و تخصص در امور پناهندگی
دارند شما بايد در بخش جستجوی سايت عبارت
“”Law Type: Refugee & Immigration
را وارد نماييد.
برای اطالعات بيشتر در مورد سيستم ليگال اِيد به
وبسايتhttp://www.justice.govt.nz/ :
services/legal-help/legal-aid
مراجعه نمایید.
مراکز حقوقی عمومی نيز به افرادی که توان مالی
استفاده از وکيل را ندارند مشاوره ،کمک نمايندگی
و اطالعات حقوقی ميدهند .برای اطالعات بيشتر
به وبسايت:
http://www.communitylaw.org.nz/
مراجعه نمایید.
 RSBنيز ميتواند به شما اطالعاتی سودمند در
رابطه با پيدا کردن وکيل ارائه کند.
شما ميتوانيد برای پيدا کردن مشاورين امور
مهاجرت با گواهينامه معتبر در وبسايت سازمان
مشاوران امور مهاجرت  http://iaa.govt.nz/به
جستجو بپردازيد .برای استفاده از خدمات مشاور
مهاجرت بايد هزينۀ آنرا پرداخت کنيد.

 2.2تسليم کردن تقاضای پناهندگی
فرم تأييد درخواست وضعيت پناهندگی و حمايت
در نيوزيلند ()INZ 1070
شما بايد تقاضای پناهندگی خود را به صورت
کتبی با پر کردن فرم تأييد درخواست وضعيت
پناهندگی و حمايت در نيوزيلند (فرم تأييد
درخواست) مورد تأييد قرار دهيد .اين فرم از
وبسايت  RSBبه آدرس:
http://www.immigration.govt.nz/
 branch/RSBHome/قابل دریافت است.

ً
حتما به زبان انگليسی
فرم تأييد درخواست بايد
تکميل گردد و شما بايد به تمامی سواالت اين فرم
پاسخ دهيد .اين فرم بعد از تکميل ميبايستی يا به
صورت حضوری و يا توسط پست به آدرس زیر به
 RSBتسليم گردد:
ادارە مهاجرت
شعبه پناهندگی
ٔ
آدرسLevel 12, 280 Queen Street, :
Auckland CBD
یا
PO Box 90533, Victoria Street,
Auckland 1142, DX: CX10074
ً
لطفا توجه داشته باشيد که شما نميتوانيد فرم تأييد
درخواست را به صورت الکترونيکی با استفاده از
ايميل و يا اينترنت تسليم کنيد.
اگر شما بخشی از يک خانواده هستيد ،يک فرم
جداگانه برای هر يک از افراد خانواده (حتی تک
تک کودکان) که قصد اعالم پناهندگی دارد بايد
تکميل گردد.
اگر شما نماينده (وکيل) داشته باشيد وی در تکميل
فرم تأييد درخواست شما را ياری خواهد کرد.

اسناد مکمل
اطمينان حاصل کنيد که تمام اسناد هويتی که با
خود داريد شامل گذرنامه ،گواهينامۀ رانندگی ،و هر
نوع مدرک ديگر را به همراه فرم تأييد درخوست
خود تسليم ميکنيد.
اگر بدون مدارک شناسايی معتبر به نيوزيلند برسيد
ممکن است تا رسيدگی به درخواست پناهندگی خود
در بازداشت بمانيد.
تمام مدارک مهم خود را نگهداريد! اين مدارک
ممکن است برای ارزيابی درخواست پناهندگی شما
مهم باشند.

آدرس شما
شما بايد آدرس و تلفن محل زندگی خود در نيوزيلند
را به  RSBاطالع دهيد .اگر در حين رسيدگی به
پرونده پناهندگی شما محل زندگی خود را تغيير
دهيد هر چه سريعتر بايد نسبت به اطالع دادن
محل زندگی جديد خود به  RSBاقدام کنيد.
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نامه نگاری

 .1تسليم اظهار نامه کتبی

در صورتی که نماينده داشته باشيد تمام
نامه نگاريهای مربوط به پرونده پناهندگی شما برای
نماينده شما فرستاده خواهد شد.

پس از اينکه درخواست خود را تسليم نموديد بايد
يک اظهارنامۀ کتبی کامل ارائه نمایید که شامل
تمام اتفاقات و شرايطی باشد که شما را ناچار
به درخواست پناهندگی و حمايت نموده است.
اظهارنامه کتبی شما بايد حداقل يک ( )1هفته قبل
از زمان مصاحبه به  RSBتسليم شده باشد.

› به شما يک شماره مشتری يکتا اختصاص داده
خواهد شد (برای مثال ”.)CN: “12345678
شما بايد شماره مشتری خود را در تمام
نامه نگاريهايی که با  RSBو يا شعب ديگر اداره
مهاجرت نيوزيلند داريد قيد کنيد.

اگر شما نماينده داريد او ميتواند شما را در نوشتن
اظهار نامۀ کتبی ياری دهد .اظهارنامۀ شما بايد به
انگليسی باشد و تمام اتفاقات بايد تاريخ داشته
باشند .ترجمۀ انگليسی اظهارنامۀ کتبی شما
ميبايست شرايط زير را دارا باشد:

اگر نماينده نداريد
اگر نماينده نداريد بايد از موارد زير مطلع باشيد:

› شما ميتوانيد يک کپی از پرونده مهاجرت خود
را درخواست کنيد .اين شامل تمام درخواستهای
ويزايی که قبال به ادارۀ مهاجرت نيوزيلند
داده ايد نيز ميشود .برای درخواست يک کپی
از پرونده خود با  RSBبه آدرس زير تماس
حاصل نماييد:

حضوری در:
Level 12, 280 Queen Street,
Auckland CBD
از طریق پست:
PO Box 90533, Victoria Street,
Auckland 1142, DX: CX10074
تلفن09 914 5999 :
ایمیل( RSB@mbie.govt.nz :در موضوع ايميل
ً
لطفا بنويسيد “ ”File Requestو نام کامل و
شماره مشتری خود را نيز در شرح ايميل قيد کنيد).

 3.2در شعبه پناهندگی اداره مهاجرت
تقاضای شما به يک مأمورتصميم گيرنده پناهندگی و
حمايت ( )PROارجاع داده ميشود.
 PROتالش ميکند که ظرف مدت  140روز (يا 20
هفته) از زمان تسليم فرم تأييد درخواست توسط
شما به  RSBراجع به درخواست پناهندگی شما
تصميم گيری کند.
روند رسيدگی به درخواست پناهندگی شامل 4
مرحله است:

› بايد به عنوان يک ترجمه صحيح توسط
شخصی آشنا به هر دو زبان و ماهر در زمينۀ
ترجمه گواهی شده باشد.

› ترجمه در سربرگ شرکت خدمات ترجمه نوشته
شده باشد يا
› امضا و مهر مترجم را دارا بوده و

› نسخه اصلی مدارک و يا رونوشت برابر اصل آن
به ترجمه ضميمه گردد.
اظهارنامۀ کتبی شما نبايد به هيچ عنوان توسط
افراد خانواده يا کسی که نفعی در نتيجه تقاضای
پناهندگی شما دارد ترجمه گردد.
در صورت لزوم  RSBميتواند اطالعات بيشتری به
شما در مورد محتوای اظهار نامۀ کتبی بدهد.

 .2مصاحبه
حدود چهار ( )4هفته بعد از تسليم درخواست
پناهندگی PRO ،با شما مصاحبه خواهد نمود.
در زمان مصاحبه از شما راجع به موارد زير سوال
خواهد شد:
› در مورد خودتان ،خانوادتان و کشورتان

› در مورد علت ترس از بازگشت به کشورتان
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مصاحبه فرصت شماست برای اينکه به ما بگوييد
که به چه علت در نيوزيلند درخواست پناهندگی
داده ايد .شما بايد داليل قانع کننده ای برای اثبات
هويت و کشور خود به  PROبدهيد .طبق بند 135
قانون مهاجرت اثبات موارد مربوط به درخواست
پناهندگی مسئوليت شماست .شما بايد اطمينان
حاصل کنيد که تمام اطالعاتی را که برای
درخواست شما مهم هستند را ارائه کنيد حتی اگر
راجع به آنها از شما سؤال مستقيم پرسيده نشود.
ارائۀ اطالعات نادرست ،و يا پنهان کردن اطالعات
مربوط به پرونده جرم است .اگر شما هرگونه
اطالعات نادرستی به  PROارائه کنيد اين باعث
ميشود که وی در صحت بقيه اطالعات داده شده
توسط شما شک کند.

مصاحبه در  RSBيک زمان کليدی در درخواست
پناهندگی شماست .اظهارات خالف واقع و يا
گمراه کننده باعث عدم باور کل درخواست پناهندگی
شما ميگردد به همين خاطر مهم است که حقيقت
را بگوييد.
دادن تمام اطالعات ،مدارک و ادله در جهت اثبات
موارد مربوط به درخواست پناهندگی شما به
صورت کامل ،مسؤليت شماست .بعضی از مدارک
مفيد عبارتند از:
› پاسپورت خودتان و پاسپورت همسر و تمام
وابستگان (فرزندان) که در نيوزيلند هستند

› برگ عدم سؤ پيشينه در صورتی که شما يا هر
کدام از اعضای خانواده اين برگ را دارند

› مدارک ديگری که به ما کمک ميکنند هويت
و مليت شما را احراز کنيم – مانند کارتهای
شناسايی ،شناسنامه ،گواهی ازدواج،
گواهينامه های تحصيلی ،مدارک نظام وظيفه و
کارتهای عضويت

› هرگونه مدرک ديگری که مربوط به درخواست
پناهندگی شما باشد

شما بايد ترجمه های گواهی شدۀ تمامی مدارکی را
که برای درخوست پناهندگی خود تسليم ميکنيد را
نيز ارائه کنيد.

اگر  PROاطالعاتی بدست آورد که به درخواست
شما لطمه وارد کند ،وی اين اطالعات را در اختيار
شما قرار داده و شما اين فرصت را خواهيد داشت
که راجع به اين اطالعات توضيح دهيد.
مصاحبۀ شما به صورت الکترونيکی ضبط خواهد
شد و  PROنيز تمامی گفته های مصاحبه را خواهد
نوشت .شما ميتوانيد يک نسخه از صحبتهای ضبط
شده و نوشته های  PROرا درخواست کنيد.
اکثر مصاحبه ها در بين ساعات  9صبح تا  5بعد
از ظهر در دفتر  RSBدر اکلند انجام ميشوند .در
بعضی مواقع مصاحبه ها در ولينگتون و کرايست
چرچ انجام ميشوند.
اگر در بازداشت به سر ميبريد مصاحبه شما در
محلی که بازداشت هستيد انجام خواهد شد (در
زندان و يا در مرکز اسکان پناهندگان در َمنگِ ری).
اگر شما به صورت يک گروه خانوادگی درخواست
پناهندگی کرده ايد ،تک تک اعضای بالغ خانواده
به صورت جدا با  PROمصاحبه خواهند کرد .اگر
خانواده شما شامل اطفال صغير (زير  18سال)
ميباشد  PROبه شما راجع به احتياج به حضور آنها
ً
لطفا
در مصاحبه و سؤال از آنها اطالع خواهد داد.
توجه کنيد که اطفال کم سن و سال نميتوانند در
طول مصاحبه در اطاق مصاحبه پيش شما باشند و
مسؤليت پيدا کردن مراقبت کننده برای آنها در زمان
مصاحبه با شماست.

نماينده
اگر شما نماينده داريد وی ميتواند در اتاق مصاحبه
با شما باشد.

مترجم
در صورت احتياج شما ،RSB ،يک مترجم مستقل
برای زبانی که ميتوانيد صحبت کنيد و بفهميد
فراهم خواهد کرد .مترجم تمام حرفهايی که شما
و  PROميگوييد را ترجمه خواهد کرد .مترجم
دخالتی در تصميم گيری راجع به درخواست
پناهندگی شما نخواهد داشت .مترجمين بايد تمام
اطالعات را محرمانه نگاه دارند به همين خاطر شما
نبايد از دادن جزئيات درخواست پناهندگی خود به
 PROترسی داشته باشيد.
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اگر مشکلی در ترجمه هنگام مصاحبه شما وجود
داشته باشد ،وظیفه شماست که این موضوع را به
 RPOیا نماینده خود در محل مصاحبه اطالع دهید.

بيومتريک
ممکن است که  PROاز شما بخواهد تا اجازه دهيد
اطالعات بيومتريک (اثر انگشت و عکس) از شما
گرفته شود .اين مورد معموالً قبل از مصاحبه
انجام ميگيرد.
برای اطالعات بيشتر در مورد موارد بيومتريک
بروشور اثر انگشت و عکس در اداره مهاجرت
را ببينيد.

شخص پشتيبان
شما ميتوانيد درخواست کنيد که به غير از نماينده
خود يک شخص پشتيبان نيز در زمان مصاحبه
همراه شما باشد .شما بايد درخواست حضور
پشتيبان را به صورت کتبی حداقل يک هفته قبل
از مصاحبه ارائه کنيد .در اين درخواست شما
بايد شرح دهيد که به چه دليل به حضور شخص
پشتيبان نياز داريد و نسبت شما با او چيست تا
 PROبتواند در رابطه با حضور پشتيبان در مصاحبه
تصميم بگيرد .پشتيبان و هر شخص ناظر ديگری
بايد توافقنامه محرمانۀ ناظران را امضا کند.

حضور در مصاحبه
حضور شما در مصاحبۀ تان بسيار مهم است .اگر
شما در زمان مصاحبۀ خود حضور نيابيد در اين
صورت  PROنميتواند واقعيات و اعتبار درخواست
شما را مورد ارزيابی قرار دهد .به همين خاطر ممکن
است که درمورد درخواست شما فقط با اطالعاتی
که در دسترس  PROميباشد تصميم گيری شود.

در صورت بيمار بودن در روز مصاحبه چه
بايد کرد
اگر به خاطر بيماری و يا معلوليت نميتوانيد به
مصاحبه خود برويد بايد بالفاصه به  RSBاطالع
دهيد .شما همچنين بايد از يک پزشک ثبت شده
گواهی پزشکی به  RSBارائه کنيد و اين گواهی بايد
تا ساعت  4بعد از ظهر روزی که مصاحبه داشته ايد
به دفتر  RSBتحويل شود .گواهی پزشک برای مورد
قبول بودن بايد موارد زير را مشخص کند:
 .1نوع بيماری و يا معلوليت

 .2مدت زمان پيش بينی شده بيماری و يا معلوليت
 .3دليل اينکه شما نميتوانيد به مصاحبه بياييد
(از نظر پزشک)

 .4نظر پزشک در مورد اينکه شما در چه زمانی
ميتوانيد سالمتی خود را به دست آورده و در
مصاحبه شرکت کنيد.
اگر  RSBتشخيص دهد که گواهی پزشک شرايط
باال را داراست ممکن است که زمان مصاحبه
تغيير کند.

اگر به داليل ديگر نميتوانيد در مصاحبه
حاضر شويد
اگر نميتوانيد بنا به هر دليل ديگری در مصاحبه
حاضر شويد ،مدارک و داليل کتبی شما بايد حداقل
پنج ( )5روز کاری پيش از تاريخ مصاحبۀ تان به
 RSBارائه شود .اگر درخواست شما مورد قبول
واقع گردد مصاحبه شما به نزديکترين زمان ممکن
منتقل خواهد شد.

 .3مصاحبه و تسليم مدارک نهايی
در ظرف کمتر از سه هفته بعد از مصاحبهPRO ،
مبادرت به نوشتن گزارشی تحت عنوان “گزارش
مصاحبه” که چکيدە درخواست پناهندگی شماست
نمايندە شما
خواهد نمود .اين گزارش برای شما و\ يا
ٔ
ارسال خواهد شد.
شما از زمان دريافت گزارش سه ( )3هفته فرصت
داريد که در رابطه با گزارش توضيحاتی را ارائه
نموده و مدارک بيشتری را در رابطه با درخواست
خود تسليم نماييد.
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 4.2تصمیم گیری
اگر گزارش مصاحبه برای شما فرستاده شود و به
علت اشتباه بودن آدرس يا تغيير آدرس گزارش به
شدە
 RSBعودت داده شود ،و  RSBآدرس به روز
ٔ
شما را نداشته باشد ممکن است که  PROبه صورت
مستقيم اقدام به نوشتن تصميم در مورد درخواست
پناهندگی شما کند.
خواندن دقيق گزارش مصاحبه بسيار مهم است
و شما در جوابيۀ خود بايد اشاره کنيد که آيا اين
چکيده ای صحيح از مواردی که به  PROدر زمان
مصاحبه گفته ايد هست يا نه .اگر که اين خالصه
صحيح نيست شما بايد بخشهای اشتباه را مشخص
نموده و تصحيح کنيد .شما همچنين بايد به تمام
سواالت و موارد مطرح شده در گزارش مصاحبه
پاسخ دهيد.
اگر شما نماينده داريد ايشان در آماده کردن جوابيه
به شما کمک خواهند نمود.
شما ميتوانيد اطالعات مربوط به درخواست خود را
تا تاريخ تصميم گيری نهايی ارائه نماييد.

 .4تصميم گيری
يک نسخه از نتيجۀ تصميم گيری در مورد
درخواست پناهندگی شما توسط  PROبرای شما و
نمايندە تان فرستاده خواهد شد.
يا
ٔ
 PROتمام درخواستها را بر اساس شايستگی آنها
ارزيابی ميکند PRO .بر اساس تمام اطالعاتی که
به او داده ايد بعالوە اطالعات ديگری که او از شما
و کشور شما دارد تصميم گيری خواهد نمودPRO .
موارد زير را ارزيابی خواهد نمود:
 .1آيا گفته های شما معتبر و حقيقی هستند؟

 .2آيا درخواست شما واجد شرايط ذکر شده در بند
( 1A(2کنوانسيون پناهندگان ميباشد و آيا شما
واجد شرايط شخص مورد حمايت ميباشيد؟

 PROيا با درخواست شما موافقت و يا آنرا
رد ميکند.

اگر شما به عنوان يک پناهنده و يا شخص مورد
حمايت شناخته شويد
شناخته شدن به عنوان پناهنده و يا شخص مورد
حمايت بدين معناست که شما ميتوانيد در نيوزيلند
باقی بمانيد .شما ميتوانيد برای دريافت رواديد
ورودی و يا اقامت دائم به نزديکترين شعبۀ رواديد
ادارە مهاجرت مراجعه کنيد .اطالعات بيشتر در
ٔ
مورد تقاضای ويزای اقامت و زندگی در نيوزيلند
توسط  RSBبه شما داده خواهد شد.
افراد بالغی که به عنوان پناهنده يا شخص مورد
حمايت شناخته ميشوند در ابتدا ويزای کار دريافت
ميکنند .اطفالی که به مدرسه ميروند به طور معمول
ويزای تحصيلی ميگيرند که به آنها امکان ميدهد که
در هر مدرسه ای در مقاطع ابتدايی و يا متوسطه
تحصيل کنند .اطفالی که به مدرسه نميروند ويزای
توريستی ميگيرند.
بعد از اين مراحل شما ميتوانيد تقاضای ويزای
اقامت دائم بدهيد .دادن اقامت دائم روندی طوالنی
دارد و مرحله ای جدا گانه محسوب ميشود .داشتن
وضعيت پناهندگی و يا حمايت به معنای تضمين
اعطای ويزای اقامت نميباشد.

اگر شما به عنوان يک پناهنده و يا شخص مورد
حمايت شناخته نشويد
اگر شما واجد شرايط شناخته شدن به عنوان
پناهنده نباشيد و همچنين وضعيت شخص مورد
حمايت نيز به شما اعطا نگردد ،داليل اين تصميم
برای شما فرستاده خواهد شد.
حقوق شما در رابطه با درخواست تجديد نظر در
بازە زمانی آن به شما گفته خواهد
تصميم  PROو ٔ
شد .درخواستهای رد شده معموال ميتوانند در
 Tribunalمورد بررسی مجدد قرار بگيرند.
اگر شما نماينده داريد ايشان ميتوانند در درخواست
تجديد نظر شما به  Tribunalکمک کنند.
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اگر شما از  Tribunalدر خواست تجديد نظر کنيد
ادارە مهاجرت شما شامل
پروندە
يک نسخه از
ٔ
ٔ
نمايندە تان به  RSBدر مورد
اطالعاتی که شما و
ٔ
درخواستتان ارائه داده ايد به  Tribunalفرستاده
خواهد شد.
اگر شما درخواست تجديد نظر نماييد تا زمان
مشخص شدن تکليف آن تجديد نظر شما از نيوزيلند
اخراج نخواهيد شد.
برای اطالعات بيشتر در مورد تجديد نظر به
وبسايت  Tribunalمراجعه نماييد:
http://www.justice.govt.nz/tribunals/
immigration-protection-tribunal/

اگر درخواست تجديد نظر شما موفقيت
آميز نباشد
اگر درخواست تجديد نظر شما موفقيت آميز نباشد
و در نهايت مشخص شود که شما پناهنده و يا
شخص مورد حمايت نيستيد شما بايد نيوزيلند را
ترک کنيد.
ادارە
نمايندە شما بايد با بخش اجرايی
شما و يا
ٔ
ٔ
مهاجرت تماس بگيريد تا راجع به گزينه های خود
صحبت کنيد:
تلفن (09) 918 4474 :و (09) 914 5740

 5.2اطالعات بيشتر
اگر ديگر نميخواهيد درخواست پناهندگی بدهيد
در هر مرحله از روند درخواست پناهندگی شما آزاد
هستيد که نيوزيلند را به طور داوطلبانه ترک کنيد.
اگر شما در حين درخواست پناهندگی خود نيوزيلند
را ترک کنيد درخواست شما پس گرفته شده تلقی
خواهد شد .شما همچنين ميتوانيد در هر مرحله
از روند تصميم گيری در مورد درخواستتان ،اين
درخواست را با ارائه داليل خود به  PROبه صورت
کتبی پس بگيريد.

شما بايد مطلع باشيد که شخصی که درخواست
پناهندگی و حمايتش در نيوزيلند رد شده باشد
نميتواند تا زمانی که در نيوزيلند حضور دارد
درخواست هر نوع ويزای ديگری نمايد .اين شامل
درخواست برای ويزاهای :تحصيلی ،کاری ،مهاجرت
از طريق مهارت ،تجاری و اقامتی ميباشد .اين
قانون تنها شامل افرادی ميشود که درخواست
پناهندگی و حمايتشان در نيوزيلند رد شده باشد.
در حالی که شخصی که درخواست خود را قبل از
تصميم گيری نهايی پس بگيرد ميتواند تقاضای ويزا
در نيوزيلند داشته باشد.

کميساريای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان
()UNHCR
 UNHCRدر استراليا به عنوان يک سازمان ناظر بر
نحوە تصميم گيری در مورد درخواستهای پناهندگی
ٔ
در نيوزيلند عمل مينمايد .شما ميتوانيد اطالعات
بيشتری درمورد  UNHCRرا از وبسايت آن
 www.unhcr.orgبدست بياوريد.

کنسل شدن وضعيت پناهندگی و يا حمايت
اگر مشخص شود که شما با دادن اطالعات غلط
و يا ارائۀ مدارک جعلی موفق به گرفتن پناهندگی
شده ايد  RSBميتواند وضعيت پناهندگی و يا
حمايت شما را کنسل کند.

ً
دقيقا دارای همان چهار
روند کنسل شدن پناهندگی
مرحله ای است که در باال برای تصميم گيری در مورد
درخواستهای پناهندگی در  RSBذکر شد.

اگر وضعيت پناهندگی و يا حمايت شما کنسل
گردد حقوق شما در رابطه با درخواست تجديد
بازە زمانی آن به شما گفته
نظر در تصميم  RPOو ٔ
ً
عموما کنسل شدن وضعيت پناهندگی و
خواهد شد.
حمايت ميتواند در  Tribunalمورد بررسی مجدد
قرار بگيرد.
در بعضی موارد خاص  RPOميتواند ديگر شما را
به عنوان پناهنده و يا شخص حمايت شده نشناسد
(اگر اعطای پناهندگی و يا حمايت ديگر ضروری و يا
توجيه پذير نباشد) .در چنين شرايطی روندی مانند
روند کنسل شدن وضعيت پناهندگی و يا حمايت
طی خواهد شد.

11

تقاضای پناهندگی و حمايت در نيوزيلند

12

 6.2تقاضاهای پناهندگی و حمايت متعاقب
تقاضاهای پناهندگی و حمايت بعدی اشاره به
وضعيتی دارند که تقاضای پناهندگی يا تجديد
نظر شخص توسط  RSBو يا  Tribunalرد شده و
آن شخص تقاضای پناهندگی و حمايت جديدی را
ارائه ميدهد.
برای اينکه به درخواست متعاقب پناهندگی شما
رسيدگی شود اين درخواست بايد شرايط خاصی را
دارا باشد PRO .بايد اطمينان حاصل کند که:

› وضعيت و شرايط مربوط به پناهندگی از زمان
تسليم درخواست قبلی به نحو قابل مالحظه ای
تغيير کرده؛ و
› این تغییر شرایط در یک یا چند مورد:

 توسط پناهجو اقدامی با حسن نیت بوده و قصد پناهجو ،ایجاد شرایط ساختگی برایگرفتن پناهنگی و حمایت نمی باشد.

 PROميتواند از بررسی درخواستهای پناهندگی
متعاقب امتناع کند اگر اطمينان حاصل کرده باشد
که درخواست:
› به صورت آشکارا بی اساس است يا حالت
سؤاستفاده دارد؛ يا

› درخواستهای قبلی (و متعاقب) را تکرار ميکند.

تقاضای پناهندگی و حمايت در نيوزيلند

 .3حقوق و مسؤليتهای
متقاضيان پناهندگی
 1.3حقوق شما
شما به عنوان يک پناهنده در نيوزيلند حقوق زير را
دارا ميباشيد:
› حق باقی ماندن در نيوزيلند تا زمانی که
تصميم گيری نهايی راجع به درخواست شما
انجام شود.
› حق رفتار عادالنه با شما بدون توجه به
نژاد ،جنسيت ،سن ،مذهب ،گرايش جنسی
يا معلوليت.

› حق اينکه درخواست شما به دقت و عادالنه
مورد بررسی قرار گيرد

مشاورە حقوقی داشته
› حق اينکه نماينده و
ٔ
باشيد .کمک حقوقی رايگان ممکن است که
برای شما در دسترس باشد (بستگی به پرونده
دارد) .برای اطالعات بيشتر به بخش نمايندگی
مراجعه نماييد.
ً
(لطفا
› حق دسترسی به خدمات پزشکی دولتی
توجه داشته باشيد که همۀ افراد در نيوزيلند
بايد برای ديدن دکتر پول پرداخت کنند ،فقط
اطفال زير شش ( )6سال به صورت رايگان
ويزيت ميشوند).
› حق اينکه دين و مذهب خود را داشته باشيد
› حق اينکه مدارک هويت برايتان صادر
گردد (چنانچه مدارک هويت و مسافرت
معتبر نداريد).

اگر برای شما ويزای کاری صادر گردد شما اين حق
را داريد که:

› کار درآمد دار داشته باشيد (برای اطالعات
بيشتر راجع به حقوق کاری به سايت
 http://mbie.govt.nz/مراجعه نموده و به
صفحۀ “روابط کاری و کارگری” مراجعه نماييد).

اگر برای شما ويزا صادر شده باشد (اعم از ويزای
کاری ،توريستی و يا تحصيلی) شما اين حق را
داريد که:
› به کمک مالی از طرف تامين اجتماعی
( )Work and Incomeدر صورت واجد
شرايط بودن دسترسی داشته باشيد (برای
اطمينان از واجد شرايط بودن برای کمک
مالی به شعبۀ محلی تامين اجتماعی خود
مراجعه نماييد)

› آزادی تشکیل انجمن داشته باشيد

› آزادی جا به جا شدن در نيوزيلند داشته باشيد
› به مدرسه برويد.

برای اطالعات بيشتر به بروشور خدمات پناهندگان
مراجعه نماييد.

 2.3مسؤليتهای شما
شما به عنوان يک پناهنده در نيوزيلند مسؤليتهای
زير را دارا ميباشيد:

› با حسن نيت عمل کنيد ،با  RSBهمکاری کنيد و
حقيقت را بگوييد .دادن اطالعات غلط به PRO
جرم تلقی ميگردد.
› اطالعات مربوط به تشخيص هويت
(بيومتريک) خود را در صورت درخواست PRO
در اختيار ما قرار دهيد
› با  PROمسؤل پرونده ،يا وکيل خود (در
صورتی که وکيل داريد) در تماس بمانيد و تمام
وقتهای مالقات خود را به ياد داشته باشيد و
در صورتی که نميتوانيد به مصاحبه بياييد به
 PROاطالع بدهيد.

› آدرس فعلی خود را به  RSBبدهيد و در صورت
پروندە خود به RSB
تغيير آن در حين بررسی
ٔ
اطالع دهيد
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› تمام اطالعات ،مدارک و شواهدی که ميخواهيد
پروندە شما مورد بررسی قرار گيرند
در بررسی
ٔ
را در اختيار ما قرار دهيد

› اطمينان حاصل کنيد که در حين بررسی پرونده
(در صورت داشتن ويزا) ويزای شما معتبر است.
برای انجام اين کار شما ميتوانيد به نزديکترين
ادارە مهاجرت نيوزيلند مراجعه
شعبۀ ويزای
ٔ
نماييد .برای اطالعات بيشتر لطفا با مرکز
ادارە مهاجرت به شماره تلفن
ارتباطی
ٔ
شمارە
( (09) 914 4100آکلند) و يا به
ٔ
( 0508 55 88 55ساير قسمتهای نيوزيلند)
تماس حاصل نماييد و يا به وبسايت
www.immigration.govt.nz
مراجعه نماييد.

› از قوانين اطاعت کنيد ،اين قوانين شامل
احترام به حقوق ديگران در مورد آزادی دين و
عدم تبعيض است.

› اگر فرزندانتان در نيوزيلند هستند از آنان
مراقبت کنيد برای مثال در نيوزيلند يک
شخص بالغ بايد همواره کودکان زير  14سال را
مواظبت کند و افراد بين  6تا  16سال بايد به
مدرسه بروند
› در صورتی که در خواست پناهندگی شما و در
خواست تجديد نظر رد شود نيوزيلند را ترک
کنيد .همپنين توجه داشته باشيد که در نهايت
اگر مشخص گردد که شما پناهنده و يا شخص
مورد حمايت نيستيد شما ديگر واجد شرايط
دريافت خدمات درمانی يارانه ای در نيوزيلند
نخواهيد بود.
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واژه نامه
متقاضی پناهندگی :شخصی که ادعا ميکند پناهنده
و يا شخص مورد حمايت است ولی هنوز در مورد
ادعای وی تصميم گيری نشده است.
پناهند ٔە کنوانسيونی :شخصی که به عنوان پناهنده
شناخته شده است .پناهنده کسی است که به خاطر
داشتن ترس موجه از مورد آزار و اذيت قرار گرفتن
به خاطر داليل نژادی ،دينی ،مليتی ،عضويت در يک
عقيدە سياسی خاص
گروه اجتماعی و يا داشتن
ٔ
در بيرون از کشور محل مليت خود به سر ميبرد و
نميتواند و يا به خاطر چنين ترسی نميخواهد خود
را زير پوشش محافظت آن کشور قرار دهد.
شخص مورد حمايت :شخصی که واجد شرايط
پناهندگی نميباشد ولی دالیل قابل توجهی برای باور
اين وجود دارد که اين شخص در صورت اخراج از
نيوزيلند در معرض خطر سلب خودسرانۀ حيات،
شکنجه يا رفتار بی رحمانه ،غيرانسانی و
اهانت آميز و يا مجازات قرار خواهد گرفت.
اين شخص همچنين نمی تواند به محفاظت معنی
دار در داخل کشور خود و يا کشور محل سکونت
سابق خويش دسترسی پيدا کند.
پناهند ٔە سهميه ای:شخصی که قبل از ورود به
نيوزيلند توسط کميساريای عالی سازمان ملل در
امور پناهندگان به عنوان پناهنده شناخته شده
است .اين سهميه شامل متقاضيان سهميۀ الحاق
مجدد خانوادگی پناهندگان نيز ميگردد .اين افراد
کسانی هستند که معموال به عنوان پناهنده شناخته
نشده اند ولی در وضعيت “مشابه پناهندگی” به
سر ميبرند و يک ضامن متقاضی مستقر شدن آنها
در نيوزيلند است .ضامن بايد توسط کميساريای
عالی سازمان ملل در امور پناهندگان به عنوان
پناهنده شناخته شده باشد و ويزای اقامت دائم
نيوزيلند را از طريق سهميۀ پناهندگی دريافت کرده
خانوادە درجه
باشد .شخص مورد نظر بايد جزو
ٔ
اول ضامن بوده و بايد در تقاضای اوليۀ ضامن
جهت اقامت دائم قيد گرديده باشد .ضامن بايد در
نيوزيلند زندگی کرده و الزامات شخصيتی مورد نياز
را دارا باشد.

نماينده:شخصی که ميتواند راجع به قوانين مربوط
به درخواست پناهندگی شما به شما مشاوره بدهد و
به شما در مراوده با  INZکمک کند .اين شخص بايد
يک وکيل ( شخصی که پروانه معتبر وکالت صادر
شده از طرف کانون وکالی نيوزيلند را داراست)
يا يک مشاور امور مهاجرت (که گواهينامه خود را
از سازمان مشاوران امور مهاجرت دريافت کرده
باشد) باشد.
ليگال ايد :يک بودجۀ دولتی برای ارائه خدمات
حقوقی به افرادی که توان مالی استخدام وکيل
را ندارند.
اطالعات بيومتريک :يک عکس از تمام يا بخشی از
سر و شانه های شخص ،اثر انگشتان شخص ،اسکن
عنبيۀ چشم.
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ارتباط با ما
شعبه پناهندگی ادار ٔە مهاجرت

محکمه مهاجرت و حمايت

آدرس:
,Level 12, 280 Queen Street
Auckland CBD
آدرس پستی:
PO Box 90533, Victoria Street,
Auckland 1142, DX CX10074

آدرس:
,Chorus House, Level 1
,Federal Street, Auckland 1010 41

تلفن09 928 2236 :
فکس09 914 5298 :
ایمیلRSB@mbie.govt.nz :
وبسایتwww.immigration.govt.nz/ :
branch/RSBHome/

ادار ٔە مهاجرت نيوزيلند
ادارە مهاجرت
مرکز ارتباطی
ٔ
تلفن (در آکلند)09 914 4100 :
تلفن (در بقيۀ بخشهای نيوزيلند):
0508 55 88 55
وبسایتwww.immigration.govt.nz :

آدرس پستی:
,DXEX 11086, Auckland 1142
New Zealand
تلفن09 914 4299 :
فکس09 914 5263 :
ایمیلIPT@justice.govt.nz :
وبسایتwww.justice.govt.nz/tribunals/ :
immigration-protection-tribunal

کميساريای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان
مامور حقوقی
دفتر منطقه ای  UNHCRبرای استراليا ،نيوزيلند،
پاپوا و گينۀ نو ،و اقيانوس آرام جنوبی
14 Kendall Lane,
New Acton, ACT 2601,
Australia
تلفن0061 2 6281 9100 :
فکس0061 2 6247 2933 :
وبسایتwww.unhcr.org :
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