
فرانسھ
افغانستاندربحرانتأثیرتحتوھستندحقوقیکمکدنبالبھکھافرادیبرایراکلیدیاطالعاتاطالعات،برگھاین

کندمیارائھاند،گرفتھقرار .

این شامل افرادی می شود کھ در حال حاضر:

در فرانسھ درخواست پناھندگی/حمایت کرده اند؛.1
در افغانستان (یا کشور دیگری) است، می خواھد بھ فرانسھ نقل مکان کند..2

این اطالعات توسط مجموعھ ای از بازیگران حقوقی برای حمایت از نیازھای قانونی ناشی از بحران در افغانستان
جمع آوری شده است. اگر بھ روزرسانی ھا یا منابعی دارید کھ می خواھید شامل شود، لطفاً با:

grfpledge@pilnet.orgبگیرید.تماس

PILnet، APNOR، APRRN،وAMERAشمااگرامانیستند،مستقیمارجاعیاقانونیھایکمکارائھبھقادر
ھایکمکدھندگانارائھلیستلطفاًدارید،نیازحقوقیکمکبھکھھستیدتابعیتبدونفردیامھاجرپناھجو،یک

مورددررابیشترجزئیاتمی توانیدتماس،اطالعاتبرعالوهببینید.پاییندرراآنھاتماسجزئیاتومحلیحقوقی
UNHCRکشوریصفحاتپوششتحتکشورھایدرمحلیحقوقیھایکمکدھندگانارائھ Helpحقوقیا

AMERAدریابیدتبعید،در.

ھستندفرانسھدرقبلازافرادیکھ

درراخودھایگزینھبھمربوطاطالعاتتوانندمیکنند،پناھندگیدرخواستخواھندمیوھستندفرانسھدرکھافرادی
اینجا بیابند:

درخواست پناھندگی●
oفرانسھتابعیتبدونافرادوپناھندگانازحمایتدفترتوسطپناھندگیوضعیتبرایھادرخواستفرانسھدر

)OFPRA(پناھندگیملیدادگاهتصمیماتازنظرتجدیددرخواستشود.میتعیین)CNDA،(راهآخرین
حل و پناھندگی متمرکز است.

oپناھجویانبرایپذیرشساختاریکبابایدنخستدر)SPADA:تماسپناھجویان)برایپذیرشساختاراولین
روبروتماسیکبرایوآورددستبھراالزممدارکبھمربوطاطالعاتتوانمیسپسکرد.برقرار

)GUDA:(فرمانداردفتردرپناھجویان)برایواحدپنجرهprefecture(بھوابستھوقلمروصالحیتدارای
ادرس پناھنده قرار مالقات گذاشت.

oصادرپناھندگیدرخواستسرتفیکیتفرمانداری،بھنیازموردمدارکارائھوپناھجوعنوانبھنامثبتازپس
می شود.

oباشمامالقاتقرارھنگامGUDAادارهنمایندهیکفرمانداری،بھشماپناھندگیدرخواستثبتازپسو
میکند.ارزیابیپذیرشمورددرراشماخاصنیازھای)OFII(ادغامومھاجرت

oطریقازروز21ظرفوکردهتکمیلراآنبایدکھدھدمیشمابھپناھندگیدرخواستفرمیکفرمانداری
یک(کھشخصیمصاحبھبرایاحضاریھیکشمابرایOFPRAسپسکنید.ارسالOFPRAبھپست

مرحلھ تعیین کننده و حساس است) ارسال می کند و پس از آن تصمیم گرفتھ خواھد شد.
oبھرانظرتجدیددرخواستتوانمیگیریتصمیمازپسماهیکمنفی،تصمیمیکوجودصورتدرCNDA
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ارائھ کرد. شما باید وکیلی استخدام کنید کھ در صورت درخواست بھ موقع، بتواند با کمک حقوقی مداخلھ کند.
oمراجعھزیرمنبعبھلطفاًکند،میخالصھراپناھندگیمراحلکھفرانسویزبانبھمفیدنموداریکداشتنبرای

.کنید
oاینجا بیابید.کامل روند پناھندگی را می توانید دربھ زبان انگلیسی، با جزئیاترسمی و دقیقراھنماییک
oبھکمکھایانجمنمھمترینازیکیتوسطکھ.یافتاینجادرتوانمیرادیگریدقیقبسیارراھنمای

پناھندگان ساختھ شده است و ممکن است اطالعات واقع بینانھ تری نسبت بھ راھنمای " رسمی" داشتھ باشد.
oاتحادیھسازمشکلقوانینمورددرویژهبھپروسیجرمورددربیشتریاطالعاتشودمیتوصیھشدتبھ

این.بیابیداینجادرتوانیدمیرادشوارفرآینداینمورددردقیقاطالعاتکنید.آوری"جمعIIIدوبلین"اروپا
کھشودمرتبط)(یااروپااتحادیھکشورھایازدیگریکیبھپناھجویاناخراجبھمنجرمی تواندپروسیجر

صالحیت آن را دارند و در صورت رد پناھندگی، بھ افغانستان بازگردند.

حفاظت فرعی●
oطریقازموارداینشود."فرعیحفاظت"دریافتبھمنجرتواندمینیزھادرخواستازبرخیفرانسھدر

دھدمیاجازهپناھندگانبھفرعیحفاظتشود.میتعییناستمعمولیپناھندگیدرخواستکھایرویھھمان
کھ یک تا چھار سال حفاظت قابل تجدید در فرانسھ بدست آورند.

.برای راھنمایی در مورد فرآیند درخواست، لطفاً بھ بخش "کمک حقوقی رایگان" در پائین مراجعھ کنید

کنندمکاننقلفرانسھبھخواھندمیکھخطرمعرضدرافرادی

اتباع افغانی کھ در حال حاضر در معرض خطر ھستند می توانند درخواست ویزا برای پناھندگی کنند.

oویبسایتدربایدویزادرخواستFrance-visasشود.آغاز
توجھ: اصطالح " درخواست ویزا برای پناھندگی" توسط این پلتفرم پیشنھاد نشده است، الزم است دلیل دیگری

مانند "نصب خانوادگی یا خصوصی" ذکر شود.
o:سپس درخواست ھای ویزا برای پناھندگی باید بھ ایمیل آدرس زیر ارسال شود

oایران:مقیممتقاضیبرایafghans-visas.teheran@diplomatie.gouv.fr
o:برایی متقاضی مقیم پاکستان

afghans-visas-asile.islamabad-amba@diplomatie.gouv.fr
o:در ایمیل، اطالعات و مدارک زیر باید ضمیمھ شود

oکاپی پاسپورت تمامی اعضای خانواده؛
oکاپی تذکره و ترجمھ سوگندنامھ آنھا؛
oکارت تولد، نکاح خط دفتر ثبت خانواده و ترجمھ سوگندنامھ آنھا؛
oاطالعات تماس واتساپ متقاضی اصلی؛
oایمیل آدرس تماس؛
oقرارداد کاری؛
oوآزارشواھدترس،ازدقیقبیانیھپناھندگی:برایویزادرخواستازپشتیبانیبرایدیگریمدرکھر

شکنجھ؛
oبرای ضامن در فرانسھ (فردی کھ پذیرش و اسکان خانواده را تضمین می کند)؛
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کاپی تذکره؛▪

اثبات آدرس؛▪

اعالمیھ پذیرش و اسکان، در حالت ایده آل سرتفیکیت رسمی از شاروالی؛▪

شماره تلفن؛▪

ایمیل آدرس.▪

oبا برگشت ایمیل، سفارت پرسشنامھ ای ارسال می کند تا پر گردیده و فرستاده شود؛
oمصاحبھاینشود.میپیشنھاددرخواستپذیرشازقبلمصاحبھبرایمالقاتیقرارکامل،فایلدریافتازپس

حضوری در بخش ویزای سفارت فرانسھ در ایران انجام خواھد شد؛
o:بھراشکنجھوآزارازترسامکانحدتااستضروریبنابرایناست.سختبسیارویزاایندریافتتوجھ

تفصیل و منبع ذکر کنید، و حامیانی پیدا کنید کھ بتوانند این خطرات را تأیید کنند.

برای راھنمایی در مورد فرآیند درخواست، لطفاً بھ بخش "کمک حقوقی رایگان" در پائین مراجعھ کنید.

کنندمکاننقلفرانسھبھخانوادگیپیوندھایباخواھندمیکھافرادی

نقلخواھندمیودارندفرانسھدرخانوادهاعضایھستند،کشورھا)سایر(یاافغانستاندرحاضرحالدرکھافرادی
:مکان کنند

سفارتبھبایدھستندفرانسھویزایاخذبھمایلکھھاییافغاناست،بستھحاضرحالدرافغانستانسفارتکھآنجاییاز
فرانسھ در ایران یا پاکستان مراجعھ کنند.

درخواست ویزا برای الحاق مجدد خانواده●
oفرانسھبھآنھاورودازقبلکھراخودخانوادهدارندحقاند،کردهدریافتپناھندگیفرانسھدرکھافرادی

تشکیل داده است و در خارج از کشور است، بیاورند.
o:اعضای خانواده واجد شرایط عبارتند از

برای یک بزرگسال محافظت شده در فرانسھ: ھمسر و فرزندان صغیر مجرد وی.▪

oحسابیککردنبازمستلزمفرآیندایندرمرحلھاولینفرانسھ:حمایتتحتقانونیسنزیرکودکیکبرای
France-Visas portalثبتاست.اوکوچکبرادرھایوخواھرووالدینبرایویزادرخواستثبتبرای

نفر)ھربراینامثبت(یکھستندفرانسھبھورودبھمایلکھخانوادهاعضاییکھرشاملویزایدرخواست
است.

oمالقاتقرارزیرآدرسبھایمیلفرستادنطریقازاقامتمحلکشوردردرخواستارسالبرایبایدسپس
بگیرد:

iran.apptfrance@vfshelpline.comایران:برای▪

afg-ofpra.fra@aeg.com.pkپاکستان:برای▪

o:این ایمیل باید بھ زبان انگلیسی نوشتھ شده و حاوی اطالعات زیر باشد
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تخلص:▪

نام:▪

FRA1فرانسھ:ویزایشماره▪

OFPRAفایلمرجعشماره▪

P0پاسپورت:شماره▪

تاریخ انقضای پاسپورت:▪

جنسیت:▪

تاریخ تولد:▪

نوع ویزا: الحاق خانواده▪

شماره تلفن:▪

ایمیل:▪

oبعد متقاضیان بھ تاریخ دعوت بھ مرکز ویزا مراجعھ می کنند تا درخواست خود را ارسال کنند؛
oپناھندهھایخانوادهدفترازاینامھفرانسھ،درخانوادهشدهمحافظتعضوسپس)BFR: Bureau des

families de réfugié(مطمئنکندمیدریافتفرانسھدرخودپستیآدرسبھ)درشدهثبتآدرسکھشوید
OFPRAاست)؛درست

oزمانی کھ سفارت آماده تصمیم برای دریافت از مرکز ویزا شد، ایمیلی ارسال می کند؛
o؛اینجا یافتراھنمای بیشتر و دقیق در مورد فرآیند را می توان در
oبگیرید،کمکبرنامھاینمورددردارد،اختصاصپناھندگیبھمربوطمسائلبھکھانجمنیباتماسباتوانیدمی

و اطالعات تماس آن را می توانید در پائین بیابید.
درخواست ویزا برای اتحاد خانواده●

oخانوادهخاصاعضایتوسطخاصشرایطتحتاستممکنھستندفرانسھدراقامتمجوزدارایکھافرادی
ایناند.کردهازدواجفرانسھدرحمایتدریافتازپسکھباشدپناھندگانیشاملاستممکناینبپیوندند.

Familyبھ:بیشتر،اطالعاتبرایشود.آغازOFIIبابایدپروسیجر reunion - Ofiiکنیدمراجعھ

برای راھنمایی در مورد فرآیند درخواست، لطفاً بھ بخش "کمک حقوقی رایگان" در زیر مراجعھ کنید.

رایگانحقوقیکمک

:سازمان ھا یا ارائھ دھندگان خدمات حقوقی زیر می توانند با کمک حقوقی رایگان حمایت کنند

●GISTI
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oرامنابعازمختلفیانواعوکمککھاستبزرگخصوصیھایانجمنازیکیاین:تخصصیاخدماتانواع
برای پناھجویان ارائھ می دھد.

o:ندارد.معیارھای ارجاع
oسایتوب:http://www.gisti.org/
o:بھمی توانداگرچھمی کند،کارپستطریقازعمدتاًانجمنکھمی رسدنظربھکدام،ھیچحاضرحالدرایمیل

آنھاباتلفنطریقازشودمیتوصیھبیشترفوریھایدرخواستبرایدھد.پاسخدقیقبسیارحقوقیسؤاالت
تماس بگیرید.

o33184609026+:تماسشماره
oظھر،ازبعد۶:٠٠تاظھرازبعد٣:٠٠ساعتازجمعھتادوشنبھتلفن)بودندسترس(درکاری:ساعت

ظھر.ازبعد١٢:٠٠تاظھرازقبل١٠:٠٠ساعتازھاجمعھوھاچھارشنبھ

چندین سازمان رسماً برای کمک در فرآیند مصاحبھ پناھندگی تدارک دیده شده اند●
oھمراھیدرخواستدورهطولدرفرانسھدرراپناھجویانتوانندمیھاانجمناین:تخصصیاخدماتانواع

کنند و می توانند مستقیماً در مراحل مختلف روند بھ آنھا کمک کنند.
oدرمصاحبھطولدرویژهبھراخودتجربھبااعضاییاوکالکمکتوانندمیمشخصطوربھھاانجمناین

کنید).مراجعھباالدرپناھندگیدرخواستروند(بھدھندارائھOFPRAمقابل
o:فرد باید پناھجو باشد.معیارھای ارجاع
o:اینجاستلیست کاملوب سایت.

مفیدمنابعسایر

WATIZATراھنمای●
شوند:میفرانسھواردمفیدمخاطبینازبسیاریباکھاستافرادیبرایراھنمایاین

https://watizat.org/guide/.است.موجوددریوپشتوجملھاززبانچندینبھ

OFPRAسایتوب●
امکاننتیجھدرومی کندنظارتپناھندگیدرخواست ھایمراحلاکثربرکھاستآژانسرسمیوب سایتاین

دسترسی بھ چندین راھنمای مفید را فراھم می کند.
oPage d'accueil | OFPRA
oمانندمنابعازرادقیقمعلوماتکھمیشودتوصیھاکیدأموظفینبھوجوداینباGISTIبدستآنوامثال

بیاورند. راھنماھا و اطالعات ارائھ شده در وب سایت مرجع ، اگرچھ مفید است، اما ناقص تلقی می شوند.

ADDEبیگانگانحقوقازدفاعبرایوکال●
ADDEگرفتنبرایتوانندمیزیاداحتمالبھآنھادارند.مھاجرتقانونبھخاصیعالقھکھاستوکالازایشبکھ

وکالدستوربھوابستھ(آنھاکند،کمکCNDAاستینافروندیاپناھندگیروندبھمربوطسؤاالتمورددروکیل،
پاریس ھستند).

oاینجا بیابیداطالعات تماس این انجمن را می توانید در.

●Utopia56
بھراغذایااولیھلوازمسرپناه،مانندعملیھایکمکتواندمیکھاستانجمناینھا،انجمنازبسیاریمیاندر
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مختلفمناطقدرگستردهحضوردھد.ارائھھستند،منابعیاکمکفاقدوفرانسھدرحاضرحالدرکھپناھجویانی
فرانسھ.

oاست.نمودهفھرستداردقرارآندرکھایمنطقھبھنظرخودسایتوبدرراآدرسایمیلچندینانجمن،این
یافت.اینجالیست تماس آنھا را می توانید در

●La Cimade
است.مؤثرواعتمادقابلفعال،بسیارپناھجویانبھکمکمورددرنیزوکنندگانکمکبھخودنوبھبھانجمناین

کمکتاتواندمیآنکمکدامنھپردازد.میمھاجرتکلیقوانینبھھمچنینواستگستردهبسیارآنفعالیتحوزه
حقوقی و اطالعات بھ کمک مستقیم در طول فرآیند درخواست پناھندگی برسد.

oمی دھد.وب سایت، اطالعات تماس خود را نمایشاین صفحھآنھا در

سلب مسئولیت

یکنداردقصدوکندمیتشریحفرانسھمھاجرتوپناھندگیقانونمورددرراکلیدیاطالعاتیاطالعات،برگھاین
مرور کلی ارائھ دھد و نھ جایگزین مشاوره حقوقی در مورد پرونده فردی شود.

[تاریخ]درسازمان][نامتوسطوشدهتھیھ2021اکتبر21درسازمان][نامتوسطپیش نویسکھباشیدداشتھتوجھلطفاً
بررسی شده است.
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http://www.utopia56.com/fr/contacts
https://www.lacimade.org/etre-aide-par-la-cimade/

