
 

جویی ھستید کھ بھ رای پناھندگی آیا پناه
 اید؟صادر شده در دادگاه اعتراض کرده

خواھید تجربیات خود از دادگاه آیا می
پناھندگی را برای بھبود روند رسیدگی ب 

ھای پناھندگی در اروپا در درخواست
 ؟اختیار ما بگذارید

 

جویانی ھستیم کھ بخواھند تجربیات ما بھ دنبال پناه 
خود از یکدستی و انصاف در فرآیند رسیدگی بھ 

 استیناف پناھندگی را در اختیار ما قرار دھند.

اگر شرکت در مصاحبھ را بپذیرید، ممکن است از 
ھای شخصی شما در شما درباره تجربیات و دیدگاه

رسیدگی بھ درخواست پناھندگی سوال زمینھ روال 
ھا در قالب طرح پژوھشی پردازش شود. این داده

 خواھد شد.
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فرآیند منصفانھ و یکدست صدور 
 حکم؟

 

نظر از محل کھ پرونده ما، صرف ھمھ ما دوست داریم
ھا و استانداردھای منصفانھ رسیدگی، مشمول روال

یکدست شود. ولی گاھی اوقات اوضاع در مراکز 
یر ھا تاثکند. شاید این تفاوترسیدگی مختلف فرق می

اندکی بر روی نتیجھ رسیدگی داشتھ باشد. ولی اگر 
عوامل تاثیرگذار بر رسیدگی منصفانھ بھ استیناف 
پناھندگی در مراکز یا کشورھای مختلف تفاوت داشتھ 

آفرین شود. این باشد، این وضعیت ممکن است مشکل
طرح پژوھشی بھ بررسی روند رسیدگی بھ اعتراض 
مربوط بھ رای منفی اولیھ در کشورھای مختلف اروپایی 

پردازد تا مشخص شود کھ آیا این روندھا یکدست می
 است یا خیر.

 .ببینید www.asyfair.comا در اطالعات بیشتر ر
 

 شناسیروش
 

ما در حال پایش جلسات استیناف پناھندگی در مراکز 
رسیدگی در فرانسھ، آلمان و بریتانیا ھستیم. ما فرآیند 

ھای مختلف، از جملھ قانونی استیناف و نیز دیدگاه گروه
رسیدگی را بررسی  کارشناسان حقوق، درباره روش

نیم. ککنیم و در این مسیر با افراد ذیربط مصاحبھ میمی
شود، ممکن است آوری میھایی کھ جمعبرخی از داده

ھا را با احتیاط ذخیره ھای حساس باشد. ما این دادهداده
 کنیم.می

 
 مصاحبھ

 

ھایی درباره تجربھ و پرسش ASYFAIRپژوھشگران 
ھای استیناف پناھندگی در اروپا، دیدگاه شما درباره روال

؛ »دوره منتھی بھ دادرسی«؛ »اطالعات پیشینھ«مثالً 
» رویدادھای پس از دادرسی«و » خود جلسھ دادرسی«

مطرح خواھند کرد. ممکن است درباره احساس شما پیش 
فرآیند سوال  از فرآیند استیناف دادرسی و در مدت آن

کنیم. ممکن است بپرسیم کھ چقدر از فرآیند استیناف را 
 اید یا خیر. در موارداید و آیا آن را منصفانھ دانستھفھمیده

ضروری ممکن است درباره مسائل خصوصی و 
شخصی، مانند مذھب یا گرایش جنسی از شما سوال کنیم.  

الیت عباید توجھ داشتھ باشید کھ اگر اطالعات مربوط بھ ف
آور را در اختیار ما قرار دھید، ما -غیرقانونی و زیان

موظف خواھیم بود کھ آن را در اختیار مراجع قانونی 
 ھای احتمالیتوانند بھ پرسشقرار دھیم. پژوھشگران می

 شما پاسخ دھند.

کنند و ضمن پژوھشگران فرآیند قانونی را مختل نمی
یناف رعایت احترام مزاحمتی برای متقاضیان است

 پناھندگی نخواھند داشت.

 

 

       

          
         

        
      

      

        
         

        
       

  

    
 

       
        
         

         

      
       

    
        

       
     

 

 افتد؟می اتفاقی چھ من ھایداده برای

 نامبی بھ ملزم ما پژوھشی، ھایداده از استفاده روند در
 وظایف و عنوان نام، حذف جملھ از ھا،پاسخ کردن
 و ھاشخصیت رویدادھا، اصالح نیز و ھامکان و شغلی
 شرکت توضیحات و تجربیات غیرمعمول ھایجنبھ

 .ھستیم محرمانگی تضمین ھدف با کنندگان

 دلیل ذکر بدون توانندمی زمان ھر در شوندگانمصاحبھ
 در نامبی ھایداده از .شوند خارج پژوھشی طرح از

 شما شخصی ھایداده و شودمی استفاده علمی نشریات
 پردازش »اطالعات از محافظت« جاری قانون طبق
 .شودمی

 

 پژوھشی طرح ھاییافتھ

 منتشر 2019 سال در پژوھشی طرح مقدماتی ھاییافتھ
 طول 2021 سال تا پژوھشی طرح این اجرای .شودمی
 و مشاھدات دقیق بررسی و تحلیل ما، ھدف. کشدمی
 .است 2021 سال تا نھایی گزارش تھیھ

 

ASYFAIR  مستقل پژوھشی طرح بودجھ  شورای« را 
( »اروپا پژوھش  ERC -StG طرح مرجع شماره با ،

 طرح این سرپرستی. کندمی تامین)  677917_2015
(Nick Gill  جیل نیک پروفسور را  رشتھ استادیار ،)

اکستر دانشگاه در انسانی جغرافیای  Exeter)  (بر 
.دارد عھده  
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