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 شکنجه منع کنوانسيون و اخراج، منع پناهندگی، درباره اطالعات

 
 چيست؟ شکنجه منع کنوانسيون تحت يتحما و اخراج، منع پناهندگی،

 
 که است افرادی برای اخراج يا شدن پورت دی از آزادی مختلف شيوه سه شکنجه منع کنوانسيون تحت حمايت و اخراج، منع پناهندگی،

 .دارند را خود خاص مزايای و شرايط آزادی های شيوه اين از يک هر .هراسند می خود وطن به بازگشت از
 

 پناهندگی
 
  .هراسند می خود وطن به بازگشت از که است افرادی برای آزادی نوع يک اهندگیپن
 
 بالفاصله و ،خواهيد بود دائم اقامت ، شما حائزشرايطپناهندگی اعطای تاريخ از بعد سال يک از د،نماي طااع گیپناهند شمابه  قاضی اگر
 .شويد آمريکا تبعه دتواني می نهايت در .شود می ارائه کار مجوز و سفر مدارک شما به
 

 :کنيد انتخاب را ذيل های گزينه تمام بتوانيد بايد پناهندگی، تقاضای برای
 
 دهيدب تقاضا ساله يک موعد عرض در. 

o يا بدهيد، تقاضا آمريکا به خود ورود آخرين از سال يک مدتعرض  در بايد 
o بدهيد تقاضا ذيل شرايط اثبات از پس معقولی مدت در بايد: 

 مثال، عنوان به( نبوديد شرايط واجد قبًال حاليکه در شويد پناهندگی مشمول است شده باعث که طشراي تغيير 
 يا ،)دارد خصومت شما مذهب با و است آمده کار سر بر شما کشور در جديدی دولت

 عنوان به( بدهيد تقاضا آمريکا در خود اقامت سال اولين مدت طی در نتوانيد است شده باعث که خاص شرايط 
 ).ايد شده آمريکا وارد همراه بدونصغير  کودک يک عنوان به شما مثال،

 
 قرار اذيت و آزار مورد گذشته در که کنيد ثابت بايد .هراسيد می آينده در ديدن آزار از يا/و ايد، گرفته قرار آزار مورد گذشته در 

 ذيل موارد .بگيريد قرار شکنجه و آزار وردم وطن به بازگشت صورت در که دارد احتمال %10 حداقل اينکه يا ايد، گرفته
 :هستند شکنجه و آزار از هايی نمونه

o جدی، جسمی آسيب 
o آزار، برای تالش يا جدی تهديد 
o اجباری، روانی يا پزشکی درمان 
o دولت، يا پليس توسط خشن حد از بيش مجازات 
o يا اقتصادی، شديد آزار و تبعيض 
o شديد جنايی سرقت يا اخاذی. 

 
 به اذيت و آزار که کنيد ثابت بايد شما .باشد محافظتی زمينه پنج اين از يکی دليل به بايد هراسيد می آن از که ای شکنجه و آزار 

 :بود خواهد يا است بوده ذيل موارد دليل
o قوميت، يا نژاد 
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o ،مذهب 
o مليت 
o يا سياسی، عقيده 
o خاص اجتماعی گروه يک در عضويت 

 
 گروهی يا دولت که کنيد ثابت بايد .کند کمک شما به خواهد نمی يا تواند نمی يا ،است شما اذيت و آزار مسئول شما وطن دولت 

 .کرد خواهند يا اند کرده تحميل شما به را اذيت و آزار اين نيست، آنها کنترل به مايل يا قادر دولت که
 
 برای توانيد نمی ايد، شده کوممح وخيم جنايت ارتکاب به اگر .ايد نشده مرتکب را "ای ويژه جدی جرم" يا وخيم جنايت شما 

 محسوب وخيم های جنايت که هايی جرم درباره اطالعات کسب جهت .کنيد رجوع اخراج منع بخش به( .بدهيد تقاضا پناهندگی
 .)کنيد رجوع "بازداشتی مهاجران راهنمای" به شوند، می

 
 داريد را پناهندگی افتدري استحقاق خود، خوب اخالقی شخصيت دليل به که دهيد نشان توانيد می شما. 
 
 
 اخراج منع
 

 بدست آمريکا در را چندانی حقوق آن دريافت با و است، دشوارتر پناهندگی دريافت از )WOR( اخراج منع دريافت
  .آورد نخواهيد

 
WOR شده صادر شما اخراج حکم اصل در عوض، در .کند نمی آمريکا تابعيت يا دائم اقامت واجدشرايط را شما 
 ممکن حال، اين با .گرداند بازنمی هراسيد، می آنجا در اذيت و آزار از که خود کشور به را شما آمريکا اما است،
 اگر آزادی، اين دريافت از پس .شويد فرستادهارتباطی داشته باشيد،  آنبا  ممکن است که ثالث کشور يک به است

  .بازگرديد آمريکا به توانيد نمی ديگر کنيد، ترک را آمريکا
 
 دولت اينکه مگر شد نخواهيد اخراج کشور از و کنيد، دريافت آمريکا در کار مجوز توانيد می WOR داشتن اب

 .ندارد وجود وطن در شما اذيت و آزار احتمال ديگر که کند ثابت و بازبينی را شما پرونده
 

 نه توانيد می همچنين .دبدهي تقاضا WOR دريافت برای توانيد می باشيد، شده مرتکب را بزرگی جنايت اگر حتی
 از شما که دريابد قاضی اگر نهايت، در .بدهيد تقاضا زمانی هر در بلکه آمريکا در اقامت سال اولين در فقط

 دريافت استحقاق که کنيد ثابت وی به نيست نيازی و کند اعطا را WOR شما به بايد هستيد، برخوردار ذيل شرايط
WOR داريد را. 

 
 :کنيد انتخاب را ذيل های گزينه تمام بتوانيد بايد ،WOR تقاضای برای
 
 مورد خود وطن به بازگشت صورت در دارد احتمال %50 حداقل که کنيد ثابت بايد .است زياد آينده در شما اذيت و آزار احتمال 

 :هستند شکنجه و آزار از هايی نمونه ذيل موارد .بگيريد قرار آزار و اذيت
o جدی، جسمی آسيب 
o آزار برای تالش يا جدی تهديد ، 
o اجباری، روانی يا پزشکی درمان 
o دولت، يا پليس توسط خشن حد از بيش مجازات 
o يا اقتصادی، شديد آزار و تبعيض 
o شديد جنايی سرقت يا اخاذی. 

 
 به اذيت و آزار که کنيد ثابت بايد شما .باشد محافظتی زمينه پنج اين از يکی دليل به بايد هراسيد می آن از که ای شکنجه و آزار 

 :بود خواهد يا است بوده ذيل موارد دليل
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o قوميت، يا نژاد 
o ،مذهب 
o مليت 
o يا سياسی، عقيده 
o خاص اجتماعی گروه يک در عضويت 

 
 گروهی يا دولت که کنيد ثابت بايد .کند کمک شما به خواهد نمی يا تواند نمی يا است، شما اذيت و آزار مسئول شما وطن دولت 

 .کرد خواهند يا اند کرده تحميل شما به را اذيت و آزار اين نيست، آنها کنترل هب مايل يا قادر دولت که
 
 "حبس سال 5 و بزرگ جنايت ارتکاب به اگر .ايد نداده قرار اذيت و آزار مورد را ديگران و نشده مرتکب "ای ويژه جدی جرم 

 .نباشيد WOR دريافت واجدشرايط دارد لااحتم ،ايد داشته دست موادمخدر قاچاق در يا يا ،ايد شده محکوم بيشتر يا

 
 

 شکنجه منع کنوانسيون
 

 زياد وطن به بازگشت صورت در شما شکنجه احتمال آن در که است مدرکی ارائه مستلزم )CAT( شکنجه منع کنوانسيون تحت حمايت
 يا پناهندگی برخالف ."شود ديدیش رنج يا درد باعث" که "غيرانسانی و رحمانه بی مجازات افراطی شکل" از عبارتست شکنجه .باشد

WOR، حمايت تقاضای برای جنايی موانع CAT ندارد وجود. 
 
 مگر دارد بازمی خود وطن به بازگشت از را شما و است، اخراج منع از ديگری شکل نوع اولين .دارند وجود CAT حمايت نوع دو

 و دارد نام اخراج در تاخير دوم نوع .ندارد وجود وطن در شما جهشکن احتمال ديگر که کند ثابت و بازبينی را شما پرونده دولت اينکه
 و سريعتر توان می را آن باشد، نداشته وجود وی وطن در فرد شکنجه احتمال ديگر اگر .رود می شمار به آزادی تر موقتی نوع

 باشد، خطرناک جامعه برای است کرده دريافت را CAT تحت تاخير با اخراج که فردی اگر عالوه، به کرد فسخ اخراج منع از تر  راحت
DHS کند بازداشت را وی تواند می.  

 

 بدهم؟ تقاضا CAT يا/و WOR پناهندگی، برای توانم می چگونه
 
 :کنيد ارسال را ذيل موارد بايد شما
 

 فرم I‐589 )پناهندگی، برای تقاضانامه WOR يا/و CAT( 
 
 آزارهای از شما ترس دليل يا/و است شده وارد شما به که گذشته های تاذي و آزار درباره توضيحاتی آن در که اعالميه يک 

 درباره توضيحاتی بايد دهيد، می تقاضا آمريکا به خود ورود از سال يک گذشت از بعد اگر .دهيد ارائه می قاضی به آينده
 اول سال يک در روندهپ تشکيل از را شما که خاصی شرايط يا شويد پناهندگی مشمول اند شده باعث که شرايط تغيير

 .بدهيد ارائه را توضيحاتی اند، بازداشته
 
 دهيد ارائه را ذيل موارد قبيل از تکميلی مدرک گونه هر بايد شما اعالميه، و نامه تقاضا بر عالوه: 

o داي شده متحمل وطن در شما، شبيه افرادی يا ،شما که اذيتی و آزار که موثق منابع از خبری های مقاله يا ها نامه 
 .دهد می توضيح را

o جسمی آزار دهنده نشان های عکس يا بيمارستان سوابق يا پليس گزارشات 
o خانواده و دوستان حمايت های نامه 
o ايد شده آمريکا وارد که زمانی مدرک 
o غيره و گذرنامه، شناسنامه،( شناسايی مدارک( 
o کاری سوابق 
o تحصيلی سوابق 
o گذشته مالياتی های اظهارنامه از هايی نسخه 
o مذهبی سازمان يا انجمن يک در عضويت مدرک 
o حيثيت اعاده های تالش مدرک جرم، ارتکاب به محکوميت صورت در 
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 .بود خواهد تر مستحکم شما پرونده باشد، بيشتر شما مدارک هرچقدر
 
 اختيار در را مدارک صلا .کنيد تهيه نسخه دو آنها تمام از تکميلی، مدارک دريافت و اظهارنامه، نوشتن تقاضانامه، تکميل محض به

 .داريد نگه خود نزد را ديگر نسخه و بدهيد دولت به را نسخه يک دهيد، قرار دادگاه
 


