
 

Brexit 

 
 تاکنون چه اتفاقی افتاده است؟

 
 انگلیس رسما در 31 ژانویه سال 2020 اتحادیه اروپا را ترک کرد.

 مراحل مهاجرت و پناهندگی در انگلستان تغییر نکرده است.  انگلیس هنوز بخشی از کلیه مراحل مهاجرت و
 پناهندگی اتحادیه اروپا است و باید از تمام قوانین اتحادیه اروپا پیروی کند.

 
 بعد چه اتفاقی می افتاد؟

 انگلیس اکنون در یک دوره انتقال است که قرار است در تاریخ 31 دسامبر 2020 پایان یابد (مگر اینکه تمدید
 شود).  مراحل مهاجرت قبل از 31 دسامبر 2020 تغییر نخواهد کرد ، اما احتماًال بعد از آن تغییر می کنند.  ما

 دقیقًا نمی دانیم چگونه اوضاع هنوز تغییر خواهد کرد.
 

 اطالعات مربوط به پناهندگی و پناهندگان پس از 31 دسامبر 2020
 
و مهاجرت داخلی قوانین دارد: وجود پناهجویان و پناهندگان بر حاکم قانون دو حاضر حال در انگلیس                   در

 سیستم دوبلین اتحادیه اروپا.
 
 پس از 31 دسامبر سال 2020 ، انگلستان دیگر بخشی از سیستم دوبلین نخواهد بود.  این ممکن است به معنای:

oبریتانیا ممکن است نتواند پناهجویان را به اولین کشور اتحادیه اروپا که در آن وارد شده اند بازگرداند 
oکشورهای به پناهجویان بازگشت برای که EURODAC انگشت اثر داده پایگاه به است ممکن                بریتانیا

 دیگر اتحادیه اروپا استفاده می شود ، دسترسی نداشته باشد
oقوانین اتحاد خانواده احتماًال تغییر خواهد کرد 

 
  Brexitاتحاده خانواده پس از

 
سیستم و مهاجرت قوانین دارد: وجود انگلستان در خانواده اتحاد برای مسیر دو حاضر حال در انگلیس                   در
در بود. خواهد پذیر امکان داخلی مهاجرت قوانین طریق از فقط ، Brexit خانواده مجدد اتحاد از پس                    دوبلین.

 حال حاضر ، قوانین مهاجرت محدودتر از سیستم دابلین است.
 
 
توافقنامه این ، حال این با است. اروپا اتحادیه با جدید توافق دنبال به انتقال دوره از پس انگلیس دولت                      احتماًال
در همسایه كودكان كه كند حاصل اطمینان كه است متعهد دولت کرد. نخواهد تکرار را دوبلین                  سیستم
مجدد اتحاد برای تعهدی تاکنون بپیوندند. خانواده اعضاي به انگلیس در توانند مي اروپا اتحادیه                 كشورهاي

 اعضای خانواده بزرگسال وجود ندارد.
 

 قوانین مهاجرت در انگلستان سیستم دوبلین:

به● توانند می سرپرست بی       کودکان
دنبال به که ای خانواده"       "عضو
مهاجرت وضعیت یا است      پناهندگی
دارد اروپا اتحادیه کشور هر در        معتبر

 ، بپیوندند

●18 زیر پناهنده به وابسته       فرزندان
پرواز از قبل زندگی شریک و        سال
در آنها به پیوستن شرایط       واجد

 انگلستان هستند
معنی● این به پرواز" از قبل        "شریک

از عزیمت از قبل پناهنده که        است

___________________________________________________________________

 



 

والدین،● شامل خانواده"     "عضو
یا برادر و خواهر مسئول،       بزرگساالن
گسترده بنابراین است، بستگان      سایر

 تر از قوانین مهاجرت است
پناهندگان● پرواز از بعد یا قبل        شرکای

شرایط واجد سال 18 زیر کودکان        و
 برای پیوستن به آنها هستند

آنها● به که نشده همراهی       فرزندان
از توانند می است شده داده        پناهندگی
آنها به تا کنند حمایت خانواده        اعضای

 بپیوندند
و● ندارد وجود درخواستی هزینه       هیچ

به نسبت بودن شرایط واجد       معیارهای
 قوانین مهاجرت محدودتر هستند

 

بوده رابطه یک در ، خود        کشور
این اثبات به ملزم پناهندگان       است.

 امر هستند
توانند● نمی همراه بدون پناهنده       کودکان

به پیوستن برای خانواده اعضای       از
 آنها در انگلستان حمایت مالی کنند

 
●، وابسته بالغ (بستگان بستگان       سایر

اعضای و فرزندخوانده     فرزندان
به توانند می پرواز) از پس        خانواده
واجد معیارهای اما بیایند      انگلستان
درخواست های هزینه و بودن       شرایط

 برای آنها وجود دارد.
 

 
 حقوق بشر

اروپایی كنوانسیون و 1951 سال پناهندگان كنوانسیون تحت بشر حقوق المللی بین تعهدات به همچنان                 بریتانیا
به بازگشت برای پناهندگان حقوق به احترام به انگلستان که است معنی بدان این بود. خواهد متعهد بشر                    حقوق
خواهد ادامه ، بازگردند بهداشتی های مراقبت و تحصیل حق و کار حق ، اذیت و آزار با آن در که                       کشورهایی

 داد.
 

 این برای شما چه معنا دارد؟
 

نمی دقیقا هنوز ما کند. تغییر 2020 دسامبر 31 از قبل چیزی که است بعید و است نکرده تغییر چیز هیچ                       هنوز
بخشی دیگر انگلستان که دارد وجود احتمال این کرد. خواهد تغییر چگونه انتقال دوره از بعد مراحل که                    دانیم

 از سیستم دوبلین نباشد و قوانین مهاجرت داخلی ممکن است تغییر کند.
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