
  سوال 8 در یادار نظارت نیگزیجا تعهدات

                                                                                                                                            

 ریمد آکتان، حمزه لیوک. شد االجرا الزم 2022 سپتامبر 14 در یادار نظارت یبرا نیگزیجا تعهدات به مربوط مقررات

 و کرد اعمال توان یم یکسان چه یبرا ست،یچ نیگزیجا تعهدات نیا که دهد یم حیتوض ،یزندگ از تیحما یحقوق بخش

 . دهد یم حیتوض را آنها طیشرا

 

 ست؟یچ یادار نظارت -1

 شدن دیناپد ای فرار خطر در که شود یم اعمال یافراد یبرا. کند یم محدود را فرد یآزاد که است یاقدام یادار نظارت

 اخراج مراکز در دارند قرار یادار نظارت تحت که یافراد. است شده گرفته اخراج میتصم آنها مورد در و دارند قرار

 .*شوند یم ینگهدار

 

  ست؟یچ یادار نظارت یقانون یمبنا -2

 

 ریز شرح به شد خواهد انجام اقدام نیا آن در که یطیشرا ، 2ماده بند در یالملل نیب تیحما و یخارج اتباع قانون 57 ماده

 : است شده داده حیتوض

 نیقوان که یکسان, دارند قرار دیناپد و فرار خطر در که یکسان ,است شده گرفته اخراج میتصم آنها یبرا که یکسان از''

 مدت در هیترک از که یکسان ،کردند استفاده اساس یب ای یجعل مدارک از که یکسان ،کردند نقض هیترک به خروج ای ورود

 به یعموم سالمت ای یعموم تیامن ،یعموم نظم یبرا یدیتهد که یکسان ,نکردند  خروج قبول قابل عذر بدون نیمع زمان

 ''.شود یم گرفته یاستاندار توسط یادار نظارت حکم آنها مورد در ندیآ یم شمار

 

  است؟ چقدر یادار نظارت مدت -3 

 نیا با. شود دیتمد گرید ماه شش یبرا تواند یم لزوم صورت در مدت نیا. است ماه شش حداکثر یادار نظارت مدت

 . باشد سال کی از شیب تواند ینم مجموع در حال،

 ست؟یچ «یادار نظارت نیگزیجا تعهدات نامه نییآ» -4

 

 به ''یادار نظارت نیگزیجا تعهدات '' ،2022 سپتامبر 14 خیتار در یرسم روزنامه در شده منتشر نامه نییآ اساس بر 

 : شود یم فیتعر ریز شرح

 میتصم او یبرا که را یخارج یآزاد که دارد اشاره یا گونه به شده اعمال یادار نظارت یجا به که یادار اقدامات به"

 .''کند یم محدود کمتر ای کند ینم محدود شده اتخاذ اخراج

 

 ینم یمورد چیه در شوند یم یادار یادار نظارت نیگزیجا تعهدات/تعهدات مشمول یخارج اتباع آن یط در که یمدت

 .کند تجاوز ماه 24 از تواند

  ست؟یچ یادار نظارت نیگزیجا تعهدات -5

 , مشخص آدرس کی در اقامت( الف

 ،یرسان اطالع( ب 

  ,خانواده بر یمبتن بازگشت( ج 

 بازگشت، مشاوره( چ 



 داوطلبانه، صورت به یعموم منافع خدمات در شرکت( د 

 ن،یتضم( ف 

  .یکیالکترون نظارت( ق 

 

 شود؟ یم گرفته یکسان چه مورد در نیگزیجا تعهدات میتصم -6

 

 .است دهیرس انیپا به آنها یادار نظارت مدت که یکسان*  

 نظارت نیگزیجا تعهدات/تعهدات مشمول یادار نظارت میتصم بدون که شوندیم داده صیتشخ یمقتض که یکسان*  

 .شوند  یادار

 به یاستاندار توسط شده انجام یابیارز جهینت در ای مهاجرت تیریمد اداره دستور به آنها یادار نظارت که یکسان*  

 .است افتهی خاتمه مستقل صورت

 .  است شده صادر یادار نظارت خاتمه یاستاندار یسو از یفریک صلح یقاض حکم اب که یکسان*  

 داد؟ نیگزیجا تعهدات میتصم توان ینم یکسان چه به -7

 

 خواهند قرار تیاذ و آزار مورد شد خواهند دیتبع آن به که یکشور در نکهیا بر یمبن دارند یجد یها نشانه که یکسان*  

 ,گرفت

 ,شوند یم یتلق خطرناک سفر یبرا یحاملگ تیوضع و سن ،یسالمت یجد مشکالت لیدل به که یکسان*  

 دهند، یم ادامه درمان به خود یزندگ کننده دیتهد یها یماریب لیدل به که یکسان*  

 شوند، یم مند بهره انیقربان از تیحما ندیفرآ از که انسان قاچاق انیقربان*  

 . آنها درمان لیتکم زمان تا یجنس ای یجسم ،یروان خشونت انیقربان*  

  شود؟ یم یموارد چه شامل یادار نظارت نیگزیجا تعهد -8

 یاستان مهاجرت اداره به اخراج زمان تا را خود اقامت محل آدرس یخارج فرد :مشخص آدرس کی در اقامت 

 تیرضا اجاره، قرارداد وجود عدم ای و اجاره قرارداد یامضا عدم صورت در اقدام، نیا یبرا. کند یم اعالم

 آنجا در اقدام که یاستان در دیبا شخص. شود یم درخواست کند، یم اقامت آنها نزد یخارج که یاشخاص یکتب

 نیا یبرا. بدهد یگرید استان در اقامت یبرا یکتب درخواست تواند یم اما. باشد داشته سکونت شود یم انجام

 . ردیگ یم را تعهد میتصم که کند، مراجعه یاستان مهاجرت اداره به دیبا او کار،

 

 دهد انجام ریز مورد چند ای کی قیطر از را تعهد نیا تواند یم یخارج: یرسان اطالع: 

 .انگشت اثر یها داده دییتأ( الف 

 .صدا صیتشخ برنامه( ب 

 . یاستان مهاجرت اداره در سیخ یامضا( ج 

 

 

 یاستان مهاجرت اداره توسط که ییها دوره در صدا صیتشخ برنامه قیطر از تواند یم شخص :صدا صیتشخ 

 در که یاستان از ریغ یاستان به یخارج مسافرت درخواست صورت در. کند یرسان اطالع شود، یم نییتع

 اداره یسو از دیصالحد صورت در و نباشد روز 15 از شیب نکهیا بر مشروط برد، یم سر به یادار نظارت

 .کند یم عمل خود تعهد به رود یم که یتیوال در و. شود صادر راه مجوز سند یو یبرا استان، مهاجرت

 

 اقامت به ملزم را آنها که یتعهد ،یرقانونیغ مهاجران اخراج میتصم یاجرا زمان تا :خانواده بر یمبتن بازگشت 

 بر یمبتن بازگشت یتعهد» کند یم هستند ساکن یقانون صورت به هیترک در که خود دو و کی درجه اقوام نزد

 .شودیم دهینام« خانواده



 

 تعهد مشمول که کند درخواست کتبا است، شده اتخاذ او اخراج میتصم که یخارج یصورت در اساس، نیا بر

 در که خود دو و کی درجه بستگان نزد اخراج میتصم یاجرا زمان تا تواندیم باشد، خانواده بر یمبتن بازگشت

.شود ینم محقق یخارج درخواست بدون تعهد نیا. بماند هستند ساکن یقانون صورت به هیترک  

 تیرضا در. شود یم اخذ زین است خانواده بر یمبتن بازگشت تعهد مشمول که یخارج بستگان از یکتب تیرضا

 و نموده یهمکار استان مهاجرت اداره با یخارج راجاخ ندیفرآ در که گردند یم متعهد اشخاص مذکور، نامه

.ندینما تقبل را یخارج سفر یها نهیهز  

 خود کشور به داوطلبانه خواهند یم و شده گرفته اخراج میتصم آنها مورد در که یافراد :بازگشت مشاوره 

 .شوند برخوردار یرنقدیغ ای ینقد تیحما از مهاجرت، تیریمد توسط دیصالحد صورت در توانندیم بازگردند،

 

 گفته. است نشده میتنظ مقررات در هنوز تعهد نیا اتیجزئ :داوطلبانه صورت به یعموم منافع خدمات در شرکت 

 . شد خواهد داده بیترت وزارتخانه توسط که شود یم

 

ضمانت: تا زمان اجرای تصمیم اخراج، شخص می تواند ودیعه ای را به مبلغی که توسط اداره مدیریت مهاجرت 

 هیترک ریل هزار 100 ضمانت مبلغ نیا نامه نییآ در. کند زیوار شود، یم نییتع کشور داخل در یو یآزاد یبرا

 .ابدی یم خاتمه استان مهاجرت اداره به عهیود وصول اعالم لیتحو از پس یخارج فرد یادار نظارت .شد نییتع

  .دهد اطالع دیبا دهد، یم ضمانت که یشخص

در صورت عدم . شود یگذارد داده م یم هیخروج از ترک یبرا قهیکه وث یماهه به خارج 6تا  1دوره  کی

شده به عنوان درآمد به خزانه  عهیتعهدات خود، مبلغ ضمانت نامه ود تیعدم رعا ایمدت  نیخروج شخص در ا

 .شود یدرج م

 توسط اخراج حکم ای و شده خارج هیترک از شود یم مشخص ای شود یم اخراج فرد که یموارد در ضمانت مبلغ

 .شود یم بازگردانده یو یقانون ندهینما ای شخص به شود یم لغو یادار دادگاه

 

 شوند یم محسوب یستیترور یها سازمان با مرتبط ای هستند یستیترور سازمان کی رانیمد ای عضو که یکسان

 .شوند مند بهره تعهد نیا از توانند ینم

 

 قیطر از خود یمکان تیموقع نییتع و اطالع با یخارج توسط تعهد نیا نامه، نییآ اساس بر: یکیالکترون نظارت 

. شود یم انجام یکیالکترون دستبند با ای و شود یم نصب خود یارتباط یها دستگاه یرو بر که یلیموبا شنیکیاپل

 یم خواسته لیموبا شنیکیاپل قیطر از فقط هستند، ریپذ بیآس یتیموقع در ای دارند ژهیو یازهاین که یافراد از

 .دهند گزارش که شود

  

 در را شنیکیاپل نیا است، تعهد نیا مشمول که یخارج که کند یم نیتضم استان مهاجرت اداره: لیموبا شنیکیاپل 

 .رساند یم یخارج اطالع به یکتب صورت به را شنیکیاپل از استفاده و کرده دانلود خود یارتباط دستگاه

  

 • دستبند الکترونیکی: این برنامه برای موارد زیر کاربرد دارد

 ر،یمد ،یانتفاع مجرمانه سازمان کی در که یکسان ای یستیترور سازمان کی انیحام اعضا، ران،یمد که یکسان* 

 هستند، یحام ای عضو

 کنند، یم دیتهد را یعموم سالمت ای یعموم تیامن ای یعموم نظم که یکسان* 

 .است شده فیتعر یالملل نیب یها سازمان و نهادها توسط که یستیترور یها سازمان با مرتبط که یکسان* 
  

 

 .کند درخواست یفریک صلح یقاض یبرا است ممکن او لیوک ای یقانون ندهینما ای یخارج تعهد، نیا مقابل در



 

 آکتان حمزه لیوک

 یزندگ از تیحما یحقوق بخش ریمد

 

 


