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«من از کشورهای عضو EU
گ
درخواست پناهند� کرده ام
– کدام کشور درخواست مرا
پیگ�ی می کند؟»
ی

A
ب�الملیل ی ن
اطالعات مربوط به قانون متقاضیان حمایت ی ن
دوبل� بر اساس ماده  4از قانون
شماره ( 604/2013اتحادیه اروپا)
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شــما از مــا درخواســت حمایــت کردهایــد زیـرا معتقدیــد کــه شــما بــه دلیــل پیگــرد ،جنــگ
یــا وجــود احتمــال آســیب جــدی ،مجبــور بــه تــرک کشــور خــود شــدهاید .بــر اســاس
قانــون ،ایــن درخواســت شــما «درخواســت/تقاضای حمایــت ی ن
ب�الملــی» و شــما یــک
«متقـ ض
ـا�» هســتید .اف ـراد خواســتار حمایــت اغلــب «پناهجــو» نامیــده میشــوند.
گ
واقعیــت تقاضــای پناهنــد� شــما در اینجــا بــه ایــن معـ نـی نیســت کــه مــا در اینجــا
گ
گ
بــه درخواســت شــما رســید� میکنیــم .کشــور رســید�کننده بــه درخواســت شــما
ـ� اتحادیــه اروپــا موســوم بــه «قانــون دوبلـ ی ن
طــی فرآینــدی کــه یــی از قوانـ ی ن
ـ�» آن

را تعریــف کــرده اســت ،مشــخص میشــود .بــر اســاس ایــن قانــون ،فقــط یــک
گ
کشــور مســئول رســید� بــه درخواســت شــما خواهــد بــود.
ایــن قانــون در ســطح منطقــه جغرافیـ یـا� کــه شــامل  32کشــور اســت ،اعمــال میشــود .
در ایــن کتابچــه ،مــا ایــن  32کشــور را «کشــورهای دوبلـ ی ن
ـ�» مینامیــم.
اگــر مطلـ بـی در ایــن کتابچــه وجــود دارد کــه شــما آن را نمیفهمیــد ،از مســئوالن
خــود ســوال کنیــد.
گ
گ
پیــش از رســید� بــه درخواســت پناهنــد� شــما ،مــا بایــد مشــخص کنیــم کــه آیــا مــا
گ
ـید� بــه آن هســتیم یا کشــور دیگری .ایــن فرآینــد تشــخیص« ،روال ی ن
دوبل�»
مســئول رسـ
گ
ن
نــام دارد .روال دوبلـ یـ� ،بــه دلیــل ارائــه درخواســت پناهنــد� شــما مربــوط نمیشــود.
گــری
ایــن روال فقــط بــه ایــن پرســش میپــردازد کــه کــدام کشــور مســئول تصمیم ی
گ
دربــاره درخواســت پناهنــد� شماســت.

ایــن کتابچــه فقــط بـرای اطالعرسـ ن
ـا� اســت .هــدف از تهیــه ایــن کتابچــه ،ارائــه اطالعــات مفیــد دربــاره روال دوبلـ ی ن
ـ�
ن
بــه متقاضیــان حمایــت ی ن
ب�الملــی اســت .ایــن کتابچــه بــه تنهـ یـا� حقــوق یــا وظایــف قانــو� را ایجــاد نمیکند/شــامل
ن
دوبلــ� در قانــون ( 604/2013اتحادیــه اروپــا)
نمیشــود .حقــوق و وظایــف دولتهــا و اشــخاص مشــمول روال
ی
آمــده اســت.
حق پک� رایت اتحادیه اروپا 2014
کـ پـی مجــدد ایــن شن�یــه مجــاز اســت .ب ـرای اســتفاده از تصاویــر اف ـراد یــا کـ پـی آنهــا بایــد از اف ـراد دارای حــق کـ پـی
رایــت مجــوز الزم کســب شــود.
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MT

ین
دوبلــ� 82 ،کشــور اتحادیــه اروپــا (اتریــش ) ،(ATبلژیــک ) ،(BEبلغارســتان )،(BG
کشــورهای
ن
قــرس ) ،(CYجمهــوری چــک ) ،(CZدانمــارک ) ،(DKاســتو� ) ،(EEفنالنــد )،(FI
کــروایس ) ،(HRب
فرانســه ) ،(FRآلمــان ) ،(DEیونــان ) ،(ELمجارســتان ) ،(HUایرلنــد ) ،(IEایتالیــا ) ،(ITالتویــا )،(LV
لیتـو نا� ) ،(LTلوکزامبــورگ ) ،(LXمالــت ) ،(MTهلند) ،(NLلهســتان ) ،(PLپرتقــال ) ،(PTن
روما� )،(RO
اســلوایک ) ،(SKاســلو نا� ) ،(SIاســپانیا ) ،(ESســوئد ) ،(SEبریتانیــا ) )(UKو  4کشــور «وابســته» بــه
ـ� (نــروژ ) ،(NOایســلند ) ،(ISســوییس ) (CHو ت ن
قانــون دوبلـ ی ن
لیخ�اشــتاین ) )(LIهســتند..

گ
• فرآیند ی ن
تعی� کشور مسئول رسید� به درخواست من چقدر
طول میکشد؟
گ
• فرآیند رسید� به درخواست من چقدر طول میکشد؟
گ
اگــر مســئوالن شــما بــه ایــن نتیجــه برســند کــه مــا مســئول رســید� بــه درخواســت
گ
پناهنــد� شــما هســتیم ،یعـ نـی شــما میتوانیــد در ایــن کشــور بمانیــد تــا در اینجــا
گ
گ
بــه درخواســت شــما رســید� شــود .پــس از مشــخص شــدن مرجــع رســید� ،رونــد
گ
رســید� بــه درخواســت شــما فــوری آغــاز میشــود.
گ
اگــر بــه ایــن نتیجــه برســیم کــه کشــور دیگــری مســئول رســید� بــه درخواســت
شماســت ،در اولـ ی ن
ـ� فرصــت ب ـرای فرســتادن شــما بــه آن کشــور اقــدام میکنیــم تــا
گ
ـید� شــود .طــی شــدن کامــل روال دوبلـ ی ن
ـ� ،تــا زمــان
در آنجــا بــه درخواســت شــما رسـ
انتقــال شــما بــه آن کشــور ،ممکــن اســت در ش�ایــط عــادی تــا  11مــاه طــول بکشــد.
گ
گ
ســپس درخواســت پناهنــد� شــما در کشــور مســئول مــورد رســید� قـرار میگـ یـرد .اگــر
شــما خــود را از مســئوالن پنهــان کنیــد ،زنـ ن
ـدا� یــا بازداشــت شــوید یــا اگــر بــه تصمیــم
انتقــال خــود اعـ تـراض کنیــد ،ایــن بــازه زمـ ن
ـا� ممکــن اســت دچــار تغیـ یـر شــود .اگــر در
بگ�یــد ،بــه شــما گفتــه میشــود کــه کــدام بــازه زمـ ن
ـا�
یــی از ایــن وضعیتهــا ق ـرار ی
دربــاره شــما صــدق میکنــد .اگــر بازداشــت شــوید ،دالیــل بازداشــت و راهکارهــای
قانـ ن
ـو� موجــود بــه شــما اطــاع داده میشــود.
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گ
• کشور مسئول رسید� به درخواست من چگونه انتخاب میشود؟
دالیــل متعــددی در انتخــاب کشــور رســیدگیکننده
بــه درخواســت شــما نقــش دارد .ایــن دالیــل بــه
ترتیــب اهمیــت قانـ ن
میگ�نــد .مث ـا ً
ـو� مــد نظــر ق ـرار ی
موضوعـ ت
ـا� ماننــد حضــور بســتگان شــما در آن کشــور
ین
دوبلــ� ،برخــورداری شــما (اکنــون یــا در گذشــته) از
ین
دوبلــ� یــا
روادیــد یــا مجــوز اقامــت در یــک کشــور
ن
ن
قانــو� شــما بــه یــک کشــور
غــر
ســفر
قانــو� یــا ی
ن
ن
ن
دوبلـ یـ� دیگــر یــا عبــور (قانــو� یــا غـ یـر قانــو�) شــما از
گــرد.
خــاک آن کشــور مــد نظــر قــرار می ی
اگــر از بســتگان شــما کــی در کشــور دوبلـ ی ن
ـ� دیگــری
گ
زنــد� میکنــد ،حتمــاً موضــوع را بــه مــا اطــاع
دهیــد .اگــر شــوهر ،همــر یــا کــودک شــما در کشــور
گ
ـ� دیگــری متقـ ض
دوبلـ ی ن
ـا� پناهنــد� اســت یــا از حمایــت
ین
ب�الملــی برخــوردار شــده اســت ،آن کشــور میتوانــد
©iStockphoto / Joe Gough
گ
گ
مســئول رســید� بــه درخواســت پناهنــد� شــما باشــد.
گ
گ
مــا ممکــن اســت رســید� بــه درخواســت پناهنــد� شــما را در ایــن کشــور بپذیریــم،
حـ تـی اگــر ایــن کار بــر اســاس معیارهــای ذکــر شــده در قانــون دوبلـ ی ن
ـ� وظیفــه مــا
نباشــد .اگــر در کشــوری احتمــال نقــض حقــوق انسـ ن
ـا� شــما وجــود داشــته باشــد،

شــما بــه آن کشــور منتقــل نمیشــوید.
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• اگر نخواهم به کشور دیگری بروم ،چه ق
اتفا� میافتد؟
شــما میتوانیــد تصمیــم انتقــال خــود بــه کشــور دوبلـ ی ن
ـ� دیگــر را نپذیریــد و در دادگاه
بــه ایــن تصمیــم اعـ تـراض کنیــد .شــما میتوانیــد درخواســت حضــور در ایــن کشــور
تــا زمــان مشــخص شــدن نتیجــه اعـ تـراض یــا بازنگــری را ارائــه کنیــد.
گ
ین
پناهنــد� خــود چشــم ش
دوبلــ� دیگــری
پو� کنیــد و بــه کشــور
اگــر از درخواســت
برویــد ،احتمــاال ً بــه ایــن کشــور یــا کشــور مســئول بازگشــت داده میشــوید.
گ
بنابرایــن ،الزم اســت کــه پــس از ارائــه درخواســت پناهنــد� در ایــن کشــور بمانیــد
گ
گ
تــا  )1کشــور رســید�کننده بــه درخواســت پناهنــد� شــما مشــخص شــود و/یــا )2
گ
گ
درخواســت پناهنــد� شــما در ایــن کشــور مــورد رســید� قـرار بگـ یـرد.
توجــه داشــته باشــید کــه اگــر مشــخص شــود کــه شــما بــه دلیــل عــدم تمایــل بــه
ت
دســرس
انتقــال بــه کشــور دیگــر خــود را از مــا مخفــی میکنیــد یــا خــود را از
مــا دور نگــه میداریــد ،ممکــن اســت بــه بازداشــتگاه (مرکــز محصــور) فرســتاده
شــوید .در ایــن صــورت ،حــق داشـت ن وکیــل قانـ ن
ـو� بـرای شــما محفــوظ خواهــد
بــود و مــا شــما را از ســایر حقوقتــان از جملــه حــق اعـ تـراض بــه بازداشــت آگاه
خواهیــم کــرد.
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چرا از من خواسته میشود که انگشتنگاری کنم؟

گ
در زمــان تســلیم درخواســت پناهنــد� ،اگــر حداقــل  14ســاله باشــید ،از شــما
انگشــتنگاری میشــود و اطالعــات آن بــه پایــگاه داده انگشــتنگاری بــه نــام
« »Eurodacفرســتاده میشــود .شــما بایــد در ایــن فرآینــد همــکاری کنیــد  -بــر
اســاس قانــون بایــد از شــما انگشــتنگاری شــود.
اگــر کیفیــت انگش ـتنگاری شــما خــوب نباشــد ،مث ـا ً اگــر عمــداً بــه انگشــتان خــود
آســیب زده باشــید ،انگشــتنگاری دوبــاره در آینــده بــه عمــل میآیــد.
اطالعــات انگشــتنگاری شــما بــا اطالعــات  Eurodacمطابقــت داده میشــود تــا
گ
مشــخص شــود کــه آیــا شــما قب ـا ً درخواســت پناهنــد� کردهایــد یــا خـ یـر و آیــا قب ـا ً
در یــی از مرزهــا از شــما انگش ـتنگاری شــده اســت یــا خـ یـر .ایــن فرآینــد بــه تعیـ ی ن
ـ�
گ
گ
کشــور دوبلـ ی ن
ـ� مســئول رســید� بــه درخواســت پناهنــد� شــما کمــک میکنــد.
اطالعــات انگش ـتنگاری شــما ممکــن اســت بــا دادههــای ســامانه اطالعــات روادیــد
( ،)VISکــه پایــگاه داده حــاوی اطالعــات مربــوط بــه روادیدهــای صــادر شــده در
8

منطقــه شــنگن اســت ،تطبیــق داده شــود .اگــر اکنــون دارای روادیــد یــک کشــور
ـ� هســتید یــا قبـا ً روادیــد یــک کشــور دوبلـ ی ن
دوبلـ ی ن
ـ� را گرفتهایــد ،ممکــن اســت بــرریس
درخواســت حمایــت ی ن
ســرده شــود.
ب�الملــی شــما بــه آن کشــور پ
گ
از آنجــا کــه شــما درخواســت پناهنــد� دادهایــد ،دادههــای انگشــتنگاری شــما
بــه مــدت  10ســال در  Eurodacنگهــداری میشــود و پــس از ایــن مــدت بــه طــور
گ
خــودکار از  Eurodacحــذف میشــود .اگــر درخواســت پناهنــد� شــما پذیرفتــه شــود،
اطالعــات انگش ـتنگاری شــما تــا زمــان حــذف خــودکار آنهــا در آن پایــگاه داده بـ ق
ـا�
میمانــد .اگــر شــهروند یــک کشــور دوبلـ ی ن
ـ� شــوید ،اطالعــات انگش ـتنگاری شــما در
آن مقطــع حــذف میشــود .دادههــای انگشــتنگاری و جنســیت شــما در Eurodac
ذخـ یـره میشــود .نــام ،عکــس ،تاریــخ تولــد و تابعیــت شــما بــه پایــگاه داده Eurodac
فرســتاده نمیشــود ویل ممکــن اســت در پایــگاه داده مــی ذخـ یـره شــود.
بعــداً در هــر زمــان میتوانیــد دادههــای مربــوط بــه خودتــان را کــه در  Eurodacنگهــداری
میشــود ،درخواســت نماییــد .اگــر فکــر میکنیــد کــه دادههــا نادرســت هســتند یــا نبایــد
ذخـ یـره شــوند ،میتوانیــد درخواســت اصــاح یــا حــذف آنهــا را ارائــه کنید .اطالعــات مربوط
بــه نهادهــای مســئول پــردازش (یــا کنـ تـرل) دادههــای شــما در ایــن کشــور و نهادهــای
مســئول نظــارت بــر رونــد حفاظــت از اطالعــات را میتوانیــد در [ص  ]11بیابیــد.
 Eurodacرا یــی از نهادهــای اتحادیــه اروپــا بــه نــام  eu-LISAاداره میکنــد .اطالعــات
ـتیا� بــه اهــداف مشــخص شــده در قانــون بــه کار گرفته میشــود.
شــما فقــط بـرای دسـ ب
فقــط ســامانه مرکــزی  Eurodacاطالعــات شــما را دریافــت میکنــد .اگــر بعــداً در
گ
یــک کشــور دوبلـ ی ن
ـ� بـرای پناهنــد� اقــدام کنیــد ،اطالعــات انگشـتنگاری شــما بـرای
تاییــد بــه آن کشــور فرســتاده میشــود .دادههــای ذخـ یـره شــده در  Eurodacدر اختیــار
هیــچ کشــور یــا ســازمان خــارج از کشــورهای دوبلـ ی ن
ـ� قـرار نمیگـ یـرد.
از  20جــوالی  2015امــکان جســتجوی اطالعــات انگش ـتنگاری شــما ب ـرای نهادهـ یـا�
ماننــد پلیــس و اداره پلیــس اروپــا (یوروپــل) کــه ممکــن اســت درخواســت دسـ تـریس بــه
ـگ�ی ،شناسـ یـا� و بــازریس در حــوزه جرایــم
پایــگاه داده  Eurodacرا بـرای اهــداف پیشـ ی
خشــن و تروریســم داشــته باشــند ،فراهــم میشــود
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گ
گ
در ت
مد� که کشور مسئول رسید� به درخواست پناهند� من
ق
حقو� برخوردار هستم؟
انتخاب میشود ،من از چه

گ
گ
اگــر مــا مســئول رســید� بــه درخواســت پناهنــد� شــما تشــخیص داده شــویم ،شــما
گ
حــق اقامــت در ایــن کشــور را خواهیــد داشــت .اگــر کشــور دیگــری مســئول رســید�
بــه درخواســت شــما تشــخیص داده شــود ،تــا زمــان انتقــال بــه آن کشــور میتوانیــد
گ
گ
در کشــور مــا بمانیــد .اگــر ایــن کشــور مســئول رســید� بــه درخواســت پناهنــد� شــما
تشــخیص داده شــود ،شــما حــق داریــد حداقــل تــا زمـ ن
ـا� کــه یــک تصمیــم اولیــه دربــاره
گ
ـد� شــما گرفتــه شــود ،در ایــن کشــور بمانیــد .شــما همچنـ ی ن
ـ� حــق
درخواســت پناهنـ
بهرهمنــد شــدن از کمکهــای مــادی ماننــد مســکن ،غــذا و ...بــه همـراه خدمــات اولیــه
ن
ن
درمــا� اضطــراری را داریــد .بــه شــما فرصــت داده میشــود تــا
درمــا� و کمکهــای
اطالعــات مربــوط بــه وضعیــت و حضــور بســتگان خــود در قلمــرو کشــورهای دوبلـ ی ن
ـ� را
بــه صــورت شــفاهی و/یــا کتـ بـی در اختیــار مــا قـرار دهیــد و بـرای ایــن کار از زبــان مادری
خــود یــا زبـ ن
ـا� کــه بــه آن مســلط هســتید اســتفاده کنیــد (یــا در صــورت لــزوم از تم�جــم
بگ�یــد) .همچنـ ی ن
ـ� نســخهای کتـ بـی از رای انتقــال شــما بــه کشــور دیگــر در اختیــار
کمــک ی
ت
شــما قـرار میگـ یـرد .در ضمــن میتوانیــد بـرای کســب اطالعــات بیشــر بــا مــا و/یــا اداره
بگ�یــد.
کمیســاریای عــایل پناهنــدگان ســازمان ملــل ) (UNHCRدر ایــن کشــور ،تمــاس ی
FA

دیگــری مســئول
مشــخص شــود کــه کشــور گ
اگــر گ
رســید� بــه درخواســت پناهنــد� شماســت،
ت
بیشــری دربــاره روالهــای مرتبــط و
اطالعــات
تاثـ یـر آنهــا بــر حقــوق شــما در اختیارتــان ق ـرار
گــرد.
می ی

"من در روال ی ن
دوبل�
()DUBLIN PROCEDURE
هستم .این به چه معناست؟"
B
ب�الملیل مشمول روال ی ن
دوبل�  -اطالعات ویژه متقاضیان حمایت ی ن
روال ی ن
دوبل� ،بر
اساس ماده  4از قانون شماره ( 604/2013اتحادیه اروپا)

1
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اطالعات تماس ،به ویژه
آدرس گو مشخصات تماس مسئول
پناهند�
)اداره کل مهاجرت(
Maahanmuuttovirasto
PL 18, 00581 Helsinki
+ 358 295 419 600
شماره تلفن خدمات مربوط به این
موضوع + 358 295 419 627
روزهای سه شنبه تا پنج شنبه ی ن
ب�
ساعات 10-11
www.migri.fi
مشخصات تماس مسئول حفاظت
اطالعات میل
Tietosuojavaltuutetun toimisto
ت
(دف� نماینده حفاظت اطالعات)
PL 800, 00521 Helsinki
+ 358 295 666 700
ن
اهنما� و مشاورت تلف�:
ر ی
+358 295 616 670
روزهای دوشنبه تا پنج شنبه ،ی ن
ب�
ساعات  9-11و ی ن
ب� ساعات ،13-15
روزهای جمعه ی ن
ب� ساعات 9-12
tietosuoja@om.fi
www.tietosuoja.fi
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مسئول ثبت سیستم اثر انگشت اروپا
و نماینده او
محل تماس( Poliisihallitus :اداره کل
پلیس) و Maahanmuuttovirasto
(اداره کل مهاجرت)
مشخصات تماس اداره مسئول ثبت
+ 358 295 480 181
) Poliisihallitusاداره کل پلیس(
PL 22, 00521 Helsinki
kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi
)اداره کل مهاجرت(
Maahanmuuttovirasto
PL 18, 00581 Helsinki
+ 358 295 419 600
شماره تلفن خدمات مربوط به این
موضوع
+ 358 295 419 627
روزهای سه شنبه تا پنج شنبه یب�ن
ساعات 10-11
www.migri.fi

ت
ت
اطالعا� که از
صور� که مایلید با
در
شما در سیستم اثر انگشت اروپا ثبت
شده است آشنا شوید ،تقاضای خود گرا
شخصاً در نزد پلیس ابراز نمایید .آماد�
ثابت کردن هویت خود را داشته باشید.
کنیم که با آن مرکز پلییس که
توصیه می گ
تقاضای پناهند� شما را دریافت نمود
بگ�ید .مشخصات تماس مراکز
تماس ی
ت
ت
پلیس در صفحات این�ن� پلیس در
آدرس  poliisi.fiموجود می باشند.
ق
حقو� و سازمان های
دفاتر مشاورت
کمک به پناهندگان
ق
حقو� را می توان از دفاتر
کمک
ق
مشاورت حقو� و دیگر دفاتر گوکالت
ن
وکیال� دریافت نمود که آماد� خود
و
ق
برای دادن خدمات حقو� به پناهجویان
را به مرکز پذیرش پناهجویان اطالع
داده اند .اطالعات ت
بیش� در مورد مراکز
ق
حقو� را می توانید از کارمندان
کمیک
مرکز پذیرش پناهجویان دریافت نمایید.

ت
صور� که مایلید داوطلبانه به کشور
در
خود برگردید ،از مرکز پذیرش پناهجویان
اهنما� بخواهید.
ر ی
نزدیک ترین دف�ت منطقه ای
کمیساریای عایل سازمان ملل برای
پناهندگان
UNHCR
 ,Ynglingagatan 14طبقه 6
113 47 Stockholm
Sverige
تلفن +46 8 457 48 80
swest@unhcr.org

مشخصات تماس سازمان ی ن
ب� الملیل
مهاجرت ()IOM
IOM Helsinki
 ,Unioninkatu 13طبقه 6
PL 851, 00101 Helsinki
+358 9 684 1150
iomhelsinkiavr@iom.int
www.iom.fi
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