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ጥበቃ እንድናደርግልዎ የጠየቁን በእንግልት፣ በጦርነት ወይም ለከባድ ጉዳት በመጋለጥ
አደጋ ምክንያት አገርዎን እንዲለቁ ስለተገደዱ ነው፡፡ ይሄንን ሕጉ ‘ማመልከቻ/የአለም
አቀፍ ጥበቃ ጥያቄ’ ይለዋል -- እርስዎን ደግሞ ‘አመልካች’፡፡ የጥበቃ ጥያቄ የሚያቀርቡ
ሰዎች በአብዛኛው ‘ጥገኝነት ፈላጊዎች’ ተብለው ይጠራሉ፡፡

IS

የጥገኝነት ጥያቄ እዚህ አቀረቡ ማለት ጥያቄዎትን እዚሁ እንደምንመዝን ማረጋገጫ
አይደለም፡፡ ጥያቄዎትን የሚመዝነው አገር የሚመረጠው በአውሮፓ ሕብረት በተዘጋጀ
የ ‘ዱብሊን’ ድንጋጌ የተሰኘ አሠራር ነው፡፡ በዚህ ሕግ መሠረት፣ ጥያቄዎትን የመመዘን
ሀላፊነት የሚወስደው አንድ አገር ብቻ ነው፡፡

SE

FI
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EE
LV

ይህ ሕግ 32 አገሮችን በሚያካትት የመልክአ ምድራዊ ቀጠና ውስጥ ተግባራዊ ይሆናል፡
፡ ለዚህ ወረቀት ሲባል፣ እነኚህን 32 አገሮች “የዱብሊን አገሮች” ብለን እንጠራቸዋለን፡፡

DK

IE

LT
UK
NL

በዚህ ወረቀት ላይ ያልገባዎት ነገር ካለ ሠራተኞቻችንን ይጠይቁ፡፡
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ለጥገኝነት ያቀረቡት ጥያቄ ከመታየቱ በፊት፣ በቅድሚያ ጥያቄው መታየት ያለበት በእኛ
ይሁን በሌላ አገር ማወቅ አለብን -- ይሄንን ‘የዱብሊን አሠራር’ ብለን እንጠራዋለን፡
፡ የዱብሊን አሠራር ለጥገኝነት ጥያቄ ያቀረቡበትን ምክንያት አይመለከተውም፡፡
የሚመለከተው ለጥገኝነት ያቀረቡት ጥያቄ ላይ ውሳኔ ማሳለፍ የየትኛው አገር ድርሻ ነው
የሚለውን ብቻ ነው፡፡
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ይህ ወረቀት ለመረጃ አገልግሎት ብቻ ይውላል፡፡ ዓላማውም የዱብሊን አሠራርን አስመልክቶ
አስፈላጊ መረጃ አለም አቀፍ ጥበቃ ጥያቄ ላቀረቡ አመልካቾች መስጠት ነው፡፡ በራሱ መብቶችን
ወይም ግዴታዎችን አይፈጥርም/አያስከትልም፡፡ በዱብሊን አሠራር ስር ያሉ መንግስታትና ሰዎች
መብቶቹ እና ግዴታዎቹ በድንጋጌው (EU) 604/2013 ውስጥ የተካተቱት ናቸው፡፡
©የአውሮፓ ሕብረት 2014
መልሶ ማተም ይፈቀዳል፡፡ እያንዳዱን ፎቶ ለማንኛውም አገልግሎት ለመጠቀምም ሆነ እንደገና
ለማተም፣ ከኮፒ ራይቱ ባለቤቶች በቀጥታ ፈቃድ ሊሰጥ ይገባል፡፡
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CY

የዱብሊን አገሮች 28ቱን የአውሮፓ ሕብረት አገሮች ያካትታል (ኦስትሪያ (AT), ቤልጂየም
(BE), ቡልጋሪያ (BG), ክሮሺያ (HR), ሳይፕረስ (CY), ቼክ ሪፓብሊክ (CZ), ዴንማርክ
(DK), ኢስቶኒያ (ET), ፊንላድ (FI), ፈረንሳይ (FR), ጀርመን (DE), ግሪክ (EL), ሀንጋሪ
(HU), አየርላድ (IE), ጣሊያን (IT), ላቲቪያ (LV), ሊቱኒያ (LT), ሉክሰምበርግ (LU),
ማልታ (MT), ኔዘርላንድስ (NL), ፖላንድ (PL), ፖርቹጋል (PT), ሮማኒያ (RO), ስሎቫኪ
(SK), ስሎቬኒያ (SI), ስፔን (ES), ስዊድን (SE), ዩናይትድ ኪንግደም (UK)) እንዲሁም
ከዱብሊን ድንጋጌ ጋር “የተቆራኙ” 4 አገሮች (ኖርዌይ (NO), አይስላንድ (IS), ስዊዘርላንድ
(CH) እና ሊችቴንስቴይን (LI))
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“ማመልከቻዬን ግምት ውስጥ የሚያስገባው የትኛው አገር ነው የሚለውን
ለመወሰን ምን ያክል ጊዜ ይፈጃል?” “
“ማመልከቻዬ ከመመርመሩ በፊት ምን ያህል ጊዜ ይፈጃል?”
የእርስዎ የጥገኝነት ማመልከቻ ላይ ለመወሰን የሚመከተን እኛ መሆናችንን ሠራተኞቻችን
ከወሰኑ፣ እዚህ አገር ቆይተው ማመልከቻዎት እዚሁ እንዲመረመር ማድረግ ይችላሉ፡፡
ከዚያም ማመልከቻዎትን የመመርመሩ ሂደት ወዲያውኑ ይጀምራል፡፡
ማመልከቻወትን የመመርር ሀላፊነቱን የሚወስደው ሌላ አገር ነው ብለን ከወሰንን፣ በተቻለ
ፍጥነት ወደዚያ አገር እንድንልክዎትና ማመልከቻዎም እዚያው እንዲታይ እንፈልጋለን፡
፡ የዱብሊን አሠራር ጠቅላላ የሥራ ቅደም ተከተል፣ ወደዚያ አገር እስኪዛወሩ ድረስ፣
ምንም አይነት ችግር እስካልተፈጠረ ድረስ፣ እስከ 11 ወራት ሊወስድ ይችላል፡፡ የጥገኝነት
ጥያቄዎም በዚያን ጊዜ በሚመለከተው አገር ውስጥ እንዲታይ ይሆናል፡፡ ራስዎን ከፖሊስ
ከደበቁ፣ ከታሠሩ ወይም በቁጥጥር ስር ከዋሉ፣ ወይም የማዛወር ውሳኔው ላይ ይግባኝ ካሉ
ይህ የጊዜ ሰሌዳ ሊቀየር ይችላል፡፡ ከእነኚህ ውስጥ በአንዱ አይነት ሁኔታ ውስጥ ከሆኑ፣
ለእርስዎ ተግባራዊ የሚሆነው የጊዜ ሰሌዳ የትኛው እንደሆነ የሚያሳውቅ ዝርዝር መረጃ
ይደርስዎታል፡፡ በቁጥጥር ስር ከዋሉ፣ ለምን በቁጥጥር ስር እንደዋሉና ስለሚያገኙት የሕግ
መፍትሔዎች ይነገርዎታል፡፡
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“ማመልከቻዬን ለማየት የሚመረጠው አገር እንዴት ነው የሚወሰነው?”
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“ወደ ሌላ አገር መሄድ ባልፈልግስ?”

አንድ አገር ለምን የእርስዎን ማመልከቻ ለመመርመር
ሀላፊነቱን እደሚወስድ ሕግ የተለያዩ ምክንያቶችን
ያቀርባል፡፡ እነኚህ ምክንያቶች ባላቸው ጠቀሜታ መሠረት
በቅደም ተከተል ሕጉ ከግምት ውስጥ ያስገባቸዋል፣
ዱብሊን አገር የሚገኝ የቤተሰብ አባል ያለዎት ከመሆኑ
ጀምሮ አሁን ወይም በፊት የዱብሊን አገር ቪዛ ወይም
መኖሪያ ፈቃድ ያለዎት ወይም ኖሮዎት የሚያውቅ
መሆኑን፣ ወይም ወደ ሌላ ዱብሊን አገር፣ በሌላ ዱብሊን
አገር በህጋዊም ሆነ መደበኛ ባልሆነ መንገድ ተጉዘው
እንደሆነ፡፡

ወደ ሌላ የዱብሊን አገር እንዲሄዱ በተወሰነው ውሳኔ እንደማይስማሙ የመናገር፣ ይሄንንም
በፍርድ ቤት ወይም ሸንጎ ፊት ቀርበው የመጠየቅ ዕድል ሊኖርዎት ይችላል፡፡ ይግባኝዎ
ወይም ግምገማዎ እስቂጠናቀቅ ድረስ እዚህ አገር ለመቆየት የመጠየቅ መብትም አለዎት፡፡

በሌላ የዱብሊን አገር የሚኖር የቤተሰብ አባል ካለዎት
በተቻለ ፍጥነት ቢያሳውቁን ጠቃሚ ነው፡፡ ባልዎት፣
ሚስትዎት ወይም ልጅዎት ለጥገኝነት ካመለከቱ ወይም
በሌላ የዱብሊን አገር ውስጥ አለም አቀፍ ጥበቃ
እንዲሰጣቸው ከተወሰነላቸው፣ ያ አገር የእርስዎን
የጥገኝነት ማመልከቻ ለመመዘን ሀላፊነቱን ሊወስድ
ይችላል፡፡

ወደ ሌላ አገር እንድንልክዎ ባለመፈለግ ከእኛ ሊሸሹ ወይም ሊደበቁ ይችላሉ ብለን ካሰብን
ማረፊያ ቤት (የተዘጋበት ማዕከል) ውስጥ ሊቆዩ እንደሚችሉ ይወቁ፡፡ እንደዚያ ከሆነ፣
ሕጋዊ ወኪል የማግኘት መብት ይኖርዎታል፣ ማረፊያ ቤት ውስጥ እንዲገቡ መደረግዎን
ተቃውመው ይገባኝ ማለትን ጨምሮ ስለሚኖሩዎት ሌሎች መብቶችም እንነግርዎታለን፡፡

የጥገኝነት ጥያቄዎን ትተው ወደ ሌላ የዱብሊን አገር ከሄዱ፣ ወደዚህ አገር ወይም ሀላፊነቱን
ወደሚወስድ አገር ተመልሰው የመላክ ዕድልዎ የሰፋ ነው፡፡
ስለዚህም አንዴ ለጥገኝነት ካመለከቱ በኋላ የጥገኝነት ጥያቄዎን ማን እደሚመረምር
እስክንወስን ድረስ ወይም/ እና የጥገኝነት ጥያቄዎን እዚህ አገር ውስጥ እስክንመረምር
እዚህ መቆየትዎ አስፈላጊ ነው፡፡

በዱብሊን ድንጋጌ በተቀመጠው መስፈርት መሠረት የእኛ ሀላፊነት ባይሆን እንኳ
የእርስዎን ማመልከቻ ለመመርመር ልንወስን እንችላለን፡፡ ሰብዓዊ መብቶችዎ እንደሚጣሱ
የሚታወቅበት አገር አንልክዎትም፡፡
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“ስለምን የጣት አሻራዬን እንድሰጥ እጠየቃለሁ?”
የጥገኝነት ጥያቄ ሲያቀርቡ ዕድሜዎ 14 አመትና ከዚያ በላይ ከሆነ የጣት አሻራዎት ተወስዶ
‘ዩሮዳክ’ ወደሚባል የጣት አሻራ የመረጃ ቋት ይላካል፡፡ ከዚህ አሠራር ጋር መተባበር
ይኖርብዎታል -- የጣት አሻራዎትን እንዲሰጡ ሕግ ያስገድድዎታል፡፡
የጣት አሻራዎት ጥሩ የጥራት ደረጃ ላይ ካልሆኑ፣ ጣቶችዎ ላይ ሆን ብለው ጉዳት አድርሰው
ከሆነ የጣት አሻራዎት ወደ ፊት ከእንደገና ይወሰዳል፡፡

ለጥገኝነት ሲያመለክቱ፣ የጣ አሻራዎት መረጃ በዩሮዳክ ውስጥ ለ10 ዓመት ይቀመታል
-- ከ10 ዓመት በኋላ፣ ከዩሮዳክ እንዲጠፉ ይደረጋል፡፡ በጥገኝነት ጥያቄዎ ስኬታማ ከሆኑ፣
የጣት አሻራዎት አውቶማቲካሊ እስኪጠፋ ድረስ የመረጃ ቋቱ ውስጥ ይቆያል፡፡ የዱብሊን
አገር ዜጋ ከተደረጉ፣ እዚያች ቅጽበት ላይ የጣት አሻራዎ እንዲጠፋ ይደረጋል፡፡ የጣት
አሻራዎና ፆታዎ ዩሮዳክ ውስጥ እንዲቀመጡ ይደረጋል -- ስምዎት፣ ፎተቶግራፍዎት፣
የተወለዱበት ቀንና ዜግነትዎ ወደ ዩሮዳክ መረጃ ቋት አይላኩም፣ በብሔራዊ የመረጃ ቋት
ውስጥ ግን ሊቀመጡ ይችላሉ፡፡
በዩሮዳክ ውስጥ ያስቀመጥንውን ከእርስዎ ጋር የተያያዘ መረጃ አስመልክተው ለወደፊት
በማንኛውም ጊዜ ላይ ሊጠይቁን ይችላሉ፡፡ መረጃዎቹ ልክ አይደሉም ወይም መቀመጥ
የለባቸውም ብለው ካሰቡ፣ እንዲስተካከሉ ወይም እዲሠረዙ መጠየቅ ይችላሉ፡፡ እዚህ
አገር መረጃዎትን ስለሚይዙት (ወይም ስለሚቆጣጠሩት) ሠራኞችና የመረጃ ጥበቃን
በሀላፊነት ስለሚያስተባብሩ ሠራተኞች መረጃ ከፈለጉ በገጽ 11 ይገኛል፡፡
ዩሮዳክ ሥራ ላይ የሚውለው eu-LISA በተባለ የአውሮፓ ሕብረት ድርጅት ነው፡
፡ መረጃዎት ጥቅም ላይ የሚውለው በሕግ ለተቀመጡት አገልግሎቶች ብቻ ነው፡
፡ መረጃዎትን መቀበል የሚችለው የዩሮዳክ ማዕከላዊ ስርዓት ብቻ ነው፡፡ ለወደፊት
በሌላ የዱብሊን አገር የጥገኝነት ጥያቄ ካቀረቡ፣ የጣት አሻራዎ ወደዚያ አገር ለማረጋገጫ
ይላካል፡፡ በዩሮዳክ ውስጥ የሚቀመጠው መረጃ ከዱብሊን አገሮች ውጪ ከሚገኝ ከሌላ
ከማንኛውም አገር ጋር አይጋራም፡፡
ከጁላይ 20፣ 2015 ጀምሮ፣ የጣት አሻራዎ ከባድ ወንጀሎችና ሽብርተኝነትን ለመከላከል፣
ለማግኘትና ለመመርመር ጉዳዮች የዩሮዳክ የመረጃ ቋትን መጠቀም እንዲችሉ
እንዲፈቀድላቸው ጥያቄ በሚያቀርቡ ፖሊስና የአውሮፓ ፖሊስ ቢሮ (ዩሮፖል)ን በመሳሰሉ
ድርጅቶች ሊፈተሽ ይችላል፡፡

ከዚህ በፊት ለጥገኝነት አመልክተው ከሆነ ወይም ከዚህ በፊት ድንበር ላይ የጣት አሻራ
ሰጥተው ከሆነ ዩሮዶክ ውስጥ ይረጋገጣል፡፡ ይሄም የትኛው የዱብሊን አገር የእርስዎን
የጥገኝነት ማመልከቻ መመርመር እንደሚኖርበት ለመወሰን ይረዳል፡፡
የጣት አሻራዎት ከቪዛ የመረጃ ስርዓት (VIS) ጋርም ሊረጋገጥ ይችላሉ፡፡ ይሄም በሼንገን
ቀጠና ውስጥ ከተሰጡ ቪዛዎች ጋር የተያያዙ መረጃዎችን የያዘ የመረጃ ቋት ነው፡፡ የሌላ
ዱብሊን አገር ቪዛ አሁን ካለዎት ወይም ኖሮዎት የሚያውቅ ከሆነ፣ ለአለም አቀፍ ጥበቃ
ጥያቄዎት ግምት ውስጥ ለመግባት ወደዚያው ሊላኩ ይችላሉ፡፡
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“የጥገኝነት ጥያቄዬን ሀላፊነት የሚወስደው አገር ከተወሰነ በኋላ በሚኖረው
ጊዜ ውስጥ የሚኖሩኝ መብቶች ምን ምን ናቸው?”
የጥገኝነት ጥያቄዎን ለመመርመር ሀላፊነቱን እኛ ከወሰድን፣ ወይም ደግሞ ሌላ አገር
ሀላፊነቱን የሚወስድ ከሆነ ወደዚያ እስከሚዛወሩ ድረስ እዚህ አገር ውስጥ የመቆየት
መብት አለዎት፡፡ የጥገኝነት ጥያቄዎትን ለመመርመር ይሄ አገር ሀላፊ ከሆነ፣ በጥገኝነት
ጥያቄዎ ላይ ቢያንስ የመጀመሪያ ውሳኔ እስኪተላለፍ ድረስ እዚሁ የመቆየት መብት አለዎት፡
፡ ቁሳቁስ የመቀበል ጥቅማጥቅሞችን ለማግኘትም ይችላሉ፡፡ እነዚህም መጠለያ፣ ምግብ
በተጨማሪም መሠረታዊ የጤና ሽፋን እና የአደጋ ጊዜ የሕክምና ድጋፍን ያካትታሉ፡፡ ስለ
ሁኔታዎና በዱብሊን አገሮች ውስጥ ቤተሰብ ያለዎት ስለመሆኑ በአፍ ወይም በጽሑፍ
መረጃ እንዲሰጡን ይሄንንም ሲያደርጉ የአፍ መፍቻ ቋንቋዎትን ወይም ሌላ በደንብ
የሚናገሩትን ቋንቋ እንዲጠቀሙ (ካስፈለገም አስተርጓሚ እንዲያገኙ) እድሉ ይሰጥዎታል፡
፡ ወደሌላ አገር እንድትዛወሩ የተወሰነውን ውሳኔ በጽሑፍ እንዲደርሳችሁም ይደረጋል፡
፡ እኛን ለበለጠ መረጃ እና/ወይም እዚህ አገር ያለውን የተባሩት መንግስታት ድርጅት
የስደተኞች ከፍተኛ ኮሚሽነር ቢሮን (UNHCR) የማግኘት መብት አላችሁ፡፡

ማመልከቻዎትን የማየት ሀላፊነት የሌላ አገር
ሊሆን ይችላል ብለን ግምት ከወሰድን፣ የበለጠ
ስለዚያ አሠራርና ይሄም የእርስዎ መብቶችዎ ላይ
እዴት ተጽዕኖ እንደሚያሳድር የሚያስረዳ ዝርዝር
መረጃ ይረከባሉ፡፡
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የጥገኝነት ቢሮ የመገኛ ዝርዝሮች
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የስደተኞች አገልግሎት)
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Maahanmuuttovirasto
+ 358 295 419 600
www.migri.fi
የብሔራዊ ማስተባበሪያ ቢሮ (የመረጃ
ጥበቃ)
Tietosuojavaltuutetun toimisto
(የመረጃ ጥበቃ የእንባ ጠባቂ ቢሮ)
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+ 358 295 666 700
የስልክ መመርያ:
+358 295 666 777
ሰኞ–አርብ በ 9–11
tietosuoja@om.fi
www.tietosuoja.fi

Maahanmuuttovirasto (የፊንላንድ
የስደተኞች አገልግሎት)
PL 10, 00086
Maahanmuuttovirasto
+358 295 419 600
www.migri.fi
በዩሮዳክ ስርዓት ውስጥ የተመዘገበ
ከእርስዎ ጋር የሚያያዝ መረጃ ለማየት
ከፈለጉ፣ ፖሊስ ጣቢያ በአካል ቀርበው
ጥያቄ ያስገቡ፡፡ ማንነትዎን የሚያረጋግጥ
ነገር ለማሳየት ይዘጋጁ፡፡ ግንኙነትዎን
የጥገኝት ጥያቄዎን ከተረከበው የፖሊስ
አገልግሎት ቦታ ጋር እንዲያደርጉ
እንመክራለን፡፡ የፖሊስ አገልግሎት ቦታ
የመገኛ መረጃ በpoliisi.fi ላይ ይገኛል፡፡

የዩሮዳክ ተቆጣጣሪ ማንነትና ወኪሉ/
ወኪሏ
የመገኛ ቦታዎች፡ ብሔራዊ ፖሊስ
ቦርድ (Poliisihallitus) እና
የፊንላድ የስደተኞች አገልግሎት
(Maahanmuuttovirasto)

“በዱብሊን አሠራር ውስጥ ነኝ -ይሄ ምን ማለት ነው?”
ለ
መረጃ በዱብሊን አሠራር ውስጥ ለሚገኘው አለም አቀፍ ጥበቃ አመልካቾች፣
የድንጋጌ (EU) ቁጥር 604/2013 አንቀጽ 4
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የመገናኛ መረጃ፡

የተቆጣጣሪው ቢሮ የመገኛ ዝርዝሮች
+ 358 295 480 181
Poliisihallitus (ብሔራዊ የፖሊስ
ቦርድ)
PL 22, 00521 Helsinki
kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi
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የሕግ ድጋፍ ቢሮና የስደተኞች ድጋፍ
ድርጅቶች
የህግ ድጋፍ በሕግ ድጋፍ ቢሮዎችና
በሌሎች የሕግ ቢሮዎች እንዲሁም
ለጥገኝነት ጠያቂዎች የሕግ አገልግሎት
እንደሚሰጡ ለእንግዶች መቀበያ ማዕከሉ
ፈቃደኝነታቸውን ባሳወቁ ጠበቃዎች
ይሰጣል፡፡ የሕግ ድጋፍን አስመልቶ
የበለጠ መረጃ ከፈለጉ የእንግዶች መቀበያ
ማዕከል ሠራተኛውን ያናግሩ፡፡
የአለማቀፍ የስደተኞች ድርጅት (IOM)
ዝርዝር መገናኛ የሀገር ፅህፈት ቤት
ፊንላንድ
IOM Finland
Unioninkatu 13, 6ኛ ፎቅ
PL 851, 00101 Helsinki
+358 9 684 1150
fiavrrcases@iom.int
www.iom.fi
በፈቃድዎ ወደመጡበት አገር መመለስ
ከፈለጉ፣ የእንግዳ መቀበያ ማዕከሉን
በማነጋገር ምክር ይጠይቁ፡፡

12.8.2019 - amhara

የተባሩት መንግስታት የስደተኞች ከፍተኛ
ኮሚሽነር ቅርቡ አካባቢያዊ ቢሮ
UNHCR
Sveavägen 166, 15th floor
SE-11346 Stockholm
SWEDEN
Tel. +46 10 10 12 800
swest@unhcr.org
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