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مــا ایــن کتابچــه را بــه ایــن دلیــل در اختیــار شــما ق ـرار دادهایــم کــه شــما نیــاز خــود بــه
حمایــت را اعــام کردهایــد و بــه مــا گفتهایــد کــه ســن شــما کمـ تـر از  18ســال اســت .اگــر
ســن شــما ت
کم� از  18ســال باشــد ،کودک محســوب میشــوید .ممکن اســت واژه "خردســال"
را از زبــان مســئوالن بشــنوید کــه همــان معنــای کــودک را میدهــد" .مســئوالن" ،اف ـرادی
هســتند کــه مســئولیت تصمیمگـ یـری دربــاره درخواســت حمایــت شــما را بــر عهــده دارنــد.
اگــر بــه ایــن دلیــل کــه در وطــن خــود دچــار تــرس بودهایــد خواســتار حمایــت در
اینجــا شــده باشــید" ،پناهجــو" نامیــده میشــوید .پناهجــو بــه دنبــال مـ ن
ـکا� امــن
و ب�خطــر اســت.
گ
ـد� را بــه مســئوالن ارائــه کنیــد ،نــام قانـ ن
ـو� اقــدام شــما
اگــر درخواســت رســمی پناهنـ
ض
ن
"ارائــه درخواســت حمایــت یب�الملــی" خواهــد بــود .فــرد خواســتار حمایــت" ،متقــا�"
نــام دارد .گاهــی اوقــات ممکــن اســت واژه "پناهجــو" را از زبــان ســایر افـراد بشــنوید.
والدیــن شــما بایــد همراهتــان باشــند ویل اگــر آنهــا همراه شــما نباشــند یــا به هــر دلیل در
مسـ یـر از شــما جدا شــده باشــند ،شــما 'خردســال بدون رسپرســت' نامیده میشــوید.
در ایــن صــورت ،مــا «نماینــدهای» در اختیــار شــما قــرار میدهیــم .نماینــده فــرد
بزرگســایل اســت کــه شــما را در دوره روال کمــک میکنــد .وی شــما را در رونــد ارائــه
درخواســت کمــک میکنــد و در صـ ت
ـور� کــه نیــاز بــه گفتگــو بــا مســئوالن داشــته باشــید،
شــما را همراهــی میکنــد .میتوانیــد مشــکالت و نگر نا�هــای خــود را بــا «نماینده»تــان
در میــان بگذاریــد .حضــور «نماینــده» شــما ضامــن حفــظ منافــع شماســت ،ن
یعــی
نیازهــا ،امنیــت ،ســامت ،روابــط اجتماعــی و دیدگاههــای شــما در نظــر گرفتــه میشــود.
«نماینــده» شــما احتمــال تشــکیل دوبــاره خانــواده شــما را نـ ی ز
ـر در نظــر میگـ یـرد.
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 ( 2013/604اتحادیــه اروپــا)
نمیشــود .حقــوق و وظایــف دولتهــا و اشــخاص مشــمول روال
ی
آمــده اســت.
حق پک� رایت اتحادیه اروپا 2014
کـ پـی مجــدد ایــن ش
ن�یــه مجــاز اســت .ب ـرای اســتفاده از تصاویــر اف ـراد یــا کـ پـی آنهــا بایــد از اف ـراد دارای حــق کـ پـی
رایت مجوز الزم کسب شود.
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MT

ین
دوبلــ� 28 ،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..
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اگــر بــا مــورد مبهمــی روبــرو شــدید ،حتم ـاً از نماینــده خــود
بگ�یــد!
یــا مســئوالن مــا کمــک ی

گ
بــا ایــن کــه شــما در "ایــن" کشــور خواســتار پناهنــد� شــدهاید ،ویل ممکــن اســت
گ
گ
کشــور دیگــری مســئول رســید� بــه درخواســت پناهنــد� شــما شــود.
گ
گ
فقــط یــک کشــور میتوانــد مســئول رســید� بــه درخواســت پناهنــد� شــما باشــد.
ایــن اصــل مبتـ نـی بــر قانـ ن
ـو� بــه نــام "قانــون دوبلـ ی ن
ـ�" اســت .بــر اســاس ایــن قانــون،
گ
مــا بایــد مشــخص کنیــم کــه آیــا مــا مســئول رســید� بــه آن هســتیم یــا کشــور دیگــری.
ایــن فرآینــد تشــخیص" ،روال دوبلـ ی ن
ـ�" نــام دارد.
افیــا� کــه شــامل  32کشــور اســت ،اعمــال
ایــن قانــون در ســطح منطقــه جغر ی
4

ین
دوبلــ�" مینامیــم.
میشــود  .در ایــن کتابچــه ،مــا ایــن  32کشــور را "کشــورهای
ت
ین
دوبلــ� دیگــر
دســرس مســئوالن یــا فــرار کــردن بــه کشــورهای
از دور شــدن از
ت
پب� ی ز
ه�یــد .برخــی افـراد ممکــن اســت بــه شــما بگوینــد کــه ایــن کار به�یــن کاری اســت
کــه میتوانیــد انجــام دهیــد .اگــر شــخیص بــه شــما پیشــنهاد ف ـرار داد یــا از شــما
خواســت کــه بــا آنهــا همـراه شــوید ،موضــوع را فــوری بــا نماینــده خــود یــا مســئوالن
دولـ تـی در میــان بگذاریــد.
بگ�ید ،اگر:
هر چه زودتر با مسئوالن زیر تماس ی
•شــما تنهــا هســتید و احتمــال میدهیــد کــه مادر ،پدر ،برادر/خواهــر ،خالــه/
دا�/عمــو  ،مــادر بــزرگ یــا پــدر بــزرگ شــما در یــی از  32کشــور دوبلـ ی ن
ـ�
عمــه  ،ی
کــه در نقشــه صفحــه  3مشــخص شــدهاند ،ســاکن باشــند،
گ
•اگر ی ن
چن� باشد ،تمایل یا عدم تمایل شما برای زند� با آنها،
•شما با فرد دیگری به این کشور سفر کردهاید ،و اگر ی ن
چن� است ،با چه کیس،
•شما قبال ً در ییک از  32کشور ی ن
دوبل� ذکر شده سکونت داشتهاید،
ین
دوبلــ� دیگــری انگشــتنگاری شــده باشــد :انگشــتنگاری
•از شــما در کشــور
یعـ نـی تصویربــرداری از اثــر انگشــتان شــما ب ـرای کمــک بــه فرآینــد شناسـ یـا� شــما،
گ
•شما قبال ً در کشور ی ن
دوبل� دیگری خواستار پناهند� شدهاید.

الزم اســت کــه بــا مســئوالن دولـ تـی همــکاری کنیــد و همــواره
واقعیــت را بــه آنهــا بگوییــد.

گ
ســامانه دوبلـ ی ن
ـ� بــه افـرادی کــه بــدون حضــور والدیــن خواســتار پناهنــد� میشــوند،
کمــک میکنــد.
کشــورهای دوبلـ نیـ� 28 ،کشــور اتحادیــه اروپــا (اتریــش ) ،(ATبلژیــک ) ،(BEبلغارســتان ) ،(BGکــروایس )،(HR
قـ بـرس ) ،(CYجمهــوری چــک ) ،(CZدانمــارک ) ،(DKاسـ ن
ـتو� ) ،(EEفنالنــد ) ،(FIفرانســه ) ،(FRآلمــان )،(DE
ن
یونــان ) ،(ELمجارســتان ) ،(HUایرلنــد ) ،(IEایتالیــا ) ،(ITالتویــا ) ،(LVلیتــوا� ) ،(LTلوکزامبــورگ ) ،(LXمالــت
ـا� ) ،(ROاســلوایک ) ،(SKاسـ ن
) ،(MTهلنــد) ،(NLلهســتان ) ،(PLپرتقــال ) ،(PTرومـ ن
ـلوا� ) ،(SIاســپانیا )،(ES
ن
ســوئد ) ،(SEبریتانیــا ) )(UKو  4کشــور «وابســته» بــه قانــون دوبلـ یـ� (نــروژ ) ،(NOایســلند ) ،(ISســوییس
) (CHو ت ن
لیخ�اشــتاین ) )(LIهســتند .نقشــه ایــن منطقــه در صفحــه  3آمــده اســت.
خواهر مادر یا خواهر پدر شما
برادر مادر یا برادر پدر شما
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اگــر مــا اطالعــات ف
کا� دربــاره والدیــن شــما داشــته باشــیم ،بـرای یافـ ت ن
ـ� آنهــا یــا ســایر
بســتگان شــما در کشــورهای دوبلـ ی ن
ـ� اقــدام میکنیــم .اگــر بتوانیــم آنهــا را بیابیــم،
تــاش میکنیــم تــا شــما را در کشــور محــل ســکونت والدیــن یــا بســتگانتان بــه آنهــا
گ
گ
برســانیم .در آن صــورت ،آن کشــور مســئول رســید� بــه درخواســت پناهنــد� شــما
خواهــد بــود.
اگــر تنهــا باشــید و هیــچ یــک از اعضــای خانــواده یــا بســتگانتان ســاکن ســایر
کشــورهای دوبلـ ی ن
ـ� نباشــند ،بــه احتمــال فـراوان درخواســت شــما در ایــن کشــور مــورد
گ
گــرد.
رســید� قــرار می ی
البتــه ایــن احتمــال ی ز
نــر وجــود دارد کــه درخواســت شــما را در ایــن کشــور بــرریس
گ
کنیــم ،حـ تـی اگــر طبــق قانــون کشــور دیگــری مســئول رســید� تشــخیص داده شــود.
گ
گ
ممکــن اســت ایــن کار را بــه دالیــل انسـ ن
ـا� ،خانــواد� یــا فرهنــی انجــام دهیــم.
طــی ایــن فرآینــد ،مــا همــواره در جهــت حفــظ منافــع شــما گام بــر میداریــم
و شــما را بــه کشــوری کــه ممکــن اســت در آن حقوقتــان پایمــال شــود ،منتقــل
نمیکنیــم .
یع� چه؟ ن
برداش� در جهت حفظ منافع ن
تن
یع� این که ما باید:
گام
•بــرریس کنیــم کــه آیــا میتوانیــم شــما و اعضــای خانوادهتــان را در یــک کشــور
واحــد بــه هــم برســانیم یــا خـ یـر،
•مطمـ ئ ن
ـ� شــویم کــه شــما از آســیب اف ـرادی کــه میخواهنــد بــا شــما بدرفتــاری
کننــد مصــون میمانیــد،
گ
•مطمـ ئ ن
ـ� شــویم کــه زمینــه زنــد� ســالم و ایمــن بـرای شــما فراهــم اســت و ایــن
ـذا� و مســکن و نیازهــای اجتماعــی شــما ب ـرآورده میشــود،
کــه نیازهــای غـ ی
گ
بگ�یــم  -مثـا ً ایــن کــه آیــا شــما مایــل بــه زنــد� بــا
•دیدگاههــای شــما را در نظــر ی
بســتگان خــود هســتید یــا خـ یـر.

6
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سن شما
افـراد بــاالی  18ســال" ،بزرگســال" محســوب میشــوند .نــوع برخــورد بــا بزرگســاالن بــا
کــودکان و نوجوانــان ("خردســاالن") فــرق میکنــد.
لطفاً سن واقعی خود را اعالم کنید.
اگــر مــدریک بــا خــود داریــد کــه ســن شــما را نشــان میدهــد ،آن را بــه مســئوالن ارائــه
کنیــد .اگــر مســئوالن بخواهنــد ســن شــما را بداننــد ،ممکــن اســت پزشــک شــما را
معاینــه کنــد تــا مشــخص شــود کــه آیــا ســن شــما کمـ تـر از  18ســال اســت یــا بیشـ تـر.
بــه عمــل آمــدن معاینــه پزشــی مســتلزم اعــام موافقــت شــما و/یــا نماینده شماســت.
ین
دوبلــ� ،روش
در قســمتهای بعــد بــه پرســشهای متــداول مربــوط بــه روال
ت
اتفاقــا� کــه ممکــن اســت رخ دهــد ،پاســخ میدهیــم:
اســتفاده از آن و
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گ�د؟
انگشتنکاری  -چیست؟ چرا انجام می ی

گ
ت
وقــی خواســتار پناهنــد� میشــوید ،اگــر حداقــل  14ســاله باشــید ،از اثــر
انگشــتان شــما تصویربــرداری میشــود (انگشــتنگاری) و دادههــای آن بــه پایــگاه
داده انگشــتنگاری موســوم بــه " "Eurodacفرســتاده میشــود .شــما بایــد در ایــن
گ
فرآینــد همــکاری کنیــد  -بــر اســاس قانــون کلیــه افـراد خواســتار پناهنــد� بایــد تحــت
بگ�نــد.
انگشــتنگاری قــرار ی
اطالعــات انگش ـتنگاری شــما ممکــن اســت در مقطعــی مــورد بــرریس ق ـرار بگـ یـرد تــا
گ
مشــخص شــود کــه آیــا شــما قبـا ً درخواســت پناهنــد� کردهایــد یــا خـ یـر و آیــا قبـا ً در
یــی از مرزهــا از شــما انگشـتنگاری شــده اســت یــا خـ یـر .اگــر آشــکار شــود کــه شــما
گ
قبـا ً در کشــور دوبلـ ی ن
ـ� دیگــری خواســتار پناهنــد� شــدهاید ،اگــر انتقــال شــما بــه آن
کشــور بــه نفــع شــما تشــخیص داده شــود ،ممکــن اســت بــه آنجــا منتقــل شــوید .در
گ
گ
ایــن صــورت ،آن کشــور مســئول رســید� بــه درخواســت پناهنــد� شــما خواهــد بــود.
دادههــای انگشــتنگاری شــما بــه مــدت  10ســال نگهــداری میشــود .پــس از 10
ســال ،ایــن دادههــا بــه طــور خــودکار از پایــگاه داده حــذف میشــوند .اگــر درخواســت
حمایــت شــما پذیرفتــه شــود ،اطالعــات انگش ـتنگاری شــما تــا زمــان حــذف خــودکار
آنهــا در آن پایــگاه داده بـ ق
ـا� میمانــد .اگــر بعــداً شــهروند یــک کشــور دوبلـ ی ن
ـ� شــوید،
اطالعــات انگشــتنگاری شــما در آن مقطــع حــذف میشــود .فقــط دادههــای
ذخــره میشــود .نــام ،عکــس ،تاریــخ
انگشــتنگاری و جنســیت شــما در  Eurodacی
تولــد و تابعیــت شــما بــه پایــگاه داده  Eurodacفرســتاده نمیشــود.
هــر چنــد ،ایــن اطالعــات ممکــن اســت در پایــگاه داده مــی مــا ذخـ یـره
شــود .دادههــای ذخـ یـره شــده در  Eurodacدر اختیــار هیــچ کشــور یــا
ســازمان خــارج از کشــورهای دوبلـ ی ن
ـ� ق ـرار نمیگـ یـرد.
از  20جــوالی  2015امــکان جســتجوی اطالعــات انگشـتنگاری شــما
بـرای نهادهـ یـا� ماننــد پلیــس و اداره پلیــس اروپــا (یوروپــل) کــه ممکن
اســت درخواســت دسـ تـریس بــه پایــگاه داده  Eurodacرا بـرای اهــداف
ـگ�ی ،شناسـ یـا� و بــازریس در حــوزه جرایــم خشــن و تروریســم
پیشـ ی
داشــته باشــند ،فراهــم میشــود.
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چــه اطالعـ ت
ـا� را بایــد حتمـاً در اختیــار مســئوالن دولـ تـی قـرار
دهیــد؟
گ
گ
بـرای تعیـ ی ن
ـ� کشــور مســئول رســید� بــه درخواســت پناهنــد� شــما ،احتمــاال ً بــا شــما
مصاحبــه (مصاحبــه شــخیص) انجــام خواهــد شــد .در جلســه مصاحبــه ،مسـ ی ن
ـئول�
روال دوبلـ ی ن
ـ� را بـرای شــما ش�ح مــی دهنــد و تــاش مــی کننــد تــا ایــن موضوع را روشــن
کننــد کــه آیــا مــی تــوان شــما را بــه اعضــای خانــواده تــان کــه در یــی از کشــورهای
گ
دوبلـ ی ن
ـ� زنــد� مــی کننــد ملحــق نمــود یــا خـ یـر.
اگــر میدانیــد کــه والدیــن ،خواهر/ب ـرادر یــا بســتگان شــما در کشــور دوبلـ ی ن
ـ� دیگــری
ســاکن هســتند ،حتمــاً ایــن موضــوع را بــه فــردی کــه بــا شــما مصاحبــه میکنــد،
اطــاع دهیــد .بــرای ت ن
جــا� کــه میتوانیــد
یافــ� هــر چــه رسیعتــر خانوادهتــان تــا ی
اطالعــات (ماننــد نــام ،نشـ ن
ـا� ،شــماره تلفــن )...در اختیــار مــا ق ـرار دهیــد.
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در جلســه مصاحبــه ،ممکــن اســت از شــما پرســیده شــود کــه آیــا قبــا ً در کشــور
ین
خــر .لطفــاً واقعیــت را بگوییــد.
دوبلــ� دیگــری ســکونت داشــتهاید یــا ی
اهنمــا�
نماینــده شــما میتوانــد شــما را در جلســه مصاحبــه همراهــی کنــد و بــا ر
ی
کــردن شــما آنچــه را کــه بــه نفــع شماســت ،انجــام دهــد .اگــر بنــا بــه دالیــی مایــل بــه
حضــور نمایندهتــان در جلســه مصاحبــه نیســتید ،بایــد ایــن موضــوع را بــه مســئوالن
دولـ تـی اطــاع دهیــد.

در ابتــدای جلســه مصاحبــه ،نماینــده شــما و مصاحبهکننــده
فرآیندهــا و حقــوق شــما را برایتــان ش�ح میدهنــد .اگــر
موضوعــی بـرای شــما شــفاف نبــود یــا اگــر پرسـشهای دیگری
داشــتید ،حتم ـاً آنهــا را پب�ســید!

گ
مصاحبــه حــق شماســت و بخــش مهمــی از رونــد رســید� بــه درخواســت شــما
محســوب میشــود.
مصاحبــه بــه زبـ ن
ـا� کــه شــما آن را میفهمیــد برگـزار میشــود .اگــر قــادر بــه فهمیــدن
زبــان مــورد اســتفاده نشــدید ،میتوانیــد از تم�جــم بخواهیــد تــا آن را بــرای شــما
ترجمــه کنــد .تم�جــم فقــط بایــد آنچــه را کــه مصاحبهکننــده بــه زبــان مـیآورد ،ترجمــه
کنــد .تم�جــم نبایــد دیدگاههــای خــود را بــه گفتههــای مصاحبهکننــده بیفزایــد .اگــر
در فهمیــدن گفتههــای تم�جــم دچــار مشــکل شــدید ،بایــد موضــوع را بــه مــا و/یــا
نماینــده خــود اطــاع دهیــد.
مصاحبــه ،محرمانــه برگـزار میشــود .یعـ نـی هیــچ یــک از مطالـ بـی که شــما ارائــه میکنید،
گ
از جملــه موضــوع ارائــه درخواســت پناهنــد� در کشــور مــا ،در اختیــار اشــخاص حقیقی
یــا حقـ ق
ـو� کشــور مبــداء شــما کــه ممکــن اســت بــه نوعــی بــه آن گــروه از بســتگان شــما
کــه هنــوز ســاکن کشــور مبــداء شــما هســتند آزار برســانند ،قـرار نمیکـ یـرد.

الزم اســت کــه شــما و نمایندهتــان از محدودیتهــای زمـ ن
ـا�
روال دوبلـ ی ن
ـ� آگاه شــوید!
ها� را که ما در زیر ارائه کردهایم ،مطالعه کنید.
پاسخ ی
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چــه مــدت طــول میکشــد تــا مشــخص شــود کــه شــما بــه
کشــور دیگــری منتقــل میشــوید یــا در اینجــا میمانیــد؟
گ
اگــر کشــور دیگــری مســئول رســید� بــه درخواســت شــما
ق
اتفــا� میافتــد؟
تشــخیص داده شــود ،چــه
گ
ی ن
ی ن
دوبلــ�
نخســت� نوبــت ارائــه درخواســت پناهنــد� در یــک کشــور
 fاگــر ایــن
ت
اســت ،در صــور� کــه مــادر ،پــدر ،برادر/خواهــر ،خاله/عمــه ،یدا�/عمو،مــادر بــزرگ یــا
پــدر بــزرگ شــما در کشــوری دیگــر ســاکن باشــند ،شــما بــه آن کشــور منتقــل میشــوید
گ
گ
و در آنجــا بــه آنهــا میپیوندیــد و تــا زمـ ن
ـا� کــه رونــد رســید� بــه درخواســت پناهنــد�
شــما پایــان یابــد ،در آنجــا میمانیــد.
گ
ـد� نشــده باشــید ویل در گذشــته در کشــور دوبلـ ی ن
ـ�
 fاگــر در اینجــا خواســتار پناهنـ
گ
دیگــری درخواســت پناهنــد� کــرده باشــید ،ممکــن اســت بــه آن کشــور بازگردانــده
گ
گ
شــوید تــا مســئوالن آنجــا بــه درخواســت پناهنــد� شــما رســید� کننــد.
در هــر دو صــورت ،ممکــن اســت تصمیمگـ یـری دربــاره انتقــال شــما بــه کشــور
گ
دیگــر ،از تاریــخ ارائــه درخواســت پناهنــد� یــا از تاریــخ مشــخص شــدن ایــن
گ
موضــوع کــه شــما قبـا ً در کشــور دوبلـ ی ن
ـ� دیگــر خواســتار پناهنــد� شــدهاید ،تــا
پنــج مــاه طــول بکشــد .در اولـ ی ن
ـ� فرصــت پــس از اتخــاذ تصمیــم ،مســئوالن آن را
بــه آگاهــی شــما میرســانند.
گ
گ
 fاگــر در ایــن کشــور خواســتار پناهنــد� نشــده باشــید و درخواســت پناهنــد�
قبــی شــما در کشــور دیگــر پــس از بــرریس کامــل رد شــود ،مــا میتوانیــم درخواســت
پــس ت ن
گرفــ� شــما را بــه کشــور مســئول بفرســتیم یــا شــما را بــه وطنتــان ،محــل
اقامــت دائمتــان یــا یــک کشــور امــن دیگــر منتقــل کنیــم.
این فرآیند گاهی اوقات "پذیرش مسئولیت" زین� نامیده میشود.
این فرآیند گاهی اوقات "پس تن
گرف�" زین� نامیده میشود.
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اگــر مشــخص شــود کــه کشــور دیگــری
گ
مســئول رســید� بــه درخواســت
گ
پناهنــد� شماســت ،ت
وقــی کشــوری
کــه درخواســت پذیــرش مســئولیت
شــما را دریافــت کــرده اســت بـرای ایــن
کار اقــدام کنــد ،شــما رســماً از ایــن
موضــوع کــه مــا درخواســت حمایــت
ین
ب�الملــی شــما را بــرریس نخواهیــم
کــرد ،آگاه میشــوید و مــا شــما را بــه
کشــور مســئول منتقــل میکنیــم.
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انتقــال شــما ظــرف شــش مــاه از
تاریخــی کــه کشــور دیگــر مســئولیت
شــما را میپذیــرد یــا در صــورت
معـ تـرض بــودن شــما بــه ایــن تصمیم،
نها� یا مشــخص
از تاریــخ صــدور رای ی
شــدن نتیجــه اســتیناف یــا ت
اعــراض،
صــورت میگـ یـرد (بــه بخــش زیــر کــه
مفهــوم ایــن بنــد را توضیــح میدهــد،
مراجعــه کنیــد!) .ایــن مهلــت ممکــن
اســت تــا یــک ســال ،در صــورت ز ن
ندا�
بــودن شــما ،و تــا  18مــاه ،در صــورت
ف ـراری بــودن شــما ،تمدیــد شــود.
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اگر نخواهید به کشور دیگری بروید ،چه ق
اتفا� میافتد؟
در این باره با نماینده خود مشورت کنید!

اگــر بــه ایــن نتیجــه برســیم کــه شــما بایــد بــه کشــور دیگــری برویــد تــا درخواســت شــما
گ
در آنجــا مــورد رســید� قـرار بگـ یـرد و شــما بــه این تصمیــم را نپذیریــد ،امــکان مخالفت
بــا تصمیــم انتقــال بـرای شــما وجــود خواهــد داشــت .بــه ایــن اقــدام "اســتیناف" یــا
"اعـ تـراض" میگوینــد.
هنگامــی کــه از مسـ ی ن
ـئول� تصمیــم رســمی انتقــال دریافــت مــی کنیــد 21 ،روز وقــت
داریــد کــه بــا تمــاس بــا دادگاه اداری تقاضــای تغیـ یـر در تصمیــم مربوطــه را نماییــد.
اعـ تـراض خــود را بایــد حتمـاً در مهلــت مقــرر تســلیم کنیــد .نماینــده شــما بایــد شــما
را در ایــن زمینــه راهنمـ یـا� کنــد.
•شــما هفــت ( )7روز فرصــت داریــد کــه تقاضــا کنیــد کــه انتقــایل شــما تــا زمـ ن
ـا� کــه
درخواســت تجدیــد نظرتــان بــرریس شــده اســت ،معلــق گــردد .دادگاه در مــدت
کوتاهــی دربــاره ایــن درخواســت تصمیــم میگـ یـرد .اگــر درخواســت تعلیــق انتقــال
شــما رد شــود ،دالیــل آن بــه آگاهــی شــما میرســد.
گ
•اطالعــات مربــوط بــه نهادهــای مســئول رســید� بــه اعـ تـراض در ایــن کشــور در
پشــت ایــن کتابچــه آمــده اســت.
طــی فرآینــد "اســتیناف" ،امــکان اســتفاده از کمــک حقـ ق
ـو� و در صــورت لــزوم کمــک
زبـ ن
ـا� از تم�جــم کتـ بـی یــا شــفاهی ب ـرای شــما وجــود خواهــد داشــت .اگــر توانـ یـا�
پرداخــت هزینههــا را نداشــته باشــید میتوانیــد بــرای اســتفاده رایــگان از کمــک
ق
ق
حقــو� ارائــه
ها� کــه کمــک
حقــو� اقــدام کنیــد .اطالعــات مربــوط بــه ســازمان ی
میکننــد و میتواننــد در فرآینــد اســتیناف شــما را یــاری کننــد ،در پشــت ایــن کتابچــه
آمــده اســت.
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بازداشت

ن
ســاختما�
اگــر افــراد نتواننــد آزادانــه بــه هــر کجــا کــه مایلنــد ســفر کننــد و در
محصــور ســاکن شــوند و قــادر بــه خــروج از آنجــا نباشــند ،تحت "بازداشــت" محســوب
میشــوند.
اگــر خردســال بــدون رسپرســت باشــید ،ممکــن اســت در محــی اســکان داده شــوید
کــه مشــمول قوانـ ی ن
ـ� محدودیــت رفــت و آمــد باشــد .مثـا ً ممکــن اســت شــما مجبــور
باشــید کــه در طــول شــب یــا در ســاعات تاریــی در آن محــل بمانیــد یــا زمــان خــروج
و ورود خــود از/بــه آن محــل را بــه مســئوالن آنجــا اطــاع دهیــد .ایــن قوانـ ی ن
ـ� ب ـرای
حفــظ امنیــت شــما در نظــر گرفتــه شــده اســت .ایــن محدودیتهــا بــه ایــن معـ نـی
نیســت کــه شــما تحــت بازداشــت هســتید.

کودکان تقریباً هیچگاه بازداشت نمیشوند!

آیــا تحــت بازداشــت هســتید؟ اگــر از تحــت بازداشــت بــودن خــود مطمـ ئ ن
ـ� نیســتید،
ـ� فرصــت از مســئوالن ،نماینــده خــود یــا مشــاور حقـ ق
در اولـ ی ن
ـو� خــود راهنمـ یـا�
بخواهیــد .شــما میتوانیــد وضعیــت خــود را بـرای آنهــا ش�ح دهیــد ،و اگر مشــخص
شــود کــه تحــت بازداشــت هســتید ،بـرای اعـ تـراض بــه حکــم بازداشــت اقــدام کنید!
ایــن احتمــال وجــود دارد کــه در دوره روال دوبلـ ی ن
ـ� خــود را تحــت بازداشــت ببینیــد.
بیشـ تـر اوقــات ،ایــن وضعیــت پیــش میآیــد کــه مســئوالن دولـ تـی شــما را زیــر  18ســال
تشــخیص نمیدهنــد و فـراری شــدن یــا مخفــی شــدن شــما را بــه دلیــل ترســیدن شــما
از انتقــال بــه کشــور دیگــر محتمــل میداننــد.
شــما حــق داریــد کــه بــه صــورت کتـ بـی از دالیــل بازداشــت خــود آگاه شــوید و بــا روش
اعـ تـراض بــه حکــم بازداشــت آشــنا شــوید .اگــر بخواهیــد بــه حکــم بازداشــت اعـ تـراض
ق
حقــو� بهرهمنــد شــوید .بنابرایــن ،در صــورت ت
معــرض
کنیــد ،میتوانیــد از کمــک
ق
بگ�یــد.
بــودن بــا نماینــده یــا مشــاور حقــو� خــود تمــاس ی
دوبلــ� بازداشــت شــوید ،بــازه ن
ین
زمــا� روال بــرای شــما بــه ایــن
اگــر در دوره روال
گ
صــورت خواهــد بــود :ظــرف مــدت یــک مــاه از زمــان دریافــت درخواســت پناهنــد�
شــما ،درخواســت پذیــرش مســئولیت را بــه کشــور دیگــر ارائــه میکنیــم .کشــور
14

دریافتکننــده درخواســت بایــد ظــرف مــدت دو هفتــه از تاریــخ دریافــت درخواســت
بــه آن پاســخ دهــد .رسانجــام ،اگــر تحــت بازداشــت بـ ق
ـا� بمانیــد ،انتقــال شــما بایــد
ظــرف مــدت شــش هفتــه از تاریــخ پذیــرش درخواســت مســئولیت در کشــور دیگــر،
صــورت بگـ یـرد.
اگــر بخواهیــد در دوره بازداشــت بــه حکــم انتقــال اعـ تـراض کنیــد ،مســئوالن دولـ تـی
دیگــر موظــف بــه انتقــال شــما ظــرف مدت شــش هفتــه نخواهنــد بــود .در آن صورت،
مســئوالن دولـ تـی گزینههــای موجــود را بــه شــما ارائــه خواهنــد داد.
اگــر مســئوالن دولـ تـی درخواســت پذیــرش مســئولیت شــما را در مهلــت مقــرر بــه کشــور
دیگــر ارائــه نکننــد ،یــا انتقــال شــما را در مهلــت مقــرر انجــام ندهنــد ،دوره بازداشــت
شــما بــه دلیــل انتقــال بــر اســاس "قانــون دوبلـ ی ن
ـ�" پایــان مییابــد .در ایــن صــورت،
محدودههــای زمـ ن
ـا� معمــول ذکــر شــده در صفحــه  11اعمــال میشــود.
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فــردی کــه مســئوالن وی را حافــظ منافــع شــما در مراجــع قانـ ن
ـو� میداننــد .نماینــده شــما و/یــا مســئوالن
لــزوم داشـ ت ن
ـ� آن را بــه شــما اطــاع میدهنــد ویل شــما میتوانیــد از آنهــا بخواهیــد تــا یــی را از طــرف شــما
ق
ها� کــه خدمــات وکالــت حقــو� ارائــه میدهنــد در پشــت
اســتخدام کننــد .اطالعــات مربــوط بــه ســازمان ی
ایــن کتابچــه آمــده اســت.
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در دورهای کــه مــا در حــال تعیـ ی ن
ـ� کشــور مســئول هســتیم،
شــما از چــه حقـ ق
ـو� برخــوردار میشــوید؟

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 در
گ
کشــور مــا بمانیــد .اگــر کشــور مســئول محــل ســکونت فعــی شــما مســئول رســید� بــه
گ
ـد� شــما تشــخیص داده شــود ،شــما حــق داریــد حداقــل تــا زمـ ن
ـا�
درخواســت پناهنـ
گ
کــه یــک تصمیــم اولیــه دربــاره درخواســت پناهنــد� شــما گرفتــه شــود ،در ایــن کشــور
بمانیــد .شــما همچنـ ی ن
ـ� حــق بهرهمنــد شــدن از کمکهــای مــادی ماننــد مســکن ،غــذا
ـا� و کمکهــای درمـ ن
و ...بــه همـراه خدمــات اولیــه درمـ ن
ـا� اضطـراری را داریــد .شــما
ـ� بــه مدرســه را نـ ی ز
حــق رفـ ت ن
ـر داریــد.
بــه شــما فرصــت داده میشــود تــا 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 مــادری خــود یــا زبـ ن
ـا� کــه بــه آن مســلط هســتید
بگ�یــد) .همچنـ ی ن
ـ� نســخهای
اســتفاده کنیــد (یــا در صــورت لــزوم از تم�جــم کمــک ی
کتـ بـی از رای انتقــال شــما بــه کشــور دیگــر در اختیــار شــما ق ـرار میگـ یـرد .در ضمــن
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میتوانیــد بـرای کســب اطالعــات بیشـ تـر بــا مــا و/یــا اداره کمیســاریای عــایل پناهنــدگان
بگ�یــد.
ســازمان ملــل ) (UNHCRدر ایــن کشــور ،تمــاس ی
ت
ت
بیشــری دربــاره حقــوق شــما در
دولــی اطالعــات
نماینــده شــما و مســئوالن

اختیارتــان قــرار میدهنــد!

ق
اتفــا� بــرای اطالعــات شــخیص کــه ارائــه میدهیــد،
چــه
میافتــد؟ چگونــه مطمـ ئ ن
ـ� میشــوید کــه از اطالعــات شــخیص
شــما ســوء اســتفاده نمیشــود؟
ین
ین
دوبلــ� اطالعــات را فقــط بــرای ایفــای
دوبلــ� در دوره روال
مســئوالن کشــورهای
ین
دوبلــ� مبادلــه میکننــد.
وظایــف مشــمول قانــون

شما حق ت
دس�یس به این موارد را دارید:
•دادههــای مربــوط بــه خودتــان .شــما میتوانیــد درخواســت کنیــد کــه ایــن
ـور� کــه نادرســت باشــند) یــا حــذف (در صـ ت
دادههــا ،اصــاح (در صـ ت
ـور� کــه بــه
طــور یغ� ن
قانــو� پــردازش شــده باشــند) شــوند.
ت
اطالعــا� کــه روش ارائــه درخواســت اصــاح یــا حــذف دادههــای شــخیص را
•
مســئول
ذیصــاح
نهادهــای
تمــاس
مشــخصات
شــامل
کننــد،
ی
م
مشــخص
گ
ین
دوبلــ� و مســئوالن مــی حفاظــت از اطالعــات کــه وظیفــه رســید� بــه
روال
درخواســتهای مربــوط بــه حفاظــت از اطالعــات شــخیص را دارنــد.
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راهنما� دریافت کنید؟
از کجا میتوانید
ی
آدرس گو مشخصات تماس مسئول
پناهند�
Maahanmuuttovirasto
(اداره کل مهاجرت)
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
ن
قانو�
نماینده افراد زیر سن
ن
نماینده پناهجویان زیر سن قانو� که
تنها آمده اند ،توسط دادگاه بدوی ی ن
تعی�
می گردند .مرکز پذیرش پناهجویان از
دادگاه بدوی تقاضای می کند که نماینده
را ی ن
تعی� کند.
سازمان حفاظت از کودکان
مرکز پذیرش پناهجویان موظف است
که خدمات امور اجتماعی را که مطابق
ارزیا� کارمند امور اجتماعی مسئول
با ب
ت
کودک ،برای سالم� و تکامل و رشد
او الزم است ،تهیه و تدارک نماید.
در مورد مسائل مربوط به این موضوع
می توانید با کارمند امور اجتماعی مرکز
بگ�ید.
پذیرش پناهجویان خودتان تماس ی

مقام مسئول شیوه ی ن
دابل�
()Dublin-menettely
( Maahanmuuttovirastoاداره کل
مهاجرت) مشخصات تماس در باال.

مشخصات تماس مسئول حفاظت
اطالعات میل
Tietosuojavaltuutetun toimisto
ت
(دف� نماینده حفاظت اطالعات)
PL 800, 00521 Helsinki
+ 358 295 666 700
اهنما� و مشاورت ن
تلف�:
ر ی
+358 295 616 670
روزهای دوشنبه تا پنج شنبه،
ب� ساعات  9-11و ی ن
ین
ب� ساعات ،13-15
ن
روزهای جمعه یب� ساعات 9-12
tietosuoja@om.fi
www.tietosuoja.fi
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
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Maahanmuuttovirasto
(اداره کل مهاجرت)
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

ق
حقو� و سازمان های
دفاتر مشاورت
کمک به پناهندگان
ق
حقو� را می توان از دفاتر
کمک
ق
دفاتر وکالت و
مشاورت حقو� و دیگر
گ
ن
وکیال� دریافت نمود که آماد� خود برای
ق
حقو� به پناهجویان را
دادن خدمات
به مرکز پذیرش پناهجویان اطالع داده
اند .اطالعات ت
بیش� در مورد مراکز کمیک
ق
حقو� را می توانید از کارمندان مرکز
پذیرش پناهجویان دریافت نمایید.

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.

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

Suomen punainen risti
(صلیب رسخ فنالند)
Tehtaankatu 1 a
00140 Helsinki
+358 20 701 2000
info@redcross.fi
www.redcross.fi
جستجوی خویشاوندان گم شده.
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ت
صور� که مایلید داوطلبانه به کشور
در
خود برگردید ،از مرکز پذیرش پناهجویان
اهنما� بخواهید.
ر ی
نزدیک ترین ت
دف� 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
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