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مــا ایــن کتابچــه را بــه ایــن دلیــل در اختیــار شــما قــرار داده ایــم کــه شــما نیــاز خــود بــه 
حمایــت را اعــام کرده ایــد و بــه مــا گفته ایــد کــه ســن شــما کمــرت از 18 ســال اســت. اگــر 
ســن شــما کمرت از 18 ســال باشــد، کودک محســوب می شــوید. ممکن اســت واژه "خردســال" 
را از زبــان مســئوالن بشــنوید کــه همــان معنــای کــودک را می دهــد. "مســئوالن"، افــرادی 
ی دربــاره درخواســت حمایــت شــما را بــر عهــده دارنــد. هســتند کــه مســئولیت تصمیم گــری

اگــر بــه ایــن دلیــل کــه در وطــن خــود دچــار تــرس بوده ایــد خواســتار حمایــت در 
اینجــا شــده باشــید، "پناهجــو" نامیــده می شــوید. پناهجــو بــه دنبــال مــکا�ن امــن 

و �ب خطــر اســت.

 را بــه مســئوالن ارائــه کنیــد، نــام قانــو�ن اقــدام شــما 
گ

اگــر درخواســت رســمی پناهنــد�
 " ن الملــی" خواهــد بــود. فــرد خواســتار حمایــت، "متقــا�ن "ارائــه درخواســت حمایــت ب�ی

نــام دارد. گاهــی اوقــات ممکــن اســت واژه "پناهجــو" را از زبــان ســایر افــراد بشــنوید. 

والدیــن شــما بایــد همراهتــان باشــند ویل اگــر آنهــا همراه شــما نباشــند یــا به هــر دلیل در 
مســری از شــما جدا شــده باشــند، شــما 'خردســال بدون رسپرســت' نامیده می شــوید. 

در ایــن صــورت، مــا »نماینــده ای« در اختیــار شــما قــرار می دهیــم. نماینــده فــرد 
ــه  ــد ارائ ــما را در رون ــد. وی ش ــک می کن ــما را در دوره روال کم ــه ش ــت ک ــایل اس بزرگس
درخواســت کمــک می کنــد و در صــور�ت کــه نیــاز بــه گفتگــو بــا مســئوالن داشــته باشــید، 
ــان  ــا »نماینده« ت شــما را همراهــی می کنــد. می توانیــد مشــکات و نگرا�ن هــای خــود را ب
ــین  ــت، یع ــع شماس ــظ مناف ــن حف ــما ضام ــده« ش ــور »نماین ــد. حض ــان بگذاری در می
نیازهــا، امنیــت، ســامت، روابــط اجتماعــی و دیدگاه هــای شــما در نظــر گرفتــه می شــود. 

د.  ن در نظــر می گــری ــاره خانــواده شــما را نــری »نماینــده« شــما احتمــال تشــکیل دوب

ن  ایــن کتابچــه فقــط بــرای اطالع رســا�ن اســت. هــدف از تهیــه ایــن کتابچــه، ارائــه اطالعــات مفیــد دربــاره روال دوبلــ�ی
ن الملــیل اســت. ایــن کتابچــه بــه تنهــا�ی حقــوق یــا وظایــف قانــو�ن را ایجــاد نمی کند/شــامل  بــه متقاضیــان حمایــت ب�ی
ــا(  ــه اروپ ــون 2013/604 )اتحادی ن در قان ــ�ی ــمول روال دوبل ــخاص مش ــا و اش ــف دولت ه ــوق و وظای ــود. حق نمی ش

آمــده اســت. 

حق ک�پ رایت اتحادیه اروپا 2014

ــا کــ�پ آنهــا بایــد از افــراد دارای حــق کــ�پ ــر افــراد ی یــه مجــاز اســت. بــرای اســتفاده از تصاوی  کــ�پ مجــدد ایــن ن�ش
 رایت مجوز الزم کسب شود.
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  ،(BG) ــتان ــک (BE)، بلغارس ــش (AT)، بلژی ــا (اتری ــه اروپ ــور اتحادی ، 28 کش ن ــ�ی ــورهای دوبل کش
 ،(FI) ــد ــتو�ن (EE)، فنالن ــارک (DK)، اس ــک (CZ)، دانم ــوری چ س (CY)، جمه ــرب ــروایس (HR)، ق ک
 ،(LV) ــا ــا (IT)، التوی ــد (IE)، ایتالی ــان (EL)، مجارســتان (HU)، ایرلن ــان (DE)، یون فرانســه (FR)، آلم
 ،(RO) روما�ن ،(PT) پرتقــال ،(PL) لهســتان ،(NL)هلند ،(MT) مالــت ،(LX) لوکزامبــورگ ،(LT) لیتــوا�ن
اســلوایک (SK)، اســلوا�ن (SI)، اســپانیا (ES)، ســوئد (SE)، بریتانیــا (UK)) و 4 کشــور »وابســته« بــه 

ن اشــتاین (LI)) هســتند.. ــروژ (NO)، ایســلند (IS)، ســوییس (CH) و لیخ�ت ن (ن ــ�ی ــون دوبل قان
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اگــر بــا مــورد مبهمــی روبــرو شــدید، حتمــاً از نماینــده خــود 
یــد! یــا مســئوالن مــا کمــک بگ�ی

ــت  ــن اس ــده اید، ویل ممک  ش
گ

ــد� ــتار پناهن ــور خواس ــن" کش ــما در "ای ــه ش ــن ک ــا ای ب
ــود.  ــما ش  ش

گ
ــد� ــت پناهن ــه درخواس  ب

گ
ــید� ــئول رس ــری مس ــور دیگ کش

 شــما باشــد. 
گ

ــد� ــه درخواســت پناهن  ب
گ

ــد مســئول رســید� ــک کشــور می توان ــط ی فق
" اســت. بــر اســاس ایــن قانــون،  ن ایــن اصــل مبتــین بــر قانــو�ن بــه نــام "قانــون دوبلــ�ی
 بــه آن هســتیم یــا کشــور دیگــری. 

گ
مــا بایــد مشــخص کنیــم کــه آیــا مــا مســئول رســید�

" نــام دارد. ن ایــن فرآینــد تشــخیص، "روال دوبلــ�ی

ایــن قانــون در ســطح منطقــه جغرافیــا�ی کــه شــامل 32 کشــور اســت، اعمــال 
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ــم.  " می نامی ــ�ین ــورهای دوبل ــور را "کش ــن 32 کش ــا ای ــه، م ــن کتابچ ــود 1 . در ای می ش

ن دیگــر  س مســئوالن یــا فــرار کــردن بــه کشــورهای دوبلــ�ی از دور شــدن از دســرت
یــن کاری اســت  یــد. برخــی افــراد ممکــن اســت بــه شــما بگوینــد کــه ایــن کار بهرت ن هری برپ
ــا از شــما  ــرار داد ی ــه شــما پیشــنهاد ف ــر شــخیص ب ــد. اگ ــد انجــام دهی ــه می توانی ک
خواســت کــه بــا آنهــا همــراه شــوید، موضــوع را فــوری بــا نماینــده خــود یــا مســئوالن 

ــد. ــان بگذاری ــیت در می دول

ید، اگر: هر چه زودتر با مسئوالن زیر تماس بگری

ــه/	  ــه مادر، 2 پدر، 3 برادر/خواهــر، خال ــد ک ــال می دهی ــا هســتید و احتم شــما تنه
ن  /عمــو ، مــادر بــزرگ یــا پــدر بــزرگ شــما در یــی از 32 کشــور دوبلــ�ی عمــه ، دا�ی

کــه در نقشــه صفحــه 3 مشــخص شــده اند، ســاکن باشــند،

 با آنها، 	 
گ

ن باشد، تمایل یا عدم تمایل شما برای زند� اگر چن�ی

ن است، با چه کیس،	  شما با فرد دیگری به این کشور سفر کرده اید، و اگر چن�ی

ن ذکر شده سکونت داشته اید،	  شما قباً در یی از 32 کشور دوبل�ی

ن دیگــری انگشــت نگاری شــده باشــد: انگشــت نگاری 	  از شــما در کشــور دوبلــ�ی
ــما، ــا�ی ش ــد شناس ــه فرآین ــک ب ــرای کم ــما ب ــتان ش ــر انگش ــرداری از اث ــین تصویرب یع

 شده اید.	 
گ

ن دیگری خواستار پناهند� شما قباً در کشور دوبل�ی

الزم اســت کــه بــا مســئوالن دولــ�ت همــکاری کنیــد و همــواره 
واقعیــت را بــه آنهــا بگوییــد.

 می شــوند، 
گ

ن بــه افــرادی کــه بــدون حضــور والدیــن خواســتار پناهنــد� ســامانه دوبلــ�ی
ــد.  کمــک می کن

 ،)HR( کــروایس  ،)BG( بلغارســتان ،)BE( بلژیــک ،)AT( 28 کشــور اتحادیــه اروپــا )اتریــش ،  1(  کشــورهای دوبلــ�ین
 ،)DE( آلمــان ،)FR( فرانســه ،)FI( فنالنــد ،)EE( اســتو�ن ،)DK( دانمــارک ،)CZ( جمهــوری چــک ،)CY( س قــ�ب
یونــان )EL(، مجارســتان )HU(، ایرلنــد )IE(، ایتالیــا )IT(، التویــا )LV(، لیتــوا�ن )LT(، لوکزامبــورگ )LX(، مالــت 
 ،)ES( اســپانیا ،)SI( اســلوا�ن ،)SK( اســلوایک ،)RO( رومــا�ن ،)PT( پرتقــال ،)PL( لهســتان ،)NL(ــد )MT(، هلن
ــروژ )NO(، ایســلند )IS(، ســوییس  ن )ن ــ�ی ــون دوبل ــه قان ــا )UK(( و 4 کشــور »وابســته« ب ســوئد )SE(، بریتانی

ــت. ــده اس ــه 3 آم ــه در صفح ــن منطق ــه ای ــتند. نقش ــتاین )LI(( هس ن اش )CH( و لیخ�ت
خواهر مادر یا خواهر پدر شما  )2 

برادر مادر یا برادر پدر شما  )3 
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ن آنهــا یــا ســایر  اگــر مــا اطاعــات کا�ن دربــاره والدیــن شــما داشــته باشــیم، بــرای یافــ�ت
ن اقــدام می کنیــم. اگــر بتوانیــم آنهــا را بیابیــم،  بســتگان شــما در کشــورهای دوبلــ�ی
تــاش می کنیــم تــا شــما را در کشــور محــل ســکونت والدیــن یــا بســتگان تان بــه آنهــا 
 شــما 

گ
 بــه درخواســت پناهنــد�

گ
برســانیم. در آن صــورت، آن کشــور مســئول رســید�

خواهــد بــود. 

اگــر تنهــا باشــید و هیــچ یــک از اعضــای خانــواده یــا بســتگان تان ســاکن ســایر 
ن نباشــند، بــه احتمــال فــراوان درخواســت شــما در ایــن کشــور مــورد  کشــورهای دوبلــ�ی

د. ــری ــرار می گ  ق
گ

ــید� رس

ــرریس  ــور ب ــن کش ــما را در ای ــت ش ــه درخواس ــود دارد ک ن وج ــری ــال ن ــن احتم ــه ای البت
 تشــخیص داده شــود. 

گ
کنیــم، حــیت اگــر طبــق قانــون کشــور دیگــری مســئول رســید�

 انجــام دهیــم.
گ

ــی ــا فرهن  ی
گ

ــواد� ، خان ــل انســا�ن ــه دالی ــن کار را ب ممکــن اســت ای

ــم  ــر می داری ــما گام ب ــع ش ــظ مناف ــت حف ــواره در جه ــا هم ــد، م ــن فرآین ــی ای ط
و شــما را بــه کشــوری کــه ممکــن اســت در آن حقوق تــان پایمــال شــود، منتقــل 

. نمی کنیــم

ن در جهت حفظ منافع یعین چه؟ یعین این که ما باید: گام برداش�ت

ــک کشــور 	  ــان را در ی ــم شــما و اعضــای خانواده ت ــا می توانی ــه آی ــم ک ــرریس کنی ب
، واحــد بــه هــم برســانیم یــا خــری

ــاری 	  ــا شــما بدرفت ــد ب ــه می خواهن ــه شــما از آســیب افــرادی ک ن شــویم ک مطمــ�ئ
ــد، ــون می مانی ــد مص کنن

 ســالم و ایمــن بــرای شــما فراهــم اســت و ایــن 	 
گ

ن شــویم کــه زمینــه زنــد� مطمــ�ئ
کــه نیازهــای غــذا�ی و مســکن و نیازهــای اجتماعــی شــما بــرآورده می شــود،

 بــا 	 
گ

یــم - مثــاً ایــن کــه آیــا شــما مایــل بــه زنــد� دیدگاه هــای شــما را در نظــر بگری
. بســتگان خــود هســتید یــا خــری
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سن شما

افــراد بــاالی 18 ســال، "بزرگســال" محســوب می شــوند. نــوع برخــورد بــا بزرگســاالن بــا 
کــودکان و نوجوانــان )"خردســاالن"  فــرق می کنــد. 

لطفاً سن واقعی خود را اعام کنید. 

اگــر مــدر� بــا خــود داریــد کــه ســن شــما را نشــان می دهــد، آن را بــه مســئوالن ارائــه 
ــما را  ــک ش ــت پزش ــن اس ــد، ممک ــما را بدانن ــن ش ــد س ــئوالن بخواهن ــر مس ــد. اگ کنی
 . معاینــه کنــد تــا مشــخص شــود کــه آیــا ســن شــما کمــرت از 18 ســال اســت یــا بیشــرت
بــه عمــل آمــدن معاینــه پزشــی مســتلزم اعــام موافقــت شــما و/یــا نماینده شماســت.

، روش  ن بــه روال دوبلــ�ی بــه پرســش های متــداول مربــوط  در قســمت های بعــد 
اســتفاده از آن و اتفاقــا�ت کــه ممکــن اســت رخ دهــد، پاســخ می دهیــم:
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د؟  انگشت نکاری - چیست؟ چرا انجام می گ�ی

اثــر  از  باشــید،  ســاله   14 حداقــل  اگــر  می شــوید،   
گ

پناهنــد� خواســتار  وقــیت 
انگشــتان شــما تصویربــرداری می شــود )انگشــت نگاری  و داده  هــای آن بــه پایــگاه 
ــن  ــد در ای ــما بای ــود. ش ــتاده می ش ــه "Eurodac" فرس ــوم ب ــت نگاری موس داده انگش
 بایــد تحــت 

گ
فرآینــد همــکاری کنیــد - بــر اســاس قانــون کلیــه افــراد خواســتار پناهنــد�

نــد.  انگشــت نگاری قــرار بگری

د تــا  اطاعــات انگشــت نگاری شــما ممکــن اســت در مقطعــی مــورد بــرریس قــرار بگــری
 کرده ایــد یــا خــری و آیــا قبــاً در 

گ
مشــخص شــود کــه آیــا شــما قبــاً درخواســت پناهنــد�

. اگــر آشــکار شــود کــه شــما  یــی از مرزهــا از شــما انگشــت نگاری شــده اســت یــا خــری
 شــده اید، اگــر انتقــال شــما بــه آن 

گ
ن دیگــری خواســتار پناهنــد� قبــاً در کشــور دوبلــ�ی

کشــور بــه نفــع شــما تشــخیص داده شــود، ممکــن اســت بــه آنجــا منتقــل شــوید. در 
 شــما خواهــد بــود. 

گ
 بــه درخواســت پناهنــد�

گ
ایــن صــورت، آن کشــور مســئول رســید�

ــس از 10  ــود. پ ــداری می ش ــال نگه ــدت 10 س ــه م ــما ب ــت نگاری ش ــای انگش داده ه
ســال، ایــن داده هــا بــه طــور خــودکار از پایــگاه داده حــذف می شــوند. اگــر درخواســت 
حمایــت شــما پذیرفتــه شــود، اطاعــات انگشــت نگاری شــما تــا زمــان حــذف خــودکار 
ن شــوید،  آنهــا در آن پایــگاه داده بــا�ت می مانــد. اگــر بعــداً شــهروند یــک کشــور دوبلــ�ی
داده هــای  فقــط  می شــود.  حــذف  مقطــع  آن  در  شــما  انگشــت نگاری  اطاعــات 
ــخ  ــس، تاری ــام، عک ــود. ن ه می ش ــری ــما در Eurodac ذخ ــیت ش ــت نگاری و جنس انگش

ــگاه داده Eurodac فرســتاده نمی شــود.  تولــد و تابعیــت شــما بــه پای
ه  هــر چنــد، ایــن اطاعــات ممکــن اســت در پایــگاه داده مــی مــا ذخــری
ه شــده در Eurodac در اختیــار هیــچ کشــور یــا  شــود. داده هــای ذخــری

د.  ن قــرار نمی گــری ســازمان خــارج از کشــورهای دوبلــ�ی

از 20 جــوالی 2015 امــکان جســتجوی اطاعــات انگشــت نگاری شــما 
بــرای نهادهــا�ی ماننــد پلیــس و اداره پلیــس اروپــا )یوروپــل  کــه ممکن 
یس بــه پایــگاه داده Eurodac را بــرای اهــداف  اســت درخواســت دســرت
ی، شناســا�ی و بــازریس در حــوزه جرایــم خشــن و تروریســم  پیشــگری

داشــته باشــند، فراهــم می شــود.
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چــه اطالعــا�ت را بایــد حتمــاً در اختیــار مســئوالن دولــ�ت قــرار 
دهیــد؟ 

 شــما، احتمــاالً بــا شــما 
گ

 بــه درخواســت پناهنــد�
گ

ن کشــور مســئول رســید� بــرای تعیــ�ی
ن  مصاحبــه  )مصاحبــه  شــخیص  انجــام خواهــد شــد. در جلســه مصاحبــه، مســئول�ی
ح مــی دهنــد و تــاش مــی کننــد تــا ایــن موضوع را روشــن  ن را بــرای شــما �ش روال دوبلــ�ی
کننــد کــه آیــا مــی تــوان شــما را بــه اعضــای خانــواده تــان  کــه در یــی از کشــورهای 

 .  مــی کننــد ملحــق نمــود یــا خــری
گ

ن زنــد� دوبلــ�ی

ن دیگــری  اگــر می دانیــد کــه والدیــن، خواهر/بــرادر یــا بســتگان شــما در کشــور دوبلــ�ی
ــد،  ــه می کن ــما مصاحب ــا ش ــه ب ــردی ک ــه ف ــوع را ب ــن موض ــاً ای ــتند، حتم ــاکن هس س
ــد  ــه می توانی ــا�ی ک ــا ج ــان ت ــر خانواده ت ــه �یع ت ــر چ ن ه ــ�ت ــرای یاف ــد. ب ــاع دهی اط

ــد. ــرار دهی ــا ق ــار م ، شــماره تلفــن...  در اختی ــام، نشــا�ن ــد ن اطاعــات )مانن
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ــور  ــاً در کش ــا قب ــه آی ــود ک ــیده ش ــما پرس ــت از ش ــن اس ــه، ممک ــه مصاحب در جلس
. لطفــاً واقعیــت را بگوییــد. ن دیگــری ســکونت داشــته اید یــا خــری دوبلــ�ی

ــا�ی  ــا راهنم ــد و ب ــی کن ــه همراه ــه مصاحب ــما را در جلس ــد ش ــما می توان ــده ش نماین
کــردن شــما آنچــه را کــه بــه نفــع شماســت، انجــام دهــد. اگــر بنــا بــه دالیــی مایــل بــه 
حضــور نماینده تــان در جلســه مصاحبــه نیســتید، بایــد ایــن موضــوع را بــه مســئوالن 

دولــیت اطــاع دهیــد. 

در ابتــدای جلســه مصاحبــه، نماینــده شــما و مصاحبه کننــده 
ح می دهنــد. اگــر  فرآیندهــا و حقــوق شــما را برایتــان رسش
موضوعــی بــرای شــما شــفاف نبــود یــا اگــر پرســش های دیگری 

ســید! داشــتید، حتمــاً آنهــا را ب�پ
 بــه درخواســت شــما 

گ
مصاحبــه حــق شماســت و بخــش مهمــی از رونــد رســید�

می شــود.  محســوب 

مصاحبــه بــه زبــا�ن کــه شــما آن را می فهمیــد برگــزار می شــود. اگــر قــادر بــه فهمیــدن 
ــما  ــرای ش ــا آن را ب ــد ت ــم بخواهی ج ــد از مرت ــدید، می توانی ــتفاده نش ــورد اس ــان م زب
جــم فقــط بایــد آنچــه را کــه مصاحبه کننــده بــه زبــان مــی آورد، ترجمــه  ترجمــه کنــد. مرت
ــه گفته هــای مصاحبه کننــده بیفزایــد. اگــر  جــم نبایــد دیدگاه هــای خــود را ب کنــد. مرت
ــا  ــا و/ی ــه م ــد موضــوع را ب جــم دچــار مشــکل شــدید، بای ــدن گفته هــای مرت در فهمی

نماینــده خــود اطــاع دهیــد.

مصاحبــه، محرمانــه برگــزار می شــود. یعــین هیــچ یــک از مطالــیب که شــما ارائــه می کنید، 
 در کشــور مــا، در اختیــار اشــخاص حقیقی 

گ
از جملــه موضــوع ارائــه درخواســت پناهنــد�

یــا حقــو�ت کشــور مبــداء شــما کــه ممکــن اســت بــه نوعــی بــه آن گــروه از بســتگان شــما 
د. کــه هنــوز ســاکن کشــور مبــداء شــما هســتند آزار برســانند، قــرار نمی کــری

ــا�ن  ــان از محدودیت هــای زم ــه شــما و نماینده ت الزم اســت ک
ن آگاه شــوید! روال دوبلــ�ی

پاسخ ها�ی را که ما در زیر ارائه کرده ایم، مطالعه کنید.
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ــه  ــما ب ــه ش ــود ک ــخص ش ــا مش ــد ت ــول می کش ــدت ط ــه م چ
ــد؟ ــا می مانی ــا در اینج ــوید ی ــل می ش ــری منتق ــور دیگ کش

ــما  ــت ش ــه درخواس  ب
گ

ــیدیک ــئول رس ــری مس ــور دیگ ــر کش اگ
تشــخیص داده شــود، چــه اتفــا�ت می افتــد؟

ن  ــ�ی ــور دوبل ــک کش  در ی
گ

ــدیک ــت پناهن ــه درخواس ــت ارائ ن نوب ــت�ی ــن نخس ــر ای f اگ
/عمو،مــادر بــزرگ یــا  اســت، در صــور�ت کــه مــادر، پــدر، برادر/خواهــر، خاله/عمــه، دا�ی
پــدر بــزرگ شــما در کشــوری دیگــر ســاکن باشــند، شــما بــه آن کشــور منتقــل می شــوید 
 

گ
 بــه درخواســت پناهنــدیک

گ
و در آنجــا بــه آنهــا می پیوندیــد و تــا زمــا�ن کــه رونــد رســیدیک

شــما پایــان یابــد، در آنجــا می مانیــد. 4)

ن   نشــده باشــید ویل در گذشــته در کشــور دوبلــ�ی
گ

f اگــر در اینجــا خواســتار پناهنــدیک
ــده  ــور بازگردان ــه آن کش ــت ب ــن اس ــید، ممک ــرده باش  ک

گ
ــدیک ــت پناهن ــری درخواس دیگ

 کننــد.  )
گ

 شــما رســیدیک
گ

شــوید تــا مســئوالن آنجــا بــه درخواســت پناهنــدیک

ــه کشــور  ــال شــما ب ــاره انتق ی درب ــ�ی در هــر دو صــورت، ممکــن اســت تصمیم گ
ــن  ــدن ای ــخص ش ــخ مش ــا از تاری  ی

گ
ــدیک ــت پناهن ــه درخواس ــخ ارائ ــر، از تاری دیگ

 شــده اید، تــا 
گ

ن دیگــر خواســتار پناهنــدیک موضــوع کــه شــما قبــالً در کشــور دوبلــ�ی
ن فرصــت پــس از اتخــاذ تصمیــم، مســئوالن آن را  پنــج مــاه طــول بکشــد. در اولــ�ی

ــانند. ــما می رس ــی ش ــه آگاه ب

 
گ

ــدیک ــت پناهن ــید و درخواس ــده باش  نش
گ

ــدیک ــتار پناهن ــور خواس ــن کش ــر در ای f اگ
قبــی شــما در کشــور دیگــر پــس از بــرریس کامــل رد شــود، مــا می توانیــم درخواســت 
ــل  ــان، مح ــه وطن ت ــما را ب ــا ش ــتیم ی ــئول بفرس ــور مس ــه کش ــما را ب ن ش ــ�ت ــس گرف پ

ــم. ــل کنی ــر منتق ــن دیگ ــک کشــور ام ــا ی ــان ی اقامــت دائم ت

این فرآیند گاهی اوقات "پذیرش مسئولیت" ن�ین نامیده می شود.  )4 
" ن�ین نامیده می شود.  این فرآیند گاهی اوقات "پس گرف�تن  )  
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اگــر مشــخص شــود کــه کشــور دیگــری 
درخواســت  بــه   

گ
رســید� مســئول 

 شماســت، وقــیت کشــوری 
گ

پناهنــد�
مســئولیت  پذیــرش  درخواســت  کــه 
شــما را دریافــت کــرده اســت بــرای ایــن 
ــن  ــماً از ای ــما رس ــد، ش ــدام کن کار اق
ــت  ــت حمای ــا درخواس ــه م ــوع ک موض
ــم  ــرریس نخواهی ــما را ب ــی ش ن المل ب�ی
ــه  ــما را ب ــا ش ــوید و م ــرد، آگاه می ش ک

کشــور مســئول منتقــل می کنیــم.

از  مــاه  شــش  ظــرف  شــما  انتقــال 
ــئولیت  ــر مس ــور دیگ ــه کش ــی ک تاریخ
صــورت  در  یــا  می پذیــرد  را  شــما 
ض بــودن شــما بــه ایــن تصمیم،  معــرت
از تاریــخ صــدور رای نها�ی یا مشــخص 
اض،  ــرت ــا اع ــتیناف ی ــه اس ــدن نتیج ش
ــه  ــر ک ــه بخــش زی د )ب صــورت می گــری
مفهــوم ایــن بنــد را توضیــح می دهــد، 
ــن  ــت ممک ــن مهل ــد! . ای ــه کنی مراجع
اســت تــا یــک ســال، در صــورت زندا�ن 
بــودن شــما، و تــا 18 مــاه، در صــورت 

ــد شــود.  ــودن شــما، تمدی ــراری ب ف
©iStockphoto / Joe Gough
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اگر نخواهید به کشور دیگری بروید، چه اتفا�ت می افتد؟ 
در این باره با نماینده خود مشورت کنید!

اگــر بــه ایــن نتیجــه برســیم کــه شــما بایــد بــه کشــور دیگــری برویــد تــا درخواســت شــما 
د و شــما بــه این تصمیــم را نپذیریــد، امــکان مخالفت   قــرار بگــری

گ
در آنجــا مــورد رســید�

بــا تصمیــم انتقــال بــرای شــما وجــود خواهــد داشــت. بــه ایــن اقــدام "اســتیناف" یــا 
ــد. اض" می گوین "اعــرت

ن تصمیــم رســمی انتقــال دریافــت مــی کنیــد، 21 روز وقــت  هنگامــی کــه از مســئول�ی
داریــد کــه بــا تمــاس بــا دادگاه اداری تقاضــای تغیــری در تصمیــم مربوطــه را نماییــد. 
اض خــود را بایــد حتمــاً در مهلــت مقــرر تســلیم کنیــد. نماینــده شــما بایــد شــما  اعــرت

را در ایــن زمینــه راهنمــا�ی کنــد.

شــما هفــت )7  روز فرصــت داریــد کــه تقاضــا کنیــد کــه انتقــایل شــما تــا زمــا�ن کــه 	 
درخواســت تجدیــد نظرتــان بــرریس شــده اســت، معلــق گــردد. دادگاه در مــدت 
د. اگــر درخواســت تعلیــق انتقــال  کوتاهــی دربــاره ایــن درخواســت تصمیــم می گــری

شــما رد شــود، دالیــل آن بــه آگاهــی شــما می رســد. 

اض در ایــن کشــور در 	   بــه اعــرت
گ

اطاعــات مربــوط بــه نهادهــای مســئول رســید�
پشــت ایــن کتابچــه آمــده اســت. 

طــی فرآینــد "اســتیناف"، امــکان اســتفاده از کمــک حقــو�ت و در صــورت لــزوم کمــک 
ــا�ی  ــر توان ــت. اگ ــد داش ــود خواه ــما وج ــرای ش ــفاهی ب ــا ش ــیب ی ــم کت ج ــا�ن از مرت زب
پرداخــت هزینه هــا را نداشــته باشــید می توانیــد بــرای اســتفاده رایــگان از کمــک 
ــه  ــو�ت ارائ ــک حق ــه کم ــازمان ها�ی ک ــه س ــوط ب ــات مرب ــد. اطاع ــدام کنی ــو�ت اق حق
می کننــد و می تواننــد در فرآینــد اســتیناف شــما را یــاری کننــد، در پشــت ایــن کتابچــه 

آمــده اســت.
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بازداشت
ــاختما�ن  ــد و در س ــفر کنن ــد س ــه مایلن ــا ک ــر کج ــه ه ــه ب ــد آزادان ــراد نتوانن ــر اف اگ
محصــور ســاکن شــوند و قــادر بــه خــروج از آنجــا نباشــند، تحت "بازداشــت" محســوب 

می شــوند. 

ــدون �پرســت باشــید، ممکــن اســت در محــی اســکان داده شــوید  ــر خردســال ب اگ
ن محدودیــت رفــت و آمــد باشــد. مثــاً ممکــن اســت شــما مجبــور  کــه مشــمول قوانــ�ی
باشــید کــه در طــول شــب یــا در ســاعات تاریــی در آن محــل بمانیــد یــا زمــان خــروج 
ن بــرای  و ورود خــود از/بــه آن محــل را بــه مســئوالن آنجــا اطــاع دهیــد. ایــن قوانــ�ی
ــن معــین  ــه ای ــن محدودیت هــا ب ــه شــده اســت. ای ــت شــما در نظــر گرفت حفــظ امنی

نیســت کــه شــما تحــت بازداشــت هســتید. 

کودکان تقریباً هیچگاه بازداشت نمی شوند!
ن نیســتید،  آیــا تحــت بازداشــت هســتید؟ اگــر از تحــت بازداشــت بــودن خــود مطمــ�ئ
ن فرصــت از مســئوالن، نماینــده خــود یــا مشــاور حقــو�ت خــود  راهنمــا�ی  در اولــ�ی
ح دهیــد، و اگر مشــخص  بخواهیــد. شــما می توانیــد وضعیــت خــود را بــرای آنهــا رسش
اض بــه حکــم بازداشــت اقــدام کنید! شــود کــه تحــت بازداشــت هســتید، بــرای اعــ�ت

ــد.  ن خــود را تحــت بازداشــت ببینی ــ�ی ــن احتمــال وجــود دارد کــه در دوره روال دوبل ای
بیشــرت اوقــات، ایــن وضعیــت پیــش می آیــد کــه مســئوالن دولــیت شــما را زیــر 18 ســال 
تشــخیص نمی دهنــد و فــراری شــدن یــا مخفــی شــدن شــما را بــه دلیــل ترســیدن شــما 

از انتقــال بــه کشــور دیگــر محتمــل می داننــد. 

شــما حــق داریــد کــه بــه صــورت کتــیب از دالیــل بازداشــت خــود آگاه شــوید و بــا روش 
اض  اض بــه حکــم بازداشــت آشــنا شــوید. اگــر بخواهیــد بــه حکــم بازداشــت اعــرت اعــرت
ض  ــرت ــورت مع ــن، در ص ــوید. بنابرای ــد ش ــو�ت بهره من ــک حق ــد از کم ــد، می توانی کنی

یــد.  بــودن بــا نماینــده یــا مشــاور حقــو�ت خــود تمــاس بگری

ــن  ــه ای ــما ب ــرای ش ــا�ن روال ب ــازه زم ــوید، ب ــت ش ن بازداش ــ�ی ــر در دوره روال دوبل اگ
 

گ
صــورت خواهــد بــود: ظــرف مــدت یــک مــاه از زمــان دریافــت درخواســت پناهنــد�

شــما، درخواســت پذیــرش مســئولیت را بــه کشــور دیگــر ارائــه می کنیــم. کشــور 
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دریافت کننــده درخواســت بایــد ظــرف مــدت دو هفتــه از تاریــخ دریافــت درخواســت 
بــه آن پاســخ دهــد. �انجــام، اگــر تحــت بازداشــت بــا�ت بمانیــد، انتقــال شــما بایــد 
ظــرف مــدت شــش هفتــه از تاریــخ پذیــرش درخواســت مســئولیت در کشــور دیگــر، 

د.  صــورت بگــری

اض کنیــد، مســئوالن دولــیت  اگــر بخواهیــد در دوره بازداشــت بــه حکــم انتقــال اعــرت
دیگــر موظــف بــه انتقــال شــما ظــرف مدت شــش هفتــه نخواهنــد بــود. در آن صورت، 

مســئوالن دولــیت گزینه هــای موجــود را بــه شــما ارائــه خواهنــد داد. 

اگــر مســئوالن دولــیت درخواســت پذیــرش مســئولیت شــما را در مهلــت مقــرر بــه کشــور 
دیگــر ارائــه نکننــد، یــا انتقــال شــما را در مهلــت مقــرر انجــام ندهنــد، دوره بازداشــت 
" پایــان می یابــد. در ایــن صــورت،  ن شــما بــه دلیــل انتقــال بــر اســاس "قانــون دوبلــ�ی

محدوده هــای زمــا�ن معمــول ذکــر شــده در صفحــه 11    اعمــال می شــود. 

 6(   فــردی کــه مســئوالن وی را حافــظ منافــع شــما در مراجــع قانــو�ن می داننــد. نماینــده شــما و/یــا مســئوالن 
ن آن را بــه شــما اطــالع می دهنــد ویل شــما می توانیــد از آنهــا بخواهیــد تــا یــی را از طــرف شــما  لــزوم داشــ�ت
ــه می دهنــد در پشــت  ــه ســازمان ها�ی کــه خدمــات وکالــت حقــو�ت ارائ اســتخدام کننــد. اطالعــات مربــوط ب

ــن کتابچــه آمــده اســت. ای

©
European U

nion



16

ن کشــور مســئول هســتیم،  در دوره ای کــه مــا در حــال تعیــ�ی
شــما از چــه حقــو�ت برخــوردار می شــوید؟

 شــما تشــخیص داده شــویم، شــما 
گ

 بــه درخواســت پناهنــد�
گ

اگــر مــا مســئول رســید�
 

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 می توانیــد در 
 بــه 

گ
کشــور مــا بمانیــد. اگــر کشــور مســئول محــل ســکونت فعــی شــما مســئول رســید�

 شــما تشــخیص داده شــود، شــما حــق داریــد حداقــل تــا زمــا�ن 
گ

درخواســت پناهنــد�
 شــما گرفتــه شــود، در ایــن کشــور 

گ
کــه یــک تصمیــم اولیــه دربــاره درخواســت پناهنــد�

ن حــق بهره منــد شــدن از کمک هــای مــادی ماننــد مســکن، غــذا  بمانیــد. شــما همچنــ�ی
و... بــه همــراه خدمــات اولیــه درمــا�ن و کمک هــای درمــا�ن اضطــراری را داریــد. شــما 

ن داریــد. ن بــه مدرســه را نــری حــق رفــ�ت

بــه شــما فرصــت داده می شــود تــا اطاعــات مربــوط بــه وضعیــت و حضــور بســتگان 
ن را بــه صــورت شــفاهی و/یــا کتــیب در اختیــار مــا  خــود در قلمــرو کشــورهای دوبلــ�ی
قــرار دهیــد و بــرای ایــن کار از زبــان مــادری خــود یــا زبــا�ن کــه بــه آن مســلط هســتید 
ن نســخه ای  یــد . همچنــ�ی جــم کمــک بگری اســتفاده کنیــد )یــا در صــورت لــزوم از مرت
د. در ضمــن  ــار شــما قــرار می گــری کتــیب از رای انتقــال شــما بــه کشــور دیگــر در اختی
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می توانیــد بــرای کســب اطاعــات بیشــرت بــا مــا و/یــا اداره کمیســاریای عــایل پناهنــدگان 
یــد. ســازمان ملــل )UNHCR  در ایــن کشــور، تمــاس بگری

ــما در  ــوق ش ــاره حق ی درب ــ�ت ــ�ت اطالعــات بیش ــئوالن دول ــما و مس ــده ش نماین
قــرار می دهنــد! اختیارتــان 

ــد،  ــه می دهی ــه ارائ ــخیص ک ــات ش ــرای اطالع ــا�ت ب ــه اتف چ
ن می شــوید کــه از اطالعــات شــخیص  می افتــد؟ چگونــه مطمــ�ئ

ــود؟ ــتفاده نمی ش ــوء اس ــما س ش

ــای  ــرای ایف ــط ب ــات را فق ن اطاع ــ�ی ن در دوره روال دوبل ــ�ی ــورهای دوبل ــئوالن کش مس
ــد.  ــه می کنن ن مبادل ــ�ی ــون دوبل ــمول قان ــف مش وظای

یس به این موارد را دارید: شما حق دسرت

داده هــای مربــوط بــه خودتــان. شــما می توانیــد درخواســت کنیــد کــه ایــن 	 
داده هــا، اصــاح )در صــور�ت کــه نادرســت باشــند  یــا حــذف )در صــور�ت کــه بــه 

ــوند. ــند  ش ــده باش ــردازش ش ــو�ن پ قان ــور غری ط

ــخیص را 	  ــای ش ــذف داده ه ــا ح ــاح ی ــت اص ــه درخواس ــه روش ارائ ــا�ت ک اطاع
مشــخص می کننــد، شــامل مشــخصات تمــاس نهادهــای ذیصــاح مســئول 
ــه   ب

گ
ــید� ــه رس ــه وظیف ــات ک ــت از اطاع ــی حفاظ ــئوالن م ن و مس ــ�ی روال دوبل

درخواســت های مربــوط بــه حفاظــت از اطاعــات شــخیص را دارنــد.
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آدرس و مشخصات تماس مسئول 
 

گ
پناهندیک

 Maahanmuuttovirasto 
)اداره کل مهاجرت  

PL 18, 00581 Helsinki
+ 358 295 419  00

شماره تلفن خدمات مربوط به این 
موضوع 

 + 358 295 419  27
ن  روزهای سه شنبه تا پنج شنبه ب�ی

ساعات 11- 10
www.migri.fi

نماینده افراد زیر سن قانو�ن 
نماینده پناهجویان زیر سن قانو�ن که 

ن  تنها آمده اند، توسط دادگاه بدوی تعی�ی
می گردند. مرکز پذیرش پناهجویان از 

دادگاه بدوی تقاضای می کند که نماینده 
ن کند.  را تعی�ی

سازمان حفاظت از کودکان 
مرکز پذیرش پناهجویان موظف است 

که خدمات امور اجتماعی را که مطابق 
با ارزیا�ب کارمند امور اجتماعی مسئول 

کودک، برای سامیت 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 

ید.  پذیرش پناهجویان خودتان تماس بگری

از کجا می توانید راهنما�ی دریافت کنید؟

ن   مقام مسئول شیوه دابل�ی
)Dublin-menettely(

Maahanmuuttovirasto )اداره کل 
مهاجرت  مشخصات تماس در باال.  

مشخصات تماس مسئول حفاظت 
اطالعات میل 

 Tietosuojavaltuutetun toimisto
)دفرت نماینده حفاظت اطاعات  

 PL 800, 00521 Helsinki
+ 358 295     700

 : راهنما�ی و مشاورت تلفین
+358 295  1   70

 روزهای دوشنبه تا پنج شنبه، 
ن ساعات 13-15،  ن ساعات 11-9 و ب�ی ب�ی

ن ساعات 9-12  روزهای جمعه ب�ی
tietosuoja@om.fi

www.tietosuoja.fi

مسئول ثبت سیستم اثر انگشت اروپا 
و نماینده او

محل تماس: Poliisihallitus )اداره کل 
 Maahanmuuttovirasto پلیس  و 

)اداره کل مهاجرت 

مشخصات تماس اداره مسئول ثبت 
+ 358 295 480 181

 Poliisihallitus )اداره 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  00

شماره تلفن خدمات مربوط به این 
موضوع 

 + 358 295 419  27
ن  روزهای سه شنبه تا پنج شنبه ب�ی

ساعات 10-11 
www.migri.fi

در صور�ت که مایلید با اطاعا�ت که از 
شما در سیستم اثر انگشت اروپا ثبت 

شده است آشنا شوید، تقاضای خود را 
 

گ
شخصاً در نزد پلیس ابراز نمایید. آماد�
ثابت کردن هویت خود را داشته باشید. 

توصیه می کنیم که با آن مرکز پلییس که 
 شما را دریافت نمود 

گ
تقاضای پناهند�

ید. مشخصات تماس مراکز  تماس بگری
نیت پلیس در  پلیس در صفحات اینرت

آدرس poliisi.fi موجود می باشند.

 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.

دفاتر مشاورت حقو�ت و سازمان های 
کمک به پناهندگان 

کمک حقو�ت را می توان از دفاتر 
مشاورت حقو�ت و دیگر دفاتر وکالت و 

 خود برای 
گ

وکیا�ن دریافت نمود که آماد�
دادن خدمات حقو�ت به پناهجویان را 
به مرکز پذیرش پناهجویان اطاع داده 

اند. اطاعات بیشرت در مورد مراکز کمی 
حقو�ت را می توانید از کارمندان مرکز 

پذیرش پناهجویان دریافت نمایید. 

ن الملیل  مشخصات تماس سازمان ب�ی
)IOM( مهاجرت

IOM Helsinki
Unioninkatu 13، طبقه   

PL 851, 00101 Helsinki
+358 9  84 1150

 iomhelsinkiavr@iom.int
www.iom.fi

در صور�ت که مایلید داوطلبانه به کشور 
خود برگردید، از مرکز پذیرش پناهجویان 

راهنما�ی بخواهید.

نزدیک ترین دف�ت منطقه ای کمیساریای 
عایل سازمان ملل برای پناهندگان

UNHCR
Ynglingagatan 14، طبقه  

113 47 Stockholm
Sverige

تلفن 80 48 457 8  4+
swest@unhcr.org
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