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اطالعات مربوط به کودکان بدون رسپرستی که خواستار ح�یت 

بین املللی هستند بر اساس ماده 4 از قانون ش�ره 604/2013 

(اتحادیه اروپا)  

کودکانی که خواستار 
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مــا ایــن کتابچــه را بــه ایــن دلیــل در اختیــار شــ� قــرار داده ایــم کــه شــ� نیــاز خود بــه ح�یت 

 �را اعــالم کرده ایــد و بــه مــا گفته ایــد کــه ســن شــ� کمــرت از 18 ســال اســت. اگــر ســن شــ

کمــرت از 18 ســال باشــد، کــودک محســوب می شــوید. ممکــن اســت واژه "خردســال" را از زبــان 

مســئوالن بشــنوید کــه هــ�ن معنــای کــودک را می دهــد. "مســئوالن"، افــرادی هســتند کــه 

مســئولیت تصمیم گیــری دربــاره درخواســت ح�یــت شــ� را بــر عهــده دارنــد.

ــت در  ــتار ح�ی ــد خواس ــرس بوده ای ــار ت ــود دچ ــن خ ــه در وط ــل ک ــن دلی ــه ای ــر ب اگ

ــی امــن و  ــال مکان ــه دنب اینجــا شــده باشــید، "پناهجــو" نامیــده می شــوید. پناهجــو ب

بی خطــر اســت.

 �اگــر درخواســت رســمی پناهندگــی را بــه مســئوالن ارائــه کنیــد، نــام قانونــی اقــدام شــ

"ارائــه درخواســت ح�یــت بین املللــی" خواهــد بــود. فــرد خواســتار ح�یــت، "متقاضــی" 

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

والدیــن شــ� بایــد همراهتــان باشــند ولــی اگــر آنهــا همــراه شــ� نباشــند یــا بــه هــر دلیــل 

در مســیر از شــ� جــدا شــده باشــند، شــ� 'خردســال بــدون رسپرســت' نامیــده می شــوید. 

در ایــن صــورت، مــا «¬اینــده ای» در اختیــار شــ� قــرار می دهیــم. ¬اینــده فــرد بزرگســالی 

ــت  ــه درخواس ــد ارائ ــ� را در رون ــد. وی ش ــک می کن ــ� را در دوره روال کم ــه ش ــت ک اس

ــا مســئوالن داشــته باشــید، شــ� را  ــو ب ــه گفتگ ــاز ب ــه نی ــی ک ــد و در صورت کمــک می کن

همراهــی می کنــد. می توانیــد مشــکالت و نگرانی هــای خــود را بــا «¬اینده» تــان در میــان 

بگذاریــد. حضــور «¬اینــده» شــ� ضامــن حفــظ منافــع ش�ســت، یعنــی نیازهــا، امنیــت، 

 �ســالمت، روابــط اجت�عــی و دیدگاه هــای شــ� در نظــر گرفتــه می شــود. «¬اینــده» شــ

احتــ�ل تشــکیل دوبــاره خانــواده شــ� را نیــز در نظــر می گیــرد. 

ایــن کتابچــه فقــط بــرای اطالع رســانی اســت. هــدف از تهیــه ایــن کتابچــه، ارائــه اطالعــات مفیــد دربــاره روال دوبلیــن بــه 

متقاضیــان ح�یــت بین املللــی اســت. ایــن کتابچــه بــه تنهایــی حقــوق یــا وظایــف قانونــی را ایجــاد ®ی کند/شــامل ®ی شــود. 

حقــوق و وظایــف دولت هــا و اشــخاص مشــمول روال دوبلیــن در قانــون 2013/604 (اتحادیــه اروپــا) آمــده اســت. 

حق کپی رایت اتحادیه اروپا 2014

ــی ــق کپ ــراد دارای ح ــد از اف ــا بای ــی آنه ــا کپ ــراد ی ــر اف ــتفاده از تصاوی ــرای اس ــت. ب ــاز اس ــه مج ــن نرشی ــدد ای ــی مج  کپ

 رایت مجوز الزم کسب شود.
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  ،(BG) ــتان ــک (BE)، بلغارس ــش (AT)، بلژی ــا (اتری ــه اروپ ــور اتحادی ــن، 28 کش ــورهای دوبلی کش
 ،(FI) فنالنــد ،(EE) اســتونی ،(DK) دا�ــارک ،(CZ) جمهــوری چــک ،(CY) قــربس ،(HR) کرواســی
 ،(LV) التویــا ،(IT) ایتالیــا ،(IE) ایرلنــد ،(HU) مجارســتان ،(EL) یونــان ،(DE) آملــان ،(FR) فرانســه
لیتوانــی (LT)، لوکزامبــورگ (LX)، مالــت (MT)، هلنــد(NL)، لهســتان (PL)، پرتقــال (PT)، رومانــی 
(RO)، اســلواکی (SK)، اســلوانی (SI)، اســپانیا (ES)، ســوئد (SE)، بریتانیا (UK)) و 4 کشور «وابسته» 

بــه قانــون دوبلیــن (نــروژ (NO)، ایســلند (IS)، ســوییس (CH) و لیخ¼ اشــتاین (LI)) هســتند..
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ــا  ــا مــورد مبهمــی روبــرو شــدید، حتــ�ً از ®اینــده خــود ی اگــر ب

ــد! مســئوالن مــا کمــک بگیری

ــی ممکــن اســت  ــی شــده اید، ول ــن" کشــور خواســتار پناهندگ ــه شــ� در "ای ــن ک ــا ای ب

ــه درخواســت پناهندگــی شــ� شــود.  کشــور دیگــری مســئول رســیدگی ب

ــه درخواســت پناهندگــی شــ� باشــد.  ــد مســئول رســیدگی ب ــک کشــور می توان فقــط ی

ایــن اصــل مبتنــی بــر قانونــی بــه نــام "قانــون دوبلیــن" اســت. بــر اســاس ایــن قانــون، مــا 

بایــد مشــخص کنیــم کــه آیــا مــا مســئول رســیدگی بــه آن هســتیم یــا کشــور دیگــری. ایــن 

فرآینــد تشــخیص، "روال دوبلیــن" نــام دارد.

©
European U

nion
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ایــن قانــون در ســطح منطقــه جغرافیایــی کــه شــامل 32 کشــور اســت، اعــ�ل می شــود 1). 

در ایــن کتابچــه، مــا ایــن 32 کشــور را "کشــورهای دوبلیــن" می نامیــم. 

از دور شــدن از دســرتس مســئوالن یــا فــرار کــردن بــه کشــورهای دوبلیــن دیگــر بپرهیزید. 

ــه  ــت ک ــن کاری اس ــن کار بهرتی ــه ای ــد ک ــ� بگوین ــه ش ــت ب ــن اس ــراد ممک ــی اف برخ

می توانیــد انجــام دهیــد. اگــر شــخصی بــه شــ� پیشــنهاد فــرار داد یــا از شــ� خواســت 

کــه بــا آنهــا همــراه شــوید، موضــوع را فــوری بــا ¬اینــده خــود یــا مســئوالن دولتــی در 

میــان بگذاریــد.

هر چه زودتر با مسئوالن زیر Æاس بگیرید، اگر:

شــ� تنهــا هســتید و احتــ�ل می دهیــد کــه مادر، 2)پدر، 3)برادر/خواهــر، خاله/عمــه ، • 
دایی/عمــو ، مــادر بــزرگ یــا پــدر بــزرگ شــ� در یکــی از 32 کشــور دوبلیــن کــه در 

نقشــه صفحــه 3 مشــخص شــده اند، ســاکن باشــند،

اگر چنین باشد، Æایل یا عدم Æایل ش� برای زندگی با آنها، • 

ش� با فرد دیگری به این کشور سفر کرده اید، و اگر چنین است، با چه کسی،• 

ش� قبالً در یکی از 32 کشور دوبلین ذکر شده سکونت داشته اید،• 

از شــ� در کشــور دوبلیــن دیگــری انگشــت نگاری شــده باشــد: انگشــت نگاری • 
،�ــ ــایی ش ــد شناس ــه فرآین ــک ب ــرای کم ــ� ب ــتان ش ــر انگش ــرداری از اث ــی تصویرب یعن

ش� قبالً در کشور دوبلین دیگری خواستار پناهندگی شده اید.• 

ــواره  ــد و هم ــکاری کنی ــی هم ــئوالن دولت ــا مس ــه ب ــت ک الزم اس

ــد. ــا بگویی ــه آنه ــت را ب واقعی

ســامانه دوبلیــن بــه افــرادی کــه بــدون حضــور والدیــن خواســتار پناهندگــی می شــوند، 

 ،(HR) کرواســی  ،(BG) بلغارســتان ،(BE) بلژیــک ،(AT) ــا (اتریــش  1)  کشــورهای دوبلیــن، 28 کشــور اتحادیــه اروپ

قــربس (CY)، جمهــوری چــک (CZ)، دا®ــارک (DK)، اســتونی (EE)، فنالنــد (FI)، فرانســه (FR)، آملــان (DE)، یونــان 

 ،(MT) مالــت ،(LX) لوکزامبــورگ ،(LT) لیتوانــی ،(LV) التویــا ،(IT) ایتالیــا ،(IE) ایرلنــد ،(HU) مجارســتان ،(EL)

ــوئد  ــپانیا (ES)، س ــلوانی (SI)، اس ــلواکی (SK)، اس ــی (RO)، اس ــال (PT)، رومان ــتان (PL)، پرتق ــد(NL)، لهس هلن

ــوییس (CH) و  ــلند (IS)، س ــروژ (NO)، ایس ــن (ن ــون دوبلی ــه قان ــته» ب ــور «وابس ــا (UK)) و 4 کش (SE)، بریتانی

ــت. ــده اس ــه 3 آم ــه در صفح ــن منطق ــه ای ــتند. نقش ــتاین (LI)) هس لیخò اش

�خواهر مادر یا خواهر پدر ش  (2 

�برادر مادر یا برادر پدر ش  (3 
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ــد.  ــک می کن کم

اگــر مــا اطالعــات کافــی دربــاره والدیــن شــ� داشــته باشــیم، بــرای یافــÎ آنهــا یــا ســایر 

بســتگان شــ� در کشــورهای دوبلیــن اقــدام می کنیــم. اگــر بتوانیــم آنهــا را بیابیــم، تــالش 

می کنیــم تــا شــ� را در کشــور محــل ســکونت والدیــن یــا بســتگان تان بــه آنهــا برســانیم. 

در آن صــورت، آن کشــور مســئول رســیدگی بــه درخواســت پناهندگــی شــ� خواهــد بــود. 

اگــر تنهــا باشــید و هیــچ یــک از اعضــای خانــواده یــا بســتگان تان ســاکن ســایر کشــورهای 

ــن کشــور مــورد رســیدگی  ــراوان درخواســت شــ� در ای ــ�ل ف ــه احت ــن نباشــند، ب دوبلی

ــرد. ــرار می گی ق

البتــه ایــن احتــ�ل نیــز وجــود دارد کــه درخواســت شــ� را در ایــن کشــور بررســی کنیــم، 

حتــی اگــر طبــق قانــون کشــور دیگــری مســئول رســیدگی تشــخیص داده شــود. ممکــن 

اســت ایــن کار را بــه دالیــل انســانی، خانوادگــی یــا فرهنگــی انجــام دهیــم.

طــی ایــن فرآینــد، مــا همــواره در جهــت حفــظ منافــع شــ� گام بــر می داریــم و شــ� را 

بــه کشــوری کــه ممکــن اســت در آن حقوق تــان پایــ�ل شــود، منتقــل ¬ی کنیــم.

گام برداشÎ در جهت حفظ منافع یعنی چه؟ یعنی این که ما باید:

ــور •  ــک کش ــان را در ی ــای خانواده ت ــ� و اعض ــم ش ــا می توانی ــه آی ــم ک ــی کنی بررس
واحــد بــه هــم برســانیم یــا خیــر،

مطمــنئ شــویم کــه شــ� از آســیب افــرادی کــه می خواهنــد بــا شــ� بدرفتــاری کننــد • 
مصــون می مانیــد،

مطمــنئ شــویم کــه زمینــه زندگــی ســا× و ایمــن بــرای شــ� فراهــم اســت و ایــن کــه • 
نیازهــای غذایــی و مســکن و نیازهــای اجت�عــی شــ� بــرآورده می شــود،

دیدگاه هــای شــ� را در نظــر بگیریــم - مثــالً ایــن کــه آیــا شــ� مایــل بــه زندگــی بــا • 
بســتگان خــود هســتید یــا خیــر.
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�سن ش

افــراد بــاالی 18 ســال، "بزرگســال" محســوب می شــوند. نــوع برخــورد بــا بزرگســاالن بــا 

ــد.  ــان ("خردســاالن") فــرق می کن کــودکان و نوجوان

لطفاً سن واقعی خود را اعالم کنید. 

اگــر مدرکــی بــا خــود داریــد کــه ســن شــ� را نشــان می دهــد، آن را بــه مســئوالن ارائــه 

کنیــد. اگــر مســئوالن بخواهنــد ســن شــ� را بداننــد، ممکــن اســت پزشــک شــ� را معاینــه 

کنــد تــا مشــخص شــود کــه آیــا ســن شــ� کمــرت از 18 ســال اســت یــا بیشــرت. بــه عمــل 

آمــدن معاینــه پزشــکی مســتلزم اعــالم موافقــت شــ� و/یــا ¬اینــده ش�ســت.

در قســمت های بعــد بــه پرســش های متــداول مربــوط بــه روال دوبلیــن، روش اســتفاده 

از آن و اتفاقاتــی کــه ممکــن اســت رخ دهــد، پاســخ می دهیــم:
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انگشت نکاری - چیست؟ چرا انجام می گیرد؟ 

 �وقتــی خواســتار پناهندگــی می شــوید، اگــر حداقــل 14 ســاله باشــید، از اثر انگشــتان شــ

تصویربــرداری می شــود (انگشــت نگاری) و داده  هــای آن بــه پایــگاه داده انگشــت نگاری 

ــد در ایــن فرآینــد همــکاری کنیــد  ــه "Eurodac" فرســتاده می شــود. شــ� بای موســوم ب

ــرار  ــد تحــت انگشــت نگاری ق ــی بای ــراد خواســتار پناهندگ ــه اف ــون کلی ــر اســاس قان - ب

بگیرنــد. 

اطالعــات انگشــت نگاری شــ� ممکــن اســت در مقطعــی مــورد بررســی قــرار بگیــرد تــا 

مشــخص شــود کــه آیــا شــ� قبــالً درخواســت پناهندگــی کرده ایــد یــا خیــر و آیــا قبــالً در 

 �یکــی از مرزهــا از شــ� انگشــت نگاری شــده اســت یــا خیــر. اگــر آشــکار شــود کــه شــ

قبــالً در کشــور دوبلیــن دیگــری خواســتار پناهندگــی شــده اید، اگــر انتقــال شــ� بــه آن 

کشــور بــه نفــع شــ� تشــخیص داده شــود، ممکــن اســت بــه آنجــا منتقــل شــوید. در ایــن 

صــورت، آن کشــور مســئول رســیدگی بــه درخواســت پناهندگــی شــ� خواهــد بــود. 

داده هــای انگشــت نگاری شــ� بــه مــدت 10 ســال نگهــداری می شــود. پــس از 10 

ســال، ایــن داده هــا بــه طــور خــودکار از پایــگاه داده حــذف می شــوند. اگــر درخواســت 

ــا زمــان حــذف خــودکار  ــه شــود، اطالعــات انگشــت نگاری شــ� ت ــت شــ� پذیرفت ح�ی

آنهــا در آن پایــگاه داده باقــی می مانــد. اگــر بعــداً شــهروند یــک کشــور دوبلیــن 

ــات انگشــت نگاری شــ� در آن مقطــع حــذف می شــود. فقــط داده هــای  شــوید، اطالع

انگشــت نگاری و جنســیت شــ� در Eurodac ذخیــره می شــود. نــام، عکــس، تاریــخ 

ــود.  ــتاده ¬ی ش ــگاه داده Eurodac فرس ــه پای ــ� ب ــت ش ــد و تابعی تول

هــر چنــد، ایــن اطالعــات ممکــن اســت در پایــگاه داده ملــی مــا ذخیــره 

شــود. داده هــای ذخیــره شــده در Eurodac در اختیــار هیــچ کشــور یــا 

ــرد.  ــرار ¬ی گی ــن ق ــازمان خــارج از کشــورهای دوبلی س

 �ــات انگشــت نگاری شــ ــکان جســتجوی اطالع از 20 جــوالی 2015 ام

بــرای نهادهایــی ماننــد پلیــس و اداره پلیــس اروپــا (یوروپــل) کــه 

ممکــن اســت درخواســت دسرتســی بــه پایــگاه داده Eurodac را بــرای 

ــن و  ــم خش ــوزه جرای ــی در ح ــایی و بازرس ــگیری، شناس ــداف پیش اه

ــود. ــم می ش ــند، فراه ــته باش ــم داش تروریس
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ــرار  ــی ق ــار مســئوالن دولت ــ�ً در اختی ــد حت ــی را بای چــه اطالعات

ــد؟  دهی

 �بــرای تعییــن کشــور مســئول رســیدگی بــه درخواســت پناهندگــی شــ�، احتــ�الً بــا شــ

ــرای  ــن" را ب ــا "روال دوبلی ــی م ــه، مســئوالن دولت ــه می شــود. در جلســه مصاحب مصاحب

شــ� رشح می دهنــد و امــکان تشــکیل دوبــاره خانــواده شــ� را در کشــور دوبلیــن 

ــد.  ــرار می دهن ــی ق ــورد بررس ــری م دیگ

اگــر می دانیــد کــه والدیــن، خواهر/بــرادر یــا بســتگان شــ� در کشــور دوبلیــن دیگــری 

ســاکن هســتند، حتــ�ً ایــن موضــوع را بــه فــردی کــه بــا شــ� مصاحبــه می کنــد، اطــالع 

ــد اطالعــات  ــی کــه می توانی ــا جای ــان ت ــر خانواده ت ــرای یافــÎ هــر چــه رسیع ت ــد. ب دهی

(ماننــد نــام، نشــانی، شــ�ره تلفــن...) در اختیــار مــا قــرار دهیــد.
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در جلســه مصاحبــه، ممکــن اســت از شــ� پرســیده شــود کــه آیــا قبــالً در کشــور دوبلیــن 

دیگــری ســکونت داشــته اید یــا خیــر. لطفــاً واقعیــت را بگوییــد.

¬اینــده شــ� می توانــد شــ� را در جلســه مصاحبــه همراهــی کنــد و بــا راهن�یــی کــردن 

شــ� آنچــه را کــه بــه نفــع ش�ســت، انجــام دهــد. اگــر بنــا بــه دالیلــی مایــل بــه حضــور 

ــی  ــئوالن دولت ــه مس ــوع را ب ــن موض ــد ای ــتید، بای ــه نیس ــه مصاحب ــان در جلس ¬اینده ت

اطــالع دهیــد. 

در ابتــدای جلســه مصاحبــه، ®اینــده شــ� و مصاحبه کننــده 

فرآیندهــا و حقــوق شــ� را برایتــان رشح می دهنــد. اگــر موضوعی 

ــتید،  ــری داش ــش های دیگ ــر پرس ــا اگ ــود ی ــفاف نب ــ� ش ــرای ش ب

ــا را بپرســید! ــ�ً آنه حت
مصاحبــه حــق ش�ســت و بخــش مهمــی از رونــد رســیدگی به درخواســت شــ� محســوب 

ــود.  می ش

مصاحبــه بــه زبانــی کــه شــ� آن را می فهمیــد برگــزار می شــود. اگــر قــادر بــه فهمیــدن 

زبــان مــورد اســتفاده نشــدید، می توانیــد از مرتجــم بخواهیــد تــا آن را بــرای شــ� ترجمــه 

کنــد. مرتجــم فقــط بایــد آنچــه را کــه مصاحبه کننــده بــه زبــان مــی آورد، ترجمــه کنــد. 

مرتجــم نبایــد دیدگاه هــای خــود را بــه گفته هــای مصاحبه کننــده بیفزایــد. اگــر در 

فهمیــدن گفته هــای مرتجــم دچــار مشــکل شــدید، بایــد موضــوع را بــه مــا و/یــا ¬اینــده 

خــود اطــالع دهیــد.

مصاحبــه، محرمانــه برگــزار می شــود. یعنــی هیــچ یــک از مطالبــی کــه شــ� ارائــه می کنیــد، 

از جملــه موضــوع ارائــه درخواســت پناهندگــی در کشــور مــا، در اختیــار اشــخاص حقیقــی 

 �یــا حقوقــی کشــور مبــداء شــ� کــه ممکــن اســت بــه نوعــی بــه آن گــروه از بســتگان شــ

کــه هنــوز ســاکن کشــور مبــداء شــ� هســتند آزار برســانند، قــرار ¬ی کیــرد.

الزم اســت کــه شــ� و ®اینده تــان از محدودیت هــای زمانــی 

روال دوبلیــن آگاه شــوید!

پاسخ هایی را که ما در زیر ارائه کرده ایم، مطالعه کنید.
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چــه مــدت طــول می کشــد تــا مشــخص شــود کــه شــ� بــه کشــور 

ــا در اینجــا می مانیــد؟ دیگــری منتقــل می شــوید ی

 �اگــر کشــور دیگــری مســئول رســیدگی بــه درخواســت شــ

می افتــد؟ اتفاقــی  چــه  شــود،  داده  تشــخیص 

ــن  ــور دوبلی ــک کش ــی در ی ــت پناهندگ ــه درخواس ــت ارائ ــتین نوب ــن نخس ــر ای à اگ
اســت، در صورتــی کــه مــادر، پــدر، برادر/خواهــر، خاله/عمــه، دایی/عمو،مــادر بــزرگ یــا 

پــدر بــزرگ شــÆ در کشــوری دیگــر ســاکن باشــند، شــÆ بــه آن کشــور منتقــل می شــوید و 

در آنجــا بــه آنهــا می پیوندیــد و تــا زمانــی کــه رونــد رســیدگی بــه درخواســت پناهندگــی 
شــÆ پایــان یابــد، در آنجــا می مانیــد. 4)

à اگــر در اینجــا خواســتار پناهندگــی نشــده باشــید ولــی در گذشــته در کشــور دوبلیــن 
ــده  ــه آن کشــور بازگردان ــن اســت ب ــرده باشــید، ممک ــی ک ــری درخواســت پناهندگ دیگ

شــوید تــا مســئوالن آنجــا بــه درخواســت پناهندگــی شــÆ رســیدگی کننــد. 5)

در هــر دو صــورت، ممکــن اســت تصمیم گیــری دربــاره انتقــال شــ� بــه کشــور دیگــر، 

ــا از تاریــخ مشــخص شــدن ایــن موضــوع کــه  از تاریــخ ارائــه درخواســت پناهندگــی ی

شــ� قبــًال در کشــور دوبلیــن دیگــر خواســتار پناهندگــی شــده اید، تــا پنــج مــاه طــول 

 �ــ ــی ش ــه آگاه ــئوالن آن را ب ــم، مس ــاذ تصمی ــس از اتخ ــت پ ــن فرص ــد. در اولی بکش

می رســانند.

ــی  ــت پناهندگ ــید و درخواس ــده باش ــی نش ــتار پناهندگ ــور خواس ــن کش ــر در ای à اگ
قبلــی شــÆ در کشــور دیگــر پــس از بررســی کامــل رد شــود، مــا می توانیــم درخواســت 

پــس گرفــ¼ شــÆ را بــه کشــور مســئول بفرســتیم یــا شــÆ را بــه وطن تــان، محــل اقامــت 

ــا یــک کشــور امــن دیگــر منتقــل کنیــم. ــان ی دائم ت

این فرآیند گاهی اوقات "پذیرش مسئولیت" نیز نامیده می شود.  (4 

این فرآیند گاهی اوقات "پس گرفò" نیز نامیده می شود.   (5 
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اگــر مشــخص شــود کــه کشــور دیگــری 

درخواســت  بــه  رســیدگی  مســئول 

ــوری  ــی کش ــت، وقت ــی ش�س پناهندگ

 �کــه درخواســت پذیرش مســئولیت شــ

را دریافــت کــرده اســت بــرای ایــن کار 

اقــدام کنــد، شــ� رســ�ً از ایــن موضــوع 

کــه مــا درخواســت ح�یــت بین املللــی 

شــ� را بررســی نخواهیــم کــرد، آگاه 

می شــوید و مــا شــ� را بــه کشــور 

مســئول منتقــل می کنیــم.

انتقــال شــ� ظرف شــش مــاه از تاریخی 

ــ� را  ــئولیت ش ــر مس ــور دیگ ــه کش ک

می پذیــرد یــا در صــورت معــرتض بــودن 

شــ� بــه ایــن تصمیــم، از تاریــخ صــدور 

ــه  ــدن نتیج ــخص ش ــا مش ــی ی رای نهای

اســتیناف یــا اعــرتاض، صــورت می گیــرد 

(بــه بخــش زیــر کــه مفهــوم ایــن بنــد را 

توضیــح می دهــد، مراجعــه کنیــد!). این 

مهلــت ممکــن اســت تــا یــک ســال، در 

ــا 18  ــ�، و ت ــودن ش ــی ب ــورت زندان ص

 ،�ــ ــودن ش ــراری ب ــورت ف ــاه، در ص م

Æدیــد شــود. 
©iStockphoto / Joe Gough
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اگر نخواهید به کشور دیگری بروید، چه اتفاقی می افتد؟ 

در این باره با ®اینده خود مشورت کنید!

 �اگــر بــه ایــن نتیجــه برســیم کــه شــ� بایــد بــه کشــور دیگــری برویــد تــا درخواســت شــ

در آنجــا مــورد رســیدگی قــرار بگیــرد و شــ� بــه ایــن تصمیــم را نپذیریــد، امــکان مخالفت 

ــا  ــدام "اســتیناف" ی ــن اق ــه ای ــرای شــ� وجــود خواهــد داشــت. ب ــال ب ــم انتق ــا تصمی ب

ــد. ــرتاض" می گوین "اع

ــا  ــئوالن  ۱۲ روز (ســه هفتــه) فرصــت داریــد ت ــت رای انتقــال از مس از زمــان دریاف

اعــرتاض احت�لــی خــود را بــه دادگاه امورمهاجــرت تســلیم کنیــد. اعــرتاض خــود را بایــد 

حتــ�ً در مهلــت مقــرر تســلیم کنیــد. ¬اینــده شــ� بایــد شــ� را در ایــن زمینــه راهن�یــی 

کنــد.

شــ�  ۱۲ روز (ســه هفتــه) وقــت داریــد تــا درخواســت تعلیــق انتقــال خــود را تــا • 
زمــان مشــخص شــدن نتیجــه اســتیناف خــود ارائــه کنیــد. دادگاه در مــدت کوتاهــی 
دربــاره ایــن درخواســت تصمیــم می گیــرد. اگــر درخواســت تعلیــق انتقــال شــ� رد 

شــود، دالیــل آن بــه آگاهــی شــ� می رســد. 

ــن کشــور در •  ــه اعــرتاض در ای ــه نهادهــای مســئول رســیدگی ب ــوط ب اطالعــات مرب
پشــت ایــن کتابچــه آمــده اســت. 

ــزوم •  ــورت ل ــی و در ص ــک حقوق ــتفاده از کم ــکان اس ــتیناف"، ام ــد "اس ــی فرآین ط
کمــک زبانــی از مرتجــم کتبــی یــا شــفاهی بــرای شــ� وجــود خواهــد داشــت. اگــر 
ــگان  ــتفاده رای ــرای اس ــد ب ــید می توانی ــته باش ــا را نداش ــت هزینه ه ــی پرداخ توانای
ــک  ــه کم ــازمان هایی ک ــه س ــوط ب ــات مرب ــد. اطالع ــدام کنی ــی اق ــک حقوق از کم
ــد، در  ــاری کنن ــد اســتیناف شــ� را ی ــد در فرآین ــد و می توانن ــه می کنن حقوقــی ارائ

پشــت ایــن کتابچــه آمــده اســت.
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بازداشت
اگــر افــراد نتواننــد آزادانــه بــه هــر کجــا کــه مایلنــد ســفر کننــد و در ســاخت�نی محصــور 

ســاکن شــوند و قــادر بــه خــروج از آنجــا نباشــند، تحــت "بازداشــت" محســوب می شــوند. 

ــوید  ــکان داده ش ــی اس ــت در محل ــن اس ــید، ممک ــت باش ــدون رسپرس ــال ب ــر خردس اگ

کــه مشــمول قوانیــن محدودیــت رفــت و آمــد باشــد. مثــالً ممکــن اســت شــ� مجبــور 

باشــید کــه در طــول شــب یــا در ســاعات تاریکــی در آن محــل ÷انیــد یــا زمــان خــروج و 

ورود خــود از/بــه آن محــل را بــه مســئوالن آنجــا اطــالع دهیــد. ایــن قوانیــن بــرای حفــظ 

امنیــت شــ� در نظــر گرفتــه شــده اســت. ایــن محدودیت هــا بــه ایــن معنــی نیســت کــه 

شــ� تحــت بازداشــت هســتید. 

کودکان تقریباً هیچگاه بازداشت ¬ی شوند!
آیــا تحــت بازداشــت هســتید؟ اگــر از تحــت بازداشــت بــودن خــود مطمــنئ نیســتید، در 

اولیــن فرصــت از مســئوالن، ®اینــده خــود یــا مشــاور حقوقــی خــود  راهن�یــی بخواهیــد. 

شــ� می توانیــد وضعیــت خــود را بــرای آنهــا رشح دهیــد، و اگــر مشــخص شــود کــه تحــت 

بازداشــت هســتید، بــرای اعــرتاض بــه حکــم بازداشــت اقــدام کنیــد!

ــد.  ــن خــود را تحــت بازداشــت ببینی ــه در دوره روال دوبلی ــ�ل وجــود دارد ک ــن احت ای

بیشــرت اوقــات، ایــن وضعیــت پیــش می آیــد کــه مســئوالن دولتــی شــ� را زیــر 18 ســال 

تشــخیص ¬ی دهنــد و فــراری شــدن یــا مخفــی شــدن شــ� را بــه دلیــل ترســیدن شــ� از 

انتقــال بــه کشــور دیگــر محتمــل می داننــد. 

شــ� حــق داریــد کــه بــه صــورت کتبــی از دالیــل بازداشــت خــود آگاه شــوید و بــا روش 

اعــرتاض بــه حکــم بازداشــت آشــنا شــوید. اگــر بخواهیــد بــه حکــم بازداشــت اعــرتاض 

کنیــد، می توانیــد از کمــک حقوقــی بهره منــد شــوید. بنابرایــن، در صــورت معــرتض 

بــودن بــا ¬اینــده یــا مشــاور حقوقــی خــود Æــاس بگیریــد. 

اگــر در دوره روال دوبلیــن بازداشــت شــوید، بــازه زمانــی روال بــرای شــ� بــه ایــن صــورت 

 ،�ــی شــ ــت درخواســت پناهندگ ــان دریاف ــاه از زم ــک م ــدت ی ــود: ظــرف م ــد ب خواه

درخواســت پذیــرش مســئولیت را بــه کشــور دیگــر ارائــه می کنیــم. کشــور دریافت کننــده 

ــه آن پاســخ  ــت درخواســت ب ــخ دریاف ــه از تاری ــدت دو هفت ــد ظــرف م درخواســت بای
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دهــد. رسانجــام، اگــر تحــت بازداشــت باقــی ÷انیــد، انتقــال شــ� بایــد ظــرف مــدت شــش 

هفتــه از تاریــخ پذیــرش درخواســت مســئولیت در کشــور دیگــر، صــورت بگیــرد. 

ــی  ــئوالن دولت ــد، مس ــرتاض کنی ــال اع ــم انتق ــه حک ــت ب ــد در دوره بازداش ــر بخواهی اگ

دیگــر موظــف بــه انتقــال شــ� ظــرف مــدت شــش هفتــه نخواهنــد بــود. در آن صــورت، 

ــد داد.  ــه خواهن ــ� ارائ ــه ش ــود را ب ــای موج ــی گزینه ه ــئوالن دولت مس

اگــر مســئوالن دولتــی درخواســت پذیــرش مســئولیت شــ� را در مهلــت مقــرر بــه کشــور 

دیگــر ارائــه نکننــد، یــا انتقــال شــ� را در مهلــت مقــرر انجــام ندهنــد، دوره بازداشــت 

ــورت،  ــن ص ــد. در ای ــان می یاب ــن" پای ــون دوبلی ــاس "قان ــر اس ــال ب ــل انتق ــه دلی ــ� ب ش

ــود.  ــ�ل می ش ــه 11 6) اع ــده در صفح ــر ش ــول ذک ــی معم ــای زمان محدوده ه

ــا مســئوالن لــزوم   6)   فــردی کــه مســئوالن وی را حافــظ منافــع شــ� در مراجــع قانونــی می داننــد. ®اینــده شــ� و/ی

داشــò آن را بــه شــ� اطــالع می دهنــد ولــی شــ� می توانیــد از آنهــا بخواهیــد تــا یکــی را از طــرف شــ� اســتخدام 

ــن کتابچــه  ــد در پشــت ای ــه می دهن ــی ارائ ــت حقوق ــات وکال ــه خدم ــه ســازمان هایی ک ــوط ب ــات مرب ــد. اطالع کنن

ــده اســت. آم
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 �در دوره ای کــه مــا در حــال تعییــن کشــور مســئول هســتیم، شــ

از چــه حقوقــی برخــوردار می شــوید؟

 �اگــر مــا مســئول رســیدگی بــه درخواســت پناهندگــی شــ� تشــخیص داده شــویم، شــ

حــق اقامــت در ایــن کشــور را خواهیــد داشــت. اگــر کشــور دیگــری مســئول رســیدگی 

بــه درخواســت شــ� تشــخیص داده شــود، تــا زمــان انتقــال بــه آن کشــور می توانیــد در 

کشــور مــا ÷انیــد. اگــر کشــور مســئول محــل ســکونت فعلــی شــ� مســئول رســیدگی بــه 

ــا زمانــی  درخواســت پناهندگــی شــ� تشــخیص داده شــود، شــ� حــق داریــد حداقــل ت

کــه یــک تصمیــم اولیــه دربــاره درخواســت پناهندگــی شــ� گرفتــه شــود، در ایــن کشــور 

ــد مســکن، غــذا  ــد شــدن از کمک هــای مــادی مانن ــن حــق بهره من ــد. شــ� همچنی ÷انی

 �و... بــه همــراه خدمــات اولیــه درمانــی و کمک هــای درمانــی اضطــراری را داریــد. شــ

حــق رفــÎ بــه مدرســه را نیــز داریــد.

ــه وضعیــت و حضــور بســتگان  ــوط ب ــا اطالعــات مرب ــه شــ� فرصــت داده می شــود ت ب

ــار مــا  ــا کتبــی در اختی ــه صــورت شــفاهی و/ی ــن را ب خــود در قلمــرو کشــورهای دوبلی

قــرار دهیــد و بــرای ایــن کار از زبــان مــادری خــود یــا زبانــی کــه بــه آن مســلط هســتید 

ــخه ای  ــن نس ــد). همچنی ــک بگیری ــم کم ــزوم از مرتج ــورت ل ــا در ص ــد (ی ــتفاده کنی اس

ــرد. در ضمــن  ــرار می گی ــار شــ� ق ــه کشــور دیگــر در اختی ــال شــ� ب ــی از رای انتق کتب

©
European U

nion



17

می توانیــد بــرای کســب اطالعــات بیشــرت بــا مــا و/یــا اداره کمیســاریای عالــی پناهنــدگان 

ســازمان ملــل (UNHCR) در ایــن کشــور، Æــاس بگیریــد.

®اینــده شــ� و مســئوالن دولتــی اطالعــات بیشــرتی دربــاره حقــوق شــ� در اختیارتــان 

ــد! ــرار می دهن ق

چــه اتفاقــی بــرای اطالعــات شــخصی کــه ارائــه می دهیــد، 

ــخصی  ــات ش ــه از اطالع ــوید ک ــنئ می ش ــه مطم ــد؟ چگون می افت

شــ� ســوء اســتفاده ®ی شــود؟

ــای  ــرای ایف ــط ب ــات را فق ــن اطالع ــن در دوره روال دوبلی ــورهای دوبلی ــئوالن کش مس

ــد.  ــه می کنن ــن مبادل ــون دوبلی ــمول قان ــف مش وظای

ش� حق دسرتسی به این موارد را دارید:

داده هــای مربــوط بــه خودتــان. شــ� می توانیــد درخواســت کنیــد کــه ایــن داده هــا، • 
ــور  ــه ط ــه ب ــی ک ــذف (در صورت ــا ح ــند) ی ــت باش ــه نادرس ــی ک ــالح (در صورت اص

غیرقانونــی پــردازش شــده باشــند) شــوند.

اطالعاتــی کــه روش ارائــه درخواســت اصــالح یــا حذف داده های شــخصی را مشــخص • 
می کننــد، شــامل مشــخصات Æــاس نهادهــای ذیصــالح مســئول روال دوبلیــن و 
ــت های  ــه درخواس ــیدگی ب ــه رس ــه وظیف ــات ک ــت از اطالع ــی حفاظ ــئوالن مل مس

ــد. ــه حفاظــت از اطالعــات شــخصی را دارن ــوط ب مرب
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- نشانی و اطالعات Æاس مسئول 
پناهندگی،

 اداره امور مهاجرت
Migrationsverket

601 70 Norrköping
0771- 235 235

- نام، نشانی و اطالعات Æاس 
سازمان های ارائه دهنده خدمات وکالت 

ویژه خردساالن بدون رسپرست،
.   کمون محل اقامت ش� مسئول 

متولیان میباشد.
 اداره مهاجرت میتواند جهت Æاس با 

آنها به ش� کمک کند. 
 اداره مهاجرت درمورد وکیل حقوقی 

نیزبه ش� کمک میکند. 
  0771- 235  235 

- نشانی و اطالعات Æاس اداره ملی 
مسئول محافظت از کودکان،

XX

XX

XX

- نشانی و اطالعات Æاس اداره مسئول 
اجرای روال دوبلین،

 اداره مهاجرت، واحد دابلین
Migrationsverket, Dublinenheten

Box 507
169 29 Solna

0771- 235 235

از کجا می توانید راهن�یی دریافت کنید؟

- مشخصات اداره ملی نظارت،
.   اداره نظارت بر ثبت اطالعات رایانه ای

Datainspektionen
Box 8114

104 20 Stockholm
+46 (0) 657 61 00

datainspektionen@datainspektionen.se
http://www.datainspektionen.se/

- هویت کنرتل کننده Eurodac و 
¬اینده وی،

 اداره امور مهاجرت
Migrationsverket

601 70 Norrköping
0771- 235 235

- اطالعات Æاس اداره کنرتل،
اداره مهاجرت، واحد شناسایی

Box 507
169 29 Solna

0771- 235 235

- صلیب رسخ و وظیفه آن،
.صلیب رسخ

اگر درمورد پرونده درپرونده های 
شخصی پناهندگی، تحقیق، پیوند مجدد 

خانوادگی، پیام رسانی
 توسط صلیب رسخ، بازگشÎ به کشور 

خود و یا گواهی در اسارت بودن نیاز به 
راهن�یی دارید به

۰۰۰۵۱۴ ـ ۰۲۰ زنگ بزنید. ساعات تلفنی 
صلیب رسخ سه شنبه ـ چهارشنبه ـ پنج 
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شنبه ۰۰:۲۱ ـ ۰۳:۹۰ است. 
 اگر مایل به دانسÎ کمکهای صلیب 

رسخ هستید از وبگاه آنها بازدید ¬ائید.
www.redcross.se/detta-gor-vi/ 

stod-till-migranter/

 UNHCR اس اداره محلیÆ اطالعات -
(در صورت وجود) و وظیفه آن،

.  یو اِن اِچ سی آر ¬اینده منطقه ش�ل 
اروپا

Ynglingagatan 14
SE-113 47 Stockholm

 Tel: 08-4574880 (Tue – 6u 09:30
– 12:00)

E-mail: swest@unhcr.org
 یو اِن سی اِچ آر بخشی از روند 

پناهجویی در سوئد نیست و ¬یتواند 
تصمی�ت منفی را تغئیر دهد و یا 

جلوی 
اخراج ها و انتقاالت را بگیرد. یو اِن 

سی اِچ آرنیز ¬یتواند راهن�یی حقوقی 
در پرونده های فردی بکند. 

 برای اینکه بدانید یو اِن سی اِچ آر چه 
کارهایی انجام میدهد، بخش "سئوال و 
جوابهای عادی" را در وبگاه ما بخوانید: 

http://www.unhcr-northerneurope.org/
resource-centre/for-refugees-

asylum-seekers-faq/

- اطالعات Æاس ارائه دهندگان قانونی کمک/
سازمان های ح�یت از پناهجویان/کودکان،

.  سازمان نجات کودکان ـ یک سازمانی  
است که برای حقوق کودکان مبارزه 

کرده و ازکودکان درمعرض خطرح�یت              
میکند. 

 Rädda barnen
107 88 Stockholm

08 -698 90 00
kundservice@rb.se

www.räddabarnen.se

- اطالعات Æاس MOI و وظیفه آن.
آی اُ اِم ¬ایندگی ای در سوئد ندارد. برای 
اطالعات بیشرت از این وبگاه بازدید کنید: 

www.iom.int

http://www.unhcr-northerneurope.org/resource-centre/for-refugees-asylum-seekers-faq/
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