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اطالعات مربوط به قانون متقاضیان حامیت بین املللی دوبلین بر اساس ماده 4 از قانون 
شامره 604/2013 )اتحادیه اروپا( 

 EU من از کشورهای عضو«
درخواست پناهندگی کرده ام 
– کدام کشور درخواست مرا 

پیگیری می کند؟« 

A

FA



2

شــا از مــا درخواســت حایــت کرده ایــد زیــرا معتقدیــد کــه شــا بــه دلیــل پیگــرد، جنــگ 

یــا وجــود احتــال آســیب جــدی، مجبــور بــه تــرک کشــور خــود شــده اید. بــر اســاس قانــون، 

ایــن درخواســت شــا »درخواســت/تقاضای حایــت بین املللــی« و شــا یــک »متقاضــی« 

هســتید. افــراد خواســتار حایــت اغلــب »پناهجــو« نامیــده می شــوند.

واقعیــت تقاضــای پناهندگــی شــام در اینجــا بــه ایــن معنــی نیســت کــه مــا در اینجــا بــه 

درخواســت شــام رســیدگی می کنیــم. کشــور رســیدگی کننده بــه درخواســت شــام طــی 

فرآینــدی کــه یکــی از قوانیــن اتحادیــه اروپــا موســوم بــه »قانــون دوبلیــن« آن را تعریف 

ــئول  ــور مس ــک کش ــط ی ــون، فق ــن قان ــاس ای ــر اس ــود. ب ــخص می ش ــت، مش ــرده اس ک

رســیدگی بــه درخواســت شــام خواهــد بــود. 

ایــن قانــون در ســطح منطقــه جغرافیایــی کــه شــامل 32 کشــور اســت، اعــال می شــود . 

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

اگــر مطلبــی در ایــن کتابچــه وجــود دارد کــه شــام آن را منی فهمیــد، از مســئوالن خــود 

ســوال کنیــد.

ــا مــا  ــه درخواســت پناهندگــی شــا، مــا بایــد مشــخص کنیــم کــه آی پیــش از رســیدگی ب

مســئول رســیدگی بــه آن هســتیم یــا کشــور دیگــری. ایــن فرآینــد تشــخیص، »روال دوبلیــن« 

ــوط منی شــود.  ــی شــا مرب ــه درخواســت پناهندگ ــل ارائ ــه دلی ــن، ب ــام دارد. روال دوبلی ن

ایــن روال فقــط بــه ایــن پرســش می پــردازد کــه کــدام کشــور مســئول تصمیم گیــری دربــاره 

درخواســت پناهندگــی شاســت. 

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

متقاضیــان حامیــت بین املللــی اســت. ایــن کتابچــه بــه تنهایــی حقــوق یــا وظایــف قانونــی را ایجــاد منی کند/شــامل منی شــود. 

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

حق کپی رایت اتحادیه اروپا 2014

کپــی مجــدد ایــن نرشیــه مجــاز اســت. بــرای اســتفاده از تصاویــر افــراد یــا کپــی آنهــا بایــد از افــراد دارای حــق کپــی رایــت 

مجــوز الزم کســب شــود.
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  ،(BG) ــتان ــک (BE)، بلغارس ــش (AT)، بلژی ــا (اتری ــه اروپ ــور اتحادی ــن، 82 کش ــورهای دوبلی کش
 ،(FI) فنالنــد ،(EE) اســتونی ،(DK) دامنــارک ،(CZ) جمهــوری چــک ،(CY) قــرس ،(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 لیخنت اشــتاین (LI)) هســتند..
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فرآیند تعیین کشور مسئول رسیدگی به درخواست من چقدر   •
طول می کشد؟ 

فرآیند رسیدگی به درخواست من چقدر طول می کشد؟   •

ــه درخواســت  ــا مســئول رســیدگی ب ــه م ــن نتیجــه برســند ک ــه ای ــر مســئوالن شــا ب اگ

پناهندگــی شــا هســتیم، یعنــی شــا می توانیــد در ایــن کشــور مبانیــد تــا در اینجــا بــه 

درخواســت شــا رســیدگی شــود. پــس از مشــخص شــدن مرجــع رســیدگی، رونــد رســیدگی 

ــه درخواســت شــا فــوری آغــاز می شــود.  ب

ــت  ــه درخواس ــیدگی ب ــئول رس ــری مس ــور دیگ ــه کش ــیم ک ــه برس ــن نتیج ــه ای ــر ب اگ

ــا در  ــم ت ــدام میکنی ــه آن کشــور اق ــرای فرســتادن شــا ب ــن فرصــت ب شاســت، در اولی

ــان  ــا زم ــن، ت ــل روال دوبلی ــه درخواســت شــا رســیدگی شــود. طــی شــدن کام ــا ب آنج

ــا 11 مــاه طــول بکشــد.  انتقــال شــا بــه آن کشــور، ممکــن اســت در رشایــط عــادی ت

ســپس درخواســت پناهندگــی شــا در کشــور مســئول مــورد رســیدگی قــرار می گیــرد. اگــر 

شــا خــود را از مســئوالن پنهــان کنیــد، زندانــی یــا بازداشــت شــوید یــا اگــر بــه تصمیــم 

انتقــال خــود اعــراض کنیــد، ایــن بــازه زمانــی ممکــن اســت دچــار تغییــر شــود. اگــر در 

ــی  ــازه زمان ــدام ب ــه ک ــه می شــود ک ــه شــا گفت ــد، ب ــرار بگیری ــا ق ــن وضعیته یکــی از ای

ــای  ــت و راهکاره ــل بازداش ــوید، دالی ــت ش ــر بازداش ــد. اگ ــدق می کن ــا ص ــاره ش درب

ــود. ــاع داده می ش ــا اط ــه ش ــود ب ــی موج قانون
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• کشور مسئول رسیدگی به درخواست من چگونه انتخاب می شود؟ 

رســیدگیکننده  کشــور  انتخــاب  در  متعــددی  دالیــل 

بــه  دالیــل  ایــن  دارد.  نقــش  شــا  درخواســت  بــه 

ــاً  ــد. مث ترتیــب اهمیــت قانونــی مــد نظــر قــرار میگیرن

ــد حضــور بســتگان شــا در آن کشــور  ــی مانن موضوعات

دوبلیــن، برخــورداری شــا )اکنــون یــا در گذشــته( از 

ــا  ــن ی ــور دوبلی ــک کش ــت در ی ــوز اقام ــا مج ــد ی روادی

ــور  ــک کش ــه ی ــا ب ــی ش ــر قانون ــا غی ــی ی ــفر قانون س

دوبلیــن دیگــر یــا عبــور )قانونــی یــا غیــر قانونــی( شــا 

از خــاک آن کشــور مــد نظــر قــرار می گیــرد. 

اگــر از بســتگان شــام کســی در کشــور دوبلیــن دیگــری 

زندگــی می کنــد، حتــامً موضــوع را بــه مــا اطــالع دهیــد. 

اگــر شــوهر، همــر یــا کــودک شــا در کشــور دوبلیــن 

حایــت  از  یــا  اســت  پناهندگــی  متقاضــی  دیگــری 

ــد  ــور میتوان ــت، آن کش ــده اس ــوردار ش ــی برخ بین امللل

مســئول رســیدگی بــه درخواســت پناهندگــی شــا باشــد. 

مــا ممکــن اســت رســیدگی بــه درخواســت پناهندگــی شــا را در ایــن کشــور بپذیریــم، 

ــا  ــه م ــن وظیف ــون دوبلی ــده در قان ــر ش ــای ذک ــاس معیاره ــر اس ــن کار ب ــر ای ــی اگ حت

نباشــد. اگــر در کشــوری احتــال نقــض حقــوق انســانی شــا وجــود داشــته باشــد، شــا 

ــوید. ــل منی ش ــور منتق ــه آن کش ب

©iStockphoto / Joe Gough
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• اگر نخواهم به کشور دیگری بروم، چه اتفاقی می افتد؟ 

شــا می توانیــد تصمیــم انتقــال خــود بــه کشــور دوبلیــن دیگــر را نپذیریــد و در دادگاه 

بــه ایــن تصمیــم اعــراض کنیــد. شــا می توانیــد درخواســت حضــور در ایــن کشــور تــا 

زمــان مشــخص شــدن نتیجــه اعــراض یــا بازنگــری را ارائــه کنیــد. 

ــری  ــن دیگ ــور دوبلی ــه کش ــد و ب ــی کنی ــود چشم پوش ــی خ ــت پناهندگ ــر از درخواس اگ

ــوید.  ــت داده می ش ــئول بازگش ــور مس ــا کش ــور ی ــن کش ــه ای ــاالً ب ــد، احت بروی

ــد  ــن کشــور مبانی ــی در ای ــه درخواســت پناهندگ ــس از ارائ ــه پ ــن، الزم اســت ک بنابرای

ــا 2(  ــه درخواســت پناهندگــی شــام مشــخص شــود و/ی ــا 1( کشــور رســیدگی کننده ب ت

ــرد.  ــرار بگی ــن کشــور مــورد رســیدگی ق درخواســت پناهندگــی شــام در ای

توجــه داشــته باشــید کــه اگــر مشــخص شــود کــه شــام بــه دلیــل عــدم متایــل بــه انتقــال 

ــا خــود را از دســرس مــا دور نگــه  ــد ی ــه کشــور دیگــر خــود را از مــا مخفــی می کنی ب

ــن  ــوید. در ای ــتاده ش ــور( فرس ــز محص ــتگاه )مرک ــه بازداش ــت ب ــن اس ــد، ممک می داری

صــورت، حــق داشــن وکیــل قانونــی بــرای شــام محفــوظ خواهــد بــود و مــا شــام را از 

ــم کــرد.  ــه بازداشــت آگاه خواهی ــه حــق اعــراض ب ــان از جمل ســایر حقوق ت
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چرا از من خواسته می شود که انگشت نگاری کنم؟ 

از شــا  باشــید،  اگــر حداقــل 14 ســاله  پناهندگــی،  در زمــان تســلیم درخواســت 

نــام  بــه  انگشــت نگاری  داده  پایــگاه  بــه  آن  اطاعــات  و  می شــود  انگشــت نگاری 

»Eurodac« فرســتاده می شــود. شــام بایــد در ایــن فرآینــد همــکاری کنیــد - بــر اســاس 

قانــون بایــد از شــام انگشــت نگاری شــود. 

ــه انگشــتان خــود  ــداً ب ــر عم ــاً اگ ــد، مث ــت انگشــت نگاری شــا خــوب نباش ــر کیفی اگ

ــد. ــل می آی ــه عم ــده ب ــاره در آین ــت نگاری دوب ــید، انگش ــیب زده باش آس

اطاعــات انگشــت نگاری شــا بــا اطاعــات Eurodac مطابقــت داده می شــود تــا 

ــا قبــاً  ــا خیــر و آی ــا شــا قبــاً درخواســت پناهندگــی کرده ایــد ی مشــخص شــود کــه آی

در یکــی از مرزهــا از شــا انگشــت نگاری شــده اســت یــا خیــر. ایــن فرآینــد بــه تعییــن 

ــد.  ــی شــا کمــک می کن ــه درخواســت پناهندگ ــن مســئول رســیدگی ب کشــور دوبلی

ــد  ــات روادی ــامانه اطاع ــای س ــا داده ه ــت ب ــن اس ــا ممک ــت نگاری ش ــات انگش اطاع

)VIS(، کــه پایــگاه داده حــاوی اطاعــات مربــوط بــه روادیدهــای صــادر شــده در منطقه 
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شــنگن اســت، تطبیــق داده شــود. اگــر اکنــون دارای روادیــد یــک کشــور دوبلیــن هســتید 

ــت  ــی درخواس ــت بررس ــن اس ــد، ممک ــن را گرفته ای ــور دوبلی ــک کش ــد ی ــاً روادی ــا قب ی

حایــت بین املللــی شــا بــه آن کشــور ســپرده شــود. 

ــه  ــد، داده هــای انگشــت نگاری شــا ب ــی دادهای ــه شــا درخواســت پناهندگ از آنجــا ک

مــدت 10 ســال در Eurodac نگهــداری می شــود و پــس از ایــن مــدت بــه طــور خــودکار 

از Eurodac حــذف می شــود. اگــر درخواســت پناهندگــی شــا پذیرفتــه شــود، اطاعــات 

انگشــت نگاری شــا تــا زمــان حــذف خــودکار آنهــا در آن پایــگاه داده باقــی میانــد. اگــر 

شــهروند یــک کشــور دوبلیــن شــوید، اطاعــات انگشــت نگاری شــا در آن مقطــع حــذف 

می شــود. داده هــای انگشــت نگاری و جنســیت شــا در Eurodac ذخیــره می شــود. 

نــام، عکــس، تاریــخ تولــد و تابعیــت شــا بــه پایــگاه داده Eurodac فرســتاده منی شــود 

ولــی ممکــن اســت در پایــگاه داده ملــی ذخیــره شــود. 

بعــداً در هــر زمــان می توانیــد داده هــای مربــوط بــه خودتــان را کــه در Eurodac نگهــداری 

می شــود، درخواســت مناییــد. اگــر فکــر میکنیــد کــه داده هــا نادرســت هســتند یــا نبایــد ذخیره 

ــه  ــوط ب ــد. اطالعــات مرب ــه کنی ــا حــذف آنهــا را ارائ ــد درخواســت اصــاح ی شــوند، می توانی

نهادهــای مســئول پــردازش )یــا کنــرل( داده هــای شــام در ایــن کشــور و نهادهــای مســئول 

نظــارت بــر رونــد حفاظــت از اطالعــات را می توانیــد در ]ص 11[ بیابیــد.

Eurodac را یکــی از نهادهــای اتحادیــه اروپــا بــه نــام eu-LISA اداره می کنــد. اطاعــات 

شــا فقــط بــرای دســتیابی بــه اهــداف مشــخص شــده در قانــون بــه کار گرفتــه می شــود. 

فقــط ســامانه مرکــزی Eurodac اطاعــات شــا را دریافــت می کنــد. اگــر بعــداً در یــک 

کشــور دوبلیــن بــرای پناهندگــی اقــدام کنیــد، اطاعــات انگشــت نگاری شــا بــرای تاییــد 

بــه آن کشــور فرســتاده می شــود. داده هــای ذخیــره شــده در Eurodac در اختیــار هیــچ 

کشــور یــا ســازمان خــارج از کشــورهای دوبلیــن قــرار منی گیــرد. 

ــی  ــرای نهادهای ــات انگشــت نگاری شــا ب ــکان جســتجوی اطاع از 20 جــوالی 2015 ام

ماننــد پلیــس و اداره پلیــس اروپــا )یوروپــل( کــه ممکــن اســت درخواســت دسرســی بــه 

پایــگاه داده Eurodac را بــرای اهــداف پیشــگیری، شناســایی و بازرســی در حــوزه جرایــم 

خشــن و تروریســم داشــته باشــند، فراهــم می شــود
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در مدتی که کشور مسئول رسیدگی به درخواست پناهندگی من 

انتخاب می شود، من از چه حقوقی برخوردار هستم؟

ــی شــا تشــخیص داده شــویم، شــا  ــه درخواســت پناهندگ ــا مســئول رســیدگی ب ــر م اگ

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

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

مــا مبانیــد. اگــر ایــن کشــور مســئول رســیدگی بــه درخواســت پناهندگــی شــا تشــخیص 

داده شــود، شــا حــق داریــد حداقــل تــا زمانــی کــه یــک تصمیــم اولیــه دربــاره درخواســت 

پناهندگــی شــا گرفتــه شــود، در ایــن کشــور مبانیــد. شــا همچنیــن حــق بهره منــد شــدن از 

کمک هــای مــادی ماننــد مســکن، غــذا و... بــه همــراه خدمــات اولیــه درمانــی و کمک هــای 

ــه  ــوط ب ــات مرب ــا اطاع ــود ت ــت داده می ش ــا فرص ــه ش ــد. ب ــراری را داری ــی اضط درمان

وضعیــت و حضــور بســتگان خــود در قلمــرو کشــورهای دوبلیــن را بــه صــورت شــفاهی و/

یــا کتبــی در اختیــار مــا قــرار دهیــد و بــرای ایــن کار از زبــان مــادری خــود یــا زبانــی کــه 

ــد(.  ــزوم از مرجــم کمــک بگیری ــا در صــورت ل ــد )ی ــه آن مســلط هســتید اســتفاده کنی ب

ــرار  ــا ق ــار ش ــر در اختی ــور دیگ ــه کش ــا ب ــال ش ــی از رای انتق ــخه ای کتب ــن نس همچنی

می گیــرد. در ضمــن می توانیــد بــرای کســب اطاعــات بیشــر بــا مــا و/یــا اداره کمیســاریای 

عالــی پناهنــدگان ســازمان ملــل )UNHCR( در ایــن کشــور، متــاس بگیریــد. 

ــئول  ــری مس ــور دیگ ــه کش ــود ک ــخص ش ــر مش اگ
پناهندگــی شامســت،  درخواســت  بــه  رســیدگی 
اطالعــات بیشــری دربــاره روال هــای مرتبــط و تاثیر 
آنهــا بــر حقــوق شــام در اختیارتــان قــرار می گیــرد.
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- نشانی و اطاعات متاس مسئول پناهندگی، 
اداره امور مهاجرت

Migrationsverket
601 70 Norrköping

0771- 235 235

- مشخصات اداره ملی نظارت، 
اداره نظارت بر ثبت اطاعات رایانه ای

Datainspektionen
Box 8114

104 20 Stockholm
+46 )0( 657 61 00

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

- هویت کنرل کننده Eurodac و مناینده وی،
اداره امور مهاجرت 
Migrationsverket

601 70 Norrköping
0771- 235 235

- اطاعات متاس اداره کنرل،
اداره مهاجرت، واحد شناسایی

Box 507
169 29 Solna

0771- 235 235

اطالعات متاس، به ویژه
 

- اطاعات متاس اداره محلی UNHCR )در 
صورت وجود(، 

یو اِن اِچ سی آر مناینده منطقه شال اروپا
Ynglingagatan 14

SE-113 47 Stockholm
 Tel: 08-4574880 )Tue – Thu 09:30 –

12:00(
E-mail: swest@unhcr.org

 یو اِن سی اِچ آر بخشی از روند پناهجویی 
در سوئد نیست و منیتواند تصمیات منفی را 
تغئیر دهد و یا جلوی   اخراج ها و انتقاالت 

را بگیرد. یو اِن سی اِچ آرنیز منیتواند راهنایی 
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/

- اطاعات متاس ارائه دهندگان قانونی کمک/
سازمان های حایت از پناهجویان،

درمورد سئواالت مربوط به کمک برای هزینه 
های حقوقی با اداره مهاجرت متاس بگیرید.

.IOM اطاعات متاس -
آی اُ اِم منایندگی ای در سوئد ندارد. برای 
اطاعات بیشر از این وبگاه بازدید کنید: 

www.iom.int

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