
1

 انگشت نگاری و
Eurodac

Eurodac اطالعات ویژه اتباع کشور ثالث یا افراد بدون تابعیت که به صورت غیر قانونی در 
کشورهای عضو سکونت دارند،بر اساس ماده )3(29 از قانون شامره 603/2013 )اتحادیه اروپا(
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اگــر مشــخص شــود کــه شــام بــه صــورت غیــر قانونــی در یــک کشــور »دوبلیــن« 1( ســاکن 

ــه  ــای آن را ب ــد و داده ه ــت نگاری کنن ــام انگش ــت از ش ــن اس ــئوالن ممک ــتید، مس هس

پایــگاه داده انگشــت نگاری »Eurodac« بفرســتند. ایــن کار فقــط بــه ایــن منظــور انجــام 

می گیــرد کــه مشــخص شــود آیــا قبــالً خواســتار پناهندگــی شــده اید یــا خیــر. داده هــای 

انگشــت نگاری شــام در پایــگاه داده Eurodac ذخیــره منی شــود ولــی اگــر قبــالً در 

ــه آن کشــور منتقــل  کشــور دیگــری خواســتار پناهندگــی شــده باشــید، ممکــن اســت ب

شــوید. 

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

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

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

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

فقــط ســامانه مرکــزی Eurodac اطالعــات شــام را دریافــت می کنــد. اگــر بعــداً در یــک 

کشــور دوبلیــن دیگــر بــرای پناهندگــی اقــدام کنیــد، از شــام انگشــت نگاری می شــود و 

اطالعــات آن بــه Eurodac فرســتاده می شــود. داده هــای ذخیــره شــده در Eurodac در 

اختیــار هیــچ کشــور یــا ســازمان خــارج از کشــورهای اتحادیــه اروپــا و کشــورهای وابســته 

ــرد.  ــرار منی گی ق

ــا )اتریــش، بلژیــک، بلغارســتان، گرجســتان، قــرس، جمهــوری چــک،  ایــن قانــون در ســطح اتحادیــه اروپ     

دامنــارک، اســتونی، فنالنــد، فرانســه، آملــان، یونــان، مجارســتان، ایرلنــد، ایتالیــا، التویــا، لیتوانــی، لوکزامبورگ، 

مالــت، هلنــد، لهســتان، پرتقــال، رومانــی، اســلواکی، اســپانیا، ســوئد، بریتانیــا  و 4 کشــور »وابســته« بــه 

ــود. ــال می ش ــتاین  اع ــوییس و لیخنت اش ــلند، س ــروژ، ایس ــن )ن ــون دوبلی قان

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

 رایت مجوز الزم کسب شود.
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- هویت کنرتل کننده Eurodac و 
مناینده وی، 

اداره امور مهاجرت
Migrationsverket

601 70 Norrköping
0771- 235 235

- اطالعات متاس اداره کنرتل،
‹ییاسانش دحاو ،ترجاهم هرادا   .

Box 507
169 29 Solna

0771- 235 235

 اطالعات متاس 

- مشخصات اداره ملی نظارت )حفاظت از 
اطالعات(،

 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/

اگــر مســئوالن احتــال دهنــد کــه شــا قبــالً در 

کشــور دیگــری خواســتار حایــت بین املللــی 

شــده اید و آن کشــور ممکــن اســت مســئول 

رســیدگی بــه آن درخواســت شــناخته شــود، 

اطالعــات مــرشوح دربــاره روال مرتبــط و تاثیــر 

آن بــر روی حقــوق شــا بــه شــا ارائــه می شــود 
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