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شــما از مــا درخواســت حمایــت کرده ایــد زیــرا معتقدیــد کــه شــما بــه دلیــل پیگــرد، جنــگ 
ــر اســاس  ــه تــرک کشــور خــود شــده اید. ب ــا وجــود احتمــال آســیب جــدی، مجبــور ب ی
ــک  ــی« و شــما ی ن المل ــت ب�ی ــن درخواســت شــما »درخواســت/تقاضای حمای ــون، ای قان

« هســتید. افــراد خواســتار حمایــت اغلــب »پناهجــو« نامیــده می شــوند. »متقــا�ن

 شــما در اینجــا بــه ایــن معــین نیســت کــه مــا در اینجــا 
گ

واقعیــت تقاضــای پناهنــد�
 کننده بــه درخواســت شــما 

گ
 می کنیــم. کشــور رســید�

گ
بــه درخواســت شــما رســید�

« آن  ن ن اتحادیــه اروپــا موســوم بــه »قانــون دوبلــ�ی طــی فرآینــدی کــه یــی از قوانــ�ی
ــک  ــون، فقــط ی ــن قان ــر اســاس ای ــرده اســت، مشــخص می شــود. ب ــف ک را تعری

 بــه درخواســت شــما خواهــد بــود. 
گ

کشــور مســئول رســید�

ایــن قانــون در ســطح منطقــه جغرافیــا�ی کــه شــامل 32 کشــور اســت، اعمــال می شــود . 
« می نامیــم.  ن در ایــن کتابچــه، مــا ایــن 32 کشــور را »کشــورهای دوبلــ�ی

اگــر مطلــیب در ایــن کتابچــه وجــود دارد کــه شــما آن را نمی فهمیــد، از مســئوالن 
خــود ســوال کنیــد.

ــا مــا   شــما، مــا بایــد مشــخص کنیــم کــه آی
گ

 بــه درخواســت پناهنــد�
گ

پیــش از رســید�
» ن  بــه آن هســتیم یا کشــور دیگری. ایــن فرآینــد تشــخیص، »روال دوبل�ی

گ
مســئول رســید�

 شــما مربــوط نمی شــود. 
گ

، بــه دلیــل ارائــه درخواســت پناهنــد� ن نــام دارد. روال دوبلــ�ی
ی  ــری ــئول تصمیم گ ــور مس ــدام کش ــه ک ــردازد ک ــش می پ ــن پرس ــه ای ــط ب ــن روال فق ای

 شماســت. 
گ

دربــاره درخواســت پناهنــد�

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 604/2013 )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 کیپ رایت اتحادیه اروپا 2014
ــا کــیپ آنهــا بایــد از افــراد دارای حــق کــیپ  ــر افــراد ی یــه مجــاز اســت. بــرای اســتفاده از تصاوی کــیپ مجــدد ایــن ن�ش

رایــت مجــوز الزم کســب شــود.
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،(BG) ــتان ــک (BE)، بلغارس ــش (AT)، بلژی ــا (اتری ــه اروپ ــور اتحادی ، 82 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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 به درخواست من چقدر 
گ

ن کشور مسئول رسید� فرآیند تعی�ی  •
طول می کشد؟ 

 به درخواست من چقدر طول می کشد؟ 
گ

فرآیند رسید�  •

ــه درخواســت   ب
گ

ــا مســئول رســید� ــه م ــن نتیجــه برســند ک ــه ای ــر مســئوالن شــما ب اگ
ــا در اینجــا  ــد ت ــن کشــور بمانی ــد در ای  شــما هســتیم، یعــین شــما می توانی

گ
ــد� پناهن

ــد  ، رون
گ

ــس از مشــخص شــدن مرجــع رســید�  شــود. پ
گ

ــه درخواســت شــما رســید� ب
ــود.  ــاز می ش ــوری آغ ــما ف ــت ش ــه درخواس  ب

گ
ــید� رس

ــت  ــه درخواس  ب
گ

ــید� ــئول رس ــری مس ــور دیگ ــه کش ــیم ک ــه برس ــن نتیج ــه ای ــر ب اگ
ــا  ــه آن کشــور اقــدام میکنیــم ت ــرای فرســتادن شــما ب ن فرصــت ب ــ�ی شماســت، در اول
، تــا زمــان  ن  شــود. طــی شــدن کامــل روال دوبلــ�ی

گ
در آنجــا بــه درخواســت شــما رســید�

ایــط عــادی تــا 11 مــاه طــول بکشــد.  انتقــال شــما بــه آن کشــور، ممکــن اســت در �ش
د. اگــر   قــرار می گــری

گ
 شــما در کشــور مســئول مــورد رســید�

گ
ســپس درخواســت پناهنــد�

شــما خــود را از مســئوالن پنهــان کنیــد، زنــدا�ن یــا بازداشــت شــوید یــا اگــر بــه تصمیــم 
اض کنیــد، ایــن بــازه زمــا�ن ممکــن اســت دچــار تغیــری شــود. اگــر در  انتقــال خــود اعــرت
ــا�ن  ــازه زم ــدام ب ــه ک ــه می شــود ک ــه شــما گفت ــد، ب ی ــرار بگری ــا ق ــن وضعیته ــی از ای ی
ــل بازداشــت و راهکارهــای  ــر بازداشــت شــوید، دالی ــد. اگ ــاره شــما صــدق می کن درب

ــه شــما اطــاع داده می شــود. ــو�ن موجــود ب قان
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 به درخواست من چگونه انتخاب می شود؟ 
گ

• کشور مسئول رسید�

رســیدگیکننده  کشــور  انتخــاب  در  متعــددی  دالیــل 
بــه  دالیــل  ایــن  دارد.  نقــش  شــما  درخواســت  بــه 
ــاً  ــد. مث ن ــو�ن مــد نظــر قــرار میگری ترتیــب اهمیــت قان
ــد حضــور بســتگان شــما در آن کشــور  موضوعــا�ت مانن
ــته( از  ــا در گذش ــون ی ــما )اکن ــورداری ش ، برخ ن ــ�ی دوبل
ــا  ن ی ــ�ی ــور دوبل ــک کش ــت در ی ــوز اقام ــا مج ــد ی روادی
ســفر قانــو�ن یــا غــری قانــو�ن شــما بــه یــک کشــور 
( شــما از  ن دیگــر یــا عبــور )قانــو�ن یــا غــری قانــو�ن دوبلــ�ی

د.  خــاک آن کشــور مــد نظــر قــرار می گــری

ن دیگــری  اگــر از بســتگان شــما کــی در کشــور دوبلــ�ی
 می کنــد، حتمــاً موضــوع را بــه مــا اطــالع 

گ
زنــد�

دهیــد. اگــر شــوهر، همــر یــا کــودک شــما در کشــور 
 اســت یــا از حمایــت 

گ
ن دیگــری متقــا�ن پناهنــد� دوبلــ�ی

ــد  ــی برخــوردار شــده اســت، آن کشــور میتوان ن المل ب�ی
 شــما باشــد. 

گ
 بــه درخواســت پناهنــد�

گ
مســئول رســید�

 شــما را در ایــن کشــور بپذیریــم، 
گ

 بــه درخواســت پناهنــد�
گ

مــا ممکــن اســت رســید�
ــا  ــه م ن وظیف ــ�ی ــون دوبل ــده در قان ــر ش ــای ذک ــاس معیاره ــر اس ــن کار ب ــر ای ــیت اگ ح
ــر در کشــوری احتمــال نقــض حقــوق انســا�ن شــما وجــود داشــته باشــد،  نباشــد. اگ

ــوید. ــل نمی ش ــور منتق ــه آن کش ــما ب ش

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

ن دیگــر را نپذیریــد و در دادگاه  شــما می توانیــد تصمیــم انتقــال خــود بــه کشــور دوبلــ�ی
اض کنیــد. شــما می توانیــد درخواســت حضــور در ایــن کشــور  بــه ایــن تصمیــم اعــرت

اض یــا بازنگــری را ارائــه کنیــد.  تــا زمــان مشــخص شــدن نتیجــه اعــرت

ــری  ن دیگ ــ�ی ــور دوبل ــه کش ــد و ب ــم پو�ش کنی ــود چش  خ
گ

ــد� ــت پناهن ــر از درخواس اگ
ــوید.  ــت داده می ش ــئول بازگش ــور مس ــا کش ــور ی ــن کش ــه ای ــاالً ب ــد، احتم بروی

 در ایــن کشــور بمانیــد 
گ

بنابرایــن، الزم اســت کــه پــس از ارائــه درخواســت پناهنــد�
 شــما مشــخص شــود و/یــا 2( 

گ
 کننده بــه درخواســت پناهنــد�

گ
تــا 1( کشــور رســید�

د.   قــرار بگــری
گ

 شــما در ایــن کشــور مــورد رســید�
گ

درخواســت پناهنــد�

توجــه داشــته باشــید کــه اگــر مشــخص شــود کــه شــما بــه دلیــل عــدم تمایــل بــه 
س  ــرت ــود را از دس ــا خ ــد ی ــی می کنی ــا مخف ــود را از م ــر خ ــور دیگ ــه کش ــال ب انتق
ــه بازداشــتگاه )مرکــز محصــور( فرســتاده  ــد، ممکــن اســت ب مــا دور نگــه می داری
ن وکیــل قانــو�ن بــرای شــما محفــوظ خواهــد  شــوید. در ایــن صــورت، حــق داشــ�ت
ــه بازداشــت آگاه  اض ب ــه حــق اعــرت ــان از جمل ــود و مــا شــما را از ســایر حقوق ت ب

خواهیــم کــرد. 
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چرا از من خواسته می شود که انگشت نگاری کنم؟ 

، اگــر حداقــل 14 ســاله باشــید، از شــما 
گ

در زمــان تســلیم درخواســت پناهنــد�
نــام  بــه  انگشــت نگاری  داده  پایــگاه  بــه  آن  اطاعــات  و  می شــود  انگشــت نگاری 
»Eurodac« فرســتاده می شــود. شــما بایــد در ایــن فرآینــد همــکاری کنیــد - بــر 

اســاس قانــون بایــد از شــما انگشــت نگاری شــود. 

ــه انگشــتان خــود  ــر عمــداً ب ــاً اگ ــت انگشــت نگاری شــما خــوب نباشــد، مث 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 شــما بــا اطاعــات Eurodac مطابقــت داده می شــود تــا 
 کرده ایــد یــا خــری و آیــا قبــاً 

گ
مشــخص شــود کــه آیــا شــما قبــاً درخواســت پناهنــد�

ن  . ایــن فرآینــد بــه تعیــ�ی در یــی از مرزهــا از شــما انگشــت نگاری شــده اســت یــا خــری
ــد.   شــما کمــک می کن

گ
ــد� ــه درخواســت پناهن  ب

گ
ن مســئول رســید� ــ�ی کشــور دوبل

ــد  ــات روادی ــا داده هــای ســامانه اطاع ــن اســت ب ــات انگشــت نگاری شــما ممک اطاع
)VIS(، کــه پایــگاه داده حــاوی اطاعــات مربــوط بــه روادیدهــای صــادر شــده در 
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ــور  ــک کش ــد ی ــون دارای روادی ــر اکن ــود. اگ ــق داده ش ــت، تطبی ــنگن اس ــه ش منطق
ن را گرفته ایــد، ممکــن اســت بــرر�  ن هســتید یــا قبــاً روادیــد یــک کشــور دوبلــ�ی دوبلــ�ی

ــود.  ده ش ــرپ ــور س ــه آن کش ــما ب ــی ش ن المل ــت ب�ی ــت حمای درخواس

 دادهایــد، داده هــای انگشــت نگاری شــما 
گ

از آنجــا کــه شــما درخواســت پناهنــد�
ــه طــور  ــدت ب ــن م ــس از ای ــداری می شــود و پ ــدت 10 ســال در Eurodac نگه ــه م ب
 شــما پذیرفتــه شــود، 

گ
خــودکار از Eurodac حــذف می شــود. اگــر درخواســت پناهنــد�

ــا�ت  ــگاه داده ب ــا در آن پای ــان حــذف خــودکار آنه ــا زم ــات انگشــت نگاری شــما ت اطاع
ن شــوید، اطاعــات انگشــت نگاری شــما در  میمانــد. اگــر شــهروند یــک کشــور دوبلــ�ی
 Eurodac ــما در ــیت ش ــت نگاری و جنس ــای انگش ــود. داده ه ــذف می ش ــع ح آن مقط
 Eurodac ه می شــود. نــام، عکــس، تاریــخ تولــد و تابعیــت شــما بــه پایــگاه داده ذخــری

ه شــود.  ــگاه داده مــی ذخــری ــن اســت در پای فرســتاده نمی شــود ویل ممک

بعــداً در هــر زمــان می توانیــد داده هــای مربــوط بــه خودتــان را کــه در Eurodac نگهــداری 
ــد  ــا نبای ــد کــه داده هــا نادرســت هســتند ی ــد. اگــر فکــر میکنی می شــود، درخواســت نمایی
ه شــوند، می توانیــد درخواســت اصــاح یــا حــذف آنهــا را ارائــه کنید. اطالعــات مربوط  ذخــری
ل( داده هــای شــما در ایــن کشــور و نهادهــای  بــه نهادهــای مســئول پــردازش )یــا کنــرت

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

Eurodac را یــی از نهادهــای اتحادیــه اروپــا بــه نــام eu-LISA اداره می کنــد. اطاعــات 
شــما فقــط بــرای دســتیا�ب بــه اهــداف مشــخص شــده در قانــون بــه کار گرفته می شــود. 
ــداً در  ــر بع ــد. اگ ــت می کن ــما را دریاف ــات ش ــزی Eurodac اطاع ــامانه مرک ــط س فق
 اقــدام کنیــد، اطاعــات انگشــت نگاری شــما بــرای 

گ
ن بــرای پناهنــد� یــک کشــور دوبلــ�ی

ه شــده در Eurodac در اختیــار  تاییــد بــه آن کشــور فرســتاده می شــود. داده هــای ذخــری
د.  ن قــرار نمی گــری هیــچ کشــور یــا ســازمان خــارج از کشــورهای دوبلــ�ی

ــرای نهادهــا�ی  از 20 جــوالی 2015 امــکان جســتجوی اطاعــات انگشــت نگاری شــما ب
� بــه  ماننــد پلیــس و اداره پلیــس اروپــا )یوروپــل( کــه ممکــن اســت درخواســت دســرت
ی، شناســا�ی و بــازر� در حــوزه جرایــم  پایــگاه داده Eurodac را بــرای اهــداف پیشــگری

خشــن و تروریســم داشــته باشــند، فراهــم می شــود
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 من 
گ

 به درخواست پناهند�
گ

در مد�ت که کشور مسئول رسید�
انتخاب می شود، من از چه حقو�ت برخوردار هستم؟

 شــما تشــخیص داده شــویم، شــما 
گ

 بــه درخواســت پناهنــد�
گ

اگــر مــا مســئول رســید�
 

گ
ــد داشــت. اگــر کشــور دیگــری مســئول رســید� ــن کشــور را خواهی حــق اقامــت در ای
ــد  ــور می توانی ــه آن کش ــال ب ــان انتق ــا زم ــود، ت ــخیص داده ش ــما تش ــت ش ــه درخواس ب
 شــما 

گ
 بــه درخواســت پناهنــد�

گ
در کشــور مــا بمانیــد. اگــر ایــن کشــور مســئول رســید�

تشــخیص داده شــود، شــما حــق داریــد حداقــل تــا زمــا�ن کــه یــک تصمیــم اولیــه دربــاره 
ن حــق  ــ�ی ــد. شــما همچن ــن کشــور بمانی ــه شــود، در ای  شــما گرفت

گ
ــد� درخواســت پناهن

بهره منــد شــدن از کمک هــای مــادی ماننــد مســکن، غــذا و... بــه همــراه خدمــات اولیــه 
ــا  ــود ت ــت داده می ش ــما فرص ــه ش ــد. ب ــراری را داری ــا�ن اضط ــای درم ــا�ن و کمک ه درم
ن را  اطاعــات مربــوط بــه وضعیــت و حضــور بســتگان خــود در قلمــرو کشــورهای دوبلــ�ی
بــه صــورت شــفاهی و/یــا کتــیب در اختیــار مــا قــرار دهیــد و بــرای ایــن کار از زبــان مادری 
جــم  خــود یــا زبــا�ن کــه بــه آن مســلط هســتید اســتفاده کنیــد )یــا در صــورت لــزوم از مرت
ن نســخه ای کتــیب از رای انتقــال شــما بــه کشــور دیگــر در اختیــار  یــد(. همچنــ�ی کمــک بگری
د. در ضمــن می توانیــد بــرای کســب اطاعــات بیشــرت بــا مــا و/یــا اداره شــما قــرار می گــری
یــد.  کمیســاریای عــایل پناهنــدگان ســازمان ملــل )UNHCR( در ایــن کشــور، تمــاس بگری

اگــر مشــخص شــود کــه کشــور دیگــری مســئول 
 شماســت، 

گ
 بــه درخواســت پناهنــد�

گ
رســید�

ــط و  ــای مرتب ــاره روال ه ی درب ــرت ــات بیش اطالع
ــرار  ــان ق ــر حقــوق شــما در اختیارت ــا ب ــری آنه تاث

د. می گــری

1

B

، بر  ن الملیل مشمول روال دوبل�ی ن ن - اطالعات ویژه متقاضیان حمایت ب�ی روال دوبل�ی
اساس ماده 4 از قانون شماره 604/2013 )اتحادیه اروپا( 

ن  "من در روال دوبل�ی

 )DUBLIN PROCEDURE(
هستم. این به چه معناست؟"

FA
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Contact Information

Immigration Office

General 
Boulevard Pacheco, 44 - 1000 Bruxelles 
Phone  : 0032 2 488 80 00
E-mail : infodesk@ibz.fgov.be 
Website:  www.dofi.ibz.be  

Voluntary Return Unit
Phone : 0032 2 488 82 82 
E-mail : return@ibz.fgov.be

Dublin Unit
Phone : 0032 2 488 97 20
E-mail : asylum.dublin@ibz.fgov.be

Eurodac
Phone : 0032 2 488 97 18
E-mail : printrak@ibz.fgov.be

Commissioner General for Refugees 
and Stateless Persons 
Rue Ernest Blerot, 39
1070 BRUXELLES
Phone : 0032 2 205 51 11
E-mail : cgra.info@ibz.fgov.be
Website : www.cgra.be 

The Council for Alien Law 
Litigation 
Rue Gaucheret, 92-94 
1030 Bruxelles
Phone : 0032 2 791 60 00
E-mail : info.rvv-cce@rvv-cce.fgov.be
Website : www.rvv-cce.be 

Council of State
Rue de la Science, 33 - 1040 Bruxelles
Phone : 0032 2 234 96 11
E-mail : info@raadvst-consetat.be
Website : www.raadvst-consetat.be 

Legal assistance 
You can consult the list of 27 free 
legal aid offices on the website : 
www.avocats.be 

UNHCR Belgium 
Avenue Louise 283 - 1050 Bruxelles
Phone : 0032 472 18 92 65
E-mail: belbr@unhcr.org

IOM (International Organisation 
for Migration)
Rue Montoyer, 40 -  1000 Bruxelles
Phone : 0032 2 287 77 12
E-mail : iombrussel@iom.int
Website : www.belgium.iom.int 




