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ن  "من در روال دوبل�ی

 )DUBLIN PROCEDURE(  
هستم. این به چه معناست؟"
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ایــن کتابچــه بــه ایــن دلیــل در اختیــار شــما قــرار گرفتــه اســت کــه شــما خواســتار 
ــر  " دیگ ن ــ�ی ــور "دوبل ــک کش ــا ی ــور ی ــن کش ( در ای

گ
ــد� ــیل )پناهن ن المل ــت ب�ی حمای

ــه  ــیده اند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــیل ب ــه دالی ــا ب ــور بن ــن کش ــئوالن ای ــده اید و مس ش
ده شــود.   بــه درخواســت شــما بــه آن کشــور دیگــر ســرپ

گ
ممکــن اســت رســید�

ن اتحادیــه اروپــا موســوم   طــی فرآینــدی کــه یــی از قوانــ�ی
گ

کشــور مســئول رســید�
" آن را تعریــف کــرده اســت، مشــخص می شــود. ایــن فرآینــد  ن بــه "قانــون دوبلــ�ی
ــه  ــوط ب ــداول مرب ــش های مت ــه پرس ــه ب ــن کتابچ ــام دارد. در ای " ن ن ــ�ی "روال دوبل

ایــن روال پاســخ داده شــده اســت.

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

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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ن شده ام؟  چرا مشمول روال دوبل�ی

 شــما خواهــد 
گ

 بــه درخواســت پناهنــدیک
گ

، کشــوری را کــه مســئول رســیدیک ن روال دوبلــ�ی
، شــما ممکــن اســت از ایــن کشــور بــه کشــور دیگــری کــه  بــود، مشــخص می کنــد. یعــین

مســئول بــرریس درخواســت شماســت، منتقــل شــوید. 
ن دو هدف را دنبال می کند:  روال دوبل�ی

•  در 	
گ

 بــه نهــاد مســئول رســیدیک
گ

حصــول اطمینــان از رســیدن درخواســت پناهنــدیک
آن کشــور، 

• حصــول اطمینــان از ایــن کــه شــما نتوانیــد بــرای تمدیــد مجــوز اقامــت خــود در 	
 را در کشــورهای مختلــف ارائــه 

گ
، چندیــن درخواســت پناهنــدیک ن کشــورهای دوبلــ�ی

کنیــد. 
 بــه درخواســت شــما، نهادهــای ایــن 

گ
تــا زمــان مشــخص شــدن کشــور مســئول رســیدیک

کشــور جزییــات درخواســت شــما را بــرریس نمی کننــد. 

ن دیگــری  ن دیگــری برویــد. اگــر بــه کشــور دوبلــ�ی توجــه: شــما نبایــد بــه کشــور دوبلــ�ی
 

گ
برویــد، شــما بــه اینجــا یــا کشــور دیگــری کــه قبــالً در آنهــا خواســتار پناهنــدیک

شــده اید، بازگردانــده می شــوید. چشــم پویسش از درخواســت تان در اینجــا، کشــور 
ــال  ــوید، احتم ــراری ش ــا ف ــد ی ــی کنی ــود را مخف ــر خ ــد. اگ ــری نمی ده ــئول را تغی مس

ــت. ــد داش ــود خواه ــما وج ــت ش بازداش
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ــن  ــه ای ــش از ورود ب ــته اید و پی ــت داش ن اقام ــ�ی ــورهای دوبل ــی از کش ــالً در ی ــر قب اگ
ــا  ــه م ــن موضــوع را ب ــد ای ن خــارج شــده اید، بای ــ�ی ــه کشــورهای دوبل کشــور از منطق
ن کشــور مســئول  اطــالع دهیــد. ایــن موضــوع مهــم اســت زیــرا ممکــن اســت در تعیــ�ی
 بــه درخواســت شــما نقــش داشــته باشــد. ممکــن اســت از شــما مــدارک مربــوط 

گ
رســیدیک

، مثــالً مهــر منــدرج بــر روی گذرنامــه،  ن بــه مــدت اقامــت در خــارج از کشــورهای دوبلــ�ی
رای بازگشــت یــا اخــراج یــا مــدارک رســمی نشــان دهنــده اقامــت یــا کار در خــارج از 

، درخواســت شــود. ن کشــورهای دوبلــ�ی

©
European Union
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چــه اطالعــا�ت را بایــد حتمــاً در اختیــار مســئوالن قــرار دهــم؟ 
چگونــه می توانــم ایــن اطالعــات را به اطالع مســئوالن برســانم؟

 شــما، احتمــاالً بــا شــما 
گ

 بــه درخواســت پناهنــدیک
گ

ن کشــور مســئول رســیدیک بــرای تعیــ�ی
ح داده می شــود.  " برای شــما �ش ن مصاحبــه می شــود. در جلســه مصاحبــه، "روال دوبلــ�ی
شــما بایــد کلیــه اطالعــا�ت را کــه دربــاره حضــور بســتگان یــا اعضــای خانواده تــان در هــر 
ن داریــد، بــه همــراه ســایر اطالعــا�ت کــه فکــر می کنیــد ممکــن  یــک از کشــورهای دوبلــ�ی
ن کشــور مســئول موثــر واقــع شــود، بــه مــا ارائــه نماییــد (بــرای ایــن کــه  اســت در تعیــ�ی
بدانیــد چــه اطالعــا�ت را بایــد ارائــه کنیــد، بــه قســمت زیــر مراجعــه کنیــد). شــما بایــد 

ن بــه مــا ارائــه کنیــد.  کلیــه اســناد یــا مــدارک حــاوی اطالعــات مرتبــط را نــری

 بــه درخواســت شــما، کلیــه 
گ

ن کشــور مســئول رســید� بــرای کمــک بــه فرآینــد تعیــ�ی
اطالعــات مرتبــط را در اختیــار مــا قــرار دهیــد.

ــا�ن کــه احتمــاالً بــه آن  ــا بــه زب ــا�ن کــه شــما بــه آن مســلط هســتید ی مصاحبــه بــه زب
ــود.  ــزار می ش ــد، برگ ــرار کنی ــاط برق ــا آن ارتب ــد ب ــتید و می توانی ــلط هس مس

اگــر موفــق بــه فهمیــدن زبــان مــورد اســتفاده نشــدید، می توانیــد خواســتار اســتفاده 
جــم فقــط بایــد آنچــه را کــه مصاحبه کننــده بــه زبــان مــی آورد،  جــم شــوید. مرت از مرت
جــم نبایــد دیدگاه هــای خــود را بــه گفته هــای مصاحبه کننــده  ترجمــه کنــد. مرت
جــم دچــار مشــکل شــدید، بایــد موضــوع را  بیفزایــد. اگــر در فهمیــدن گفته هــای مرت

بــه مــا و/یــا وکیــل خــود اطــالع دهیــد. 

ــه  ــما ارائ ــه ش ــیب ک ــک از مطال ــچ ی ــین هی ــود. یع ــزار می ش ــه برگ ــه، محرمان مصاحب
، در اختیــار اشــخاص حقیقــی 

گ
می کنیــد، از جملــه موضــوع ارائــه درخواســت پناهنــدیک

یــا حقــو�ت کشــور مبــداء شــما کــه ممکــن اســت بــه شــما آســیب برســانند، یــا در اختیــار 
د.  آن گــروه از بســتگان شــما کــه هنــوز ســاکن کشــور مبــداء شــما هســتند، قــرار نمی گــری

حــق مصاحبــه تنهــا در صــور�ت از شــما ســلب می شــود کــه قبــالً ایــن اطالعــات را از 
ن و پیامدهــای آن بــر روی وضعیت  ن از روال دوبلــ�ی راه هــای دیگــر، پــس از آگاهــی یافــ�ت
شــما، ارائــه کــرده باشــید. اگــر بــا شــما مصاحبــه نشــود، می توانیــد اطالعــات تکمیــی 

گــذار بــر رونــد انتخــاب کشــور مســئول را بــه صــورت کتــیب ارائــه کنیــد. تاثری
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 بــه درخواســت مــن 
گ

مســئوالن چگونــه کشــور مســئول رســید�
ــد؟  ــاب می کنن را انتخ

 بــه درخواســت شــما نقــش دارد. ایــن 
گ

دالیــل متعــددی در انتخــاب کشــور مســئول رســیدیک
دالیــل بــه ترتیــب اهمیــت قانــو�ن آنهــا اعمــال می شــوند. اگــر یــک دلیــل نامرتبــط تلقــی 
ن ترتیــب ادامــه می یابــد.  د و فرآینــد بــه همــ�ی شــود، دلیــل بعــدی مــورد توجــه قــرار می گــری

دالیل، به ترتیب اهمیت، به عوامل زیر مربوط هستند: 

• ــال) از 	 ــر 18 س ــودکان زی ــر، ک ــا هم ــوهر ی ــما (ش ــواده ش ــای خان ــی از اعض ی
ن دیگــر  ن الملــی برخــوردار شــده باشــد یــا در یــک کشــور دوبلــ�ی حمایــت ب�ی

 شــده باشــد، 
گ

خواســتار پناهنــدیک

ن تصمیــم دربــاره درخواســت  بنابرایــن، الزم اســت کــه پیــش از گرفتــه شــدن اولــ�ی
ن دیگــر   شــما، مــا را از حضــور احتمــایل بســتگان خــود در کشــور دوبلــ�ی

گ
پناهنــد�

آگاه کنیــد. اگــر بخواهیــد بــا اعضــای خانــواده خــود بــه یــک کشــور ســفر کنیــد، 
شــما و آنهــا بایــد ایــن تمایــل خــود را بــه صــورت کتــیب ابــراز کنیــد.

• ن دیگری قبالً برای شما روادید یا مجوز اقامت صادر کرده باشد، 	 کشور دوبل�ی

• ن دیگــری انگشــت نگاری شــده باشــد (و اطالعــات آن در 	 از شــما در کشــور دوبلــ�ی
ه شــده باشــد 1)،  پایــگاه داده Eurodac ذخــری

• ن دیگــر یــا عبــور شــما از یــک 	 مــداریک دال بــر ســفر شــما بــه یــک کشــور دوبلــ�ی
ــر در آنجــا از شــما انگشــت نگاری  ن وجــود داشــته باشــد، حــیت اگ ــ�ی کشــور دوبل

نشــده باشــد. 

  (   اطالعــات بیشــرت دربــاره Eurodac در صفحــه 8 کتابچــه آمــده اســت "مــن از کشــورهای عضــو EU درخواســت 
ــد؟"  ــی کن ی م ــری ــرا پیگ ــت م ــور درخواس ــدام کش ــرده ام – ک  ک

گ
ــد� پناهن
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ــت  ــا رسپرس ــم ی ــری باش ــخص دیگ ــیت ش ــت رسپرس ــر تح اگ
ــد؟  ــش می آی ــیت پی ــه وضعی ــم، چ ــری باش ــخص دیگ ش

ایــط زیــر، مــادر، پــدر، فرزنــد، بــرادر یــا خواهــر  در صــورت بــرآورده شــدن همــه �ش
شــما می تواننــد بــا شــما در یــک کشــور اقامــت کننــد:

• ن باشند،	 آنها ساکن قانو�ن یی از کشورهای دوبل�ی

• یــی از شــما بــاردار یــا دارای نــوزاد باشــد، دچــار بیمــاری خطرنــاک یــا معلولیــت 	
باشــد، یــا ســالخورده باشــد،

• یی از شما به کمک دیگری که می تواند از خودش نگهداری کند، نیازمند باشد.	

کشــور محــل ســکونت فرزنــد، خواهر/بــرادر یــا والدیــن بایــد معمــوالً مســئولیت برریس 
 شــما در کشــور مبــداء 

گ
طــی کــه پیوندهــای خانــوادیک درخواســت شــما را بپذیــرد، بــه �ش

ــه تشــکیل  ــل خــود ب ــا تمای ن از شــما خواســته می شــود ت ــ�ی شــما برقــرار باشــد. همچن
دوبــاره خانــواده را بــه صــورت کتــیب ابــراز کنیــد.

ــر در  ــا اگ ــن باشــید، ی ــا والدی ــرادر ی ــد، خواهر/ب ــر ســاکن کشــور محــل ســکونت فرزن اگ
کشــوری غــری از محــل ســکونت بســتگان خــود ســاکن باشــید، می توانیــد بــرای اســتفاده از 
ایــن امــکان اقــدام کنیــد. در مــورد دوم، شــما مجبــور بــه مســافرت بــه آن کشــور خواهید 

بــود مگــر ایــن کــه وضعیــت جســمی شــما مانــع ســفر طــوال�ن مــدت شــما باشــد. 

 ، ــل انســا�ن ــه دالی ــد ب  می توانی
گ

ــدیک ــه از روال پناهن ــکان، در هــر مرحل ــن ام ــر ای ــالوه ب ع
ن بــه هر یــک از اعضــای خانــواده شــوید. در صورت   خواســتار پیوســ�ت

گ
 یــا فرهنــی

گ
خانــوادیک

پذیرفتــه شــدن ایــن درخواســت، ممکــن اســت الزم باشــد کــه بــه کشــور محــل ســکونت آن 
عضــو خانــواده منتقــل شــوید. در ایــن صــورت، از شــما خواســته می شــود تــا موافقــت 
کتــیب خــود را بــا ایــن موضــوع اعــالم کنیــد. الزم اســت کــه کلیــه دالیــل انســا�ن مربــوط بــه 

تمایــل بــه بــرریس درخواســت تان در ایــن کشــور یــا کشــور دیگــر را بــه مــا اعــالم کنیــد.

، ممکــن اســت   یــا انســا�ن
گ

در صــورت مطــرح شــدن مســائل رابطــه ای، وابســتی
از شــما خواســته شــود کــه توضیحــات یــا مــدرک پشــتیبان ادعــای خــود را ارائــه 

کنیــد. 
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اگــر بیمــار باشــم یــا نیــاز ویــژه ای داشــته باشــم، چــه 
می آیــد؟  پیــش  وضعیــیت 

مســئوالن اینجــا بــرای ارائــه خدمــات درمــا�ن مناســب بــه شــما، بایــد از نیازهــای ویــژه 
احتمــایل شــما، از جملــه وضعیــت جســمی شــما، آگاه باشــند، بــه ویــژه اگــر مشــمول 

ایــط زیــر باشــید:  یــی از �ش

• معلولیت، 	

• بارداری، 	

• ابتال به بیماری خطرناک، 	

• ــاک 	 ــواع خطرن ــا ان ــاوز ی ــکنجه، تج ــرض ش ن در مع ــ�ت ــرار گرف ــابقه ق ن س ــ�ت داش
، جســمی و جنــی.  آزارهــای روا�ن

ــن شــود  ــر ای ــرار ب ــا گذاشــته باشــید و ق ــار م ــات پزشــی خــود را در اختی ــر اطالع اگ
ــه  ــرای انتقــال اطالعــات پزشــی شــما ب ــه کشــور دیگــری منتقــل شــوید، ب کــه شــما ب
کشــوری کــه شــما قــرار اســت بــه آن منتقــل شــوید، موافقــت شــما را جلــب خواهیــم 
ــات پزشــی شــما می شــود  ــال اطالع ــع انتق ــن مســاله، مان ــا ای ــرد. مخالفــت شــما ب ک
ویل مانعــی در مســری انتقــال شــما بــه کشــور مســئول ایجــاد نمی کنــد. توجــه داشــته 
ــا ارســال اطالعــات پزشــی خــود بــه کشــور دیگــر  باشــید کــه اگــر موافقــت خــود را ب

ــد.  ن نمای ــژه شــما را تامــ�ی ــد نیازهــای وی ــر نمی توان ــد، کشــور دیگ اعــالم نکنی

در نظــر داشــته باشــید کــه اطالعــات پزشــی شــما را کارشناســان ملــزم بــه رازداری بــه 
ــردازش می کننــد. ــه پ صــورت محرمان

ن کشــور مســئول پــردازش درخواســت مــن چقــدر  فرآینــد تعیــ�ی
ــدر  ــن چق ــت م ــه درخواس  ب

گ
ــید� ــد رس ــد؟ رون ــول می کش ط

ــد؟  ــول می کش ط
اگــر مســئوالن ایــن کشــور بــه ایــن نتیجــه برســند کــه مــا مســئول بــرریس درخواســت 
 شــما هســتیم، یعــین شــما می توانیــد در ایــن کشــور بمانیــد تــا در اینجــا بــه 

گ
پناهنــدیک

 شــود.  
گ

درخواســت شــما رســیدیک
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اگــر کشــور دیگــری، غــری از کشــور محــل ســکونت مــن، 
ــه  ــود، چ ــناخته ش ــن ش ــت م ــه درخواس  ب

گ
ــید� ــئول رس مس

می افتــد؟ اتفــا�ت 

 بــه درخواســت شماســت، 
گ

اگــر تشــخیص دهیــم کــه کشــور دیگــری مســئول رســیدیک
از آن کشــور می خواهیــم تــا ایــن مســئولیت را ظــرف مــدت 3 مــاه از تاریــخ تســلیم 

درخواســت شــما در کشــور مــا، بپذیــرد. 

هــر چنــد، اگــر مســئولیت کشــور دیگــر بــر اســاس داده هــای انگشــت نگاری شــما ثابــت 
شــود، درخواســت پذیــرش مســئولیت ظــرف مــدت 2 مــاه از تاریــخ دریافــت نتایــج از 

Eurodac بــه کشــور دیگــر فرســتاده می شــود. 

•  شــوید ویل 	
گ

ــدیک ن خواســتار پناهن ــ�ی ــک کشــور دوبل ــار در ی ن ب ــرای نخســت�ی ــر ب اگ
 بــه درخواســت 

گ
ن دیگــری بــر اســاس دالیــل محکــم مســئول رســیدیک کشــور دوبلــ�ی

ــرش  ــرای "پذی ــا ب ــم ت ــا از آن کشــور می خواهی  شــما شــناخته شــود، م
گ

ــدیک پناهن
مســئولیت" پرونــده شــما اقــدام کنــد. 

کشــور دریافت کننــده درخواســت مــا بایــد پاســخ آن را ظــرف مــدت 2 مــاه از تاریــخ 
دریافــت درخواســت ارائــه کنــد. اگــر آن کشــور در ایــن بــازه زمــا�ن پاســخ درخواســت را 
ن فــرض مــی شــود کــه مســئولیت درخواســت شــما را پذیرفتــه اســت.  ارائــه نکنــد، چنــ�ی

• ن دیگــری غــری از کشــور فعــی محــل ســکونت خــود 	 اگــر قبــالً در کشــور دوبلــ�ی
 شــده باشــید، از آن کشــور می خواهیــم تــا بــرای "پــس 

گ
خواســتار پناهنــدیک

ــد.  ــدام کن ــما اق " ش ن ــ�ت گرف

کشــور دریافت کننــده درخواســت مــا بایــد پاســخ آن را ظــرف مــدت 1 مــاه از تاریــخ 
 Eurodac ــای ــاس داده ه ــر اس ــت ب ــر درخواس ــا اگ ــد ی ــه کن ــت ارائ ــت درخواس دریاف
فرســتاده شــده اســت، ظــرف مــدت 2 هفتــه بــه آن پاســخ دهــد. اگــر آن کشــور در 
ن فــرض مــی شــود کــه مســئولیت  ایــن بــازه زمــا�ن پاســخ درخواســت را ارائــه نکنــد، چنــ�ی

ن شــما موافــق اســت. درخواســت شــما را پذیرفتــه اســت و بــا پــس گرفــ�ت
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گ

ــد� ــت پناهن ــوید و درخواس  نش
گ

ــد� ــتار پناهن ــور خواس ــن کش ــر در ای ــد، اگ ــر چن ه
قبــی شــما در کشــور دیگــر بــر اســاس رای نهــا�ی 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

 بــه درخواســت شــما را بپذیــرد، شــما از تصمیــم 
گ

اگــر کشــور دیگــر مســئولیت رســید�
مــا آگاه خواهیــد شــد: 

•  شما را در این کشور برریس نمی کنیم و، 	
گ

درخواست پناهند�

• شما را به کشور مسئول منتقل می کنیم. 	

انتقــال شــما ظــرف مــدت 6 مــاه از تاریــخ پذیــرش مســئولیت در کشــور دیگــر، یــا، اگــر 
ض باشــید، ظــرف مــدت 6 مــاه از تاریــخ صــدور رای دادگاه دربــاره  شــما بــه رای معــرت
س مســئوالن دور  ــر از دســرت د. اگ ــری ــه آن کشــور، صــورت می گ ــال شــما ب ــزوم انتق ل

شــوید یــا اگــر بازداشــت شــوید ممکــن اســت ایــن مهلــت تمدیــد شــود. 

ن در بازداشــتگاه/مرکز محصــور در ایــن کشــور نگــه داشــته  اگــر بــر اســاس روال دوبلــ�ی
شــوید، محدوده هــای زمــا�ن کوتاه تــری اعمــال می شــود )بــرای کســب اطالعــات 

ــژه بازداشــت مراجعــه کنیــد(. ــه بخــش وی بیشــرت ب

ــوق  ــه حق ــد و شــما از کلی ــار می کن ــک پناهجــو رفت ــد ی ــا شــما مانن کشــور مســئول ب
ــرده  ــدام نک  اق

گ
ــد� ــرای پناهن ــور ب ــالً در آن کش ــر قب ــوید. اگ ــوردار می ش ــط برخ مرتب

 بــه شــما داده 
گ

باشــید، پــس از ورودتــان بــه آنجــا فرصــت ارائــه درخواســت پناهنــد�
می شــود.



باشم  معترضاگـر بـھ تصمیـم انتقـال بھ كشور دیگر 
 ،چــھ مى شــود؟ 

شما مى توانید مخالفت خود را با تصمیم انتقال بھ كشور دوبلٮں دیگر 
 .مٮگویند " اعٮراض"یا " استیناف"بھ این اقدام . اعالم كنید

شما مى توانید خواسـتار تعلیق انتقال تا زمان مشخص شدن نتیجھ 
 .یا اعٮراض شوید  استیناف

اطالعات مربوط بھ نھادھای مسئول رسیدكى بھ اعٮراض در این كشور 
 .در انتھای این كتابچھ آمده است 

 خود  احتمالی اعتراض تا دارید فرصت روز ۳۰ انتقال رای دریافت زمان از
 در حتما باید را خود اعتراض.  کنید تسلیم بیگانگان  گاه داد  مشاور بھ را

 . کنید تسلیم مقرر مھلت

 مشخص زمان تا را خود انتقال تعلیق  درخواست تا دارید وقت روز ۱۰ شما
 این درباره کوتاھی مدت در  گاه داد.  دھید تحویل خود استیناف نتیجھ شدن

 دلیل.  شود ردّ  شما انتقال تعلیق درخواست اگر.  گیرد می تصمیم درخواست
 . سدر می شما  آگاھی بھ آن

 مکک لزوم صورت و حقوقی کمک از استفاده امکان استیناف فرایند  طی. 
 شما کھ معناست این بھ حقوقی مشاور . داشت خواھد وجود شما برای    زبانی
 کند دفاع دادگاه در شما از و حاضر را شما ھای  برگھ کھ وکیلی داشتن حق
 . دارید

 بھ مربوط اطالعات.  نیدک اقدام حقوقی کمک از رایگان استفاده برای 
 استیناف فرایند در میتوانند و میکنند ارائھ.  حقوقی کمک کھ  ھایی سازمان

 است شده درج کتابچھ این پشت در ، کنند  یاری در را شما
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ــگان  ــتفاده رای ــرای اس ــد ب ــید می توانی ــته باش ــا را نداش ــت هزینه ه ــا�ی پرداخ ــر توان اگ
ــک  ــده کم ــازمان های ارائه دهن ــه س ــوط ب ــات مرب ــد. اطالع ــدام کنی ــک اق ــن کم از ای

ــن کتابچــه آمــده اســت. حقــو�ت در انتهــای ای

آیا ممکن است من بازداشت شوم؟ 
دالیــل دیگــری ممکــن اســت بــرای بازداشــت شــما وجــود داشــته باشــد ویل در حــوزه 
، فقــط در صــور�ت ممکــن اســت بازداشــت شــوید کــه مســئوالن مــا  ن روال دوبلــ�ی
تشــخیص دهنــد کــه احتمــال فــراری شــدن شــما بــه دلیــل عــدم تمایــل بــه انتقــال بــه 

ن دیگــر، وجــود دارد. ــ�ی کشــور دوبل

این یع�ن چه؟
س مــا وجــود  اگــر مســئوالن مــا تشــخیص دهنــد کــه احتمــال دور شــدن شــما از دســرت
دارد -مثــالً بــا توجــه بــه وجــود ســابقه اقــدام مشــابه یــا �ب توجهــی شــما بــه وظایــف 
ن بازداشــت کننــد.  گزارش دهــی- آنهــا ممکــن اســت شــما را در هــر مقطــع از روال دوبلــ�ی
دالیــل توجیه کننــده بازداشــت شــما در قانــون ذکــر شــده اســت. بــرای بازداشــت شــما 

نمی تــوان بــه دالیــی غــری از آنچــه در قانــون ذکــر شــده اســت، اســتناد کــرد.

ن  ــری ــل بازداشــت خــود آگاه شــوید و ن ــیب از دالی ــه صــورت کت ــه ب ــد ک شــما حــق داری
ــت  ــم بازداش ــه حک اض ب ــرت ــرای اع ن ب ــ�ی ــد. همچن اض کنی ــرت ــت اع ــم بازداش ــه حک ب

می توانیــد از کمــک حقــو�ت اســتفاده کنیــد. 

ن بازداشــت شــوید، بــازه زمــا�ن روال بــرای شــما بــه ایــن صــورت  اگــر طــی روال دوبلــ�ی
خواهــد بــود: 

• ــت 	 ــما، درخواس  ش
گ

ــد� ــت پناهن ــت درخواس ــان دریاف ــاه از زم ــدت 1 م ــرف م ظ
ــم.  ــه می کنی ــر ارائ ــور دیگ ــه کش ــئولیت را ب ــرش مس پذی

• کشــور دریافت کننــده درخواســت مــا بایــد پاســخ آن را ظــرف مــدت 2 هفتــه از 	
تاریــخ دریافــت درخواســت ارائــه کنــد. 

• انتقــال شــما بایــد ظــرف مــدت 6 هفتــه از تاریــخ پذیــرش درخواســت مســئولیت 	
ض باشــید، مهلــت  د. اگــر بــه تصمیــم انتقــال معــرت در کشــور دیگــر، صــورت بگــری
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6 هفتــه ای ممکــن اســت از تاریخــی کــه مســئوالن یــا دادگاه انتقــال شــما بــه کشــور 
ــد، حســاب  ــخیص می دهن ــر تش اض �ب خط ــرت ــه اع  ب

گ
مســئول را در دوره رســید�

 . شود

ــرر  ــت مق ــال را در مهل ــم انتق ــرای تصمی ــا اج ــت ی ــال درخواس ــم ارس ــا نتوانی ــر م اگ
ن پایــان می یابــد.  انجــام دهیــم، بازداشــت شــما بــه دلیــل انتقــال تحــت روال دوبلــ�ی

ــود. ــال می ش ــه اعم ــول پیش-گفت ــا�ن معم ــای زم ــورت، محدوده ه ــن ص در ای

ــم،  ــه می ده ــه ارائ ــخیص ک ــات ش ــرای اطالع ــا�ت ب ــه اتف چ
ن شــوم کــه از آنهــا ســوء اســتفاده  ــه مطمــ�ئ می افتــد؟ چگون

نمی شــود؟ 

ن داده هــا را فقــط بــرای ایفــای وظایــف  ن در دوره روال دوبلــ�ی مســئوالن کشــورهای دوبلــ�ی
، حــق  ن ن و Eurodac مبادلــه می کننــد. در دوره روال دوبلــ�ی ن دوبلــ�ی مشــمول قوانــ�ی
محافظــت از کلیــه مشــخصات فــردی و اطالعــا�ت کــه دربــاره وضعیــت خــود و خانــواده 
خــود ارائــه کرده ایــد، بــرای شــما محفــوظ اســت. اطالعــات شــما فقــط بــرای دســتیا�ب بــه 

اهــداف مشــخص شــده در قانــون بــه کار گرفتــه می شــود. 

یس به این موارد را دارید:  شما حق دسرت

ــن داده هــا،  ــه ای ــد ک ــد درخواســت کنی ــان. شــما می توانی ــه خودت ــوط ب - داده هــای مرب
ــذف )در  ــا ح ــند( ی ــت باش ــه نادرس ــور�ت ک ــالح )در ص ــای Eurodac، اص ــامل داده ه ش

ــردازش شــده باشــند( شــوند.  ــو�ن پ قان ــه طــور غری صــور�ت کــه ب

ــامل  ــخیص، ش ــای ش ــذف داده ه ــا ح ــالح ی ــت اص ــه درخواس ــه روش ارائ ــا�ت ک - اطالع
داده هــای Eurodac، را مشــخص می کننــد. ایــن اطالعــات شــامل مشــخصات نهادهــای 
 

گ
ن و مســئوالن مــی حفاظــت از اطالعات که وظیفه رســید� ذیصــالح مســئول روال دوبلــ�ی

بــه درخواســت های مربــوط بــه حفاظــت از اطالعــات شــخیص را دارنــد، می شــود. 






