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1. چه کسی حق پناهنده گی را دارد؟
در صورتیکه در بازگشت بوطن زندگی تان در معرض خطر مرگ، شکنجه و یا انواع دیگر تعرضات جدی قرار 
گیرد، در آنصورت حق حمایت یعنی پناهندگی را دارید. اما در صورتی که مقامات کشور تان از شما حمایت کرده 

بتواند، ویا مناطق امنی در کشور تان وجود داشته باشد، در آنصورت حق پناهنده گی در ناروی را ندارید. 

اینکه چه کسی حق پناهنده گی را دارد، از طرف قرار داد های بین المللی که ناروی نیز به آن متعهد است، تعیین 
میشود. 

2. به چه کسی پناهنده گی اجتماعی داده میشو؟
در صورتی که شما حق پناهنده گی سیاسی را نداشته باشید، مقامات ناروی با آنهم می بیند که آیا شما در موقعیتی 

قرار دارید تا بشما بر اساس ملحوظات جدی بشری و یا ارتباط تان با ناروی، اجازه اقامت بدهد. این نوع پناهنده گی 
بنام پناهندگی بر اساس ملحوظات بشری یا انسانی  یاد میشود. 

برای بدست آوردن یک چنین اجازه اقامت باید پاسپورت داشته باشید. در صورتیکه پاسپورت خود را به مقامات 
تحویل نداده باشید، خطر آن موجود است که درخواست تان رد شود و یا اینکه یک اقامت محدود برای تان داده شود. 

که در آنصورت نه حق اجازه اقامت دایمی را دارید و نه میتوانید فامیل خود را بخواهید. 

3. کدام کشور درخواست پناهنده گی تانرا بررسی خواهد کرد؟ 
درخواست  تمام کسا نی که در ناروی پناهنده گی میدهند در ناروی بررسی نمیشود. همکاری دوبلین یک همکاری 
است بین کشورهای اروپایی که مستلزم آنست که درخواست پناهند گی یک پناهجو صرف در یکی ازین کشور ها 

بررسی میشود. 

درخواست تان میتواند در یک کشور دیگر عضو دوبلین بررسی شود، در صورتیکه:
در آنکشور اثر انگشت داشته باشید   •

درخواست پناهندگی داده باشید   •
ویزه یا اجازه اقامت داشته باشید   •

فامیل نزدیک داشته باشید  •

بصورت نورمال از دو تا شش ماه را در بر میگیرد تا اینکه مقامات ناروی تحقیق نماید و تصمیم بگیرد که شما را 
به یک کشور دیگر بفرستد. 

برای بدست آوردن معلومات مزید میتوانید از NOAS بروشیر مخصوص در مورد همکاری دوبلین را بدست 
بیاورید.

4. کدام مرجع در ناروی درخواست پناهنده گی تانرا بررسی میکند؟
ریاست امور اتباع خارجی ها )UDI( یک بخشی از دولت ناروی است. UDI همراه شما مصاحبه میکند و تصمیم 
میگیرد که بشما در ناروی اجازه اقامت داده شود یانه. UDI تمام درخواست ها را دقیق و به شکل انفرادی بررسی 

میکند.

این جزوه  توسط سازمان نارویژی برای پناهجویان )NOAS( تر تیب شد است. 
 NOAS یک سازمان غیر دولتی مدافع حقوق بشر است که برای پناهجویان در ناروی خدمات 

حقوقی و اطالعاتی عرضه میکند.

این جزوه حاوی مطالب مهم بشما منحیث پناهجو که در ناروی خواستار پناهندگی هستید، 
میباشد.

شما راجع به مطالب ذیل معلومات بدست می آورید:

چه کسی  حق پناهنده گی را دارد؟  •
به چه کسی پناهندگی اجتماعی داده میشود؟  •

کدام کشور درخواست پناهنده گی تانرا بررسی خواهد کرد؟  •
کدام مرجع در ناروی درخواست پناهندگی تانرا بررسی خواهد کرد؟   •

زمانیکه درخواست پناهنده گی میدهید، چه مراحلی را می گذرانید؟  •
مشوره های مفید برای مصاحبه پناهنده گی  •

حقوق و و جایب تان منحیث یک پناهجو  •
مسئولیت راز داری  •
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5. زمانیکه درخواست پناهنده گی میدهید، چه اتفاق می افتد؟
در قدم اول خود را نزد پولیس ثبت نام مینمایید

پولیس عکس و اثر انگشت  شما را میگیرد.آنها در مورد هویت و سفر تان به ناروی از شما می پرسد و اینکه چرا 
پناهنده گی میخواهید. اگر اسناد هویت با خود داشته باشید، در زمان ثبت نام آنرا به پولیس تحویل بدهید.

شما بیک کمپ منتقل میشوید
بعد از ثبت نام شما را بیک کمپ انتقال میدهند. درین کمپ شما میمانید تا اینکه به یک کمپ موقتی دیگر و یا کمپ 

دایمی منتقل شوید. کسانیکه درین کمپ کار میکنند معلومات مزید در مورد حقوق و و جایب تان بشما میدهید. 

شما را بخاطر مرض سل یا توبرکلوز معاینه مینمایند
در ظرف چند روز اول اقامت تان در کمپ شما بخاطر توبرکلوز معاینه میشوید. این معاینه برای همه جبری است. 

اگر شما مصاب به کدام مرض جدی باشید که ضرورت به تداوی عاجل داشته باشید، فوراً به دفتر صحی اطالع 
بدهید.

 NOAS )نواس( بشما معلومات و مشوره میدهید
در مدت چند روز اول اقامت تان در کمپ موقتی از طرف نواس معلومات بدست می آورید. نواس یک سازمان 

غیر دولتی مدافع حقوق بشر است که برای دفاع ازحقوق پناهجویان در ناروی فعالیت میکند. نقش نواس در کمپ 
ها اینست تا برای پناهجویان معلومات داده و آنها را رهنمایی کند. بشما در مورد پروسه پناهندگی یک فلم معلوماتی 

نشان داده میشود و بعد از آن یک کارمند نواس با شما مصاحبه میکند. 
مصاحبه اینست تا شما را برای مصاحبه با  UDI آماده سازد. با استفاده ازین مصاحبه، تمام سواالتی را که در مورد 

پناهندگی دارید، مطرح کنید. مصاحبه به لسانی انجام میشود که با آن مسلط باشید. 

اگر احتمال آن وجود داشته باشد که شما را طبق قرارداد دوبلین به یک کشور دیگر اروپایی انتقال دهند، مهم است 
که این مطلب را یاد آوری کنید تا آنکه بشما معلومات صحیح داده شود. کارمندان نواس موظف به راز داری اند.

 UDI با شما مصاحبه میکند
مصاحبه پناهنده گی برای شما بهترین چانس است تا دالیل پناهندگی خود را توضیح بدهید. مصاحبه پناهنده گی 
معموالً چند ساعت دوام میکند. در مورد سرگذشت تان بصورت مشخص و با جزئیات صحبت کنید و اینکه در 

صورت بازگشت بوطن از چه ترس دارید. در جریان مصاحبه یک ترجمان هم موجود میباشد. ترجمان بیطرف بوده 
و موظف به راز داری میباشد. اگر در فهمید ن آنچه که گفته میشود، مشکل داشته باشید، باید فوراً به مصاحبه کننده 
اطالع بدهید. در ختم مصاحبه پناهنده گی راپور مصاحبه پناهندگی را امضا مینمایید. ترجمان تمام راپور را برایت 

میخواند. اگر خواهان آوردن تغییراتی د راپور باشید، باید قبل از امضا آنرا مطرح کنید.

شما بیک کمپ دایمی منتقل میشوید و در مدتی که منتظر جواب از طرف UDI هستید، درآنجا زندگی مینمایید
زندگی در کمپ رایگان است. در مدتی که منتظر جواب از طرف UDI هستید اگر خواسته باشید، میتوانید شخصی 

زندگی کنید، اما کمک های اقتصادی را از دست میدهید. در صورت کوچ کردن از کمپ باید به کمپ اطالع بدهید تا 
ادرس شما را ثبت نمایند. مهم است که آدرس تانرا را ثبت کنید تا اینکه جواب UDI به شما برسد. 

معلومات جدید
در صورتی که بعد از مصاحبه پناهندگی معلومات جدیدی که برای درخواست پناهندگی تان اهمیت داشته باشد، 

 بدست تان برسد، باید فوراً به UDI اطالع بدهید. واضع سازید که چرا این معلومات را قبالً بیان نکرده اید. 
کارکنان کمپ طریقه عملی آنرا برایتان توضیح خواهد داد. 
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شما بیک کمپ دایمی منتقل میشوید و در مدتی که منتظر جواب از طرف UDI هستید، درآنجا زندگی مینمایید
زندگی در کمپ رایگان است. در مدتی که منتظر جواب از طرف UDI هستید اگر خواسته باشید، میتوانید شخصی 

زندگی کنید، اما کمک های اقتصادی را از دست میدهید. در صورت کوچ کردن از کمپ باید به کمپ اطالع بدهید تا 
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معلومات جدید
در صورتی که بعد از مصاحبه پناهندگی معلومات جدیدی که برای درخواست پناهندگی تان اهمیت داشته باشد، 

 بدست تان برسد، باید فوراً به UDI اطالع بدهید. واضع سازید که چرا این معلومات را قبالً بیان نکرده اید. 
کارکنان کمپ طریقه عملی آنرا برایتان توضیح خواهد داد. 
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شما منتظر جواب از طرف  UDI  می مانید
 UDI از چند هفته تا اضافه تر از یکسال را صرف بررسی دوسیه شما مینماید. علت طوالنی شدن بررسی دوسیه 
میتواند این باشد که UDI بخواهد صحت معلومات داده شده شما را تحقیق کند. و یا به این دلیل که UDI بخواهد 
وضعیت کشور تان را تحقیق کند و یا دلیل آن ازدیاد تعداد پناهندگان باشد که منتظر جواب از طرف UDI هستند.

از طرف UDI یک جواب دریافت خواهید کرد: اجازه اقامت یا جواب منفی

اجازه اقامت
اگر بشما اجازه اقامت داده شود، برای تان در یک کمون خانه داده میشود. برای معلومات مفصل به کارکنان کمپ 

مراجعه کنید.
 

جواب منفی
اگر درخواست پناهندگی تان رد شود، حق اعتراض را دارید. برای شما معموالً پنج ساعت یک وکیل بصورت 

رایگان کار میکند. این وکیل شما را در رابطه با اعتراض نامه کمک میکند. شما باید در ظرف سه هفته اعتراض 
تانرا ارسال کنید. در زمان بررسی اعتراض شما میتوانید معموالً در ناروی بمانید. اما اگر UDI به این باور باشد 

که درخواست تان آشکارا بدون دلیل است، در آن صورت این حق را ندارید. 

 )UNE( کمیته سمع شکایات
این وظیفه UNE است تا به شکایات تان رسیدگی کند. UNE میتواند شما را برای مالقات احضار کند. و یا اینکه 

از شما بخواهد تا معلومات مزید ارسال نمایید. 

اگر برایتان جواب رد داده شود، مجبور هستید دوباره بکشور خود باز گردید
شما باید در ظرف موعد تعیین شده از طرف پولیس بکشور خود بر گردید.  معموالً در ظرف دو هفته. بعد از 

انقضای این موعد نه شما در ناروی اجازه قانونی دارید و نه حق زندگی در کمپ را.  
اگر شما جواب منفی آخر گرفتی، بدین معنی که مقامات عالی ناروی تصمیمات اداره مهاجرت را در مورد ندادن 

پناهندگی به شما  تائید بکنند دو راه بیشتر در پیش ندارید. اول اینکه شما میتوانید با کمک سازمان مهاجرت جهانی از  
ناروی خارج بشوید و به کشور خودتان برگردید یا اینکه پلیس شما را اجبارا به کشور خودتان خواهد فرستاد. 

IOM بازگشت خوش برضا از طریق
مقامات نارویژی زمینه بازگشت خوش برضا را بکشور تان فراهم میسازد. بازگشت خوش برضا باین مفهوم است 

که شما در راستای بازگشت بوطن خود از طریق درخواست به پروگرام برگشت خوش برضا که در ناروی بنام 
پروگرام بازگشت خوش برضا ی کمک شده )VARP( یاد میشود، همکاری می نمایید.

 پروگرام VARP یک همکاری بین UDI و IOM است که سفر و بازگشت تان بوطن را ترتیب میدهند. 
زمانیکه شما خوش برضا سفر کنید، مصارف سفر تانرا دولت ناروی می پردازد.  

تمام کسانیکه در ناروی اجازه اقامت ندارند میتوانند تقاضای برگشت خوش برضا را کنند. اگر درخواست پناهنده گی 
تان رد شود برای ترک نمودن ناروی وقت محدود دارید. اگر خواسته باشید خوش برضا برگردید، باید فوراً بعد از 
جواب منفی به IOM درخواست روان کنید. اگر درخواست تان پذیرفته شود، IOM به شما در راستای تهیه اسناد 

سفر و تکت کمک و رهنمایی میکند. برای سفر از طریق IOM باید پاسپورت قابل اعتبار و یا نوع دیگر اسناد سفر 
که از طرف مقامات کشور تان صادر شده باشد، داشته باشید. در صورتیکه پاسپورت قابل اعتبار و اسناد سفر نداشته 

باشید، IOM شما را کمک خواهد نمود تا از نزدیکترین سفارت یا قونسلگری آنرا بدست آورید. اگر خواسته باشید، 
IOM  شما را در مسیر سفر و در اثنای رسیدن به کشور تان نیز کمک میکند.

برای  معلومات مزید در باره برگشت خوش برضا و کمک برای پر نمودن فورمه ها با کارکنان کمپ، دفتر های 
ساحوی UDI یا IOM به تماس شوید. 

بازگشت اجباری 
اگر بعد از آخرین جواب منفی برضای خود بکشور تان بر نگردید، پولیس شما را بعد از سپری شدن موعد سفر، 

اخراج  خواهد کرد.

باید مصارف سفر را خود بپردازید. اگر پول تکت تیاره را نداشته باشید، دولت تادیه خواهد کرد، اما شما باید این 
پول را دوباره بپردازید. اگر پول برگشت را نپردازید، در آیند بشما ویزه ناروی و دیگر کشور های اروپایی داده 

نخواهد شد. 

اگر مرتکب کدام عمل جرمی شوید
اگر مرتکب کدام عمل جرمی شوید، درخواست پناهندگی تان بصورت عاجل فیصله میشود تا شما را از ناروی 

اخراج نماید. اگر مرتکب کدام عمل غیر قانونی شوید، ممکن است شما را از کشور خارج کنند که در نتیجه ممکن 
شما در آینده نتوانید به ناروی و بسیاری از کشور های دیگر اروپایی سفر کنید. 
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6. مشوره های مفید برای مصاحبه پناهندگی
بصورت دقیق و با جزئیات توضیح بدهید که چرا مجبور به ترک وطن شده اید و در صورت برگشت از چه     •

ترس دارید.   
صحبت تان را باالی آنچه بر شما گذشته متمرکز سازید، و اینکه در صورت بازگشت چه اتفاقی برایتان رخ     •

خواهد داد.   
تا حد ممکن دقیق صحبت کنید.  •

در صورتیکه طفل زیر 18 سال داشته باشید، در مورد وضعیت و سر گذشت آنها نیز صحبت کنید.  •
اگر سوالی را ندانستید، از مصاحبه کننده خواهش کنید تا برای تان توضیح دهد.  •

اگر در مورد درخواست پناهندگی تان کدام اسنادی مربوطه  داشته باشید، بروز مصاحبه همراه خود بیاورید.  •
راست بگوئید. در صورت دادن معلومات نادرست، ممکن درخواست پناهندگی تان رد شود. در آنصورت از     •
ناروی اخراج خواهید شد که در نتیجه نمیتوانید در آینده به ناروی و اکثر دیگر کشور های اروپایی سفر کنید.  

پناهنجویان زن
زنان میتواند در معرض خطرات متفاوت از مردان قرار گرفته باشند. شاید صحبت روی آن مشکل باشد، بخصوص 

در حضور مردان. اگر خواسته باشید یک کارمند زن از طرف NOAS با شما صحبت خواهد نمود. درین رابطه 
باید بعد از دیدن فلم معلوماتی فوراً به NOAS اطالع بدهید. 

شما همچنان میتوانید برای مصاحبه با UDI بخواهید که برای شما مصاحبه کننده و ترجمان زن تعیین کنند. این 
موضوع را در جریان مصاحبه با NOAS مطرح کنید.

در صورتیکه طفل خورد تراز 18 سال با خود داشته باشید
وضعیت کودکان در بررسی درخواست پناهندگی تان اهمیت دارد. UDI عالقه دارد از وضعیت کودکان معلومات 
داشته باشد، و اینکه کودک وضعیت زندگی خود را چگونه ارزیابی میکند. مهم است که این مطلب را در جریان 

مصاحبه با UDI یاد آوری کنید. 

 UDI با کودکان باال تر ازسن 7 سالگی مصاحبه میکند. مهم است که کودکان چشم دید خود را بزبان خو د بیان کنند. 
 UDI ،بعضی اوقات کودکان نسبت به بزرگساالن مشکالت سختی را متحمل میشوند. اگر کودکان خود شان نخواهند

هرگز همراه شان مصاحبه نخواهد کرد. 

7. حقوق و وجایب تان منحیث یک پناهجو
شما موظف هستید تا در رابطه با تثبیت هویت تان همکاری کنید

برای مقامات ناروی این مهم است که بداند شما کی هستید. از همین سبب اسنادی که هویت تانرا تثبیت کند، تحویل 
بدهید. اگر شما مورد پیگرد مقامات کشور تان قرار داشته باشید، مقامات ناروی از شما نخواهد خواست که با آنان 

برای بدست آوردن اسناد هویت تان در تماس شوید.

در صورتیکه مقامات نارویژی در مورد هویت تان شک داشته باشد، خطر آن موجود است که:
به گفته های شما باور نشود  •

چانس بدست آوردن اقامت کم شود  •
شما حقوقی را که میبایست برخودار باشید از دست خواهید داد  •

بشما اجازه اقامت محدود داده شود  •

شما موظف هستید که معلومات درست بدهید
منحیث یک پناهجو باید توضیح بدهید که چرا پناهندگی میخواهید. به همین سبب شما در رابطه با ارائه اسناد 

ضروری همکاری کنید. بدون در نظرداشت اینکه دیگران قبل از ارائه درخواست پناهندگی چه مشوره ای به شما 
داده است، مهم است که دلیل اصلی و درست درخواست پناهندگی تانرا برای مقامات نارویژی ارائه کنید. دادن 

اطالعات نادرست قابل مجازات است.

این کار میتواند منجر به اخراج تان از ناروی شود 
در مدتی که منتظر فیصله درخواست پناهندگی تان هستید، برای تان اجازه کارنیز داده میشود در صورتیکه هویت 
تان را تثبیت کنید و مربوط قضیه دوبلین نباشید. اجازه کار تا شش ماه قابل اعتبار است اما میتواند تمدید شود. در 

مدتی که شما بحیث پناهجو هستید، حق کار کردن را دارید.
 

شما حق تداوی را دارید
در مدتی که  منتظر فیصله درخواست پناهندگی تان هستید، حق تداوی های ضروری را دارید. تداوی اطفال خورد 

 تر 12 سال بصورت مجانی است. تمام کسانی که در ناروی زندگی میکنند یک فیصدی سهمیه میپردازند. 
اگر ضرورت به روان شناس داشته باشید، میتوانید از UDI درخواست کنید تا مصارف آنرا بپردازد. برای معلومات 
مفصل درین زمینه با کارکنان کمپ در تماس شوید. اگر کدام مشکالت جدی صحی داشته باشید باید به UDI اطالع 

بدهید.  

شما این امکان را دارید که درخواست پناهنده گی تانرا پس بگیرید
شما هر موقعی که خواسته باشید، میتوانید درخوست پناهندگی تانرا پس بگیرید. در آنصورت امکان آن وجود خواهد 

داشت تا شما در رابطه با بازگشت بوطن از IOM  تقاضای کمک کنید. 

8. راز داری
پولیس، UDI, UNE، ترجمان، وکیل و کارکنان صحی و NOAS موظف به راز داری اند. این بدان معنی است 

 که آنها حق ندارند معلومات درخواست پناهندگی تانرا به مقامات کشور تان بدهند. 
به کسانی که با قضیه تان کدام سر و کاری ندارند، بدهند. نقض موظفیت راز داری قابل مجازات است. به همین 

خاطر از ارائه جزئیات دقیق دالیل پناهندگی تان ترس نداشته باشید.
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6. مشوره های مفید برای مصاحبه پناهندگی
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آدرس ها

پولیس بخش خارجی ها
پولیس، پناهجویان تازه وارد را ثبت نام مینماید.

پولیس همچنان آنعده پناهجویان را که بعد از جواب منفی برضای خود ناروی را ترک نمی نمایند، 
از کشور اخراج مینماید.

Postboks 8102 Dep, NO-0032 Oslo,  Norway :آدرس پوستی
Christian Krohgs gate 32, 0186 Oslo :آدرس مالقات

تلفون: 00 24 34 22 47+، فکس: 80 24 34 22 47+
 pu@politiet.no :ای – میل

 )UDI( ریاست امور اتباع خارجی ها
یک بنیاد دولتی است که مسئولیت بررسی درخواست های پناهنده گی، خواستن اعضای فامیل، ویزه 

و تابعیت را بعهده دارد.
مسئولیت کمپ ها نیز به عهده UDI است.

Postboks 8108 Dep., NO-0032 Oslo,  Norway :آدرس پوستی
Hausmannsgt. 21, 0182 Oslo :آدرس مالقات

تلفون: 00 15 35 23 47+، فکس: 01 15 35 23 47+
ots@udi.no :ای – میل ،www.udi.no :انترنت

)IOM( سازمان بین امللی برای مهاجرین
معلومات در مورد بازگشت خوش برضا

Postboks 8927 Youngstorget NO-0028 Oslo,  Norway, :آدرس پوستی
 Storgata 10a, 2. etg, 0155 Oslo :آدرس مالقات

تلفون: 20 53 10 23 47+، فکس: 21 53 10 23 47+
osloreturn@iom.int :ای – میل

 
اوقات کار: همه روزه در هفته: از ساعت 10 تا ساعت 15، آخر هفته : مسدود 

 UNE )کمیته رسیدگی به شکایات( 
 )UDI( یک ارگان دولتی نیمه عدلی است که به شکایات در مقابل جواب منفی

رسیدگی میکند. 

 Postboks 8165 Dep., NO-0034 Oslo,  Norway :آدرس پوستی
 Stenersgt. 1B/C, 0050 Oslo :آدرس مالقات

تلفون: 00 50 08 21 47+، فکس: 01 50 08 21 47+ 
postmottak@une.no :ای – میل ،www.une.no :انترنت

)NORGES RØDE KORS( صلیب سرخ ناروی
بخش خدمات ردیابی، کوشش میکند تا رابطه فامیل هائی را که همدیگر را در 

رابطه با جنگ، درگیری و یا فاجعه گم کرده باشند، دوباره تامین نماید. 
صلیب سرخ )Norges Røde Kors( در مورد شما به UDI و یا دیگران 

اطالع نمیدهد. این خدمات رایگان است.

 Postboks 1 Grønland, 0133 Oslo, Norway :آدرس پوستی
Hausmannsgt. 7, 0186 Oslo :آدرس مالقات

تلفون: 00 40 05 22 47+
tracing@redcross.no :ای – میل ،www.rodekors.no :انترنت
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)NOAS( سازمان نارویژی برای پناهجویان
 Torggata 22, 0183 Oslo, Norway :آدرس مالقات

 Postboks 8893 Youngstotget., 0028 Oslo, Norway :آدرس پوستی
تلفون: 60 56 36 22 47+، فکس: 61 56 36 22 47+ 
noas@noas.org :ای – میل ،www.noas.org :انترنت

NOAS یک سازمان غیر دولتی مدافع حقوق بشر است که برای پناهجویان در ناروی خدمات 
حقوقی و اطالعاتی عرضه میکند. 

این جزوه حاوی مطالب مهم بشما منحیث پناهجو که در ناروی خواستار پناهندگی هستید، 
میباشد. 
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