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کدام کشور به درخواست پناهندگی
شما رسیدگی خواهد کرد؟
اطالعاتی در مورد آیین نامه دوبلین
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در این دفترچه به پرسش های زیر پاسخ داده شده است:

•
•
•
•

آیین نامۀ دوبلین چیست؟
چه کشوری به درخواست پناهندگی شما رسیدگی خواهد کرد؟
روال معمول در مورد بررسی پروندۀ شما بر اساس معاهدۀ دوبلین،
چگونه است؟
هدف ازتنظیم آیین نامۀ دوبلین چیست؟

 .1آیین نامۀ دوبلین
•

آیین نامۀ دوبلین به تواافقی گفته می شود که در دوبلین ،پایتخت ایرلند ،به امضای تعدادی از کشورهای
اروپایی رسیده است.

•

درخواست پناهندگی همۀ کسانی که وارد نروژ میشوند در این کشور بررسی نمی شود .،زمانی که شما تقاضای
حفاظت میکنید ابتدا مسئوالن نروژی با بررسی وضعیت پروندۀ شما مشخص می کنند که آیا پروندۀ شما مشمول
رسیدگی در نروژ می شود یا خیر .این امر دو حالت دارد :یا به درخواست پناهندگی شما در نروژ رسیدگی می
شود ،یا اینکه شما را به یک کشور دیگر اروپایی منتقل می کنند که مسئولیت رسیدگی به تقاضای پناهنگی شما
را دارد.

•

رسیدگی به درخواست شما ،چه در نروژ و چه در کشوری دیگر ،منوط به شرایط خاصی است.

•

اگر قرار است به درخواست پناهندگی شما در یک کشور دیگراروپایی رسیدگی شود ،مسئوالن نروژی دالیل
پناهندگی شما را بررسی نکرده ،بلکه به دنبال آن خواهند بود که ببینند کدام کشور دیگر اروپایی به
درخواست پناهندگی شما رسیدگی خواهد کرد.

 .2چه کشوری به درخواست پناهندگی شما رسیدگی خواهد کرد؟
به درخواست پناهندگی شما در کشور دیگری رسیدگی خواهد شد ،اگر:

•

قبل از آمدن به نروژ در یکی از کشورهای امضاکنندۀ آیین نامۀ دوبلین درخواست پناهندگی داده باشید.

•

از یکی از کشورهای امضاکنندۀ آیین نامۀ دوبلین ویزا یا اجازۀ ااقامت دریافت کرده باشید.
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•

از اعضای نزدیک خانواده  ،فردی ساکن در یکی از کشورهای امضاکنندۀ این آیین نامه داشته باشید.

•

غیر از نروژ به صورت غیرقانونی به یکی از کشورهای امضاکنندۀ آیین نامه ،سفر کرده باشید (از شما اثر
انگشت گرفته باشند).

•

دست کم پنج ماه به صورت غیرقانونی در یک یا چند کشور امضاکنندۀ آیین نامه اقامت کرده باشید.

اگر کمتر از  18سال سن دارید و به تنهایی ،بدون والدین خود و یا کسی که سرپرستی شما را بعهده داشته باشد به
نروژ آمده اید ،درخواست پناهندگی تان در کشور اولیه رسیدگی می شود به شرطی که در آنجا درخواست پناهندگی
داده باشید ،یا این که والدین یا سرپرست قانونی شما در آن کشور باشند.
چگونه مسئوالن نروژی تشخیص می دهند که به درخواست شما باید در کشور دیگری رسیدگی شود؟
معمول ترین روش ،جستجوی اثر انگشت در پایگاه ثبت الکترونیکی انگشت نگاری بازار مشترک اروپا
( )Eurodacاست Eurodac .پایگاه ثبت الکترونیکی انگشت نگاری است که اثر انگشت تمام افراد باالی 14
سال را که درخواست پناهندگی داده اند یا به صورت غیرقانونی وارد یکی از کشورهای امضاکنندۀ آیین نامۀ دوبلین
شده اند ،نگه داری می کند.
با وجود این ،امکان بررسی تقاضای شما در نروژ وجود دارد اگر:
• بیش از شش ماه از تاریخ انقضای ویزای صادر شده توسط یکی از کشورهای امضاکنندۀ آیین نامۀ گذشته باشد.

•

بیش از دو سال از تاریخ انقضای اجازۀ اقامتتان از یکی از کشورهای امضاکنندۀ آیین نامۀ دوبلین گذشته باشد.

•

پیش از دادن درخواست پناهندگی به نروژ بیش از سه ماه خارج از کشورهای امضاکنندۀ آیین نامۀ دوبلین اقامت
داشته باشید .در اینمورد شدیدأ سختگیری میشود  ،بنابراین اثبات این ادعا بر عهدۀ شخص شماست .بلیط های
سفر و وجود مهرخروجی در گذرنامه تان که دال بر عبور شما از مرزها میباشد اغلب تنها مدارک قابل قبول
هستند .با این حال ،ادارۀ کل اتباع بیگانه نروژ ( )UDIمدارک دیگر را نیز مورد بررسی قرارخواهد داد.

•

یکی از کشورهای امضاکنندۀ آیین نامۀ دوبلین شما را به کشورتان بازگردانده باشد.t

•

شما وابستگی شدید به نروژ دارید ،اگر:
– داشتن فامیل درجۀ یک در نروژ (همسر ،فرزند زیر  18سال ،یا والد ینتان اگر سن شما زیر  18سال باشد).
مسئلۀ مهم این است که پلیس را در صورت داشتن فامیل در نروژ مطلع نمایید.
– پیش تر به مدت بیش از یک سال در نروژ شاغل بوده اید یا اجازۀ اقامت داشته اید.

•

مسئوالن نروژ معتقد باشند که به دالیل بشردوستانه باید در نروژ به پروندۀ شما رسیدگی شود .زمانی این
شرط مطرح است که شما به دلیل ابتال به بیماری حاد تحت درمان باشید و قطع روند درمان ،زندگی شما را به
خطر بیاندازد .در اینگونه موارد درخواست شما در نروژ رسیدگی می شود و یا انتقال شما تا زمان بهبودیتان به
تعویق خواهد افتاد.

 .3روال معمول درمورد بررسی پروندۀ شما بر اساس آیین نامه دوبلین چگونه است؟
در این قسمت روند رسیدگی به پرونده تان ،از زمان ارائۀ درخواست از طرف شما تا تصمیم گیری ادارۀ کل اتباع
بیگانه نروژ ( )UDIمبنی بر رسیدگی به درخواست شما در نروژ ،یا انتقال شما به یکی از کشورهای امضاکنندۀ
آیین نامۀ دوبلین ،آورده شده است:
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•

زمانی که درخواست پناهندگی می دهید ،پلیس مواردی از قبیل گذرنامه و ویزای شما را بررسی کرده و اثر
انگشت شما را در پایگاه ثبت الکترونیکی انگشت نگاری اروپا ( )Eurodacجستجو می کند.

•

اگر مسئوالن نروژ به این نتیجه برسند که یک کشور اروپایی دیگر مسئول رسیدگی به درخواست شما است،
اداره کل اتباع بیگانه ( )UDIبا شما مصاحبه نخواهد کرد.

•

اداره کل اتباع بیگانه ( )UDIبا آن کشور دیگر تماس گرفته و از مسئوالن آن جا می خواهد که مسئولیت پروندۀ
شما را تقبل کنند.

•

اگر اداره کل اتباع بیگانه ( )UDIاز یکی دیگر از کشورهای امضاکنندۀ آیین نامۀ دوبلین تقاضا کند به
درخواست شما رسیدگی کند ،کتبأ به شما اطالع داده خواهد شد.

•

اگر اطالعاتی دارید که به نظر شما باعث میشود که تقاضای پناهندگی شما در نروژ مورد بررسی قرارگیرد،
می توانید دربارۀ آن بااداره کل اتباع بیگانه ( )UDIمکاتبه کنید.

•

اگر آن کشور مسئولیت شما را بپذیرد ،به آنجا فرستاده خواهید شد..

حق شکایت برای شما محفوظ است
تصمیم احتمالی اداره کل اتباع بیگانه ( )UDIدر مورد بازگرداندنتان به کشور امن دیگری از امضاکنندگان آیین نامۀ
دوبلین توسط وکیلی که برایتان تعیین میگردد ،به شما اطالع داده میشود .اگر قصد شکایت کردن داشته باشید این حق
را دارید که از کمک های حقوقی رایگان بهره مند شوید .وکیل باید شکایتنامه را ظرف سه هفته به اداره کل اتباع
بیگانه ( )UDIبفرستد.
به طور معمول ،در زمان رسیدگی به شکایت تان به شما اجازۀ ماندن در نروژ داده نخواهد شد .به خاطر داشته
باشید که در بررسی شکایت تان ،تنها موضوع مورد رسیدگی  ،درخواست شما برای بررسی پرونده تان در نروژ
خواهد بود نه دالیل تقاضای پناهندگی شما .از آن جا که مسئوالن نروژی شما را به مملکتتان باز نخواهند گرداند،
خطرناک بودن این مسئله بررسی نخواهند شد .این از وظایف کشور مسئول رسیدگی به پروندۀ پناهندگی شماست که
بررسی های الزمه را در مورد کشور متبوعتان انجام دهد ،مگر اینکه اینکار را قبآل کرده باشند.
مدت زمان رسیدگی به پرونده
معموالً دو تا شش هفته طول میکشد تا اداره کل اتباع بیگانه ( )UDIتصمیم بگیرد که آیا پرونده تان در نروژ مورد
بررسی قرارگیرد ،یا به یک کشور امن امضاکنندۀ آیین نامه دوبلین برگردانده شوید.

 .4هدف از تنظیم آیین نامۀ دوبلین چیست؟
•

پیشگیری از درخواست پناهندگی پی در پی یا همزمان یک شخص در چند کشور مختلف.

•

تضمین حق متقاضی پناهندگی مبنی بر رسیدگی به درخواست وی در یکی از کشورهای اروپایی .با این اقدام
دیگر متقاضیان پناهندگی از کشوری به کشور دیگر فرستاده نمی شوند و یک کشور باید مسئولیت رسیدگی به
درخواست پناهندگی آنها را بر عهده بگیرد.

•

یکپارچه نگهداشتن اعضای خانواده ،بصورتیکه پروندۀ تمام اعضای نزدیک خانواده (والدین ،فرزندان زیر 18
سال ،همسر ،و در بعضی موارد شریک یا هم بالین فرد) در یک کشور مورد بررسی قرار گیرد.
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کشورهای اروپایی امضاء کنندۀ آیین نامۀ دوبلین:

9

6

17
4

26

12
13

3
8
24

18

16
28

21
29

20

1

27
30

25

22
2

5

10
19
23

7

 1بلژیک

 7یونان

 13لیتوانی

 19پرتغال

 25سوئیس

 2بلغارستان

 8ایرلند

 14لوگزامبورگ

 20رومانی

 26سوئد

 3دانمارک

 9ایسلند

 15مالت

 21اسلواکی

 27جمهوری چک

 4استونی

 10ایتالیا

 16هلند

 22اسلوونی

 28آلمان

 5فرانسه

 11قبرس

 17نروژ

 23اسپانیا

 29مجارستان

 6فنالند

 12لتونی

 18لهستان

 24بریتانیا

 30اتریش

این جزوه توسط سازمان نروژی حمایت از پناهندگان ( )NOASتهیه شده است.
 NOASیک سازمان حقوق بشر غیردولتی است که اطالعات و کمک حقوقی در اختیار متقاضیان پناهندگی می گذارد.
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آدرسهای مفید
واحد پلیس مخصوص اتباع بیگانه ()POLITIETS UTLENDINGSENHET

پلیس متقاضیان پناهندگی تازه وارد را ثبت می کند.
پلیس همچنین متقاضیانی را که بعد از رد شدن درخواست پناهندگی شان ،داوطلبانه نروژ را ترک نمی
کنند به خارج از کشور مشایعت می کند.
آدرس پستیPostboks 8102 Dep., NO-0032 Oslo, Norway :
آدرس مراجعه حضوریChristian Krohgs gate 32, 0186 Oslo :
تلفن ،+47 22 34 24 00 :فکس+47 22 34 24 80 :
ایمیلpu@politiet.no :

اداره کل اتباع بیگانه نروژ )UDI( -
یک سازمان دولتی است که وظایف آن شامل رسیدگی به درخواستهای پناهندگی ،ویزا و تابعیت
و الحاق مجدد خانواده هاست.
مسئولیت سرپرستی مراکز پذیرش پناهندگان (کمپ ها) نیز با  UDIاست.
آدرس پستیPostboks 8108 Dep., NO-0032 Oslo, Norway :
آدرس مراجعه حضوریHausmannsgt. 21, 0182 Oslo :
تلفن ،+47 23 35 15 00 :فکس+47 23 35 15 01 :
سایت اینترنتی ،www.udi.no :ایمیلots@udi.no :

سازمان بین المللی مهاجرت ()IOM
اطالعات درباره کمک برای بازگشت داوطلبانه
آدرس پستیPostboks 8927 Youngstorget, 0028 Oslo NO-0028 Oslo, Norway :
آدرس مراجعه حضوریStorgata 10a, 2nd floor, 0155 Oslo :
تلفن ،+47 23 10 53 20 :فکس+47 23 10 53 21 :
ایمیلosloreturn@iom.int :
ساعات کار :روزهای هفته 10:00 :تا  ،15:00تعطیالت آخر هفته :بسته است
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شورای تجدید نظر مهاجرت نروژ

NORWEGIAN IMMIGRATION APPEALS BOARD
()UTLENDINGSNEMNDA – UNE

یک ارگان شبه قضایی است که به درخواستهای تجدیدنظر متقاضیان در پرونده
های رد شده توسط  UDIرسیدگی می کند.

آدرس پستیPostboks 8165 Dep., NO-0034 Oslo, Norway :
آدرس مراجعه حضوریStenersgt. 1B/C, 0050 Oslo :
تلفن ،+47 21 08 50 00 :فکس+47 21 08 50 01 :
سایت اینترنتی ،www.une.no :ایمیلpostmottak@une.no :

صلیب سرخ نروژNORWEGIAN RED CROSS -
()NORGES RØDE KORS

خدمات ردیابی افراد ،کمک در برقراری مجدد ارتباط میان اعضای خانواده که
به دلیل جنگ ،درگیری یا فجایع دیگراز هم دور افتاده اند.
صلیب سرخ درباره شما به اداره کل اتباع بیگانه  UDIیا سایر سازمانها،
اطالعاتی ارائه نمی کند .این خدمات بصورت رایگان می باشد.

آدرس پستیPostboks 1 Grønland, NO-0133 Oslo, Norway :
آدرس مراجعه حضوریHausmannsgt. 7, 0186 Oslo :
تلفن+47 22 05 40 00 :
سایت اینترنتی ،www.rodekors.no :ایمیلtracing@redcross.no :

درخواست پناهندگی

بررسی :پروندۀ دوبلینی؟

خیر
کشور نروژ به درخواست شما
رسیدگی می کند

کشور امضاکنندۀ آیین نامۀ دوبلین مسئولیت در
خواست شما را می پذیرد

شکایت احتمالی از شورای تجدیدنظر اتباع
بیگانه نروژ ()UNE

بله
کشور نروژ از کشور دیگری که امضاکنندۀ آیین
نامۀ دوبلین است ،تقاضا می کند تا به درخواست
پناهندگی شما رسیدگی کند

کشور امضاکنندۀ آیین نامۀ دوبلین
مسئولیت درخواست شما را نمی پذیرد

ادارۀ کل اتباع بیگانه نروژ ( )UDIتصمیم می
گیرد پرونده را به کشور دیگری از امضاکنندگان
آیین نامۀ دوبلین انتقال دهد

سازمان پناه جویان نروژ ()NOAS
نشانی برای مالقاتTorggata 22, 0183 Oslo, Norway :
آدرس پستیPostboks 8893 Youngstotget., 0028 Oslo, Norway :
تلفن ، +47 22 36 56 60 :فاکس+47 22 36 56 61 :
سایت اینترنتی ،www.noas.org :ایمیلnoas@noas.org :

