معلومات درباره مقررات دوبلین ()Dublin

برای متقاضیان که به دنبال حفاظت بین املللی هستند
مقررات دوبلین چیست؟
کشورهای اروپایی ،برای رسیدگی به تقاضاهای پناه جویی ،قوانین مشرتکی را ایجاد کرده اند .یکی از
بخش های این سیستم ،مقررات دوبلین است .مقررات دوبلین ،یک قانون است که مشخص می کند
از میان «کشورهای عضو مقررات دوبلین» که  ۳۲کشور اروپایی هستند ،به اساس معیارها کدامیک،
مسئول تصمیم گیری در مورد تقاضای پناه جویی شامست( .به قسمت ذیل مراجعه کنید).
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این امر به این معناست که در برخی رشایط خاص ،ممکن است به شام اجازه داده شود ،در کشوری که
حضور دارید ،مبانید ،مثال در صورتی که فامیل در آنجا داشته باشید و یا به طرز مصون ،آزاد و قانونی
به یک کشور دیگر تحت مقررات دوبلین ،که مثال در آنجا فامیل دارید ،نقل مکان کنید.
در صورتی که دالیل برای انتقال به یک کشور دیگر وجود داشته باشد ،و در صورت قبول این تقاضا توسط
آن کشور ،تقاضای پناه جویی شام در آنجا مورد بررسی قرار خواهد گرفت .به اساس مقررات دوبلین ،اگر
کالن سال (بالغ) باشید ،یکجا شدن دوباره فامیل فقط در صورتی می تواند عملی شود که یک عضو از
خانواده که در کشور دیگر ساکن است ،رضایت نامه مکتوب برای استقبال از شام داده باشد.

در صورت وجود رشایط ذیل ،می توانید به طریقه قانونی ،به
یکی دیگر از کشورهای دوبلین بروید
طفل باشید (کمرت از  ۱۸سال) .مادر ،یا پدر یا بزرگسال (بالغ) دیگر که مسئول شام باشد ،همراه شام
نباشد .یکی از اقارب شام که در ذیل لست شده ،در یکی از کشورهای دوبلین باشد یا اینکه حدس
بزنید ،ممکن است در آنجا حضور داشته باشد:
پدر ،مادر ،بزرگسال (بالغ) دیگر که مسئولیت شام را بر عهده دارد ،برادر یا خواهری که به
طریقه قانونی در یکی دیگر از «کشورهای دوبلین» ساکن باشد؛ یا
عمه/خاله ،کاکا/عمو/ماما ،پدرکالن/مادرکالن که به طریقه قانونی در یکی دیگر از کشورهای
دوبلین ساکن است و می تواند از شام مراقبت کند؛
و
شام مایل باشید در آن کشور ،به او ملحق/یکجا شوید.
بزرگسال (بالغ) باشید و همرس ،رشیک زندگی یا طفل (کمرت از  ۱۸سال) شام ،در یکی دیگر از
«کشورهای دوبلین» باشد .مایل باشید ،به او ملحق/یکجا شوید .او تقاضای پناه جویی در آن کشور
کرده باشد یا نتیجه تقاضای پناه جویی او مثبت اعالم شده باشد.
سند اقامت/ویزه معترب داشته باشید یا سند اقامت که کمرت از دو سال منقضی شده باشد یا ویزه که
کمرت از شش ماه منقضی شده باشد و توسط یکی از «کشورهای دوبلین» صادر شده باشد و از آن
زمان ،محدوده «کشورهای دوبلین» را ترک نکرده باشید.
حامله باشید ،طفل تازه متولد شده داشته باشید ،دارای معلولیت یا مریضی شدید باشید ،یا دارای
کهولت سن باشید و والدین ،برادر ،خواهر یا طفلی داشته باشید که به طریقه قانونی در یکی دیگر
از «کشورهای دوبلین» ساکن باشد .مایل باشید ،به او ملحق شوید .آن شخص ،قادر باشد به شام
کمک کند.
فرزند بالغ ،برادر ،خواهر یا پدر یا مادری داشته باشید که حامله باشد ،نوزاد تازه متولد شده داشته
باشد،

در صورتی که برای یکی دیگر از "کشورهای دوبلین" تقاضای
پناه جویی ارائه داده باشید ،به آجنا منتقل شده باشید یا در
آن زندگی کرده باشید،
در صورت وجود یکی از موارد ذیل ،ممکن است به کشور قبلی عودت داده شوید:

و

قبل از ورود به کشوری که در حال حارض ،در آن ساکن هستید ،برای یکی دیگر از «کشورهای
دوبلین» تقاضای پناه جویی داده باشید؛ یا
شواهدی (مانند چاپ انگشت شام) باشد که شام از یکی دیگر از «کشورهای دوبلین» به اروپا وارد
شده اید ،یا اینکه حداقل  ۵ماه در یکی دیگر از «کشورهای دوبلین» زندگی کرده اید ،وجود داشته
باشد؛
هیچ دلیل معترب (به معیارهای باال مراجعه کنید) برای تقاضای انتقال به یکی دیگر از «کشورهای
دوبلین» نداشته باشید.

پروسیجر/پروسه دوبلین
اگر طفل هستید (کمرت از  ۱۸سال) ،مقامات،
شخصی را مشخص خواهند کرد تا به شام
کمک کند (مناینده/قیم/رسپرست/وکیل).

را دارید ،در صورتی که دالیل برای انتقال
داشته باشید ،مقامات کشوری که در آن
حضور دارید ،یک تقاضا به مقامات کشور
دیگر ارسال می کنند یا در صورتی که دالیل
برای ماندن داشته باشید ،تقاضای شام را
بررسی می کنند.

شام می توانید از یک مرتجم شفاهی کمک
بگیرید و در صورت لزوم ،حق تقاضای یک
مرتجم شفاهی را دارید.

تصمیم کشوری که تقاضای شام به آنجا
ارسال شده ،به اطالع شام خواهد رسید.

از شام خواسته خواهد شد (در صورتی که
باالتر از  ۱۴سال سن داشته باشید) تا چاپ
انگشتان خود را ارائه دهید.

اگر فکر می کنید ،در یکی از این وضعیت ها قرار دارید ،مهم است که

شام حق دارید با ( ،UNHCRکمیشرنی
عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان)
در متاس شوید ،که می تواند در مورد
تقاضای تان به شام کمک کند (می توانید
جزئیات معلومات متاس را در قسمت عقب
برگه مشاهده کنید).

وضعیت خود را رشح دهید و متام معلومات  /اسناد مرتبط را در مورد خودتان و اعضای فامیل تان
(نام ،آدرس ،منرب تلیفون ،مدارک اثبات کننده ارتباط فامیلی ،اجازه اقامت و غیره) را در اختیار آنها
قرار دهید تا کمک کنید که مقامات در ارسع وقت به تقاضای شام رسیدگی کنند.

در کشوری که حضور دارید ،توسط مقامات
با شام مصاحبه خواهد شد و از شام خواسته
خواهد شد تا معلومات و/یا مستندات
مربوطه را ارائه دهید.

تقاضای پناه جویی خود را به مقامات کشوری که هم اکنون در آن ساکن هستید ،ارائه دهید.

اگر یکی از وضعیت های ذکر شده در باال

مدت زمان ارائه تقاضا تا زمان انتقال ،در
صورت موافقت توسط کشور ،متغیر است.
معموال این زمان ،بین  ۱تا  ۱۱ماه طول می
کشد اما مواردی وجود داشته که این زمان
طوالنی تر هم شده است.

در طول این مدت ،شام از این حقوق
برخوردار هستید
در کشوری که حضور دارید ،مبانید.
مکانی برای اسکان ،غذا ،مراقبت های اولیه
و عاجل صحی و غیره دریافت کنید.
اگر کمرت از  ۱۸سال سن دارید ،می توانید به
حضور در مکتب ادامه دهید.
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