
چرا شما این نشریه را در یافت می کنید؟
شما در هالند درخواست پناهندگی کردید. از تحقیقات پولیس خارجی )AVIM( و یا پولیس سرحدی 

چنین بر می آید که احتماال یک کشور دیگر مسئول رسیدگی به درخواست پناهندگی شما است.

این مسئله می تواند دالیل مختلف داشته باشد. برای مثال:
شما اسنادی به پولیس خارجی یا پولیس سرحدی ارائه کرده اید. از این اسناد چنین بر می آید که    •

شما قبل از ورود به هالند در یک کشور اروپایی دیگر بوده اید، یا ویزه یک کشور اروپایی دیگر 
را دارید. به این اساس آن کشور می تواند مسئولیت رسیدگی به درخواست پناهندگی شما باشد.

پولیس خارجی یا پولیس سرحدی نشان انگشتان شما را با نشان انگشتان موجود در ذخایر معلومات     •
)Eurodac( و یا )Euvis( مقایسه نموده است. در این ذخایر معلومات نشان انگشتان کل کسانی که 

درکشورهای اروپایی درخواست پناهندگی و یا ویزه نموده اند ثبت میباشد. بدین ترتیب تحقیق می 
شود که آیا شما در دیگر کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی و یا ویزه کرده اید یا خیر. در 

آنصورت آن کشور مسئول درخواست پناهندگی شما است.

اکنون IND تحقیق می کند که آیا واقعا یک کشور اروپایی دیگر مسئول رسیدگی به درخواست 
پناهندگی شما می باشد. بدین ترتیب پروسه پناهندگی شما به طور متفاوتی پیش می رود تا آنچه در 
نشریه" قبل از آنکه پروسه پناهندگی شما آغاز شود" و در نشریه " درخواست پناهندگی شما" تذکر 

داده شده است. در این نشریه شما تفاوت های متذکره را مطالعه می کنید.
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کدام کشور مسئول رسیدگی
به درخواست پناهندگی شما 

است؟
پروسه دبلین



مصاحبه 

شما يك مصاحبه رسمي با يك کارمند IND درباره هويت, تابعت و مسير سفر تان 
ميداشته باشيد. در آن مصاحبه كارمند نتيجه تحقيق در مورد اسناد و نشان انگشتان تان 

را اعالم ميکند. همچنان کارمند IND از شما در اين مورد سواالتی ميکند. اين 
سواالت به ارتباط داليلی که به آن خاطرکشورتان را ترک کرديد نميباشد. در اين 

مصاحبه شما ميتوانيد بگوئيد که چرا بنظر شما هالند بايد به درخواست پناهندگی شما 
رسيدگی نمايد و چه شکايتی داريد به مورد پس برگشتن به ديگر کشور اروپايی.

در مصاحبه تان با IND يک ترجمان حضور دارد. کارمند IND از شما سوال را به 
زبان هالندی ميپرسد. ترجمان سواالت را به يکی از زبان های که شما آنرا خوب 

ميفهميد ترجمه مينمايد. همچنان تر جمان جواب شما را به زبان هالندی ترجمه ميکند. 
ترجمان يک شخص بی طرف و غير وابسطه بوده و باالی تصميم در مورد 

درخواست پناهندگی شما کدام تأثيری ندارد. هرگاه شما و ترجمان يکديگر را خوب 
نمی فهميد اين را بگوييد تاIND ترجمان ديگری برای شما تدارک ببيند.مهم است که 

سو تفاهم ايجاد نگردد به علت اينکه شما سوال را بد فهميده باشيد.
 

بعد از اين مصاحبه IND در مورد اينکه کدام کشور مسئول رسيدگی به درخواست 
پناهندگی شما ميباشد، فيصله ميکند. نتيجه اين فيصله در مورد پروسه پناهندگی 

شما تعيين کننده است. در اينجا دو امکان وجود دارد:
INDفيصله ميکند که هالند مسئول رسيدگی به درخواست پناهندگی شما ميباشد.    .1

بدين ترتيب پروسه پناهندگی شما چنانچه در نشريه معلوماتی “درخواست 
پناهندگی شما” تشريح گرديده است به پيش ميرود.

IND   .2 فيصله ميکند که يک کشور ديگر مسئول رسيدگی به درخواست پناهندگی 
شما ميباشد. در اينصورت IND از کشور مربوطه درخواست ميکند تا بر 

درخواست پناهندگی شما رسيدگی نمايد. در ادامه شما مطالعه نموده ميتوانيد که 
پروسه دبلين در هالند چگونه به پيش ميرود. 

تصمیم مد نظر 

شما )از طريق وكيل تان( مکتوبی دريافت ميداريد که در آن تذکر داده شده است که 
INDدر نظر دارد تا درخواست پناهندگی شما را رسيدگی نکند. اين بدين معنی است 

که IND از نگاه محتوايی به درخواست پناهندگی شما رسيگی نمی نمايد، بلکه کشور 
ديگری بايد اينکار را بکند. در اين مکتوب داليل و عواقب اين تصميم مد نظر برای 

شما درج گرديده است.

 

مالقات با وکیل و اعتراضیه

وكيل شما گزارش مصاحبه و تصميم مد نظر را برای شما مرور می کند. در اين 
مالقات هم يک ترجمان حضور دارد که حرفهای شما و وکيل تان را ترجمه ميکند. 
اگر در گزارش نواقص يا اشتباهی صورت گرفته باشد وکيل آنرا بواسطه نامه ای 

اطالع می دهد. وكيل شما ميتواند براى IND اعتراضيه بفرستد. اين يك نامه است كه 
در آن شما بشكل رسمي اعتراض خويش را در باره نظريه IND ابراز ميداريد ومی 

توانيد بگويد چرا شما با آن موافق نستيد.

 IND تصمیم

بعد از مطالعه اعتراضيه وکيل دعوی بر عليه تصميم گرفته شده IND تصميم می 
گيرد که تصميم قبلی را تغيير بدهد يا خير. نتيجه اين قضاوت در مورد ادامه جريان 

پناهندگی شما تعيين کننده است. 
در اينجا دو امکان وجود دارد:

IND معتقد است که يک کشور ديگری مسئول رسيدگی به درخواست پناهندگی    .1
شما ميباشد. آن کشور حاضراست که به درخواست پناهندگی شما رسيدگی کند. 

شما( از طريق وکيل تان( مکتوب( فيصله نامه(IND را بدست می آوريد که در 
آن تذکر داده شده است که به درخواست پناهندگی شما رسيدگی نميشود. در اين 
نامه داليل اين فيصله و عواقب آن ذکر شده است. وکيل دعوای تان اين مورد با 

شما صحبت ميکند.
بعد از مطالعه اعتراضيه IND تصميم می گيرد که هالند مسئول رسيدگی به در    .2
خواست پناهندگی شما را دارد. در ايصورت IND به در خواست پناهندگی شما 

در پروسه پناهندگی عمومی رسيدگی می کند.

بعد از تصمیم دبلین

 IND ،اگر يک کشور ديگر مسئول رسيدگی به درخواست پناهندگی شما شناخته شود
از اين کشور درخواست مينمايد تا رسيدگی به درخواست پناهندگی شما را بعهده 
بگيرد. اين عمل “درخواست واگذار شدن يا پس گرفتن” ناميده می شود. اگر اين 

 Dienst از اداره برگشت و خروج يا IND کشور با درخواست موافقه نمايد، پس
Terugkeer en Vertrekتقاضا مينمايد تا سفر تان را به اين کشور تنظيم نمايد. اين 
بدين معنی است که شما را به آن کشور می برند. حداکثر تا ششماه بعد از موافقه آن 

کشور اين عمل انجام می شود.

در مشوره با وکيل دعوای تان شما ميتوانيد در برابر اين تصميم IND که رسيدگی به 
درخواست پناهندگی شما را به کشور ديگری واگذار نموده است اقامه دعوی نمائيد. 

اين بدين معنی است که شما رسماً به قاضی مراجعه نموده اظهار ميداريد که با تصميم 
INDموافق نيستيد. عموماً شما نميتوانيد در انتظار فيصله قاضی در هالند باقی بمانيد. 
شما ميتوانيد از قاضی درخواست نمائيد تا در هنگام پروسه تجديد نظر بر دوسيه تان 

در هالند باقی بمانيد. وکيل دعوای تان شما را در اين مورد کمک ميکند. متعاقباً قاضی 
تحقيق می نمايد که آيا IND در اتخاذ تصميم اش بر درخواست پناهندگی شما قانون 

هالند و منظمات دبلين را بدرستی تطبيق کرده است يا خير.

Welk land is verantwoordelijk voor uw asielaanvraag? | augustus 2015 | Dari2



Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) 
يا ارگان مرکزی سرپناه برای پناهنده گان )COA( محل اقامت برای پناهندگان را در 

هالند تدارک می بيند. COA. موظف است تا سرپناه ،غذا و مصارف بيمه شما را تدارک 
نمايد. همچنان شما ميتوانيد بخاطر تماس با داکتر به COA مراجعه نمائيد COA. يک 

مرجع غير وابسته بوده و در زمينه درخواست پناهندگی شما تصميم نمی گيرد.

Gezondheidscentrum Asielzoekers (GCA)
يا مرکز صحی پناهجويان يک سازمانی است که شما وقتی تکليف صحی و يا نيازهای 

پزشکی داريد به آن رجوع می نماييد. )GCA( به شما به ارتباط سوال های پزشکی 
تان کمک می کند و می تواند به شما به ارتباط صحت تان نظر بدهد. آنها می توانند 

برای شما با دستيار داکتر ، با روانشناس، با پرستار و يا داکتر فاميلی وعده جور کنند. 
GCA در تمام مراکز زير نظر COA و يا در نزديکی آن مستقر است و شما می 

توانيد شبانه روز به نمبر 1122112-088 تماس بگيريد. 

VluchtelingenWerk
يا موسسه کمک به پناهندگان يک موسسه حقوق بشری غيروابسته است که جهت 

تأمين مصالح پناهندگان تأسيس شده است. 
 VluchtelingenWerkبرای شما در زمينه پروسه پناهندگی معلومات ميدهد.

 VluchtelingenWerkدر هنگام پروسه پناهندگی تان به شما معلومات داده و شما 
را کمک ميکند. همچنان در صورت بروز مشکالت بين شما و ساير مراجع 

ميانجيگری ميکند. در اين مورد VluchtelingenWerkبا وکيل دعوای شما در 
همکاری نزديک قرار دارد VluchtelingenWerk. در زمينه درخواست پناهندگی 

شما تصميم نمی گيرد.

Raad voor Rechtsbijstand
يا شورای امداد حقوقی سعی ميورزد تا در صورتی که شما توان پرداخت مالی آنرا 

نداشته باشيد به خدمات يک وکيل دعوی دسترسی بيابيد. وکيل دعوی يک مددگار 
حقوقی غير وابسته است که شما را در جريان پروسه پناهندگی تان کمک می نمايد. 
Raad voor Rechtsbijstandبرای وکيل دعوی بخاطر ارائه کمک های حقوقی 

اش حق الزحمه ميپردازد. وکيل دعوی کارمند Raad voor Rechtsbijstandنيست. 

شما با کدام مراجع برخواهید خورد؟

IND
 ادارٔه مهاجرت و تابعيت INDمربوط وزارت امور امنيتی و عدليه هالند ميگردد. 

کارمندان ادارٔه مهاجرت و تابعيت INDدر زمينه هويت، تابعيت، جريان سفر و علت 
خروج از کشور تان با شما صحبت ميکنند. آنها در مورد مشکل شخصی و وضعيت 

کشور شما غور مينمايند. آنها بعداً تصميم ميگيرند که آيا شما ميتوانيد )مؤقتاً( در هالند 
بمانيد و يا اينکه بايد دوباره به کشور تان برگرديد.

Beveiliging
در عمارات INDو مراکز پذيرش پناهندگان COAمامورين امنيتی حضور ميداشته 

باشند. شما آنها را از روی يونيفورم ايشان می شناسيد. آنها به خاطر امنيت شما 
موظف هستند. شما در مورد اينکه کدام مسايل در عمارات و محوطه های INDو 
COA مجاز و يا ممنوع اند، ميتوانيد از آنها سوال نمائيد. اين مامورين امنيتی در 

تصميم در مورد درخواست پناهندگی تان تأثيری وارد کرده نمی توانند.

Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V)
يا اداره برگشت و خروج يک بخش وزارت عدليه و امور امنيتی هالند است. هرگاه 

درخواست پناهندگی شما از طرف INDرد گردد ،کارمندان DT&V در زمينه تنظيم 
نمودن امور برگشت بکشور تان با شما همکاری می نمايند.

Internationale Organisatie voor Migratie (IOM)
يا سازمان بين المللی مهاجرت يک موسسه غير وابسته است که در سطح جهانی با 

پناهندگان معاونت ميکند. هرگاه شما بخواهيد تا بطور مستقالنه هالند را ترک بگوئيد ، 
IOMدر زمينه به شما کمک ميکند IOM. به شما در باره برگشت و تطابق دوباره با 

محيط قبلی تان معلومات عملی ارائه نموده و شما را در مورد خروج تان از هالند 
رهنمايی ميکند. برای معلومات بيشتر در اين مورد شما ميتوانيد به وکيل دعوای تان و 

يا يک کارمند VluchtelingenWerkدر.
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به دستور:
وزارت امنیت و عدلیه، اداره پالیسی مهاجرت

www.rijksoverheid.nl

از محتوای این نشریه شما ادعای هیچگونه حقوق را نموده نمی توانید. اگر متن 
ترجمه شده باعث سؤ تفاهم گردد، متن هالندی مدار اعتبار است.

این نشریه معلوماتی یک نشریه مشترک موسسات ذیل می باشد:
Centraal Orgaan Opvang asielzoekers (COA) | www.coa.nl ارگان مرکزی 

پذیرش پناهندگان
Dienst Terugkeer en Vertrek www.dienstterugkeerenvertrek.nl اداره برگشت

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) | www.ind.nl اداره مهاجرت و تابعیت

Raad voor Rechtsbijstand | www.rvr.org (Legal Aid) شورای امداد حقوقی

VluchtelingenWerk Nederland | www.vluchtelingenwerk.nl موسسه کمک به 

پناهندگان هالند

سواالتی که اکثراً مطرح می شوند

در هنگام پروسه دبلین در کجا اقامت میداشته باشم 
بعد از اتمام دوران معرفی شما در اقامتگاه پناهندگان می مانيد. اگر IND دوباره 

تصميم گرفت که به محتوای درخواست پناهندگی شما رسيدگی کند درآنصورت شما را 
به محلی انتقال می دهند به نام مکان پروسه )POL( که از اينجا مرحله پروسه 

عمومی پناهندگی ادامه می يابد. 

آیا بعد از مطالعه این نشریه هنوز هم سوالی دارید؟ 
 IND ، شما می توانيد سواالت تان را با وکيل دعوای تان و يا يکی از کارمندان

COA و يا VluchtelingenWerk در ميان بگذاريد.

آیا شما شکایتی دارید؟
تمام موسساتی که در پروسه پناهندگی دخيل هستند تالش ميکنند تا بطور مسلکی و با 
دقت کار کنند. اگر شما فکر ميکنيد که از طرف يکی از اين موسسات با شما برخورد 

مناسب صورت نميگيرد، شما ميتوانيد از آنها شکايت نمائيد. وکيل دعوای شما و يا 
يک کارمند VluchtelingenWerk ميتوانند در زمينه شما را کمک کنند.
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