
چرا شما این نشریه را در یافت می کنید؟
شما در هالند درخواست پناهندگی کردید. اما احتماال یک کشور دیگر اروپایی باید در مورد 

درخواست پناهندگی شما قضاوت نماید. اینکه کدام مملکت مسوول درخواست پناهندگ ی شما است 
توسط مقررٔه دوبلین تعین می گردد. در مقررٔه دوبلین دگر است که زمانی یک مملکت مسوول 

قضاوت یک درخواست پناهندگی می باشد که:
یک خارجی برای اولین بار در آن کشور درخواست پناهندگی تقدیم نمود؛  •
یک خارجی بصورت غیر قانونی از طریق آن کشور به اروپا سفر نمود؛  •

یک خارجی از طریق آن کشور ویزه گرفته باشد.   •

پولیس امور خارجی ها )AVIM( و یا پولیس شاهی هالند در مورد تحقیق نمود که آیا احتماأل یک 
مملکت اروپایی دیگر مسوول است. کارمند پوایس امور خارجی ها و یا پولیس شاهی هالند:

•  اسناد شما را برای تحقیق گبفته است. آنها می بینند که آیا شما قبل از آمدن به هالند به کدام 
کشور دیگر اروپایی رفته باشید. و یا شما یک ویزه برای یک کشور دیگر اروپایی گرفته 

باشید.
 Eurodac نشان انگشتان شما را گرفته اند. آنها کنترول می نمایند که ایا در  سیستم کمپیوتر  •
یا EU-VIS دیده می شود با درج است. در آن اثر انگشتان همه کسانیکه درخواست پناهندگی 

و یا ویزه داده اند ثبت می باشد.

از همین تحقیق معلوم می شود که آیا یک مملکت اروپایی دیگر مسوول درخواست پناهندگی شما 
می باشد. حاال IND بررسی می نماید که آیا کدام مملکت دیگر باید درخواست پناهندگی شما را تحت 
اجراات قرار بدهد. دراینجاست که پروسٔه شما طوری دیگری صورت می گیرد نسبت به آنچه که در 
بروشور» قبل ازینکه پروسٔه پناهندگی تان آغاز گردد« و بروشور »درخواست پناهندگی شما« ذگر 

گردیده 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 دابلین

شما يك مصاحبه رسمي با يك کارمند IND درباره هويت, تابعت و مسير سفر تان 
ميداشته باشيد. اين صحبت مصاحبه دبلين ياد می گردد.  کارمند نتيجه تحقيقات اسناد و 

اثر انگشتان تان را به شما اعالم می کند. کارمند سازمان مهاجرين و تابعيت کشور 
IND چند سوال در اين مورد از شما خواهند پرسيد. اين سواالت در رابطه با دليل 

ترک  کشور تان نخواهد  بود. در اين مصاحبه می توانيد بگوئيد که چرا هالند بايد به 
تقاضای پناهندگی شما رسيدگی کند و اعتراضهای احتمالی شما در زمينه بازگشت تان 

به آن کشور چيست.

ترجمان
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 عاجل بگوييد تا IND ترجمان ديگری برای شما تدارک ببيند.مهم 

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

قضاوت
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:
IND فيصله 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.

سازمان مهاجرين و تابعيت کشور IND به اين نتيجهمی رسد که کشور ديگری    .2
مسئول   رسيدگی به تقاضای پناهندگی شما می باشد. سازمان مهاجرين و تابعيت 

کشور IND از آن کشور درخواست می کند  که  به  تقاضای پناهندگی  شما  
رسيدگی کند. اين به نام "قبول تقاضای و يا رد آن"  ياد  می شود شما ذيأل 

چگونگی روش پروسه  دوبلين را خواهيد خواند. 

تصمیم مد نظر )پیش جواب( 

شما نامه يی از طريق وكيل تان دريافت می نماييد. که در آن تذکر داده شده است که 
IND در نظر دارد تا درخواست پناهندگی شما را رسيدگی نکند. اين بدين معنی است 

که IND از نگاه محتوای  درخواست پناهندگی شما رسيدگی نمی نمايدبلکه 
 کشورديگری بايد اين کار را انجام بدهد. درين مکتوب دليل و عواقب اين قصد

)تصميم( مد نظر گرفته شده )پيش جواب(  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 ديگر مسوول رسيدگی به درخواست پناهندگی    .1
شما می باشد. آن کشور حاضر است که به درخواست پناهندگی شما رسيدگی 

نمايد.  شما( از طريق وکيل تان ( يک مکتوب بدست می آوريد. درين فيصله نامه 
دليل اين فيصله و عواقب آن ذکر گرديده است. و همچنان در آن ذکر گرديده که 

شما در مقابل اين فيصله چه انجام داده می توانيد. و کدام امکانات برگشت موجود 
است. وکيل دعوای تان اين مورد را با شما صحبت می کند.

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

آيا يک مملکت ديگر مسوول درخواسات پناهندگی شما است؟ پس آن کشور در مورد 
درخواست پناهندگی شما تصميم اتخاذ می نمايد. اين بدين معنی است که شما بايد به آن 

کشور برگرديد. IND از سازمان برگشت و عزيمت )DT&V( تقاضا می نمايد که 
اين سفر را سازماندهی نمايد. شما حداکثر بعد از ۶  ماه پس از توافق آن کشور 

برگزدانده می شويد.  آيا شما در سرحد هالند درخواست پناهندگی داده ايد )در يک 
ميدان هوايی يا بندر(؟ پس اين در ظرف ۶ هفته صورت می گيرد. آيا شما می خواهيد 

هرچه زودتر به آن کشور برگرديد؟ پس اين را که شما خود تان می خواهيد  که 
برگرديد با )DT&V( در جريان بگذاريد.   

اعتراضیه )استیناف خواهی(
در مشوره با وکيل دعوای تان شما می توانيد در برابر اين تصميم IND که رسيدگی 
درخواست پناهندگی شما را به کشور ديگری واگذار نموده است اقامٔه دعوا نماييد اين 

بدين معنی است که شما رسمأ به قاضل مراجعه نموده اظهار می داريد که با تصميم 
INDموافق نيستيد. عمومأ شما می توانيد در انتظار فيصلٔه قاضی در هالند باقی بمانيد. 
شما می توانيد از قاضی درخواست نماييد تا در هنگام پروسٔه تجديد نظر بر دوسئه تان 
در هالند باقی بمانيد. وکيل دعوای تان شما را درين مورد کمک می کند. متعاقبأ قاضی 

تحقيق می نمايد که آيا INDدر انجام تصميم اش بردرخواست پناهندگی شما قانون 
هالند و مقررٔه دبلين را بدرستی تطبيق کرده يا خير.
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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.
 www.coa.nl

GezondheidsZorg Asielzoekers (GZA)
مراقبت صحت پناهجويان )GZA( سازمانی است که اگر شما تکليف داشته باشيد و يا 
سواالت صحی داشته باشيد به آنجا مراجعه می نماييد. در هر مرکز )COA( و يا در 
نزديکی آن مرکز صحت )GZA( موجود است آنها برای شما با دستيار داکتر، نرس، 

کمک کنندهُ کلينيک و يا داکتر فاميلی وعدهُ مالقات تنظيم می نمايد. هرگاه در ذهن تان 
 www.gzasielzoekers.nl . سواالت طبی موجود است

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

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

VluchtelingenWerk در 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 VluchtelingenWerk با وکيل دعوای شما در همکاری نزديک 
قرار دارد VluchtelingenWerk. در زمينه درخواست پناهندگی شما تصميم نمی 

 www.vluchtelingenwerk.nl | www.forrefugees.nl .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 Rechtsbijstand برای وکيل دعوی بخاطر ارائه کمک های حقوقی 

اش حق الزحمه ميپردازد. وکيل دعوی کارمند Raad voor Rechtsbijstand نيست. 
 www.rvr.org

شما با کدام مراجع برخواهید خورد؟

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

کارمندان ادارٔه مهاجرت و تابعيت IND در 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 
 www.ind.nl .بمانيد و يا اينکه بايد دوباره به کشور تان برگرديد

Beveiliging
در عمارات IND و مراکز پذيرش پناهندگان COA مامورين 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 IND و 

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 IND رد گردد ،کارمندان DT&V در زمينه تنظيم 

نمودن امور برگشت بکشور تان با شما همکاری می نمايند.
 www.dienstterugkeerenvertrek.nl

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 ، 
IOM در 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 

 www.iom-nederland.nl .در VluchtelingenWerk يا يک کارمند

 De Dienst Justitiële Inrichtingen
يک بخش از وزازت عدليه و امنيتی هالند به شمار می رود. شما در صورتی با اين 
اداره مقابل می شويد اگر در سرحدات درخواست پناهندگی نموده باشد. پس شما در 

يک مرکز پذيرش حفاظت شده اقامت می نماييد: محل اقامت سرحدی بسته. اين تعمير 
را DJI اداره می نمايد شما به سبب اينکه برای تا اجازه ورود به هالند داده نشده درين 

جا اقامت گزين شده ايد. کارمندان DJI يک يونيفورم می پوشند. آنها در طول اقامت 
تان در محل سرحدی  بسته از شما مراقبت وشما را  راهنمايی می کنند. در پروسهُ 

سرحدی ديگر با COA ، GZA و امنيت مقابل نمی شويد
 www.dji.nl
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به دستور:
وزارت عدلیه و امنیت، 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:
)COA(  اداره پذیرش پناهنده گان

)DT&V(  امور برگشت و عزیمت
)IND(  اداره امور مهاجرت و تابعیت

)RVR(  اداره امداد حقوقی
)VWN(  اداره کمک رسانی به پناهنده گان

)AVIM( بخش پولیس اتباع خارجی، تشخیص و قاچاق انسانها
)KMar( پلیس سرحد

)IOM( سازمان بین المللی مهاجرت
)DJI( امور قضایی بندی خانه ها

تنظیم معلومات شخصی  

مشخصات شخصی انواع معلوماتی است در مورد شما. سازمان هايی که با اين نشريه 
همکاری می کنند، نامشان در پايين اين نشريه ثبت شده اند. اين سازمانها معلومات به 
ارتباط شما را در زمان تقاضای، معرفی يا پروسه پناهنده جمع آوری و ثبت می کنند. 

آنها ازشما معلومات شخصيت تان را پرسان می کنند و اگر نياز بدانند از افراد و يا 
سازمانهای ديگر نيز به ارتباط شما سوال می کنند.  

 اين سازمان ها از معلومات شما استفاده و حفاظت می کنند و در صورتی که اجبار 
قانونی باشد آنها را به ساير سازمان ها منتقل می کنند. قانون حفظ حريم خصوصی 

شامل تعهداتی برای سازمانهايی است که معلومات شما را تنظيم و نگهداری می کنند. 
قوانين حفظ حريم خصوصی نيز شامل حقوق شما هم  می شود. برای مثال:

•  مشاهده معلومات به ارتباط خودتان در سازمانها؛
•  بدانيد که اين سازمانها با معلومات شما چه می کنند و چرا؛

•  بدانيد که به کدام سازمانها معلومات شما انتقال داده شده است.
تنظيم معلومات شخصی و حقوق خود تان بيشتر بدانيد؟ پس نظری به ويب سايت های 

سازمان ها بی اندازيد. 
  

سواالتی که اکثراً مطرح می شوند

در هنگام پروسه دبلین در کجا اقامت میداشته باشم 
شما بعد از اتمام دوران معرفی، در اقامتگاه های پناهندگان بود و باش می نماييد. اگر 
IND تصميم گرفت که به محتوای درخواست شما رسيدگی نمايد در آنصورت شما را 
به محلی به نام مکان پروسه )POL( انتقال می دهند که در آنجا مرحلهُ پروسهُ عمومی 
پناهندگی ادامه می يابد. آيا شما در يکی از سرحدات هالند درخواست پناهندگی نموده 

ايد )در يک ميدان هوايی و يا يک بندر(؟ پس شما در Schiphol، Zeist و يا در 
Rotterdam اقامت می نماييد. 

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 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 ميتواند در زمينه شما را کمک کنند.
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