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ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺬﯾﺮش ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ از اﺳﻠﻮوﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ورود ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ را ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ ﮐﻠﻤﻪ ی »ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ« ) (asylumﺑﻪ ﻫﺮ ﻓﺮد ﻣﺤﻠﯽ و ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
ی دوﻟﺘﯽ آﻏﺎز ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .آﺳﺎن ﺗﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در دوﺑﻮآ اﺳﺖ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﮐﺪام
ﮐﺸﻮر ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ اﺳﺖ.
ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب اﺳﻠﻮوﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ،ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ در
ﻣﺮاﮐﺰ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ) (PICﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﻏﻠﺐ در دوﺑﻮآ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ و اﻃﻼﻋﺎت را در اﺧﺘﯿﺎر
اﻓﺮاد ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﭘﻨﺎﻫﺠﻮ ﻗﺼﺪ اﻗﺪام ﺑﺮای ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ در اﺳﻠﻮوﻧﯽ را ﮔﺰارش ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻪ وزارت ﮐﺸﻮر ﮔﺰارش ﻣﯽ
دﻫﻨﺪ.
ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻠﯿﺲ ﻣﻮرد ﺳﻮال ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ :او اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ را ﺟﻤﻊ آوری ﻧﻤﻮده و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻓﺮد ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﯿﺮ رﺳﯿﺪن ﺧﻮد ﺑﻪ اﺳﻠﻮوﻧﯽ را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮد ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ
ﺻﻮرت واﺿﺢ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻘﺎﺿﺎی ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ اﺳﺖ و ﭼﺮا اﺳﻠﻮوﻧﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ
و ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﯾﮏ ﺗﺎ دو ﺳﺎﻋﺖ ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ و ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﺘﺮﺟﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﻘﻮﻗﺪان ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ اﻋﻼم ﻧﻤﻮده
اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی آن ﻫﺎ ﺷﻮﻧﺪ .اﮔﺮ
ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ رخ دﻫﺪ ،ﭘﻨﺎﻫﺠﻮ ﺑﺎﯾﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺘﺮﺟﻢ دﯾﮕﺮی را ﺑﺪﻫﺪ ،از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی دارد ﮐﻪ
ﻓﺮد ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮد.
ﺳﭙﺲ ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ را ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ در ﻟﯿﻮﺑﻠﯿﺎﻧﺎ ،ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﺳﻠﻮوﻧﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در آﻧﺠﺎ اﻓﺮاد
آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ را اﻧﺠﺎم داده ،از آن ﻫﺎ ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری ﻣﯽ ﺷﻮد و اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ اﻓﺮاد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﻤﺎم اﯾﻦ
اﻃﻼﻋﺎت در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ  EURODACﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺪون ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ی ﺣﻘﻮﻗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﺮاه ﮐﻮدک از ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی آن ﺣﻀﻮر
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﻨﺎﻫﺠﻮ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ  PICﮐﻤﮏ ﺣﻘﻮﻗﯽ راﯾﮕﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .او ﺳﭙﺲ در ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ اﺳﺘﻤﺎع دادرﺳﯽ
دﯾﮕﺮ از ﺳﻮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وزارت ﮐﺸﻮر ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در اﻧﺘﻬﺎی آن ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ اﻣﻀﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎ اﻣﻀﺎی اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ،ﭘﻨﺎﻫﺠﻮ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در اﺳﻠﻮوﻧﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ و
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ آن را درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
https://spvt.mp.gov.si/imenik-svetovalcev-za-azil-begunce.html
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺗﻮﺳﻂ وزارت دوﻟﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺣﺪود ﯾﮏ ﺳﺎل ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ .اﮔﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﻪ دادﮔﺎه اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ .اﯾﻦ دادﮔﺎه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﻨﻔﯽ را رد
ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ دوﺑﺎره آن را ﺑﻪ وزارت ارﺟﺎع دﻫﺪ.
اﮔﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﭘﻨﺎﻫﺠﻮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ درﺧﻮات اﺳﺘﯿﻨﺎف دﻫﺪ .اﮔﺮ او اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق
ﭘﺎﯾﻪ او زﯾﺮ ﭘﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ
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وﮐﯿﻞ را ﺧﻮدش ﺑﭙﺮدازد.
ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از رای دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ ،ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﺮﮐﺰ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﻣﺎﻧﺪه و از ﮐﺸﻮر اﺧﺮاج ﻧﺸﻮﻧﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس وﮐﻼی
ﻣﺤﻠﯽ ،اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺪت زﻣﺎن زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﺪ .در ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت ،ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺣﻖ دارد از وﮐﯿﻞ ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ
ﭘﺰﺷﮑﯽ و آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ دوره زﺑﺎن اﺳﻠﻮوﻧﯿﺎﯾﯽ در ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮﮔﺬار ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ دو ﺑﺎر در ﻫﻔﺘﻪ در آن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ .ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن اﺟﺎزه ﻧﺪارﻧﺪ در ﻧﻪ ﻣﺎه اول ﮐﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺶ از آن ﻣﺪت
ﺑﻪ آﻧﺎن ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ اﻋﻄﺎ ﺷﻮد .ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ -ﺗﻨﻬﺎ 18
ﯾﻮرو .اﮔﺮ آن ﻫﺎ از ﻣﺮﮐﺰ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻫﯿﭻ ﮐﻤﮑﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ در ﻟﯿﻮﺑﻠﯿﺎﻧﺎ ﻗﺮار دارد و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮش  203ﻧﻔﺮ را دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺶ واﺣﺪ در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ وﺟﻮد
دارد :ﯾﮏ واﺣﺪ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ،ﯾﮏ واﺣﺪ ﺑﺮای ﻣﺮدان ﻣﺠﺮد ،ﺑﺮای ﮐﻮودﮐﺎن ﺑﺪون ﻫﻤﺮاه ،ﺑﺮای زﻧﺎن ﻣﺠﺮد و ﺑﺮای
اﻓﺮاد ﻣﻌﻠﻮل و ﯾﮏ واﺣﺪ وﯾﮋه ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﻓﺮاد دﭼﺎر ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺣﺮﮐﺘﯽ ،اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ واﺣﺪ آﺧﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﻧﺪارد.
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ 277 ،ﻧﻔﺮ در اﺳﻠﻮوﻧﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﺛﺒﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ  45درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ داده ﺷﺪ.
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