
 کمک موقت مخصوص در رابطه با ایران

 

 افرادی که در پوشش آن کمک موقت مخصوص در رابطه با ایران قرار می گیرند

 

پناهجویان ایرانی بدون اجازه اقامت است، که از تاریخ  شاملآغاز شده و تنها  2018دسامبر  31اجرای آن کمک تنظیم شده از تاریخ 

 این کشور سکونت دارند.اجرای قانون کمک موقت تنظیم شده در 

 

 پوشش کمک تنظیم شده:

، و که تقاضای خود را پس می داده اندپناهجویانی که درخواست پناهندگی خود را پیش از تصویب شدن این قانون  -

 (.پذیرفته شدبررسی در دانمارک آنها برای گیرند )یعنی پس از اینکه پرونده 

کال پاسخ منفی پناهندگی گرفته اند و غیره، و می بایست به ایران فرستاده اهجویانی که پاسخ منفی گرفته اند، که پن -

 شوند.

ها( ایرانی که کال پاسخ منفی پناهندگی و اقامت موقت گرفته اند که زیر سن بوده  -افراد زیر سن و بدون قیّم )یو ام آی  -

به بازگشت ها  -یو ام آی  رابطه با تشویق. در 2، شماره 3سی، بند  9 §و بدون قیّم، در رابطه با قانون پناهندگی 

 -پیشنهاد کمک مالی می شود هایی که شامل بازگشت تنظیم شده به کشور خود هستند نیز  -آن یو ام آی  به ، داوطلبانه

 همان مبلغی را که به بزرگساالن می پردازند.

لیل اعمال غیر قانونی، که در رابطه با خارجیان ایرانی که ترک خاک داشته با ممنوعیت بازگشت به این کشور به د -

 ترک خاک همکاری می کنند، امکان گرفتن کمک اقتصادی دارند.

نوع اعمال غیر قانونی در رابطه با نتیجه گیری برای کمک مالی در نظر گرفته می شود، به این گونه که اعمال غیر  -

در وهله نخست از دریافت  ،عمال شخصی غیر قانونیدر رابطه با امنیت کشور، تروریسم و اقانونی سختتر برای مثال 

 این کمک مالی محروم هستند.

 موارد غیر قابل پوشش تنظیم شده:

پناهجویان ایرانی که پیش از تاریخ تصویب این قانون آمده اند، و به عنوان پناهجو در دانمارک ثبت نشده اند، ولی  -

 شدهیا برگردانده به کشور دیگری منتقل  الف )قانون دابلین( 5فصل گی پرونده آنها رد شده یا در رابطه با قانون پناهند

 اند.

ژوئن  20به تاریخ  126، قانون شماره 2012دسامبر  18به تاریخ  56پناهجویان ایرانی که در رابطه با قانون شماره  -

 فت نموده اند.کمک مالی را دریاآن ، قبال تقاضا داده یا 2015مارس  19به تاریخ  109یا قانون  2013

دارند )اشخاصی که در موقعیت  10 §خارجیان ایرانی که ممنوعیت دریافت اقامت را در رابطه با قانون پناهندگی  -

 تحمل اقامتی قرار دارند(.

 

 اصول و شرایط برای آن کمک مخصوص

 

به اداره  قانون کمک مالیب شدن پناهندگی خود را پیش از تصوی درخواستبرای مشمول شدن کمک تنظیم شده، پناهجو می بایست 

مقامات خارجیان داشته باشد. اگر درخواست پرونده  در دست درخواستگر نمی بایست پرونده های ناتمام اجازه اقامت پناهندگی بفرستد.

ضای کمک مالی مقامات خارجیان بررسی کامل نشده باشد، پناهجو باید درخواست پناهندگی خود را پس بگیرد و تقا در دستپناهجویی ای 

 بکند. 2018خود را پیش از به پایان رسیدن سال 

 

 20.000آن کمک مالی برای بزرگساالن نفری ماه پس از تصویب شدن آن قانون بفرستند،  4اگر افراد تقاضای کمک مالی خود را پیش از 

سن اشخاص در زمان تصویب شدن آن قانون است که پرداخت این، . سال است 18ون برای خردساالن زیر کر 10.000 نفری کرون و

آخر این قانون تنظیم شده فرستاده شود، آن ماه  3،5هزینه کمک مالی را تعیین می کند. اگر تقاضای مشمول شدن از دریافت کمک مالی در 

دریافت تقاضانامه به دست سازمان تاریخ  کرون برای خردساالن است. 7000 نفری کرون برای بزرگساالن و 15.000 نفری کمک مالی

خارجیانی که پس از اینکه پرونده پناهندگی آنها برای بررسی در پناهندگی تعیین کننده دریافت کمک مالی بنابر آن قانون تنظیم شده است. 

 ر دریافت کنند.کرون دیگ 10.000، بعالوه مبالغ باال می توانند پرونده پناهندگی خود را پس می گیرند، دانمارک پذیرفته شد



 

می بایست به ایران بازگردانده شود، آن کمک  ،)یو ام آی( در رابطه با قانون تنظیم شده ی آمادگی برای بازگشت اگر یک خردسال بدون قیّم

این  ی مشمولیت ها، در زمان تنظیم شده -به بزرگساالن می کنند تنظیم خواهد شد. کمک مالی برای یو ام آی که مالی بر حسب کمکی 

 کمک مالی کمتر نمی شود.

 

بغیر از این، هزینه سفر افرادی که انتخاب کرده تا از این کمک مالی بهره ببرند پرداخت می شود و در این میان انتقال وسایل شخصی تا 

 متر مکعب برای هر فرد. 2حد 

 

 کرون برای بزرگساالن کرد. 10.000ز تا حد اکثر نفریبغیر از مبالغ نامبرده باال، می توان تقاضای پرداخت هزینه وسایل کار آزاد را نی

 

یک خارجی می تواند  کند.را ب الزم این کمک مالی وجود دارد، که تقاضاگر در رابطه با بازگشت همکاری از بودن شاملیک شرط برای 

این کمک  شاملو آزاد شده است،  از وضعیت ناهمکاری به همکاری برسد. با اینکه آن خارجی پیشتر همکاری نکرده و یا اینکه دستگیر

 مالی تنظیم شده است.

 

 خارجی ای که در رابطه با ترک خاک بازداشت شده است، معموال در وهله نخست مشمول این کمک مالی نیست.

 

شده باشد،  بعضی از بازداشتیان، اگر اینکه آن کمک مالی در حالی که افراد در بازداشت هستند درخواستدر استثناء برای این موضوع، 

. در این موارد یک شرط موجود است، که آن خارجی سریعا اعالم کند تا برای را دریافت کنندتنظیم شده کمک مالی آن همچنان می توانند 

 ترک خاک همکاری الزم را خواهد کرد.

 

 تقاضانامه و مشاوره

 

و ایمیل  33735000با شماره تلفن پ( می توان با دفتر کمک مشاوره ای )دفتر کمک پناهجویی، دانسک فلوتنینگه هل

return.advice@drc.ngo  ،آونستروپ، می توان با دفتر مشاوره برای مشاوره در رابطه با کمک و برگشت به وطن تماس گرفت

 تماس گرفت.برای برگشت به وطن نیز  ،هوود گوردس شلسمارک و کئر

 

کمک مالی باید به سازمان پناهندگی فرستاده شود. سازمان پناهندگی می بایست بررسی کند که آیا شروط مشمولیت در آن قانون ضانامه اتق

 خیر. شکایت از نتیجه سازمان پناهندگی را می توان به سازمان پناهندگی و جذب اجتماعی فرستاده شود. تنظیم شده موجود است یا
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