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معلومات حول »قانون دبلن« لمقدمي طلبات الحصول عىل الحماية الدولية عمالً 
( رقم 604/2013   ي بالمادة 4 من قانون )التحاد الأورو�ب

ي 
»لقد طلبت لجوًءا �ف

، فأي الدول ي التحاد الأورو�ب
؟« ي ستتعامل مع طل�ب
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لقــد طلبــت منــا حمايتــك لأنــك تعتقــد أنــك قــد أُرغمــت عــى مغــادرة بلــدك نتيجــة 
ــك  ــون عــى ذل ــق القان ر جســيم. ويطل ــرض ــة ب ــاد، أو حــرب، أو خطــر الإصاب لضطه
ــة« ويطلــق عليــك »مقــدم الطلــب«.  ــة الدولي »مناشــدة/طلب الحصــول عــى الحماي
ض للجوء«. ض للحمايــة باعتبارهم »طالبــ�ي شــارة إىل الأشــخاص الملتمســ�ي وغالًبــا مــا تتــم الإ

كونــك طلبــت اللجــوء إىل هــذه الدولــة ل يضمــن أننــا ســوف نــدرس طلبــك هنــا.
ي ســتدرس طلبــك عــن طريــق عمليــة متبعــة مــن ِقَبــل 

ويتــم تحديــد الدولــة الــىت
ــإن  ــون، ف ــذا القان ــا له ــن«. ووفًق ــون دبل ــرف »بقان ي تع ــاد الأورو�ب ــون التح قان

ــة واحــدة فقــط تكــون مســؤولة عــن دراســة طلبــك.  دول

ي تتضمــن 32 
يتــم تطبيــق هــذا القانــون عــى جميــع أنحــاء المنطقــة الجغرافيــة والــىت

ي عددهــا 32 دولــة 
دولــة . ووفًقــا لغــرض هــذا المنشــور، نطلــق عــى تلــك الــدول الــىت

»دول دبلــن«. 

ي هذا المنشور، يرجى سؤال السلطات لدينا.
ء غ�ي مفهوم �ف ي

إذا كان يوجد أي �ش

ض ي طلــب اللجــوء الخــاص بــك، يجــب أن نقــرر إذا كنــا مســؤول�ي
قبــل النظــر �ض

عــن دراســته أو إذا كانــت دولــة أخــرى مســؤولة عــن ذلــك، ونطلــق عــى هــذا 
ــدم  ــك تق ــذي يجعل ــبب ال ــا للس ــن اهتماًم ــراء دبل ــوىلي إج ــن ي ــن«. ول ــراء دبل »إج
ــن ــؤولة ع ــة مس ــول أي دول ــؤال ح ــع الس ــط م ــيتعامل فق ــوء. وس ــق اللج ــب ح  طل

ي حق اللجوء.
اتخاذ قرار بشأن طلبك �ض

ف أيدينــا معــد بغــرض الحصــول عــىل معلومــات فقــط، حيــث يهــدف إىل تقديــم المعلومــات   إن المنشــور الــذي بــ�ي
ي حــد 

ذات الصلــة فيمــا يخــص إجــراء دبلــن لمقدمــي طلبــات الحصــول عــىل الحمايــة الدوليــة. ول يســتحدث/يفرض �ف
ي ظــل إجــراء دبلــن هــي 

امــات الخاصــة بالــدول والأشــخاص �ف ف امــات قانونيــة. إن الحقــوق والل�ت ف ــا أو ال�ت ذاتــه حقوًق
 .604/2013 ) ي ي قانــون )التحــاد الأورو�ب

تلــك المنصــوص عليهــا �ف

ي © لعام 2014 حقوق الطبع والن�ش محفوظة لالتحاد الأورو�ب
مسموح بإعادة النسخ. وفيما يخص أي استخدام لصور الأشخاص أو إعادة نسخها، يجب طلب إذن من أصحاب 

ًة. حقوق الطبع والن�ش مبا�ش
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˝ ما المدة المســتغرَقة في تحديد الدولة التي ستدرس طلبي؟ ˝ 
˝ ما المدة المستغرَقة قبل دراسة طلبي؟ ˝

ي حــق اللجــوء، 
إذا قــررت الســلطات لدينــا أننــا مســؤولون عــن اتخــاذ قــرار لطلبــك �ض

ي هــذه الدولــة وأن تتــم دراســة طلبــك فيهــا. وعندئــذ 
فهــذا يعــىض أنــك قــد تظــل �ض

ســتبدأ عمليــة دراســة طلبــك عــى الفــور. 

رســالك إىل  ــة أخــرى، فسنســعى لإ ــا أن المســؤولية عــن طلبــك تــؤول إىل دول إذا قررن
ي طلبــك هنــاك. قــد تســتغرق 

ي أقــرب وقــت ممكــن حــىت يمكــن النظــر �ض
تلــك الدولــة �ض

ي ظــل ظــروف طبيعية، 
مــدة إجــراء دبلــن بكاملهــا، حــىت يتــم نقلــك إىل تلــك الدولــة �ف

ي 
ــه �ض ــذي قدمت ــوء ال ــب اللج ــة طل ــتتم دراس ــٍذ س ــهًرا. وحينئ ــل إىل 11 ش ة تص ــ�ت ف

ي إذا كنــت مختبًئــا مــن الســلطات، 
طــار الزمــىض الدولــة المســؤولة. وقــد يختلــف هــذا الإ

ي موقــف مــن تلــك 
أو مســجونًا، أو معتقــاً، أو إذا اســتأنفت قــرار النقــل. إذا كنــت �ض

ي الــذي ينطبــق 
طــار الزمــىض المواقــف، فســتتلقى معلومــات محــددة تطلعــك بشــأن الإ

ــة  ــري القانوني ــال والتداب ــك بأســباب العتق ــاً، ســيتم إعام ــت معتق ــك.  وإذا كن علي
المتاحــة أمامــك.
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˝ كيف يتم تحديد الدولة المسؤولة عن طلبي؟ ˝

يحــدد القانــون عــدة أســباب تجعــل دولــة مــا مســؤولة 
ي العتبــار 

عــن دراســة طلبــك. وتوَضــع تلــك الأســباب �ض
ــا إذا  ــدًءا مم ــون، ب ــا للقان ــا وفًق ــب أهميته حســب ترتي
ي دولــة دبلــن هــذه؛ 

كان لديــك عضــو عائلــة موجــود �ض
ــادر  ــة ص ــح إقام ة أو تري ــري ــك تأش ــا إذا كان لدي أو م
ي الوقــت الحــاىلي أو ســابًقا، أو مــا إذا 

مــن دولــة دبلــن �ض
كنــت قــد ســافرت إىل إحــدى دول دبلــن الأخــرى أو عــن 

ي أو مخالــف للقواعــد. 
طريقهــا، إمــا بشــكل قانــو�ض

ي أقــرب وقــت ممكــن إذا كان 
وري إعالمنــا �ف مــن الــرف

ي دولــة دبلــن أخــرى. وإذا كان 
لديــك أعضــاء عائلــة �ف

زوجــك، أو زوجتــك، أو طفلــك مــن مقدمــي طلــب 
ــة  ي دول

ــة �ض ــة دولي ــم حماي ــم منحه ــن ت ــوء أو مم اللج
دبلــن أخــرى، فيمكــن أن تكــون تلــك الدولــة هــي 

ــوء.   ــق اللج ي ح
ــك �ض ــن طلب ــؤولة ع المس

ــن  ــة م ــك الدراس ــن تل ــم تك ــو ل ــىت ل ــة، ح ــذه الدول ي ه
ــك �ض ــة طلب ــرر دراس ــد نق ق

ي »قانــون دبلــن«. ولكننــا لــن نرســلك إىل دولــة 
مســؤوليتنا طبًقــا للمعايــري الموضوعــة �ض

ــا. نســانية فيه ــت انتهــاك حقوقــك الإ يكــون مــن الثاب

©iStockphoto / Joe Gough
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˝ ماذا لو لم أريد الذهاب إىل دولة أخرى؟ ˝

مســموح لــك بعــدم الموافقــة عــى قــرار إرســالك إىل دولــة دبلــن أخــرى، ويمكــن أن 
، كمــا يمكنــك طلــب البقــاء  ض عــى هــذا القــرار أمــام محكمــة أو مجلــس عــدىلي تعــرت

ي تقدمــت بهــا. 
ي اللتمــاس أو المراجعــة الــىت

ي هــذه الدولــة حــىت يتــم البــت �ض
�ض

إذا تخليــت عــن طلبــك للجــوء وانتقلــت إىل دولــة دبلــن أخــرى، فمــن المرجــح أن تتــم 
إعادتــك إىل هــذه الدولــة أو إىل الدولــة المســؤولة. 

لــذا فإنــه مــن المهــم أن تظــل هنــا حالمــا تقــوم بتقديــم طلبــك لاللتمــاس، حــىت 
نقــرر مــن المســؤول عــن دراســة طلــب اللجــوء الــذي قدمتــه و/أو دراســة طلــب 

ي هــذه الدولــة.  
اللجــوء الخــاص بــك �ف

ــًدا أو أن  ــه مــن المرجــح أن تحــاول الهــرب بعي ــا أن ضن ــه إذا اف�ت ــم أن يُرجــى العل
ي إرســالك إىل دولــة أخــرى، فإنــه يمكــن أن يتــم 

أ منــا بســبب عــدم رغبتــك �ف تختــىب
ــق  ــك ح ــيكون لدي ــك، س ــم ذل ــق(. وإذا ت ــز مغل ي مرك

ــاز )�ف ــد الحتج ــك قي وضع
ي ذلــك حــق 

ي وســوف نطلعــك عــىل حقوقــك الأخــرى، بمــا �ف
توكيــل ممثــل قانــو�ف

تقديــم التمــاس ضــد حجــزك. 
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ي أخذ بصمات أصابعي؟ ˝
˝ لماذا طُلب مىف

، فســيتم أخذ بصمــات أصابعك  عندمــا تقــدم طلًبــا للجــوء، وإذا كان ســنك 14 ســنة أو أكــرب
ي لمضاهــاة بصمــات الأصابــع«  ونقلهــا إىل قاعــدة بيانــات بصمــات تســمى »النظــام الأورو�ب
جــراء، مــع العلــم بأنــك ملــزم بمنــح بصمــات  ي هــذا الإ

)يــوروداك(. ويجــب أن تتعــاون �ف
أصابعــك وفًقــا للقانــون. 

ي ذلــك إذا قمــت عمــًدا بتشــويه أصابعك، 
إذا لــم يكــن شــكل بصمــات أصابعــك جيــًدا، بمــا �ض

ي المســتقبل.
فســيتم أخــذ البصمات مجــدًدا �ض

ي لمضاهــاة بصمــات الأصابــع«  ي »النظــام الأورو�ب
ســيتم التحقــق مــن بصمــات أصابعــك �ض

ــا للجــوء قبــل ذلــك أو لمعرفــة مــا إذا كان تــم أخــذ  لمعرفــة مــا إذا كنــت قــد قدمــت طلًب
ي تحديــد دولــة دبلــن 

بصمــات أصابعــك قبــل ذلــك عــى إحــدى الحــدود. ويســاعد ذلــك �ض
ي حــق اللجــوء. 

المســؤولة عــن دراســة طلبــك �ض

 ،)VIS( ات قــد يتــم أيًضــا التحقــق مــن بصمــات أصابعــك ضمــن نظــام معلومــات التأشــري
ــة  ي منطق

ــة �ض ات الممنوح ــري ــة بالتأش ــات متعلق ــى معلوم ــوي ع ــات تحت ــدة بيان ــو قاع وه
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ة حاليــة أو ســابقة لأي دولــة دبلــن، فقــد يتــم إرســالك إىل  شــنغن. وإذا كانــت لديــك تأشــري
ي طلبــك للحصــول عــى حمايــة دوليــة. 

هنــاك للنظــر �ض

بمــا أنــك قدمــت طلًبــا للجــوء، فســيتم حفــظ بيانــات بصمــات أصابعــك بواســطة »النظــام 
ة أعــوام،  ي لمضاهــاة بصمــات الأصابــع« لمــدة 10 أعــوام؛ وبعــد مــرور هــذه العــرش الأورو�ب
ي لمضاهاة بصمــات الأصابــع«. وإذا  ســيتم محــو تلــك البيانــات تلقائًيــا مــن »النظــام الأورو�ب
ي قاعــدة البيانــات حــىت يتــم محوهــا 

ي طلبــك للجــوء، فســتظل بصمــات أصابعــك �ض
وفقــت �ض

ــك  ــات أصابع ــو بصم ــيتم مح ــن، فس ــدى دول دبل ي إح
ــا �ض ــت مواطًن ــا. وإذا أصبح تلقائًي

ي  ي »النظــام الأورو�ب
ــة. وســيتم الحتفــاظ ببصمــات أصابعــك وجنســك �ض ــد تلــك المرحل عن

ــادك،  ــخ مي ــك، وتاري ــمك، وصورت ــال اس ــم إرس ــن يت ــع«؛ ول ــات الأصاب ــاة بصم لمضاه
ــد  ــن ق ــع« ولك ــات الأصاب ي لمضاهــاة بصم ــات »النظــام الأورو�ب ــدة بيان وجنســيتك إىل قاع

ي قاعــدة بيانــات قوميــة. 
يتــم الحتفــاظ بهــا �ض

ي »النظــام 
ي المســتقبل عــن بيانــات تتعلــق بــك ســجلناها �ض

ي أي وقــت �ض
يمكنــك الســتعام �ض

ي لمضاهــاة بصمــات الأصابــع«. وإذا اعتقــدت أن البيانــات غــري دقيقــة أو ل يجــب  الأورو�ب
تخزينهــا، فيمكــن أن تقــدم طلًبــا لتصحيحهــا أو محوهــا. ويمكــن العثــور عــىل معلومــات 
ــة  ــذه الدول ي ه

ــك �ف ( بيانات ي
ــم �ف ــة )أو التحك ــن معالج ــؤولة ع ــلطات المس ــول الس ح

ي صفحــة 11.
ــة البيانــات �ف اف عــن حماي �ش والســلطات ذات الصلــة المســؤولة عــن الإ

ي لأنظمــة تكنولوجيــا المعلومات  ي تســمى وكالــة التحــاد الأورو�ب تعمــل وكالــة بالتحــاد الأورو�ب
ــم  ــع العل ــع«. م ــات الأصاب ــاة بصم ي لمضاه ــام الأورو�ب ــى إدارة »النظ ــاق ع ــعة النط واس
بأنــه ل يمكــن اســتخدام بياناتــك إل لأغــراض يحددهــا القانــون. وســيتلقى النظــام الرئيــ�ي 
ي 

ــب اللجــوء �ض ــم طل ــت بتقدي ــك. إذا قم ــط بيانات ــع فق ــات الأصاب ــاة بصم ي لمضاه الأورو�ب
المســتقبل لدولــة دبلــن أخــرى، فســيتم إرســال بصمــات أصابعــك إىل تلــك الدولــة للتحقــق 
ي لمضاهــاة بصمــات  ي »النظــام الأورو�ب

منهــا. ولــن تتــم مشــاركة البيانــات المحتفــظ بهــا �ض
الأصابــع« مــع أي دولــة أو منظمــة أخــرى خــارج دول دبلــن. 

ابتــداًء مــن 20 مــن يوليــو، 2015، يمكــن أن يتــم البحــث عــن بصمــات أصابعــك مــن قبــل 
ــق  ــب ح ــد يطل ــذي ق ــول( وال ي )يوروب ــة الأورو�ب ط ــب الرش ــة ومكت ط ــل الرش ــلطات مث الس
ــع« بغــرض منــع  ي لمضاهــاة بصمــات الأصاب ــات »النظــام الأورو�ب الوصــول إىل قاعــدة بيان

ــا. ــق فيه ــا، والتحقي رهــاب، والكشــف عنه ة والإ ــم الخطــري الجرائ
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˝ ما حقوقي أثناء فترة تحديد الدولة المسؤولة عن طلبي في 
حق اللجوء؟ ˝

ــق  ي ح
ــك �ض ــة طلب ــن دراس ض ع ــؤول�ي ــا مس ــة إذا كن ــذه الدول ي ه

ــوث �ض ــك المك ــن حق م
ــذه  ــت ه ــك. إذا كان ــؤولة عن ــرى المس ــة الأخ ــك إىل الدول ــم نقل ــىت يت ــوء، أو ح اللج
ي حــق اللجــوء، فــإن لديــك حــق المكــوث هنــا 

الدولــة مســؤولة عــن دراســة طلبــك �ض
ي حــق اللجــوء. كمــا يحــق 

عــى الأقــل حــىت يتــم اتخــاذ القــرار الأول بشــأن طلبــك �ض
لــك النتفــاع مــن أحــوال الســتقبال الماديــة، مثــل، الســكن، والطعــام إلــخ، بالإضافة 
ــنمنحك  ــوارئ. وس ــالت الط ي ح

ــة �ض ــاعدة الطبي ــية والمس ــة الأساس ــة الطبي إىل الرعاي
ي منطقــة دول 

ويدنــا بمعلومــات عــن وضعــك وعــن تواجــد أعضــاء العائلــة �ض ض فرصــة لرت
دبلــن شــفهًيا و/أو كتابًيــا، ولســتخدام لغتــك الأم أو لغــة أخــرى تجيــد تحدثهــا )أو 
جــم شــفوي، إذا لــزم الأمــر(، عنــد القيــام بذلــك. كمــا ســتتلقى  الحصــول عــى مرت
ــا  ــل معن ــك التواص ــق ل ــا يح ــرى. كم ــة أخ ــك إىل دول ــرار نقل ــن ق ــة م ــخة مكتوب نس
لمعرفــة المزيــد مــن المعلومــات و/أو التواصــل مــع مكتــب »مفــوض الأمــم المتحــدة 

ــة.  ي هــذه الدول
« )UNHCR( �ض ض ــ�ي الســامي لشــؤون الاجئ

إذا رأينــا أنــه يمكــن لدولــة أخــرى أن تكــون 
فســتتلقى  طلبــك،  دراســة  عــن  مســؤولة 
جراء  معلومــات مفصلــة بشــكل أكــ�ب عــن ذلــك الإ

ه عليــك وعــىل حقوقــك.  وعــن كيفيــة تأثــ�ي

1

ب

ي إجراء 
إجراء دبلن - معلومات لمقدمي طلبات الحصول عىل الحماية الدولية الواردة �ف

( رقم 604/2013 ي دبلن، طبًقا للمادة 4 من قانون )التحاد الأورو�ب

 »ينطبق علي إجراء
ي ذلك؟«

 دبلن – فماذا يع�ن

AR
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Contact Information

Immigration Office

General 
Boulevard Pacheco, 44 
1000 Bruxelles 
Phone  : 0032 2 488 80 00
E-mail : infodesk@ibz.fgov.be 
Website:  www.dofi.ibz.be

Voluntary Return Unit
Phone : 0032 2 488 82 82 
E-mail : return@ibz.fgov.be

Dublin Unit
Phone : 0032 2 488 97 20
E-mail : asylum.dublin@ibz.fgov.be

Eurodac
Phone : 0032 2 488 97 18
E-mail : printrak@ibz.fgov.be

Commissioner General for Refugees 
and Stateless Persons 
Rue Ernest Blerot,39
1070 BRUXELLES
Phone : 0032 2 205 51 11
E-mail : cgra.info@ibz.fgov.be
Website : www.cgra.be 

The Council for Alien Law 
Litigation 
Rue Gaucheret 92-94 
1030 Bruxelles
Phone : 0032 2 791 60 00
E-mail : info.rvv-cce@rvv-
cce.fgov.be
Website : www.rvv-cce.be 

Council of State
Rue de la Science, 33 
1040 Bruxelles
Phone : 0032 2 234 96 11
E-mail : info@raadvst-consetat.be
Website : www.raadvst-consetat.be 

Legal assistance 
You can consult the list of 27 free 
legal aid offices on the website : 
www.avocats.be 

UNHCR Belgium 
Avenue Louise 283 
1050 Bruxelles
Phone : 0032 472 18 92 65
E-mail: belbr@unhcr.org

IOM (International Organisation 
for Migration)
Rue Montoyer, 40 
1000 Bruxelles
Phone : 0032 2 287 77 12
E-mail : iombrussel@iom.int
Website : www.belgium.iom.int 




