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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
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تــم منحــك هــذا المنشــور لأنــك قدمــت طلــب الحصــول عــىل الحمايــة الدوليــة 
ي دولــة دبلــن أخــرى ولــدى الســلطات هنــا أســباب 

ي هــذه الدولــة أو �ف
)اللجــوء( �ف

تســتدعى العتقــاد بــأن دولــة أخــرى مســؤولة عــن دراســة طلبــك. 

ي ســتكون مســؤولة عــن طريــق عمليــة يؤسســها قانــون 
ســنحدد الدولــة الــ�ت

ي تُعــرَف بقانــون دبلــن. ويطلــق عــىل هــذه العمليــة »إجــراء  التحــاد الأورو�ب
ي يمكــن 

دبلــن«. ويهــدف هــذا المنشــور إىل إجابــة معظــم الأســئلة المتكــررة الــ�ت
ــراء. ج ــذا الإ ــول ه ــا ح أن تطرحه

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

إذا كان يوجد أي �ش

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 تلك  

امــات الخاصــة بالــدول والأشــخاص �ف ف امــات قانونيــة. إن الحقــوق والل�ت ف ذاتــه حقوًقــا أو ال�ت
 .406/3102 ) ي ي قانــون )التحــاد الأورو�ب

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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˝ لماذا ينطبق عىلي إجراء دبلن؟ ˝

يتــم تطبيــق قانــون دبلــن هذا عى جميــع أنحاء المنطقــة الجغرافيــة، وال ت ي ى تتضمن 
تغــال، والدنمــارك، والســويد، والمملكــة المتحــدة،  32 دولــة. تتضمــن̋  دول دبلــن̋  : ال�ب
والنمســا، واليونــان، وإســتونيا، وإيطاليــا، وأســبانيا، وألمانيــا، وأيرلنــدا، وبلجيــكا، وبلغاريــا، 
ص،  وبولندا، وجمهورية التشــيك، ورومانيا، وســلوفاكيا، وســلوفينيا، وفرنســا، وفنلندا، وق�ب
وكرواتيــا، ولتفيــا، ولوكســمبورغ، وليتوانيــا، ومالطــا، وهنغاريــا، وهولنــدا، بالإضافــة إىل 4 

ويج، وأيســلندا، وســويرسا، وليختنشــتاين( دول »مرتبطــة« بنظــام دبلن )ال�ن

ــق ي ح
ــك �ن ــة طلب ــن دراس ــؤولة ع ــون مس ــا تك ــة بمفرده ــن أي دول ــراء دبل ــرر إج يق

ي إنــك قــد تنتقــل مــن هــذه الدولــة إىل دولــة مختلفــة مســؤولة 
اللجــوء.  وهــذا يعــىن

ــك.  عــن دراســة طلب
لدى إجراء دبلن هدفان:

ي حق اللجوء إىل سلطة الدولة المسؤولة عن دراسته؛
• ضمان وصول طلبك �ف

ي دول عديــدة بهــدف تمديــد
• ضمــان عــدم تقديمــك عــدة طلبــات لحــق اللجــوء �ف

ــن. ي دول دبل
مــدة إقامتــك �ن

ي 
لــن تــدرس الســلطات هنــا التفاصيــل الخاصــة بطلبــك حــىت يتــم تحديــد الدولــة الــىت

ســتكون مســؤولة عــن اتخــاذ قــرار بشــأن طلبــك. 

ــن ــة دبل ــت إىل دول ــرى. وإذا انتقل ــن أخ ــة دبل ــل إىل دول َض أن تنتق ــ�ت ــر : ل يُف تذك
ي وقــت ســابق اللجــوء إليهــا.

أخــرى، ســتتم إعادتــك إىل هنــا أو إىل دولــة طلبــت منهــا �ن
ــا لــن يغــ�ي الدولــة المســؤولة. مــع العلــم بأنــك تخاطــر  إن التخــ�ي عــن طلبــك هن

بوضعــك قيــد الحتجــاز إذا اختبــأت أو هربــت.

ي وغــادرت منطقــة
ي المــا�ن

ي واحــدة مــن دول دبلــن �ن
نــا إذا تواجــدت �ن يجــب أن تخ�ب

ي إىل هــذه الدولــة. ويعــد هــذا مهًمــا لأنــه قد
ن قبــل أن تــأ�ت دول دبلــن منــذ ذلــك الحــ�ي

ي تحديــد الدولــة المســؤولة عــن دراســة طلبــك. وقــد يُطَلــب منــك
يمثــل عامــاً مؤثــًرا �ن
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ــال  ــن، عــ� ســبيل المث ــه خــارج دول دبل ــذي قضيت ــاً عــ� الوقــت ال أن تقــدم دلي
ي جــواز ســفرك، أو قــرار عــودة أو إبعــاد، أو أوراق رســمية تشــ�ي إىل أنــك أقمــت 

ختــم �ن
أو عملــت خــارج دول دبلــن.

©
European U

nion
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ي يجــب التأكــد مــن ِعلــم الســلطات بهــا؟ 
˝ مــا المعلومــات الــ�ت

كيــف يمكــن أن أوضــح تلــك المعلومــات إىل الســلطات؟̋  

مــن المرجــح أن تُجــرى مقابلــة معــك مــن أجــل التمكــن مــن تحديــد الدولــة المســؤولة 
ي هــذه المقابلــة، ســنوضح لــك »إجــراء دبلــن«. يجــب 

عــن دراســة طلبــك للجــوء. و�ن
أن تقــدم لنــا جميــع المعلومــات المتوفــرة لديــك حــول تواجــد أي عضــو مــن أعضــاء 
ضافــة إىل أي معلومــة أخــرى تعتقــد  ي أي دولــة مــن دول دبلــن، بالإ

الأرسة أو الأقــارب �ن
أنهــا متعلقــة بتحديــد الدولــة المســؤولة )انظــر أدنــاه للحصــول عــ� الــدللت 
ــتندات أو  ــدم أي مس ــب أن تق ــا يج ــة(. كم ــات ذات الصل ــول المعلوم ــة ح المفصل

ي حوزتــك تحتــوى عــ� معلومــات متعلقــة.  
أوراق �ن

ي تحديــد الدولــة 
ــة للمســاعدة �ف ــع المعلومــات ذات الصل يرجــى إعالمنــا بجمي

ــك. ــة طلب ــن دراس ــؤولة ع المس

ــا بحــد معقــول  ــك تفهمه ض أن ــا أو يفــ�ت ي تفهمه
ــىت ــة باللغــة ال ســيتم إجــراء المقابل

ــا.   ــك التواصــل به ويمكن

جــم شــفوي لمســاعدتك عــ� التواصــل إذا كنــت غــ�ي قــادر عــ�  يمكنــك طلــب م�ت
جــم ســوى مــا  جــم الشــفوي أل ي�ت فهــم اللغــة المســتخدمة. حيــث ينبغــي عــ� الم�ت
جــم الشــفوي أن يضيــف  تقولــه أنــت والشــخص ُمجــري المقابلــة. ول يجــب عــ� الم�ت
جــم الشــفوي، يجــب  ي فهــم الم�ت

آراه أو آراءهــا الشــخصية. وإذا كنــت تجــد صعوبــة �ن
نــا و/أو تتحــدث إىل المحامــي الخــاص بــك.   أن تخ�ب

ي 
ســتكون المقابلــة رسيــة. وهــذا يعــىن أنــه لــن يتــم إرســال أي مــن المعلومــات الــىت

ي تفيــد بأنــك قدمــت طلــب اللجــوء، إىل أشــخاص 
ي ذلــك المعلومــة الــىت

تقدمهــا، بمــا �ن
ًرا بــأي طريقــة، أو لأعضــاء  ي دولتــك الأصليــة قــد يســببون لــك �ن

أو ســلطات �ن
ــة.   ي دولتــك الأصلي

ــوا �ن عائلتــك الذيــن مازال

يمكــن أن يتــم حرمانــك مــن حــق إجــراء مقابلــة فقــط إذا قدمــت هــذه المعلومــات 
بالفعــل بواســطة طــرق أخــرى، بعــد أن تكــون قــد اطلعــت عــ� إجــراء دبلــن وعواقبــه 
عــ� وضعــك. إذا لــم يتــم إجــراء مقابلــة معــك، فيمكنــك طلــب تقديــم معلومــات 

مكتوبــة إضافيــة تتعلــق بعمليــة تحديــد الدولــة المســؤولة.
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ــن  ــؤولة ع ــة المس ــد الدول ــلطات بتحدي ــتقوم الس ــف س ˝ كي
ــي؟ ˝ ــة طلب دراس

ــم  ــك. ويت ــة مســؤولة عــن دراســة طلب ــة دول ــن الدول توجــد عــدة أســباب تجعــل م
تيــب الأهميــة الــذي يحــدده القانــون. وإذا لــم يكــن لســبب  تطبيــق تلــك الأســباب ب�ت

، وهكــذا.  صلــة، فســتتم دراســة الســبب التــاىلي

تتعلق الأسباب بالعوامل التالية حسب ترتيب أهميتها: 

لديــك عضــو عائلــة )زوج أو زوجــة، أطفــال أقــل مــن 18 ســنة( تــم منحــه الحماية • 
ي دولــة دبلــن أخرى؛ 

الدوليــة أو طالــب للجــوء �ن

ي دولــة دبلــن 
لــذا فمــن المهــم اطالعنــا عمــا إذا كان لديــك أعضــاء بأ�تــك �ف

ي حــق اللجــوء. وإذا كنــت تريــد 
أخــرى، قبــل اتخــاذ أول قــرار بشــأن طلبــك �ف

ــو  ــت وعض ــوم أن ــب أن تق ــا، فيج ــة ذاته ي الدول
ــا �ن ــملكم مًع ــم ش ــم ل أن يت

ــًة. عائلتــك بالتعبــ�ي عــن رغبتكــم كتاب
ة لك قبل ذلك أو ترصيح إقامة من ِقَبل دولة دبلن أخرى؛ •  تم إصدار تأش�ي

ــدة •  ي قاع
ــا �ن ــاظ به ــرى )والحتف ــن أخ ــة دبل ي دول

ــك �ن ــات أصابع ــذ بصم ــم أخ ت
ــع  1(؛  ــات الأصاب ــاة بصم ي لمضاه ــام الأورو�ب ــمى النظ ــة تس ــات أوروبي بيان

، دولــة دبلــن أخــرى، حــىت إذا •  يوجــد دليــل عــ� أنــك قــد ذهبــت، أو ســافرت عــ�ب
لــم يتــم أخــذ بصمــات أصابعــك هناك. 

 

ــذا  ــة 8 له ي صفح
ــع« �ف صاب

أ
ــات ال ــاة بصم ورو�بي لمضاه

أ
ــام ال ــول »النظ ــات ح ــن المعلوم ــد م ــر مزي  1(  ييتوف

؟« ي طلــ�ب مــع  ســتتعامل  الــدول  فــأي   ، ي الأورو�ب التحــاد  ي 
�ف لجــوًءا  طلبــت  »لقــد  المنشــور 

1

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

أ

AR
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ي أو إذا كان  ي �ب
˝ مــاذا لــو كنــت معتمــًدا عــىل شــخص مــا ليعتــ�ف

؟ ˝  شــخص مــا معتمًدا عــىلي

ي الدولــة ذاتهــا بوصفهــم والدتــك، أو والــدك، أو 
يمكــن أن تتــم إعــادة جمعكــم �ن

وط التاليــة: طفلــك، أو أخيــك، أو أختــك إذا تــم تطبيــق جميــع الــرسش

ي دولة من دول دبلن؛• 
مقيمون إقامة قانونية �ن

إحــدى أعضــاء أرستــك حامــل، أو لديهــا طفــل مولــود حديًثــا، أو أحدهــم مريــض • 
، أو لديــه إعاقــة شــديدة، أو مســن؛ بمــرض خطــ�ي

ــ� •  ــادًرا ع ــون ق ــذي يك ــر، وال ــاعدة الآخ ــ� مس ــد ع ــك يعتم ــاء أرست ــد أعض أح
ــا. ــه أو به ــاء ب العتن

ــؤولية  ــدك مس ــقيقك، أو وال ــك، أو ش ــا طفل ــم به ي يقي
ــىت ــة ال ــل الدول ــا تقب ــادًة م ع

ــة  ــك موصول ــاء أرست ن أعض ــ�ي ــة ب ــط العائلي ــون الرواب ــة أن تك يط ــك، رسش ــة طلب دراس
ــم  ي ل

ــا �ن ــا إىل رغبتكــم مًع وا كتابًي ــة. كمــا ســُيطلب منكــم أن تشــ�ي ي دولتــك الأصلي
�ن

ــملكم. ش

ي يقيم 
ي الدولــة الــىت

مكانيــة إذا كنــت متواجــًدا بالفعــل �ن يمكنــك تقديــم طلــب لهــذه الإ
ي 

ــىت ــك ال ــن تل ــة ع ــة مختلف ي دول
ــت �ن ــدك، أو إذا كن ــك، أو شــقيقك، أو وال ــا طفل به

ي الحالــة الثانيــة أنــك ســتضطر إىل الســفر إىل تلــك 
ي هــذا �ن

يقيــم بهــا أقاربــك. ويعــىن
ة زمنيــة طويلــة.  الدولــة، إذا لــم تكــن حالتــك صحيــة تمنعــك مــن الســفر لفــ�ت

ــوء  ــراء اللج ــاء إج ــب أثن ــا أن تطل ــك دائًم ــه يمكن ــة، فإن مكاني ــذه الإ ــة إىل ه ضاف وبالإ
أن تنضــم إىل رابطــة عائليــة لأســباب إنســانية، أو عائليــة، أو ثقافيــة. وإذا تــم قبــول 
ــا  ــة. كم ــك العائلي ــا رابطت ــد به ي توج

ــىت ــة ال ــال إىل الدول ــك النتق ــد يلزم ــك، فق ذل
ــا  ــًة. مــن المهــم اطاعن ــة تقديــم موافقتــك كتاب ي مثــل هــذه الحال

ســيطلب منــك �ن
ــة. ــة مختلف ي دول

ــا أو �ن ــك هن ــأي أســباب إنســانية لدراســة طلب ب

ــارة  ــم إث ــث تت ــك حي ــم ادعاءات ــل يدع ــح أو دلي ــم توضي ــك تقدي ــب من ــد يطل ق
ــانية.    نس ــا الإ ــة، أو القضاي عال ــب، أو الإ ــا النس قضاي
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˝ ماذا لو كنت مريًضا أو أحتاج إىل احتياجات خاصة؟ ˝

ي المناســب لــك، فيجــب أن تكــون  مــن أجــل تقديــم الرعايــة الطبيــة أو العــاج الطــىب
ــك  ــمل ذل ــا، ويش ــد تحتاجه ــة ق ــات خاص ــأي احتياج ــم ب ــ� عل ــا ع ــلطات هن الس

ــت:  ــا إذا كن ــك، وخصوًص صحت

شخًصا معاًقا، • 

امرأًة حاماً، • 

 • ، مصابًا بمرض خط�ي

ة مــن العنــف •  تعرضــت للتعذيــب، أو الغتصــاب، أو أشــكال أخــرى خطــ�ي
 . والجنــ�ي  ، ي

والبــد�ن  ، النفــ�ي

ــالك إىل  ــم إرس ــرر أن يت ــن المق ــك وكان م ــة ب ــة الخاص ــل الطبي ــا بالتفاصي تن إذا أخ�ب
ي ســيتم 

دولــة مختلفــة، فســنطلب إذنــك بمشــاركة معلوماتــك الطبيــة مــع الدولــة الــىت
ــع إرســال المعلومــات  ــك، فســيتم من ــت غــ�ي موافــق عــ� ذل ــا. وإذا كن إرســالك له
الطبيــة الخاصــة بــك، ولكــن لــن يمنــع ذلــك تحويلــك إىل الدولــة المســؤولة. وتذكــر 
أنــه إذا لــم توافــق أن نرســل معلوماتــك الطبيــة لدولــة أخــرى، فلــن تتمكــن الدولــة 

ــاء باحتياجاتــك الخاصــة.   الأخــرى مــن العتن

ــة  ــدوام برسي ــة عــ� ال ــك الطبي ــه ســيتم التعامــل مــع معلومات ويرجــى ماحظــة أن
ــة. امــات الرسي ن ن لل�ت ن خاضعــ�ي فــ�ي ــل مح�ت تامــة مــن ِقَب

ي ســتتعامل مع 
ي سيســتغرقها تحديــد الدولة ال�ت

˝ مــا المــدة ال�ت
؟̋  ي ي يتم اســتغراقها قبل دراســة طلــ�ب

؟ مــا المــدة ال�ت ي طلــ�ب

ــق  ي ح
ــك �ن ــة طلب ــن دراس ــؤولون ع ــا مس ــة أنن ــذه الدول ي ه

ــلطات �ن ــررت الس إذا ق
ــا.  ي هــذه الدولــة وأن يتــم دراســة طلبــك هن

اللجــوء، فهــذا يعــىن أنــك قــد تظــل �ن
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ي 
˝ مــاذا يحــدث إذا كانــت دولــة أخــرى، مختلفــة عــن تلــك الــ�ت

؟ ˝ ي أقيــم بهــا، مســؤولة عــن دراســة طلــ�ب

ضنــا أن دولــة أخــرى هــي المســؤولة عــن دراســة طلبــك، فســنطلب مــن تلــك  إذا اف�ت
ي هــذه الدولة. 

الدولــة أن تقبــل المســؤولية خــال 3 أشــهر مــن تاريــخ تقديــم طلبــك �ن

لكــن، إذا تــم تقريــر مســؤولية الدولــة الأخــرى بنــاًء عــ� بيانــات بصمــات أصابعــك، 
فســيتم إرســال الطلــب إىل الدولــة الأخــرى خــال شــهرين مــن لحظــة الحصــول عــ� 

ي لمضاهــاة بصمــات الأصابــع«.  النتائــج مــن »النظــام الأورو�ب

• ــن 	 ــن ولك ــة دبل ي دول
ــوء �ن ــب اللج ــم طل ــك لتقدي ــرة الأوىلي ل ــك الم ــت تل إذا كان

ي 
ي أنــه يجــب عــى دولــة دبلــن أخــرى أن تــدرس طلبــك �ن

يوجــد ســبب لالعتقــاد �ن
ــة الأخــرى أن »تتــوىل« قضيتــك.  حــق اللجــوء، فســنطلب مــن تلــك الدول

ســل إليهــا الطلــب خــال شــهرين مــن اســتام الطلــب.  ي س�ن
يجــب أن تــرد الدولــة الــىت

، فــإن هــذا يعــىن أنهــا قبلــت  ي
طــار الزمــىن وإذا لــم تــرد تلــك الدولــة خــال هــذا الإ

مســؤولية طلبــك. 

• ي 	
ــ�ت ــك ال ــن أخــرى مختلفــة عــن تل ــة دبل ي دول

ــا للجــوء �ن إذا قدمــت بالفعــل طلًب
ــة الأخــرى »باســتقبالك مجــدًدا«  ــا، فســنطلب أن تقــوم تلــك الدول توجــد بهــا حالًي

ــتام  ــن اس ــد م ــهر واح ــال ش ــب خ ــا الطل ــلنا إليه ي أرس
ــىت ــة ال ــرد الدول ــب أن ت يج

ي  ــام الأورو�ب ــات »النظ ــ� بيان ــا ع ــب قائًم ف إذا كان الطل ــبوع�ي ــال أس ــب أو خ الطل
 ، ي

طــار الزمــىن لمضاهــاة بصمــات الأصابــع«. وإذا لــم تــرد تلــك الدولــة خــال هــذا الإ
ــك وتوافــق عــ� اســتقبالك مجــدًدا. ــت مســؤولية طلب ــا قبل فــإن هــذا يعــىن أنه

ي هــذه الدولــة وتــم رفــض طلبــك 
ولكــن، إذا لــم تكــن قــد قدمــت طلــب اللجــوء �ن

، فيمكننــا أن نختــار إمــا أن نرســل  ي
ي دولــة أخــرى بقــرار نهــا�أ

ي حــق اللجــوء �ن
الســابق �ن

ــك إىل  ــة عودت ــع عملي ــ�ي تســتقبلك مجــدًدا، أو أن تتاب ــة المســؤولة ل ــا إىل الدول طلًب
دولتــك الأصليــة أو مــكان إقامتــك الدائــم أو إىل دولــة ثالثــة آمنــة. 



11

إذا قبلت دولة أخرى أن تكون مسؤولة عن دراسة طلبك، فسيتم إعامك بقرارنا: 

ي هذه الدولة، • 
ي حق اللجوء هنا �ن

بأنه لن تتم دراسة طلبك �ن

أن يتم نقلك إىل الدولة المسؤولة. • 

ســيتم نقلــك خــال 6 أشــهر مــن تاريــخ قبــول الدولــة الأخــرى تحمــل المســؤولية، أو 
خــال 6 أشــهر مــن لحظــة تقريــر المحكمــة أو المجلــس العــدىلي أنــه يحــق إرســالك 
ي القــرار. ويمكــن أن تتــم إطالــة هــذه المهلــة 

إىل تلــك الدولــة إذا قــررت أن تطعــن �ن
الزمنيــة إذا هربــت مــن الســلطات إىل هنــا أو إذا كنــت مســجونًا. 

ــة كجــزء مــن إجــراء  ي هــذه الدول
ــق �ن ــز مغل ي مرك

ــد الحتجــاز / �ن ــم وضعــك قي إذا ت
ــاول  ــذي يتن ــاص ال ــم الخ ــر القس ــرص )انظ ــة أق ــل زمني ــق مه ــيتم تطبي ــن، س دبل

ــات(. ــن المعلوم ــد م ــ� مزي ــول ع ــاز للحص الحتج

ســتعاملك الدولــة المســؤولة كطالــب لجــوء وســتنتفع مــن جميــع الحقــوق المتعلقــة. 
ــك  ــيتم منح ــة، فس ــك الدول ي تل

ــك �ن ــل ذل ــا قب ــوء مطلًق ــا للج ــدم طلًب ــم تق وإذا ل
الفرصــة للتقديــم بعــد وصولــك.



  "ماذا لو كنت ال أوافق على قرار إرسالي إلى دولة أخرى؟"

لدیك إمكانیة عدم الموافقة على قرار إرسالك إلى دولة دبلن أخرى. ویطلق على ھذا "التماس" أو "مراجعة". یمكنك أیضاً طلب تعلیق 
أثنا مھلة اإللتماس أو المراجعةالنقل  .  

یمكنك العثور على معلومات حول السلطات التي یجب التواصل معھا من أجل الطعن في قرار ما في ھذه الدولة في نھایة ھذا 
  .المنشور

ألجانب". من یوماً لتقدیم التماس إلى "مجلس البت في منازعات ا ۳۰عندما تتلقى قرار النقل الرسمي من السلطات، فیكون لدیك 
  .المھم جداً أن تقوم بالطعن (إلتماس أو مراجعة) خالل الوقت المشار إلیھ

لطلــب تعلیــق نقلــك أثنــاء دراســة التماســك. وستقوم المحكمـة أو المجلـس العـدلي باتخـاذ قـرار بشـأن ھـذا الطلـب أیام   ۱۰لدیك 
علیق، فسیتم إعطاؤك األسباب المتعلقة بھذا القرارفي وقت قریب. وإذا رفضت المحكمة طلبك بشأن الت . 

أثناء ھذا اإلجراء، یكون لدیك حق الحصول على مساعدة قانونیة ومساعدة لغویة، إن إقتضت الحاجة. یقصد بالمساعدة القانونیة أنھ 
 .لدیك الحق توكیل محامي یقوم بإعداد أوراقك ویمثلك أمام المحكمة

التكالیف. ویمكن العثور على معلومات حول المنظمات التي تقدم المساعدة  جاناً إن لم تستطع تحملبإمكانك طلب ھذه المساعدة م
      .القانونیة في نھایة ھذا المنشور
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˝ هل يمكن أن يتم احتجازي؟ ˝
قــد توجــد أســباب أخــرى وراء احتجــازك، لكــن، فيمــا يخــص الأغــراض الخاصــة بإجــراء 
ي 

ة �ن ــ�ي ــرة كب ــاك مخاط ــلطاتنا أن هن ــت س ض ــازك إل إذا اف�ت ــم احتج ــن يت ــن، فل دبل
ي أن يتــم إرســالك إىل دولــة دبلــن أخــرى.  

إمكانيــة هربــك بســبب عــدم رغبتــك �ن

ي ذلك؟ ˝
˝ ماذا يع�ف

ي هربــك منــا - عــ� ســبيل المثــال 
ة �ن ضــت ســلطاتنا أنــه توجــد مخاطــرة كبــ�ي إذا اف�ت

ــم  ــات تقدي ام ن ــك لل�ت ــدم تماثل ــل أو بســبب ع ــك قمــت بالهــرب بالفع بســبب أن
ي أي وقــت أثنــاء إجــراء دبلــن. 

التقاريــر، إىل آخــره - فقــد يتــم وضعــك قيــد الحتجــاز �ن
ي القانــون. ول يمكــن اســتخدام أســباب 

مــع العلــم بــأن أســباب احتجــازك مذكــورة �ن
ي القانــون مــن أجــل احتجــازك.

أخــرى غــ�ي تلــك المذكــورة �ن

ي 
ضافــة إىل إمكانيــات الطعــن �ن طــاع عــ� أســباب احتجــازك كتابــًة، بالإ يحــق لــك الإ

ي الطعــن 
أمــر الحتجــاز. كمــا لديــك حــق الحصــول عــ� مســاعدة قانونيــة إذا رغبــت �ن

ي أمــر الحتجــاز. 
�ن

ي لاإجــراء بالنســبة لــك 
طــار الزمــىن ــاء إجــراء دبلــن، فسيســ�ي الإ إذا تــم احتجــازك أثن

 : عــ� النحــو التــاىلي

ــن •  ــد م ــهر واح ــال ش ــؤولية خ ــل المس ــرى أن تقب ــة الأخ ــن الدول ــنطلب م س
ي حــق اللجــوء. 

تقديــم طلبــك �ن

ف من استام طلبنا. •  ي أرسلنا إليها الطلب خال أسبوع�ي
يجب أن ترد الدولة الىت

يجــب أن يتــم تنفيــذ نقلــك خــال 6 أســابيع مــن قبــول الطلــب مــن قبــل الدولــة • 
ي قــرار النقــل، فســيتم حســاب الأســابيع الســتة مــن 

المســؤولة. وإذا طعنــت �ن
لحظــة قيــام الســلطات، أو المحكمــة، أو المجلــس العــدىلي بتقريــر أن إرســالك 

ي طلبــك يكتنفــه الأمــان. 
إىل الدولــة المســؤولة أثنــاء النظــر �ن

ــيتم  ــك، فس ــذ نقل ــب أو لتنفي ــال الطل رس ــة لإ ــدود الزمني ــال للح ي المتث
ــلنا �ن إذا فش

ــة،  ــذه الحال ي ه
ــن«. و�ن ــون دبل ــب »قان ــك بموج ــرض نقل ــازك بغ ة احتج ــ�ت ــاء ف إنه

ــاه. ــورة أع ــادة المذك ــة المعت ــات الزمني ــق الُمه ــيتم تطبي س
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ي أقدمهــا؟ كيــف 
˝ مــاذا ســيحدث للمعلومــات الشــخصية الــ�ت
ســأعلم أنــه لــن تتــم إســاءة اســتخدامها؟ ˝

ــن  ــاء إجــراء دبل ــا أثن ــا له ي تقدمه
ــىت ــات ال ــادل البيان ــن أن تتب ــن لســلطات دول دبل يمك

ي  ن دبلــن و«النظــام الأورو�ب اماتهــا بموجــب قوانــ�ي ن للغــرض الوحيــد الخــاص بتحقيــق ال�ت
لمضاهــاة بصمــات الأصابــع«. لديــك حــق حمايــة جميــع التفاصيــل الشــخصية الخاصة 
ي تقدمهــا عــن نفســك، وعــن وضــع عائلتــك، إىل آخــره طــوال إجراء 

بــك والمعلومــات الــىت
دبلــن. مــع العلــم بأنــه ل يمكــن اســتخدام بياناتــك إل لأغــراض يحددهــا القانــون. 

يحق لك الوصول إىل: 

ــك  ي ذل
ــات، بمــا �ن ــك البيان ــح تل ي طلــب تصحي

ــك الحــق �ن ــك. لدي ــق ب ــات تتعل - بيان
ي لمضاهــاة بصمــات الأصابــع«، إذا كانــت خاطئــة، أو طلــب  بيانــات »النظــام الأورو�ب

؛  ي
ــو�ن حذفهــا إذا تمــت معالجتهــا بشــكل غــ�ي قان

ــات  ــك البيان ي ذل
ــا �ن ــك، بم ــح بيانات ــب تصحي ــة طل ــح كيفي ي توض

ــىت ــات ال - المعلوم
ــا. ويشــمل  ــع«، أو حذفه ــات الأصاب ي لمضاهــاة بصم ي »النظــام الأورو�ب

الموجــودة �ن
ذلــك تفاصيــل التصــال بالســلطات المختصــة المســؤولة عــن إجــراء دبلــن بالنســبة 
لــك، وتفاصيــل التصــال بالســلطات الوطنيــة لحمايــة البيانــات المســؤولة عــن 

ــخصية.  ــات الش ــة البيان ــص حماي ــا يخ ــات فيم ــع الطلب ــل م التعام
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