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«لقد طلبت لجوءا �ف
ً ي
أ
ورو� ،فأي الدول
االتحاد ال ب ي
طل�؟»
ستتعامل مع ب ي

أ
معلومات حول «قانون دبلن» ألمقدمي طلبات الحصول عىل الحماية الدولية عمال ً
ورو�) رقم 604/2013
بالمادة  4من قانون (االتحاد ال ب ي
1

لقــد طلبــت منــا حمايتــك ألنــك تعتقــد أنــك قــد أُرغمــت عــى مغــادرة بلــدك نتيجــة
الضطهــاد ،أو حــرب ،أو خطــر إالصابــة بـ ضـرر جســيم .ويطلــق القانــون عــى ذلــك
«مناشــدة/طلب الحصــول عــى الحمايــة الدوليــة» ويطلــق عليــك «مقــدم الطلــب».
وغالبــا مــا تتــم الشــارة إىل أ
ـ� للحمايــة باعتبارهم «طالبـ ي ن
الشــخاص الملتمسـ ي ن
ـ� للجوء».
إ
ً
كونــك طلبــت اللجــوء إىل هــذه الدولــة ال يضمــن أننــا ســوف نــدرس طلبــك هنــا.
ت
ويتــم تحديــد
ـى ســتدرس طلبــك عــن طريــق عمليــة متبعــة مــن ِق َبــل
الدولــة الـ ي
أ
ورو� تعــرف «بقانــون دبلــن» .ووفقًــا لهــذا القانــون ،فــإن
قانــون االتحــاد ال ب ي
دولــة واحــدة فقــط تكــون مســؤولة عــن دراســة طلبــك.
ت
ـى تتضمــن 32
يتــم تطبيــق هــذا القانــون عــى جميــع أنحــاء المنطقــة الجغرافيــة والـ ي
ت
ـى عددهــا  32دولــة
دولــة  .ووف ًقــا لغــرض هــذا المنشــور ،نطلــق عــى تلــك الــدول الـ ي
«دول دبلــن».
ش
�ء يغ� مفهوم ف ي� هذا المنشور ،يرجى سؤال السلطات لدينا.
إذا كان يوجد أي ي
ين
مســؤول�
قبــل النظــر ف ي� طلــب اللجــوء الخــاص بــك ،يجــب أن نقــرر إذا كنــا
عــن دراســته أو إذا كانــت دولــة أخــرى مســؤولة عــن ذلــك ،ونطلــق عــى هــذا
اهتمامــا للســبب الــذي يجعلــك تقــدم
يــول إجــراء دبلــن
ً
«إجــراء دبلــن» .ولــن ي
طلــب حــق اللجــوء .وســيتعامل فقــط مــع الســؤال حــول أي دولــة مســؤولة عــن
اتخاذ قرار بشأن طلبك ف ي� حق اللجوء.

إن المنشــور الــذي بـ ي ن
ـ� أيدينــا معــد بغــرض الحصــول عــى معلومــات فقــط ،حيــث يهــدف إىل تقديــم المعلومــات
ف
ذات الصلــة فيمــا يخــص إجـراء دبلــن لمقدمــي طلبــات الحصــول عــى الحمايــة الدوليــة .وال يســتحدث/يفرض ي� حــد
واالل�امــات الخاصــة بالــدول أ
ذاتــه حقو ًقــا أو ت ز
ال�امــات قانونيــة .إن الحقــوق ت ز
والشــخاص ف ي� ظــل إج ـراء دبلــن هــي
أ
ف
ورو�) .604/2013
تلــك المنصــوص عليهــا ي� قانــون (االتحــاد ال ب ي
أ
ش
ورو� © لعام 2014
حقوق الطبع والن� محفوظة لالتحاد ال ب ي
أ
مسموح بإعادة النسخ .وفيما يخص أي استخدام لصور الشخاص أو إعادة نسخها ،يجب طلب إذن من أصحاب
والن� ش
حقوق الطبع ش
مبا�ةً.
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MT

أ
(ال�تغــال ) ،(PTوالدنمــارك )،(DK
ورو� ب
تتضمــن دول دبلــن  28دولــة مــن دول االتحــاد ال ب ي
والســويد ) ،(SEوالمملكــة المتحــدة ) ،(UKوالنمســا ) ،(ATواليونــان ) ،(ELوإســتونيا ) ،(EEوإيطاليــا
) ،(ITوأســبانيا ) ،(ESوألمانيــا ) ،(DEوأيرلنــدا ) ،(IEوبلجيــكا ) ،(BEوبلغاريــا ) ،(BGوبولنــدا )،(PL
وجمهوريــة التشــيك ) ،(CZورومانيــا ) ،(ROوســلوفاكيا ) ،(SKوســلوفينيا ) ،(SIوفرنســا ) ،(FRوفنلندا
) ،(FIوقـ بـرص ) ،(CYوكرواتيــا ) ،(HRوالتفيــا ) ،(LVولوكســمبورغ ) ،(LXوليتوانيــا ) ،(LTومالطــا )،(MT
بالضافــة إىل  4دول «مرتبطــة» بقانــون دبلــن ن
(ال�ويــج )،(NO
وهنغاريــا ) ،(HUوهولنــدا ) )(NLإ
وأيســلندا ) ،(ISوســويرسا ) ،(CHوليختنشــتاين ).)(LI

المستغرقة في تحديد الدولة التي ستدرس طلبي؟ ˝
˝ ما المدة
َ
المستغرقة قبل دراسة طلبي؟ ˝
˝ ما المدة
َ
إذا قــررت الســلطات لدينــا أننــا مســؤولون عــن اتخــاذ ق ـرار لطلبــك ف ي� حــق اللجــوء،
فهــذا يعـ نـى أنــك قــد تظــل ف ي� هــذه الدولــة وأن تتــم دراســة طلبــك فيهــا .وعندئــذ
ســتبدأ عمليــة دراســة طلبــك عــى الفــور.
إذا قررنــا أن المســؤولية عــن طلبــك تــؤول إىل دولــة أخــرى ،فسنســعى إلرســالك إىل
تلــك الدولــة ف ي� أقــرب وقــت ممكــن حـ تـى يمكــن النظــر ف ي� طلبــك هنــاك .قــد تســتغرق
مــدة إجـراء دبلــن بكاملهــا ،حـ تـى يتــم نقلــك إىل تلــك الدولــة ف ي� ظــل ظــروف طبيعية،
ت
وحينئــذ ســتتم دراســة طلــب اللجــوء الــذي قدمتــه ف ي�
شــهرا.
فــرة تصــل إىل 11
ٍ
ً
الطــار الزمـن ي إذا كنــت مختب ًئــا مــن الســلطات،
الدولــة المســؤولة .وقــد يختلــف هــذا إ
ف
أو مســجونًا ،أو معتق ـاً ،أو إذا اســتأنفت ق ـرار النقــل .إذا كنــت ي� موقــف مــن تلــك
الطــار الزمـن ي الــذي ينطبــق
المواقــف ،فســتتلقى معلومــات محــددة تطلعــك بشــأن إ
عليــك .وإذا كنــت معتق ـاً ،ســيتم إعالمــك بأســباب االعتقــال والتدابـ يـر القانونيــة
المتاحــة أمامــك.
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˝ كيف يتم تحديد الدولة المسؤولة عن طلبي؟ ˝
يحــدد القانــون عــدة أســباب تجعــل دولــة مــا مســؤولة
عــن دراســة طلبــك .وتوضــع تلــك أ
الســباب ف ي� االعتبــار
َ
حســب ترتيــب أهميتهــا وف ًقــا للقانــون ،بــد ًءا ممــا إذا
كان لديــك عضــو عائلــة موجــود ف ي� دولــة دبلــن هــذه؛
تأشــرة أو ترصيــح إقامــة صــادر
أو مــا إذا كان لديــك ي
ـال أو ســابقًا ،أو مــا إذا
مــن دولــة دبلــن ف ي� الوقــت الحـ
ي
كنــت قــد ســافرت إىل إحــدى دول دبلــن أ
الخــرى أو عــن
ن
ـو� أو مخالــف للقواعــد.
طريقهــا ،إمــا بشــكل قانـ ي
مــن الـ ضـروري إعالمنــا ف ي� أقــرب وقــت ممكــن إذا كان
لديــك أعضــاء عائلــة ف ي� دولــة دبلــن أخــرى .وإذا كان
زوجــك ،أو زوجتــك ،أو طفلــك مــن مقدمــي طلــب
اللجــوء أو ممــن تــم منحهــم حمايــة دوليــة ف ي� دولــة
دبلــن أخــرى ،فيمكــن أن تكــون تلــك الدولــة هــي
المســؤولة عــن طلبــك ف ي� حــق اللجــوء.
©iStockphoto / Joe Gough
قــد نقــرر دراســة طلبــك ف� هــذه الدولــة ،ت
حــى لــو لــم تكــن تلــك الدراســة مــن
ي
مســؤوليتنا طب ًقــا للمعايـ يـر الموضوعــة ف ي� «قانــون دبلــن» .ولكننــا لــن نرســلك إىل دولــة
النســانية فيهــا.
يكــون مــن الثابــت انتهــاك حقوقــك إ
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˝ ماذا لو لم أريد الذهاب إىل دولة أخرى؟ ˝
مســموح لــك بعــدم الموافقــة عــى قـرار إرســالك إىل دولــة دبلــن أخــرى ،ويمكــن أن
ت
ـدل ،كمــا يمكنــك طلــب البقــاء
تعــرض عــى هــذا القـرار أمــام محكمــة أو مجلــس عـ ي
ف
ف
ت
ت
ـى تقدمــت بهــا.
ي� هــذه الدولــة حــى يتــم البــت ي� االلتمــاس أو المراجعــة الـ ي
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 ،حـ تـى
نقــرر مــن المســؤول عــن دراســة طلــب اللجــوء الــذي قدمتــه و/أو دراســة طلــب
اللجــوء الخــاص بــك ف ي� هــذه الدولــة.
يُرجــى العلــم أنــه إذا ت
اف�ضنــا أنــه مــن المرجــح أن تحــاول الهــرب بعيـ ًـدا أو أن
تختـ ب ئ
ـى منــا بســبب عــدم رغبتــك ف ي� إرســالك إىل دولــة أخــرى ،فإنــه يمكــن أن يتــم
وضعــك قيــد االحتجــاز ف
(� مركــز مغلــق) .وإذا تــم ذلــك ،ســيكون لديــك حــق
ي
ـو� وســوف نطلعــك عــى حقوقــك أ
ن
الخــرى ،بمــا ف ي� ذلــك حــق
توكيــل ممثــل قانـ ي
تقديــم التمــاس ضــد حجــزك.
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˝ لماذا طُلب م�ن ي أخذ بصمات أصابعي؟ ˝
طلبــا للجــوء ،وإذا كان ســنك  14ســنة أو أكـ بـر ،فســيتم أخذ بصمــات أصابعك
عندمــا تقــدم ً
أ
أ
ورو� لمضاهــاة بصمــات الصابــع»
ونقلهــا إىل قاعــدة بيانــات بصمــات تســمى «النظــام ال ب ي
ف
الجـراء ،مــع العلــم بأنــك ملــزم بمنــح بصمــات
(يــوروداك) .ويجــب أن تتعــاون ي� هــذا إ
أصابعــك وف ًقــا للقانــون.
إذا لــم يكــن شــكل بصمــات أصابعــك جيـ ًـدا ،بمــا ف ي� ذلــك إذا قمــت عمـ ًـدا بتشــويه أصابعك،
فســيتم أخــذ البصمات مجــد ًدا ف ي� المســتقبل.
الورو� لمضاهــاة بصمــات أ
ســيتم التحقــق مــن بصمــات أصابعــك ف� «النظــام أ
الصابــع»
بي
ي
طلبــا للجــوء قبــل ذلــك أو لمعرفــة مــا إذا كان تــم أخــذ
لمعرفــة مــا إذا كنــت قــد قدمــت ً
ف
بصمــات أصابعــك قبــل ذلــك عــى إحــدى الحــدود .ويســاعد ذلــك ي� تحديــد دولــة دبلــن
المســؤولة عــن دراســة طلبــك ف ي� حــق اللجــوء.
أيضــا التحقــق مــن بصمــات أصابعــك ضمــن نظــام معلومــات التأشـ يـرات )،(VIS
قــد يتــم ً
ف
بالتأشــرات الممنوحــة ي� منطقــة
وهــو قاعــدة بيانــات تحتــوي عــى معلومــات متعلقــة
ي
8

شــنغن .وإذا كانــت لديــك تأشـ يـرة حاليــة أو ســابقة ألي دولــة دبلــن ،فقــد يتــم إرســالك إىل
هنــاك للنظــر ف ي� طلبــك للحصــول عــى حمايــة دوليــة.
طلبــا للجــوء ،فســيتم حفــظ بيانــات بصمــات أصابعــك بواســطة «النظــام
بمــا أنــك قدمــت ً
أ
أ
ورو� لمضاهــاة بصمــات الصابــع» لمــدة  10أعــوام؛ وبعــد مــرور هــذه العـ شـرة أعــوام،
ال ب ي
الورو� لمضاهاة بصمــات أ
ســيتم محــو تلــك البيانــات تلقائيــا مــن «النظــام أ
الصابــع» .وإذا
ً
بي
وفقــت ف ي� طلبــك للجــوء ،فســتظل بصمــات أصابعــك ف ي� قاعــدة البيانــات حـ تـى يتــم محوهــا
تلقائيــا .وإذا أصبحــت مواط ًنــا ف ي� إحــدى دول دبلــن ،فســيتم محــو بصمــات أصابعــك
ً
عنــد تلــك المرحلــة .وســيتم االحتفــاظ ببصمــات أصابعــك وجنســك ف� «النظــام أ
ورو�
ال
بي
ي
لمضاهــاة بصمــات أ
الصابــع»؛ ولــن يتــم إرســال اســمك ،وصورتــك ،وتاريــخ ميــادك،
الورو� لمضاهــاة بصمــات أ
وجنســيتك إىل قاعــدة بيانــات «النظــام أ
الصابــع» ولكــن قــد
بي
يتــم االحتفــاظ بهــا ف ي� قاعــدة بيانــات قوميــة.
يمكنــك االســتعالم ف ي� أي وقــت ف ي� المســتقبل عــن بيانــات تتعلــق بــك ســجلناها ف ي� «النظــام
الورو� لمضاهــاة بصمــات أ
أ
الصابــع» .وإذا اعتقــدت أن البيانــات غـ يـر دقيقــة أو ال يجــب
بي
طلبــا لتصحيحهــا أو محوهــا .ويمكــن العثــور عــى معلومــات
تخزينهــا ،فيمكــن أن تقــدم ً
ف
ف
حــول الســلطات المســؤولة عــن معالجــة (أو التحكــم ي�) بياناتــك ي� هــذه الدولــة
ال ش�اف عــن حمايــة البيانــات ف ي� صفحــة .11
والســلطات ذات الصلــة المســؤولة عــن إ
أ
أ
ورو� ألنظمــة تكنولوجيــا المعلومات
ورو� تســمى وكالــة االتحــاد ال ب ي
تعمــل وكالــة باالتحــاد ال ب ي
الورو� لمضاهــاة بصمــات أ
واســعة النطــاق عــى إدارة «النظــام أ
الصابــع» .مــع العلــم
بي
أ
ـ�
بأنــه ال يمكــن اســتخدام بياناتـ أـك إال لغـراض يحددهــا القانــون .وســيتلقى النظــام الرئيـ ي
أ
ورو� لمضاهــاة بصمــات الصابــع فقــط بياناتــك .إذا قمــت بتقديــم طلــب اللجــوء ف ي�
ال ب ي
المســتقبل لدولــة دبلــن أخــرى ،فســيتم إرســال بصمــات أصابعــك إىل تلــك الدولــة للتحقــق
أ
ف
ورو� لمضاهــاة بصمــات
منهــا .ولــن تتــم مشــاركة البيانــات المحتفــظ بهــا ي� «النظــام ال ب ي
أ
الصابــع» مــع أي دولــة أو منظمــة أخــرى خــارج دول دبلــن.
ابتــدا ًء مــن  20مــن يوليــو ،2015 ،يمكــن أن يتــم البحــث عــن بصمــات أصابعــك مــن قبــل
أ
ال�طــة ومكتــب ش
الســلطات مثــل ش
ورو� (يوروبــول) والــذي قــد يطلــب حــق
ال�طــة ال ب ي
أ
أ
ورو� لمضاهــاة بصمــات الصابــع» بغــرض منــع
الوصــول إىل قاعــدة بيانــات «النظــام ال ب ي
والرهــاب ،والكشــف عنهــا ،والتحقيــق فيهــا.
الجرائــم الخطـ يـرة إ
9

˝ ما حقوقي أثناء فترة تحديد الدولة المسؤولة عن طلبي في
حق اللجوء؟ ˝
مــن حقــك المكــوث ف� هــذه الدولــة إذا كنــا مسـ ي ن
ـؤول� عــن دراســة طلبــك ف ي� حــق
ي
يتــم نقلــك إىل الدولــة أ
اللجــوء ،أو ت
الخــرى المســؤولة عنــك .إذا كانــت هــذه
حــى
ف
ـإن لديــك حــق المكــوث هنــا
الدولــة أ مســؤولة عــن دراســة طلبــك ي� أحــق اللجــوء ،فـ
ف
عــى القــل حـ تـى يتــم اتخــاذ الق ـرار الول بشــأن طلبــك ي� حــق اللجــوء .كمــا يحــق
بالضافة
لــك االنتفــاع مــن أحـ
ـوال االســتقبال الماديــة ،مثــل ،فالســكن ،والطعــام إلــخ ،إ
أ
الطــوارئ .وســنمنحك
إىل الرعايــة الطبيــة الساســية والمســاعدة الطبيــة ي� حــاالت
فرصــة ت ز
تواجــد أعضــاء العائلــة ف ي� منطقــة دول
ل�ويدنــا بمعلومــات عــن وضعــك وعــن
أ
كتابيــا ،والســتخدام لغتـ أـك الم أو لغــة أخــرى تجيــد تحدثهــا (أو
ـفهيا و/أو ً
دبلــن شـ ً
الحصــول عــى تم�جــم شــفوي ،إذا لــزم المــر) ،عنــد القيــام بذلــك .كمــا ســتتلقى
التواصــل معنــا
نســخة مكتوبــة مــن قــرار نقلــك إىل دولــة أخــرى .كمــا يحــق لــك
ـوض أ
المــم المتحــدة
التواصــل مــع مكتــب «مفـ
لمعرفــة المزيــد مــن المعلومــات و/أو
ف
الســامي لشــؤون الالجئـ ي ن
ـ�» ) (UNHCRي� هــذه الدولــة.
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إذا رأينــا أنــه يمكــن لدولــة أخــرى أن تكــون
مســؤولة عــن دراســة طلبــك ،فســتتلقى
الجراء
معلومــات مفصلــة بشــكل أكـ بـر عــن ذلــك إ
تأثــره عليــك وعــى حقوقــك.
وعــن كيفيــة ي

عل إجراء
«ينطبق ي
فماذا ن
دبلن –
يع� ذلك؟»
ي
ب
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أ
ورو�) رقم 604/2013
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