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ي
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1

ن
ث
ـو� ،فســيتم
إذا كنــت تبلــغ ً 14
عامــا أو أكــر وتــم حبســك بســبب عبــور الحــدود عبــو ًرا غـ يـر قانـ ي
أ
أ
ورو�
أخــذ بصمــات أصابعــك ونقلهــا إىل قاعــدة بيانــات لبصمــات الصابــع تســمى «النظــام ال ب ي
لمضاهــاة بصمــات أ
الصابــع» .ويجــب أن تتعــاون ف ي� هــذا إالجـراء ،حيــث إنــك ملــزم بالســماح
بأخــذ بصمــات أصابعــك وف ًقــا للقانــون.
اضحــا ،بمــا ف ي� ذلــك إذا قمــت عمـ ًـدا بتشــويه أصابعك،
وإذا لــم يكــن شــكل بصمــات أصابعــك و ً
فقــد يتــم أخذ بصمــات أصابعــك ف ي� المســتقبل.
طلبــا للجوء ف ي� مرحلة ما ف ي� المســتقبل ،فســيتم أخذ بصمات أصابعــك مجد ًدا.
إذا كنــت ســتقدم ً
ف
ت
ـ� تم أخذ بصمــات أصابعك بهــا أول
وإذا قدمــت طلــب اللجــوء ي� دولــة مختلفــة غـ يـر الدولــة الـ ي
مــرة ،فقــد يتــم إرســالك إىل أول دولــة تــم أخــذ بصمات أصابعــك فيها.
ـهرا،
ـهرا؛ وبعــد هــذه الثمانيــة عـ شـر شـ ً
ســيتم االحتفــاظ ببيانــات بصمــات أصابعــك لمــدة  18شـ ً
تلقائيــا مــن قاعــدة البيانات .وســيتم االحتفاظ ببصمــات أصابعك وجنســك فقط
ســيتم محوهــا ً
أ
أ
ف
ورو� لمضاهــاة بصمــات الصابــع»؛ ولكــن لــن يتــم إرســال اســمك ،وصورتــك،
ي� «النظــام ال ب ي
وتاريــخ ميــادك وجنســيتك إىل قاعــدة البيانــات ولــن يتــم حفظهــا.
يحــق لــك ف ي� أي وقــت ف ي� المســتقبل أن تتواصــل مع البيانــات المتعلقة بك المســجلة ف ي� «النظام
أ
أ
ت
ـ� تــم أخــذ بصمــات أصابعــك فيهــا .وقــد
ال ب ي
ورو� لمضاهــاة بصمــات الصبــع» مــن الدولــة الـ ي
تطلــب أن يتــم تصحيــح البيانــات أو أن يتــم محوهــا  -يجــب أن يتــم محوهــا ،عــى ســبيل
أ
ورو� أو بدولــة مرتبطــة أو إذا حصلــت عــى ترصيــح
المثــال ،إذا كنــت مواط ًنــا بدولــة االتحــاد ال ب ي
إقامــة بدولــة مــن تلــك الــدول ولــم تقــدم طلــب للجــوء.
أ
أ
ورو� ألنظمــة تكنولوجيــا المعلومــات
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 بأنــه
بي
أ
ورو�
ال يمكــن اســتخدام بياناتــك إال ألغـراض يحددهــا القانــون .سـ
ـ� ال ب ي
ـيتلقى النظــام الرئيـ ي
أ
طلبــا للجــوء ف ي� المســتقبل بدولــة أخــرى
لمضاهــاة بصمــات الصابــع فقــط بياناتــك .إذا قدمــت ً
أ
ورو� أو دولــة مرتبطــة أخــرى  ،فســيتم إرســال بصمــات أصابعــك إىل تلــك
تابعــة لالتحــاد ال ب ي
أ
ف
ورو� لمضاهاة
الدولــة للتحقــق منهــا .ولــن تتــم مشــاركة البيانــات المحتفــظ بهــا ي� «النظــام ال ب ي
أ
أ
ورو� والــدول المرتبطــة.
بصمــات الصابــع» مــع أي دولــة أو منظمــة أخــرى خــارج االتحــاد ال ب ي
أ
أ
ن
ورو�
قد تتم مشاركة بيانات بصمات أصابعك حيث يسمح القانون يب� الدول العضاء باالتحاد ال يب
ت
بالضافة إىل  4دول مرتبطة ،وهي ن
ال�ويج ،وأيسلندا ،وسويرسا ،وليختنشتاين.
ال� تبلغ  28دولة إ
ي
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ابتــدا ًء مــن  20يوليــو ،2015 ،يمكــن أن تبحــث الســلطات عــن بصمــات أصابعــك ،مثــل ال�ش طــة
أ
ورو� (يوروبــول) اللذيــن قــد يطلبــا حــق الوصــول إىل قاعدة بيانــات «النظام
ومكتــب ال�ش طــة ال ب ي
الورو� لمضاهــاة بصمــات أ
أ
الصابــع» بغــرض منــع الجرائم الخطـ يـرة و إالرهاب ،والكشــف عنها،
بي
والتحقيــق فيها.
يمكــن أن يتــم البحــث عــن بصمــات أصابعــك مــن ِق َبــل الســلطات مثــل ال�ش طــة ومكتــب
أ
ت
الــ� قــد تطلــب حــق الوصــول إىل قاعــدة بيانــات «النظــام
ال�ش طــة ال ب ي
ورو� (يوروبــول) ،أ و ي
أ
ورو� لمضاهــاة بصمــات الصابــع» لغــرض منــع الجرائم الخطـ يـرة واالرهاب ،والكشــف عنها،
ال ب ي
والتحقيــق فيهــا.
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