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«ينطبق عيل إجراء
دبلن – فامذا يعني ذلك؟»
ب
إجراء دبلن  -معلومات ملقدمي طلبات الحصول عىل الحامية الدولية الواردة يف إجراء دبلن،
طبقًا للامدة  4من قانون (االتحاد األورويب) رقم 604/2013
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تــم منحــك هــذا املنشــور ألنــك قدمــت طلــب الحصــول عــى الحاميــة الدوليــة (اللجــوء)
يف هــذه الدولــة أو يف دولــة دبلــن أخــرى ولــدى الســلطات هنــا أســباب تســتدعى
االعتقــاد بــأن دولــة أخــرى مســؤولة عــن دراســة طلبــك.
ســنحدد الدولــة التــي ســتكون مســؤولة عــن طريــق عمليــة يؤسســها قانــون االتحــاد
األورويب تُع ـ َرف بقانــون دبلــن .ويطلــق عــى هــذه العمليــة «إج ـراء دبلــن» .ويهــدف
هــذا املنشــور إىل إجابــة معظــم األســئلة املتكــررة التــي ميكــن أن تطرحهــا حــول هــذا
اإلج ـراء.
إذا كان يوجد أي يشء غري مفهوم يف هذا املنشور ،يُرجى سؤال السلطات.

إن املنشــور الــذي بــن أيدينــا معــد بغــرض الحصــول عــى معلومــات فقــط ،حيــث يهــدف إىل تقديــم املعلومــات ذات الصلــة
فيــا يخــص إجــراء دبلــن ملقدمــي طلبــات الحصــول عــى الحاميــة الدوليــة .وال يســتحدث/يفرض يف حــد ذاتــه حقوقًــا أو
التزامــات قانونيــة .إن الحقــوق وااللتزامــات الخاصــة بالــدول واألشــخاص يف ظــل إجـراء دبلــن هــي تلــك املنصــوص عليهــا يف
قانــون (االتحــاد األورويب) .406/3102
حقوق الطبع والنرش محفوظة لالتحاد األورويب © لعام 2014
مسموح بإعادة النسخ .وفيام يخص أي استخدام لصور األشخاص أو إعادة نسخها ،يجب طلب إذن من أصحاب حقوق الطبع
والنرش مبارشةً.

2

IS

SE

FI

NO

EE
LV
DK

IE

LT
UK
NL

PL
DE

BE
LU

CZ
SK

FR
AT

HU
RO

HR

LI

CH

SI
IT

PT

BG

ES

EL

CY

MT

تتضمــن دول دبلــن  28دولــة مــن دول االتحــاد األورويب (الربتغــال ) ،(PTوالدمنــارك )،(DK
والســويد ) ،(SEواململكــة املتحــدة ) ،(UKوالنمســا ) ،(ATواليونــان ) ،(ELوإســتونيا ) ،(EEوإيطاليــا
) ،(ITوأســبانيا ) ،(ESوأملانيــا ) ،(DEوأيرلنــدا ) ،(IEوبلجيــكا ) ،(BEوبلغاريــا ) ،(BGوبولنــدا )،(PL
وجمهوريــة التشــيك ) ،(CZورومانيــا ) ،(ROوســلوفاكيا ) ،(SKوســلوفينيا ) ،(SIوفرنســا ) ،(FRوفنلندا
) ،(FIوقــرص ) ،(CYوكرواتيــا ) ،(HRوالتفيــا ) ،(LVولوكســمبورغ ) ،(LXوليتوانيــا ) ،(LTومالطــا
) ،(MTوهنغاريــا ) ،(HUوهولنــدا ) )(NLباإلضافــة إىل  4دول «مرتبطــة» بقانــون دبلــن (الرنويــج
) ،(NOوأيســلندا ) ،(ISوســويرسا ) ،(CHوليختنشــتاين ).)(LI
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˝ ملاذا ينطبق عيل إجراء دبلن؟ ˝
يتــم تطبيــق قانــون دبلــن هــذا عــى جميــع أنحــاء املنطقــة الجغرافيــة ،وال ت ي ى تتضمــن
 32دولــة .تتضمــن ˝ دول دبلــن ˝  :الربتغــال ،والدمنــارك ،والســويد ،واململكة املتحدة ،والنمســا،
واليونــان ،وإســتونيا ،وإيطاليــا ،وأســبانيا ،وأملانيــا ،وأيرلنــدا ،وبلجيــكا ،وبلغاريــا ،وبولنــدا،
وجمهوريــة التشــيك ،ورومانيــا ،وســلوفاكيا ،وســلوفينيا ،وفرنســا ،وفنلنــدا ،وقــرص ،وكرواتيــا،
والتفيــا ،ولوكســمبورغ ،وليتوانيــا ،ومالطــا ،وهنغاريــا ،وهولنــدا ،باإلضافــة إىل  4دول «مرتبطــة»
بنظــام دبلــن (الرنويــج ،وأيســلندا ،وســويرسا ،وليختنشــتاين)
يقــرر إجـراء دبلــن أي دولــة مبفردهــا تكــون مســؤولة عــن دراســة طلبــك يف حــق اللجــوء.
وهــذا يعنــي إنــك قــد تنتقــل مــن هــذه الدولــة إىل دولــة مختلفــة مســؤولة عــن دراســة
طلبك .
لدى إجراء دبلن هدفان:
• ضامن وصول طلبك يف حق اللجوء إىل سلطة الدولة املسؤولة عن دراسته؛
• ضــان عــدم تقدميــك عــدة طلبــات لحــق اللجــوء يف دول عديــدة بهــدف متديــد مــدة
إقامتــك يف دول دبلــن.
لــن تــدرس الســلطات هنــا التفاصيــل الخاصــة بطلبــك حتــى يتــم تحديــد الدولــة التــي
ســتكون مســؤولة عــن اتخــاذ ق ـرار بشــأن طلبــك.
تذكــر  :ال يُفـ َرض أن تنتقــل إىل دولــة دبلــن أخــرى .وإذا انتقلــت إىل دولــة دبلــن أخــرى،
ســتتم إعادتــك إىل هنــا أو إىل دولــة طلبــت منهــا يف وقــت ســابق اللجــوء إليهــا .إن التخــي
عــن طلبــك هنــا لــن يغــر الدولــة املســؤولة .مــع العلــم بأنــك تخاطــر بوضعــك قيــد
االحتجــاز إذا اختبــأت أو هربــت.
يجــب أن تخربنــا إذا تواجــدت يف واحــدة مــن دول دبلــن يف املــايض وغــادرت منطقــة دول
دبلــن منــذ ذلــك الحــن قبــل أن تــأيت إىل هــذه الدولــة .ويعــد هــذا مهـ ًـا ألنــه قــد ميثــل
عامـاً مؤثـ ًرا يف تحديــد الدولــة املســؤولة عــن دراســة طلبــك .وقــد يُطلَــب منــك أن تقــدم
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دلي ـاً عــى الوقــت الــذي قضيتــه خــارج دول دبلــن ،عــى ســبيل املثــال ختــم يف جــواز
ســفرك ،أو قـرار عــودة أو إبعــاد ،أو أوراق رســمية تشــر إىل أنــك أقمــت أو عملــت خــارج
دول دبلــن.
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˝ مــا املعلومــات التــي يجــب التأكــد مــن ِعلــم الســلطات بهــا؟
كيــف ميكــن أن أوضــح تلــك املعلومــات إىل الســلطات؟ ˝
مــن املرجــح أن ت ُجــرى مقابلــة معــك مــن أجــل التمكــن مــن تحديــد الدولــة املســؤولة
عــن دراســة طلبــك للجــوء .ويف هــذه املقابلــة ،ســنوضح لــك «إج ـراء دبلــن» .يجــب أن
تقــدم لنــا جميــع املعلومــات املتوفــرة لديــك حــول تواجــد أي عضــو مــن أعضــاء األرسة
أو األقــارب يف أي دولــة مــن دول دبلــن ،باإلضافــة إىل أي معلومــة أخــرى تعتقــد أنهــا
متعلقــة بتحديــد الدولــة املســؤولة (انظــر أدنــاه للحصــول عــى الــدالالت املفصلــة حــول
املعلومــات ذات الصلــة) .كــا يجــب أن تقــدم أي مســتندات أو أوراق يف حوزتــك تحتــوى
عــى معلومــات متعلقــة.
يرجــى إعالمنــا بجميــع املعلومــات ذات الصلــة للمســاعدة يف تحديــد الدولــة املســؤولة
عــن دراســة طلبــك.
ســيتم إجـراء املقابلــة باللغــة التــي تفهمهــا أو يفــرض أنــك تفهمهــا بحــد معقــول وميكنــك
التواصــل بها.
ميكنــك طلــب مرتجــم شــفوي ملســاعدتك عــى التواصــل إذا كنــت غــر قــادر عــى فهــم
اللغــة املســتخدمة .حيــث ينبغــي عــى املرتجــم الشــفوي أال يرتجــم ســوى مــا تقولــه أنــت
والشــخص ُمجــري املقابلــة .وال يجــب عــى املرتجــم الشــفوي أن يضيــف آراه أو آراءهــا
الشــخصية .وإذا كنــت تجــد صعوبــة يف فهــم املرتجــم الشــفوي ،يجــب أن تخربنــا و/أو
تتحــدث إىل املحامــي الخــاص بــك.
ســتكون املقابلــة رسيــة .وهــذا يعنــى أنــه لــن يتــم إرســال أي مــن املعلومــات التــي
تقدمهــا ،مبــا يف ذلــك املعلومــة التــي تفيــد بأنــك قدمــت طلــب اللجــوء ،إىل أشــخاص
أو ســلطات يف دولتــك األصليــة قــد يســببون لــك رض ًرا بــأي طريقــة ،أو ألعضــاء عائلتــك
الذيــن مازالــوا يف دولتــك األصليــة.
ميكــن أن يتــم حرمانــك مــن حــق إجــراء مقابلــة فقــط إذا قدمــت هــذه املعلومــات
بالفعــل بواســطة طــرق أخــرى ،بعــد أن تكــون قــد اطلعــت عــى إجـراء دبلــن وعواقبــه
عــى وضعــك .إذا مل يتــم إجـراء مقابلــة معــك ،فيمكنــك طلــب تقديــم معلومــات مكتوبــة
إضافيــة تتعلــق بعمليــة تحديــد الدولــة املســؤولة.
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˝ كيــف ســتقوم الســلطات بتحديــد الدولــة المســؤولة عــن دراســة
طلبــي؟ ˝
توجــد عــدة أســباب تجعــل مــن الدولــة دولــة مســؤولة عــن دراســة طلبــك .ويتــم تطبيــق
تلــك األســباب برتتيــب األهميــة الــذي يحــدده القانــون .وإذا مل يكــن لســبب صلــة ،فســتتم
دراســة الســبب التــايل ،وهكذا.
تتعلق األسباب بالعوامل التالية حسب ترتيب أهميتها:
	•لديــك عضــو عائلــة (زوج أو زوجــة ،أطفــال أقــل مــن  18ســنة) تــم منحــه الحاميــة
الدوليــة أو طالــب للجــوء يف دولــة دبلــن أخــرى؛
لــذا فمــن املهــم اطالعنــا عــا إذا كان لديــك أعضــاء بأرستــك يف دولــة دبلــن أخــرى،
قبــل اتخــاذ أول ق ـرار بشــأن طلبــك يف حــق اللجــوء .وإذا كنــت تريــد أن يتــم مل
شــملكم م ًعــا يف الدولــة ذاتهــا ،فيجــب أن تقــوم أنــت وعضــو عائلتــك بالتعبــر عــن
رغبتكــم كتابـةً.
	•تم إصدار تأشرية لك قبل ذلك أو ترصيح إقامة من ِق َبل دولة دبلن أخرى؛
	•تــم أخــذ بصــات أصابعــك يف دولــة دبلــن أخــرى (واالحتفــاظ بهــا يف قاعــدة بيانــات
أوروبيــة تســمى النظــام األورويب ملضاهــاة بصــات األصابــع ؛
	•يوجــد دليــل عــى أنــك قــد ذهبــت ،أو ســافرت عــر ،دولــة دبلــن أخــرى ،حتــى إذا مل
يتــم أخــذ بصــات أصابعــك هنــاك.

ييتوفــر مزيــد مــن املعلومــات حــول «النظــام األورويب ملضاهــاة بصــات األصابــع» يف صفحــة  8لهــذا املنشــور «لقــد
طلبــت لجــو ًءا يف االتحــاد األورويب ،فــأي الــدول ســتتعامل مــع طلبــي؟»
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˝ مــاذا لــو كنــت معتمــدً ا عــى شــخص مــا ليعتنــي يب أو إذا كان
شــخص مــا معتمــدً ا عــي؟ ˝
ميكــن أن تتــم إعــادة جمعكــم يف الدولــة ذاتهــا بوصفهــم والدتــك ،أو والــدك ،أو طفلــك،
أو أخيــك ،أو أختــك إذا تــم تطبيــق جميــع الــروط التاليــة:
	•مقيمون إقامة قانونية يف دولة من دول دبلن؛
	•إحــدى أعضــاء أرستــك حامــل ،أو لديهــا طفــل مولــود حديثًــا ،أو أحدهــم مريــض
مبــرض خطــر ،أو لديــه إعاقــة شــديدة ،أو مســن؛
	•أحــد أعضــاء أرستــك يعتمــد عــى مســاعدة اآلخــر ،والــذي يكــون قــاد ًرا عــى االعتنــاء
بــه أو بهــا.
عــاد ًة مــا تقبــل الدولــة التــي يقيــم بهــا طفلــك ،أو شــقيقك ،أو والــدك مســؤولية دراســة
طلبــك ،رشيطــة أن تكــون الروابــط العائليــة بــن أعضــاء أرستــك موصولــة يف دولتــك
األصليــة .كــا س ـ ُيطلب منكــم أن تشــروا كتاب ًيــا إىل رغبتكــم م ًعــا يف مل شــملكم.
ميكنــك تقديــم طلــب لهــذه اإلمكانيــة إذا كنــت متواجـ ًدا بالفعــل يف الدولــة التــي يقيــم
بهــا طفلــك ،أو شــقيقك ،أو والــدك ،أو إذا كنــت يف دولــة مختلفــة عــن تلــك التــي يقيــم
بهــا أقاربــك .ويعنــي هــذا يف الحالــة الثانيــة أنــك ســتضطر إىل الســفر إىل تلــك الدولــة ،إذا
مل تكــن حالتــك صحيــة متنعــك مــن الســفر لفــرة زمنيــة طويلــة.
وباإلضافــة إىل هــذه اإلمكانيــة ،فإنــه ميكنــك دامئًــا أن تطلــب أثنــاء إجــراء اللجــوء أن
تنضــم إىل رابطــة عائليــة ألســباب إنســانية ،أو عائليــة ،أو ثقافيــة .وإذا تــم قبــول ذلــك،
فقــد يلزمــك االنتقــال إىل الدولــة التــي توجــد بهــا رابطتــك العائليــة .كــا ســيطلب منــك
يف مثــل هــذه الحالــة تقديــم موافقتــك كتابـةً .مــن املهــم اطالعنــا بــأي أســباب إنســانية
لدراســة طلبــك هنــا أو يف دولــة مختلفــة.
قــد يطلــب منــك تقديــم توضيــح أو دليــل يدعــم ادعاءاتــك حيــث تتــم إثــارة قضايــا
النســب ،أو اإلعالــة ،أو القضايــا اإلنســانية.
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˝ ماذا لو كنت مريضً ا أو أحتاج إىل احتياجات خاصة؟ ˝
مــن أجــل تقديــم الرعايــة الطبيــة أو العــاج الطبــي املناســب لــك ،فيجــب أن تكــون
الســلطات هنــا عــى علــم بــأي احتياجــات خاصــة قــد تحتاجهــا ،ويشــمل ذلــك صحتــك،
وخصوصــا إذا كنــت:
ً
شخصا معاقًا،
	• ً
	•امرأ ًة حامالً،
	•مصابًا مبرض خطري،
	•تعرضــت للتعذيــب ،أو االغتصــاب ،أو أشــكال أخــرى خطــرة مــن العنــف النفــي،
والبــدين ،والجنــي.
إذا أخربتنــا بالتفاصيــل الطبيــة الخاصــة بــك وكان مــن املقــرر أن يتــم إرســالك إىل دولــة
مختلفــة ،فســنطلب إذنــك مبشــاركة معلوماتــك الطبيــة مــع الدولــة التــي ســيتم إرســالك
لهــا .وإذا كنــت غــر موافــق عــى ذلــك ،فســيتم منــع إرســال املعلومــات الطبيــة الخاصــة
بــك ،ولكــن لــن مينــع ذلــك تحويلــك إىل الدولــة املســؤولة .وتذكــر أنــه إذا مل توافــق
أن نرســل معلوماتــك الطبيــة لدولــة أخــرى ،فلــن تتمكــن الدولــة األخــرى مــن االعتنــاء
باحتياجاتــك الخاصــة.
ويرجــى مالحظــة أنــه ســيتم التعامــل مــع معلوماتــك الطبيــة عــى الــدوام برسيــة تامــة
مــن ِقبَــل محرتفــن خاضعــن اللتزامــات الرسيــة.

˝ مــا املــدة التــي سيســتغرقها تحديــد الدولــة التــي ســتتعامل مــع
طلبــي؟ مــا املــدة التــي يتــم اســتغراقها قبــل دراســة طلبــي؟ ˝
إذا قــررت الســلطات يف هــذه الدولــة أننــا مســؤولون عــن دراســة طلبــك يف حــق اللجــوء،
فهــذا يعنــى أنــك قــد تظــل يف هــذه الدولــة وأن يتــم دراســة طلبــك هنــا.
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˝ مــاذا يحــدث إذا كانــت دولــة أخــرى ،مختلفــة عــن تلــك التــي
أقيــم بهــا ،مســؤولة عــن دراســة طلبــي؟ ˝
إذا افرتضنــا أن دولــة أخــرى هــي املســؤولة عــن دراســة طلبــك ،فســنطلب مــن تلــك
الدولــة أن تقبــل املســؤولية خــال  3أشــهر مــن تاريــخ تقديــم طلبــك يف هــذه الدولــة.
لكــن ،إذا تــم تقريــر مســؤولية الدولــة األخــرى بنــا ًء عــى بيانــات بصــات أصابعــك،
فســيتم إرســال الطلــب إىل الدولــة األخــرى خــال شــهرين مــن لحظــة الحصــول عــى
النتائــج مــن «النظــام األورويب ملضاهــاة بصــات األصابــع».
•إذا كانــت تلــك املــرة األويل لــك لتقديــم طلــب اللجــوء يف دولــة دبلــن ولكــن يوجــد
ســبب لالعتقــاد يف أنــه يجــب عــى دولــة دبلــن أخــرى أن تــدرس طلبــك يف حــق
اللجــوء ،فســنطلب مــن تلــك الدولــة األخــرى أن «تتــوىل» قضيتــك.
يجــب أن تــرد الدولــة التــي سرنســل إليهــا الطلــب خــال شــهرين من اســتالم الطلــب .وإذا
مل تــرد تلــك الدولــة خــال هــذا اإلطــار الزمنــي ،فــإن هــذا يعنــى أنهــا قبلــت مســؤولية
طلبك .
•إذا قدمــت بالفعــل طل ًبــا للجــوء يف دولــة دبلــن أخــرى مختلفــة عــن تلــك التــي
توجــد بهــا حال ًيــا ،فســنطلب أن تقــوم تلــك الدولــة األخــرى «باســتقبالك مجــد ًدا»
يجــب أن تــرد الدولــة التــي أرســلنا إليهــا الطلــب خــال شــهر واحــد مــن اســتالم الطلــب
أو خــال أســبوعني إذا كان الطلــب قامئًــا عــى بيانــات «النظــام األورويب ملضاهــاة بصــات
األصابــع» .وإذا مل تــرد تلــك الدولــة خــال هــذا اإلطــار الزمنــي ،فــإن هــذا يعنــى أنهــا
قبلــت مســؤولية طلبــك وتوافــق عــى اســتقبالك مجــد ًدا.
ولكــن ،إذا مل تكــن قــد قدمــت طلــب اللجــوء يف هــذه الدولــة وتــم رفــض طلبــك الســابق
يف حــق اللجــوء يف دولــة أخــرى بق ـرار نهــايئ ،فيمكننــا أن نختــار إمــا أن نرســل طلبًــا إىل
الدولــة املســؤولة لــي تســتقبلك مجــد ًدا ،أو أن تتابــع عمليــة عودتــك إىل دولتــك األصليــة
أو مــكان إقامتــك الدائــم أو إىل دولــة ثالثــة آمنــة.
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إذا قبلت دولة أخرى أن تكون مسؤولة عن دراسة طلبك ،فسيتم إعالمك بقرارنا:
	•بأنه لن تتم دراسة طلبك يف حق اللجوء هنا يف هذه الدولة،
	•أن يتم نقلك إىل الدولة املسؤولة.
ســيتم نقلــك خــال  6أشــهر مــن تاريــخ قبــول الدولــة األخــرى تحمــل املســؤولية ،أو
خــال  6أشــهر مــن لحظــة تقريــر املحكمــة أو املجلــس العــديل أنــه يحــق إرســالك إىل
تلــك الدولــة إذا قــررت أن تطعــن يف القـرار .وميكــن أن تتــم إطالــة هــذه املهلــة الزمنيــة
إذا هربــت مــن الســلطات إىل هنــا أو إذا كنــت مســجونًا.
إذا تــم وضعــك قيــد االحتجــاز  /يف مركــز مغلــق يف هــذه الدولــة كجــزء مــن إجـراء دبلــن،
ســيتم تطبيــق مهــل زمنيــة أقــر (انظــر القســم الخــاص الــذي يتنــاول االحتجــاز للحصــول
عــى مزيــد مــن املعلومــات).
ســتعاملك الدولــة املســؤولة كطالــب لجــوء وســتنتفع مــن جميــع الحقــوق املتعلقــة .وإذا
مل تقــدم طل ًبــا للجــوء مطل ًقــا قبــل ذلــك يف تلــك الدولــة ،فســيتم منحــك الفرصــة للتقديــم
بعــد وصولــك.
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˝ ماذا لو كنت ال أوافق عىل قرار إرسايل إىل دولة أخرى؟ ˝
لديــك إمكانيــة عــدم املوافقــة عــى ق ـرار إرســالك إىل دولــة دبلــن أخــرى .ويطلــق عــى
هــذا «التــاس» أو «مراجعــة».
ميكنك أيضً ا طلب تعليق النقل ملدة االلتامس أو املراجعة.
ميكنــك العثــور عــى معلومــات حــول الســلطات التــي يجــب التواصــل معهــا مــن أجــل
الطعــن يف ق ـرار يف هــذه الدولــة يف نهايــة هــذا املنشــور.
عندمــا تتلقــى قـرار النقــل الرســمي مــن الســلطات ،فيكــون لــدي  21أيــام (ثالثــة أســابيع)
لتقديــم التــاس إىل محكمــة الهجــرة .مــن املهــم جــ ًدا أن تقــوم بالطعــن (التــاس أو
مراجعــة) خــال الوقــت امل ُشــار إليــه.
لديــك  21أيــام (ثالثــة أســابيع) /أيــام لطلــب تعليــق نقلــك أثنــاء دراســة التامســك.
وســتقوم املحكمــة أو املجلــس العــديل باتخــاذ قـرار بشــأن هــذا الطلــب يف وقــت قريــب.
وإذا رفضــت طلبــك بشــأن التعليــق ،فســيتم إعالمــك باألســباب املتعلقــة بهــذا الق ـرار.
أثنــاء هــذا اإلجـراء ،يكــون لديــك حــق الحصــول عــى مســاعدة قانونيــة ومســاعدة لغوية،
عنــد الحاجــة .يقصــد باملســاعدة القانونيــة أنــه لديــك حــق توكيــل محامــي يقــوم بإعــداد
أوراقــك وميثلــك أمــام املحكمــة.
قــد تطلــب الحصــول عــى هــذه املســاعدة مجانًــا إذا كنــت ال تســتطيع تحمــل التكاليــف.
وميكــن العثــور عــى معلومــات حــول املنظــات التــي تقــدم املســاعدة القانونيــة يف نهايــة
هــذا املنشــور.
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˝ هل ميكن أن يتم احتجازي؟ ˝

قــد توجــد أســباب أخــرى وراء احتجــازك ،لكــن ،فيــا يخــص األغ ـراض الخاصــة بإج ـراء
دبلــن ،فلــن يتــم احتجــازك إال إذا افرتضــت ســلطاتنا أن هنــاك مخاطــرة كبــرة يف إمكانيــة
هربــك بســبب عــدم رغبتــك يف أن يتــم إرســالك إىل دولــة دبلــن أخــرى.

˝ ماذا يعني ذلك؟ ˝

إذا افرتضــت ســلطاتنا أنــه توجــد مخاطــرة كبــرة يف هربــك منــا  -عــى ســبيل املثــال
بســبب أنــك قمــت بالهــرب بالفعــل أو بســبب عــدم متاثلــك اللتزامــات تقديــم التقاريــر،
إىل آخــره  -فقــد يتــم وضعــك قيــد االحتجــاز يف أي وقــت أثنــاء إجـراء دبلــن .مــع العلــم
بــأن أســباب احتجــازك مذكــورة يف القانــون .وال ميكــن اســتخدام أســباب أخــرى غــر تلــك
املذكــورة يف القانــون مــن أجــل احتجــازك.
يحــق لــك اإلطــاع عــى أســباب احتجــازك كتابـةً ،باإلضافــة إىل إمكانيــات الطعــن يف أمــر
االحتجــاز .كــا لديــك حــق الحصــول عــى مســاعدة قانونيــة إذا رغبــت يف الطعــن يف أمــر
االحتجاز.
إذا تــم احتجــازك أثنــاء إجـراء دبلــن ،فسيســر اإلطــار الزمنــي لإلجـراء بالنســبة لــك عــى
النحــو التــايل:
	•ســنطلب مــن الدولــة األخــرى أن تقبــل املســؤولية خــال شــهر واحــد مــن تقديــم
طلبــك يف حــق اللجــوء.
	•يجب أن ترد الدولة التي أرسلنا إليها الطلب خالل أسبوعني من استالم طلبنا.
	•يجــب أن يتــم تنفيــذ نقلــك خــال  6أســابيع مــن قبــول الطلــب مــن قبــل الدولــة
املســؤولة .وإذا طعنــت يف قـرار النقــل ،فســيتم حســاب األســابيع الســتة مــن لحظــة
قيــام الســلطات ،أو املحكمــة ،أو املجلــس العــديل بتقريــر أن إرســالك إىل الدولــة
املســؤولة أثنــاء النظــر يف طلبــك يكتنفــه األمــان.
إذا فشــلنا يف االمتثــال للحــدود الزمنيــة إلرســال الطلــب أو لتنفيــذ نقلــك ،فســيتم إنهــاء
فــرة احتجــازك بغــرض نقلــك مبوجــب «قانــون دبلــن» .ويف هــذه الحالــة ،ســيتم تطبيــق
امل ُهــات الزمنيــة املعتــادة املذكــورة أعــاه.
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˝ مــاذا ســيحدث للمعلومــات الشــخصية التــي أقدمهــا؟ كيــف
ســأعلم أنــه لــن تتــم إســاءة اســتخدامها؟ ˝
ميكــن لســلطات دول دبلــن أن تتبــادل البيانــات التــي تقدمهــا لهــا أثنــاء إجــراء دبلــن
للغــرض الوحيــد الخــاص بتحقيــق التزاماتهــا مبوجــب قوانــن دبلــن و»النظــام األورويب
ملضاهــاة بصــات األصابــع» .لديــك حــق حاميــة جميــع التفاصيــل الشــخصية الخاصــة بــك
واملعلومــات التــي تقدمهــا عــن نفســك ،وعــن وضــع عائلتــك ،إىل آخــره طــوال إجـراء دبلــن.
مــع العلــم بأنــه ال ميكــن اســتخدام بياناتــك إال ألغ ـراض يحددهــا القانــون.
يحق لك الوصول إىل:
 بيانــات تتعلــق بــك .لديــك الحــق يف طلــب تصحيــح تلــك البيانــات ،مبــا يف ذلــك بيانــات«النظــام األورويب ملضاهــاة بصــات األصابــع» ،إذا كانــت خاطئــة ،أو طلــب حذفهــا إذا
متــت معالجتهــا بشــكل غــر قانــوين؛
 املعلومــات التــي توضــح كيفيــة طلــب تصحيــح بياناتــك ،مبــا يف ذلــك البيانــات املوجــودةيف «النظــام األورويب ملضاهــاة بصــات األصابــع» ،أو حذفهــا .ويشــمل ذلــك تفاصيــل
االتصــال بالســلطات املختصــة املســؤولة عــن إجــراء دبلــن بالنســبة لــك ،وتفاصيــل
االتصــال بالســلطات الوطنيــة لحاميــة البيانــات املســؤولة عــن التعامــل مــع الطلبــات
فيــا يخــص حاميــة البيانــات الشــخصية.
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