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 ماذا تعني وكيف تسير؟ -إجراءات دبلن 

يحدد إجراء دبلن الدولة المسؤولة عن تقييم طلب لجوءك وإصدار القرار فيه )"الدولة المسؤولة"(. فقط عندما يتم تحديد هذه الدولة 

 .مع تفاصيل طلب لجوءكالمسؤولة ، ستتعامل سلطاتها 

 .إلى الدولة المسؤولة -من الممكن ، بموجب إجراء دبلن ، أن يتم نقلك/نقلِك من سلوفاكيا إلى دولة أخرى 

بهدف تحديد الدولة المسؤولة ، ستجرى لك مقابلة مع مكتب الهجرة. يتعين عليك خالل المقابلة تقديم جميع المعلومات المهمة 

راد من عائلتك في إحدى دول االتحاد األوروبي، اإلقامة السابقة في إحدى دول االتحاد األوروبي ، طلب الجراءات دبلن )إقامة أف

لجوء سابق في إحدى دول االتحاد األوروبي ، وما إلى ذلك(. إذا كان ذلك ممكنًا ، قم بتزويد مكتب الهجرة بالوثائق ذات الصلة. )مزيد 

 (للمقابلة" "التحضيرمن المعلومات حول المقابلة من 

 كيف يتم تحديد " الدولة المسؤولة "؟

 :معايير تحديد الدولة المسؤولة لها ترتيبها الُملزم

سنة( الحماية الدولية في دولة أخرى عضو* أو هو طالب/ طالبة  18. تم منح أحد أفراد عائلتك )الزوج/الزوجة ، الطفل حتى سن 1

 .لجوء في تلك الدولة

مع فرد العائلة هذا ، فيجب عليك إبالغ مكتب الهجرة بذلك في أقرب وقت ممكن. و في نفس الوقت يجب عليكما إذا كنت تريد لم الشمل 

 أنت و فرد عائلتك أن توافقا خطياً على لم الشمل و أن تبلغا مكتب الهجرة بهذه الموافقة.

 . تم منحك تأشيرة أو تصريح إقامة في دولة أخرى عضو.2

 .في دولة أخرى عضو. تم أخذ بصمات أصابعك 3

 . يوجد دليل على أنك كنت موجودًا أو أنك عبرت دولة أخرى عضو، حتى لو لم يتم أخذ بصمات أصابعك هناك.4

 

 إجراءات دبلن في حالة األشخاص الُمعالين

، بشرط استيفاء جميع  باإلضافة إلى المعايير المذكورة أعاله ، قد يتم لم شملك/شملِك مع والدتك أو أبوك أو أختك أو أخيك أو طفلك

 :هذه الشروط

 هؤالء األشخاص مقيمون بشكل قانوني في دولة أخرى عضو،  •

أحدكم مرأة حامل، أو لدى أحدكم طفل حديث الوالدة ، أو أنه يعاني/تعاني من مرض خطير، أو يعاني/تعاني من إعاقة   •

 صحية شديدة ، أو هو شخص طاعن في السن،

 تمد كلياً على مساعدة الشخص الثاني، وذلك الشخص قادر على تقديم الرعاية الالزمة،أحدكم/إحداكم يعتمد/تع  •

 روابطكم العائلية كانت قائمة من بلد المنشأ.  •

 يجب عليكما أنت و فرد عائلتك أن توافقا خطياً على لم الشمل و أن تبلغا مكتب الهجرة بهذه الموافقة في أقرب وقت ممكن.

 

دولة غير سلوفاكيا هي" الدولة المسؤولة" ، يرسل مكتب الهجرة إلى ذلك البلد طلبًا لتسلم المسؤولية عن طلب في حالة تحديد أن 

 :لجوءكم في غضون مهلة زمنية
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)تحسب المهلة الزمنية اعتباراً من لحظة تلقي سلوفاكيا  شهرين إذا كان تحديد المسؤولية على أساس بصمات أصابعك  •

 أصابعك في بلد آخر(معلومات حول بصمات 

 (.اللجوء  )تحسب المهلة الزمنية اعتباراً من تقديم طلب معيار آخرثالثة أشهر إذا تم تحديد المسؤولية على أساس   •

التي أرسلت لها سلوفاكيا طلب تسلم المسؤولية يتحمل المسؤولية عن طلب لجوءك ، سيتم تحويلك إلى هذه الدولة الدولة إذا كانت 

إذا غادرت طواعية مخيم اللجوء أو إذا تقاعست عن عمد في إبالغ مكتب الهجرة بمقر سكنك ، فسوف أشهر.  6المسؤولة في غضون 

 شهًرا. 18يتم تمديد فترة تحويلك إلى 

مكتب الهجرة بتحويلك إلى دولة أخرى، فبإمكانك رفع دعوى إدارية إلى المحكمة ضد هذا القرار. عدم موافقتكم على قرار  في حال

يوم، اعتباراً من تاريخ استالمك أو استالم ممثلك/ممثلتك القانونية قرار مكتب  20يجب عليك رفع الدعوى اإلدارية في مهلة أقصاها 

طلباً للمحكمة بخصوص تأجيل تحويلك)إلى الدولة األخرى(  لحين صدور قرار المحكمة في دعواك  الهجرة. كما يمكنك أن ترسل

 اإلدارية.

( ، جمهورية التشيك CY( ، قبرص )HR( ، كرواتيا )BG( ، بلغاريا )BE( ، بلجيكا )AT*الدول األعضاء في الئحة دبلن: النمسا )

(CZ( الدنمارك ، )DK(إستونيا ،)ET(فنلندة ،)FI(فرنسا ،)FR( ألمانيا ،)DE( اليونان ،)EL( المجر ،)HU( ايرلندا ،)IE ،)

(، رومانيا PT(، البرتغال )PL(، بولندا )NL(، هولندا )MT(، مالطا )LU(، لوكسمبورغ )LT(، التفيا )LT(، ليتوانيا )ITإيطاليا )

(RO( سلوفاكيا ،)SK( سلوفينيا،)SI( أسبانيا ،)ES( السويد ،)SEالمملكة ،) ( المتحدةUK( النرويج ،)NO( أيسلندا ،)IS ،)

 (.LI( وليختنشتاين )CHسويسرا )

 

 

 


