إجرإء دبلن ( III Dublinإدلخول إىل الاحتاد إ ألورويب عن طريق دوةل أأخرى من الاحتاد)
•

•

إ ذإ طلبمت إللجوء يف دوةل أأخرى من الاحتاد إ ألورويب ،تبقى هذه إدلوةل مسؤوةل عن طلبمك للجوء (إن اكن هذإ
إلطلب ما زإل جاراي أأو مرفوضا)،
إن مل تكونوإ قد طلبمت إللجوء يف دوةل أأخرى ،يمت حتديد إدلوةل إملسؤوةل وذكل عن طريق مرإجعة سلسةل من
إملعايري .عىل سبيل إملثال ،قد تكون إدلوةل إملسؤوةل يه إدلوةل إليت منحتمك تأأشرية إدلخول ) (visaأأو ترصحي
إقامة  (titre de séjour).أأو إلبدل إذلي دخلمت يف الاحتاد إ ألورويب منه ،وإذلي مت تفتيشمك فيه أأوال .تنهتي
مسؤولية هذه إدلوةل خالل إثنا عرش ( )12شهرإ بعد إلعبور إلغري قانوين عرب إحلدود .ميكن إ ألخذ مبعايري أأخرى
بعني الاعتبار ،مهنا إلعمر أأو إلروإبط إلعائلية إليت قد تكون دليمك يف فرنسا ( أأنظر إىل إملوإد  7إىل  17من
إلالحئة).

3-1.كيف حتدّد إحملافظة إدلوةل إملسؤوةل عن طلب إللجوء ما
تفحص إحملافظة:
•

•

ملف نظام إملعلومات عن إلتأأشريإت  (Système d’information sur les visas (SIVللتأأكد عام إذإ
حصلمت عىل تأأشرية بدل أخر من إالحتاد إ ألورويب؛
ملف أأورودإك  Eurodacهو إمللف إذلي تُس ّجل فيه بصامت أأصابعمك إذإ أأخذت يف بدل أأخر من بالد إالحتاد
إ ألورويب  (28بدل من إالحتاد إ ألورويب و  4بدلإن رشيكة ويه :إلرنوجي وإسلندإ وسويرسإ و ْ
تاين).
ليش تِن ْ ْش ْ

مالحظة :تسجل بدلإن الاحتاد إ ألورويب بصامت إ ألصابع بشلك مهنج أأكرث فأأكرث .وإمنا ،من إملمكن أأن تكون إلبدلإن
إليت مررمت هبا جسلت بصامت أأصابعمك ابمللف بشلك غري سلمي ،أأو مل تسجلها عىل إالطالق أأصال.
ملف أأورودإك  Eurodacيسجل:
•
•

طاليب وطالبات إللجوء (فئة رمق ُ - ١حتفظ بصامت إ ألصابع ملدة  ١٠س نوإت)
إ ألشخاص إذلين مت إيقافهم عند عبور إحلدود بشلك غري قانوين (فئة رمق ُ - ٢حتفظ بصامت إ ألصابع ملدة ١٨
شهر) إ ألشخاص إذلين يقميون يف دوةل من دول الاحتاد إ ألورويب بشلك غري قانوين ينمتون إىل إلفئة رمق  .٣ميكن
أأن يمت تسجيل بصامهتم من أأجل إملقارنة ،ولكهنا ال ُحتفظ ويمت تدمريها بعد إملقارنة.

تنبيه :ميكن وضعمك حتت إجرإء دبلن معمتدإ عىل ترصحياتمك يف إلش باك إملو ّحد لطاليب إللجوء  GUDA.إحملافظة تويل
إلكثري من إالنتباه حبيث تكون شديدة إحلذر بشأأن ترصحياتمك حول رحلتمك للوصول إىل فرنسا و حول إلتأأشرية إملوجودة
عىل جوإز سفرمك يف حال كنمت قد حصلمت عىل تأأشرية .يف غالبية من إل ،GUDAيمت وضع إلشخص حتت إجرإء دبلن إذإ
مت إلعثور عىل بصامت أأصابعمك مسجةل يف  Eurodacو Visabioوليس عىل أأساس ترصحياتمك فقط.

مالحظة :تطلب منمك إحملافظة بصامت إ ألصابع عند إملوعد إ ألول -أأخذ بصامت إ ألصابع إجرإء إجباري .-إذإ رفضمت إعطاء
إلبصامت ميكن للمحافظة أأن ختضعمك لالجرإء إملع ّجل( ) (procédure accéléréeبيان رمق ). 1-2إن رفضت إحملافظة أأن
تسجل طلبمك فهذإ إ ألمر غري قانوين .من إملمكن تقدمي إس تئناف إىل إحملمكة إالدإرية لرفض تسجيل طلب إللجوء مبساعدة
مجعية أأو حمام.
3-2.إجرإء دبلن
إذإ ثبت أأنمك مررمت ببدل أأخر يف إالحتاد إ ألورويب ،فانمك س تخضعون الجرإء دبلن وس ّ
يعني لمك إس تجوإب فردي .وجيب
عىل إحملافظة أأن تقوم بتسلميمك تقرير مكتوب عن هذإ الاس تجوإب .كام جيب عىل إحملافظة أأن تسلممك كرإس إملعلومات
حول إجرإء دبلن وبلغة تفهموهنا :كرإسة عن أأخذ بصمة إ ألصابع( كرإسة ) Aوكرإسة عن إجرإء دبلن( كرإسة) Bوكرإسة
عنEurodac.
حىت وإن مل تكن فرنسا يه إدلوةل إملسؤوةل عىل طلب إللجوء ،يبقى ابماكهنا درإسة ملفمك وإلنظر يف طلبمك لللجوء (مادة
 :١٧بنود تقديرية) .ولهذإ إلغرض ،جيب تقدمي لك إملعلومات وإمللفات إملفيدة إىل إحملافظة من شأأهنا أأن تدفع فرنسا للنظر
يف طلبمك إللجوء وذكل كام ييل:
•
•
•

إصدإر ترصحي إقامة أأو تأأشرية من إدلوةل إلفرنس ية يف إملايض؛
وجود أأفرإد من عائلتمك يف فرنسا و يف وضع قانوين أأو أأهنم طالبوإ جلوء أأو أأهنم يمتتعون ابمحلاية؛
سوء إملعامةل يف دوةل من إالحتاد إ ألورويب إليت يريدون إحالتمك إلهيا.

مالحظة :إذإ كنمت قد قدّممت هذه إملعلومات خالل الاس تجوإب ،فننصحمك أأن تبادروإ ابرسالها أأيضا إىل إحملافظة عرب إلربيد
بوإسطة رساةل مضمونة إلوصول مع وصل إثبات الاس تالم .هكذإ سيتوفر دليمك ،دليل لاليدإع(دليل عىل الارسال) ويف
حاةل طلب إلطعن ضد قرإر إخلضوع الجرإء دبلن ،ميكن للمحايم أأو إمجلعية أأن تس تخدمه لصاحلك.
3-3.إملوإعيد
عىل فرنسا وعىل إدلوةل إملعلنة كسؤوةل إحرتإم موإعيد معينة أأثناء إجرإء دبلن( مدة لالتصال ابدلوةل إملسؤوةل ومدة حىت
جوإب هذه إدلوةل).
تنبيه  :إذإ مررمت عىل مركز إلس تقبال إلفحص يف إحلاالت) ، (CAESمفن إملمكن أأن يمت أأخذ بصمة أأصابعمك ألول مرة.
من إملهم جدإ إحلفاظ عىل إثبات هذه إملعامةل ( أأخذ بصامتمك) ،ألهنا تشري إىل بدإية مدتمك يف إطار إجرإء دبلن .يف عدم
توإجد هذإ إالثبات ،قد تقرر إحملافظة أأن تبد أأ هذه إملدة جمددإ (أأي بدء إجرإءإت دبلن من إلصفر) وذكل بعد نقلمك إجتاه
مركز إيوإء أخر )… (Chum, CAOيف قسم أخر.
إملدة إملهمة إليت عليمك أأن تتذكروهنا من أأجل تقدمي إلطلب عند إل OFPRAيه  6أأشهر .يف حال مل يمت نقلمك يف غضون
حصلت فيه عىل موإفقة إلبدل إذلي ّمت إالتصال به ،فا ّن فرنسا تصبح مسؤوةل عن
س تة  6أأشهر من اترخي إليوم إذلي ّ

طلب إللجوء .إ ّن مدة  6أأشهر تتوقف عند إلطعن ضد قرإر إلنقل (إلرتحيل) .فف حال رفض إلطعن ،تبد أأ جمددإ مدة إل
 6أأشهر إبتدإء من اترخي قرإر إلرفض ( أأنظر إىل  5-3الاس تئناف ضد قرإر إلنقل).
تنبيه :ي ّمت زايدة هذه إملدة إىل مثانية عرش  18شهر إذإ ُأعلن أأن ّك يف حاةل «هروب» ،أأي مل تظهر يف موعد من إملوإعيد
إحملددة مع إحملافظة ،أأو مع إل ،Ofiiأأو مع إلرشطة ،أأو يف إملطار.
زإد مؤخرإ عدد إالعالن ابحلاةل "هروب" ،وذكل يأأيت بعد تقدمي طلب إللجوء مبارشة .وذكل ألن إحملافظات زإدت إصدإر
إقامات جربية ،جترب طاليب إللجوء أأن يظهروإ يف قسم إلرشطة إلعديد من إملرإت .كام تتعمد إدلعوإت بطريقة خميفة ("إملوعد
يف مكتب إلرتحيل ،إلرجاء إجملئ ابحلقيبة ،إملوعد يف ماكتب رشطة إحلدود من أأجل تنفيذ إالجرإء إذلي خيص بمك") وإعدإد
موإعيد أأخرى( دعوة إلOfiiمن إجل إقرتإح مساعدة للنقل).
إن مت وضعمك يف حاةل "إلهروب" ،جيب عليمك أأن تتصلوإ مبحام أأو مجعية ،فهناك إماكنية الاسئناف/إلطعن عند إحملمكة
إالدإرية من أأجل الاعرتإض عىل هذإ إلوضع( أأنظر إىل مذكرة إلفقه إليت أأصدرهتا إجليس يت وإىل إلامنذج إلقانونية الجرإءإت
إلطوإرئ).
يف حال مت وضعمك حتت حاةل "إلهروب" ومل تعرتضو عىل هذإ إلوضع ،أأو إذإ رفضت إحملمكة إعرتإضمك ،فعليمك الانتظار
ملدة  18شهر قبل أأن تقدمو طلبا جديدإ للجوء يف فرنسا .كام ستتوقف إل Ofiiعن توفريمك مبنحة (إملساعدة إملالية) إل
ADA.فامي خيص إاليوإء فيختلف إلوضع حسب إملركز إذلي تفميون فيه .فقد حياول إلبعض أأن حيفظ عىل إقامتمك معهم
أأطول وقت ممكن ،بيامن إلخر ال يرتدد من طردمك خارج إملركز.
3-4.إنعاكسات طلبمك للجوء.
يف غضون إجرإء دبلن:
•
•

•

ال ميكنمك تقدمي طلب إللجوء يف فرنسا .تقدم لمك إحملافظة شهادة طلب جلوء خاصة «إجرإء دبلن»؛
تمتتّعون بنفس إحلقوق إليت يمتتع هبا طالبوإ إللجوء إلخرون (منحة طالب إللجوء ،إلوقاية من إ ألمرإض ،تعلمي
إ ألطفال )...ولكنك ال ميكنك إحلصول عىل ماكن مبركز إاليوإء لطاليب إللجوء) ، (CADAبل هناك مرإكز أأخرى
مبركز أخر( بيان رمق ).٢-٢
ميكن أأن تكون حتت إالقامة إجلربية (ملدة س تة أأشهر  6أأشهر قابةل للتجديد مرة وإحدة) خالل اكمل مدة إالجرإء
وميكن كذكل إحالتك إىل مركز الاحتجاز لي ّمت فامي بعد إعادتك إىل إدلوةل إملسؤوةل عن طلب إللجوء إخلاص بك.
إالحاةل إىل مرإكز الاحتجاز تزإيدت وذكل بعد إصدإر قانون  ٢٠أذإر/مارس  ٢٠١٨وإذلي يرشع الاحتجاز
ملعظم إ ألشخاص إذلين مه حتت إجرإءإت "دبلن"  ،معتربين أأن هناك دإمئ ًا "خطر كبري يف إلهروب".

3-5.الاس تئناف ضد قرإر إلنقل

وعند موإفقة إدلوةل إملسؤوةل  ،ي ّمت إالبالغ بقرإر إلرتحيل( صفحة رمق  ،1صفحة رمق  ،2صفحة رمق ) . 3وميكنك أأن تعرتض
عىل هذإ إلقرإر أأمام إحملمكة إالدإرية (إس تئناف لوقف إلقرإر).
إنتهبوإ ابملوإعيد :فاملطالبة مبساعدة قانونية لتؤثر عىل إملوإعيد:
•

•

جيب عليمك الاس تدعاء للمحمكة إالدإرية خالل س بعة  7أأايم (وبعد ذكل تعلن إحملمكة قرإرها خالل مخسة عرش
 15يوم).
إذإ ّمت وضعمك يف مركز إالحتجاز أأو حتت إالقامة إجلربية :جيب عليمك الاس تدعاء للمحمكة يف غضون أأربعة
وعرشون  24ساعة بعد إس تالمك قرإر إلنقل.

فالنقل (إلرتحيل) ال ينفّذ قبل هذه إملدة وال قبل أأن يصدر إلقايض إلقرإر.
الاس تئناف ضد قرإر إلنقل هل جانب إشاكيل ،للسبب إلتايل :إن مقمت ابالس تئناف ،س تحسب بدإية مدة إلرتحيل (ويه
 6أأشهر) من يوم إصدإر إلقرإر إلهنايئ للمحمكة (إحملمكة إالدإرية أأو حممكة الاس تئناف)  ،وليس من اترخي جوإب إدلوةل
إملسؤوةل كام هو إحلال يف حاةل عدم الاس تئناف .إ ألمر إذلي جيعل إعادة مدة إلرتجيل "إىل صفر" ،بدإية من يوم إصدإر
قرإر إحملمكة .فعليمك الانتباه :إن متت إعالن إلقرإر يف أأوإخر إملدة (مثال أخر إلشهر إلرإبع أأو إخلامس من مدة الاجرإءإت
أأي إل 6أأشهر) فتمتتع فرنسا مبدة  6أأشهر جديدة لتقوم برتحيلمك.
إذإ لغى إلقايض قرإر إلنقل عىل أأساس عدم إحرتإم إلرشوط (سوء شلك إالجرإء) ،فميكن للمحافظ أأن يعيد إصدإر قرإر
إلنقل وحيرتم إلرشوط إملطلوبة ليك يُعترب أأن إالجرإء سلمي .يف هذه إحلاةل ،من إملفضل عدم إلتورط بأأي إجرإء والانتظار
حىت إنهتاء مدة إل 6أأشهر ،وبعد ذكل ميكنمك إلعودة إىل إحملافظة.
إذإ إعرتضت عىل قرإر إلنقل ننصحمك أأن تبلغوإ بسوء معامةل إدلوةل إليت يريدون ترحيلمك إلهيا ،أأو سوء ظروف إس تقبال
إلالجئني بذكل إلبدل (فشل إدلوةل) .تعترب هاتني إحلجتني هممتني عند الاعرتإض عىل إلنقل(إلرتحيل).
3-6.الاس تئناف ضد قرإر إلوضع يف إالقامة إجلربية
إن كنمت حتت إالقامة إجلبرية ،جيب عليمك يف أأغلبية إحلاالت إذلهاب إىل قسم إلرشطة ،مرتني يف إ ألس بوع أأو أأكرث ،من
أأجل إلتوقيع يف إلسجل.
إذإ أأردت أأن تعرف إن اكنت إذإ اكنت دعوة من هذه إدلعوإت خطرية ابلنس بة إليك ،ننصحك أأن تستشري مجعية قبل
أأن تأأخذ إلقرإر .فعدم إذلهاب دليه إنعاكسات خطرية أأيضا ،مهنا متديد مدة إلرتحيل إىل مثانية عرش  18أأشهر بدون أأي
حقوق طوإل هذه إلفرتة حىت يمت طلب إللجوء يف فرنسا .فيمت إعادة إلنظر يف حقوقك مرة أأخرى.
الاس تئناف ضد قرإر إلوضع يف إالقامة إجلربية دليه نفس إنعاكسات مثل الاس تئناف ضد قرإر إلنقل.

تنبيه :قد خيتلف تطبيق إجرإء دبلن إلكثري حسب إحلاالت .إملامرسات يف إحملافظات تتحول برسعة وذكل بسبب إرإدة
وإحضة من نقل إملزيد من إ ألشخاص أأو إعالهنم بأأهنم "هاربني".
عليمك إختاذ قرإرإت عند لك تكل إملرإحل (إس تئناف ،دعوإت) .وقد ختتلف إنعاكسات هذه إلقرإرإت ومس توى خطورهتا
حسب إحملافظة (إعتقال ،إعالن ابلهروب ).
ميكنمك إلنظر إىل إملامرسات إخملتلفة يف حمافظات إيل دو فرإنس: www.lacimade.org/dublin-etat-des-lieux-
et-conseils-pratiques-en-ile-de-france/
حصلت فيه عىل موإفقة إلبدل إذلي ّمت إالتصال به،
هام :يف حال مل يمت نقلمك يف غضون س تة  6أأشهر من اترخي إليوم إذلي ّ
(و أأنمك لس مت معلن عيل كـ"هارب") إفا ّن فرنسا تصبح مسؤوةل عن طلب إللجوء إخلاص بك .ميكنك أأن ترجع من جديد
إىل هيئة الاس تقبال ) (SPADAأأو إىل إحملافظة ،حسب إ ألقالمي (يف منطقة ابريس ،ميكنك إذلهاب إملبارش إىل
إل SPADAبدون إحلاجة الس تخدإم رمق إل Ofii.ميكنك إستشارة إمجلعيات.
3-7.عودة إ ألشخاص إذلين مت نقلهم إىل فرنسا
يف حاةل عودتمك إىل فرنسا بعد ترحيلمك إىل دوةل أأخرى من الاحتاد إ ألورويب ،ميكن أأن:
•

•

•

•

ترفض إحملافظة أأن تسجل طلبك إللجوء من جديد .يف هذه إحلاةل ،إلرجاء إالتصال جبمعية من أأجل إطالق
إجرإء إلطعن ضد هذه إلرفض.
إحملافظة تقبل تسجيل طلبمك ولكهنا تضعمك حتت إجرإء دبلن ،وتبد أأ إملعامةل جمددإ .يبدو أأن تُشجع إحملافظات
جتاه هذإ الاختيار .من إملمكن أأن تظهر للمحافظة أأنك كنت ملزتم مبغادرة إلبدل إذلي مت نقكل إليه ،أأو رشح أأن
إلسلطات هناك أأجربتك أأن تعود إىل فرنسا .من إملفيد أأيضً ا تقدمي دالئل عىل أأن دليك روإبط يف فرنسا قد تؤثر
مصحواب بشخص يتلكم إلفرنس ية جيدً إ ،ميكنه رشح إلوضع.
عىل قرإر إحملافظة .أأثناء هذه إملرحةل ،حاول أأن تكون
ً
إحرص عىل الاحتفاظ بنسخة من إلزتإمك مبغادرة إ ألرإيض ،ألهنا ميكن أأن تؤخاذ بعني الاعتبار يف قرإرحملافظات.
تس ّجل إحملافظة طلب إللجوء إخلاص بك ولكن حتت إالجرإء إملعجل بسبب "إالفشال يف إجرإء "دبلن" .يف
هذه إحلاةل ،عليك إالتصال جبمعية لبدء إجرإء إلتقايض إذإ اكنت إل Ofiiقد رفضت كل(  ADAإملساعدة
إملالية) الحقا.
أأخريإ ،يف أأفضل إحلاالت ،ميكن أأن إحملافظة تسجل طلب إللجوء إخلاص بك حتت إالجرإء إلعادي وتسمل كل
ملفOfpra.

