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الثالثة الئحة دبلن  

 

 

فحص طلبات الحماية الدولية من إجراءات اللجوء وى الوصول المباشر ال ضمانهو دبلن الثالثةالئحةالهدف من 

. عن فحص طلب الحماية الدوليةؤولة ضو المسالع –تحدد الدولة الالئحة. عضو فى أوروباال –دولة ال  

كالتالى : الهرمي هيترتيب فى تحديد المسؤولية حسب ال ةستخدملمالمعايير ا  

 الروابط العائلية. 

  عضو –أو تصريح إقامة فى دولة  -فيزا  -على تأشيرة دخول  مؤخًراالحصول. 

  ةغير قانونيبى بصورة قانونية أو دخل اإلتحاد األوروقد اللجوء ما إذا كان مقدم/ة طلب 

 الثالثةالئحة دبلن  يما ه

 المسؤولة عن فحص طلبك .  ةالدوالألوروبيتحدد دبلن الثالثة الئحة 

عشر  أربعة كذلكبصمات أفراد عائلتك الذين تزيد أعمارهم عنو حماية دولية ستؤخذ بصماتكدما تقدم طلب عن

تهدف  التىو EURODACاألوروبية المركزية البيانات بع فى قاعدةألصاصمات اإدخال ب. سيتم  ( عاما14)

 .الثالثةإلى التنفيذ الفعال لالئحة دبلن 

 ،فرنسا ،بلغاريا ،ابلجيك ،النمسا( 27هى دول اإلتحاد األوروبى ال  الثالثةالدول التى تقوم بتطبيق الئحة دبلن 

 ،مالطا ،ورجبملوكس ،التفيا ،ليتوانيا ،قبرص،كرواتيا،إيطاليا ،إسبانيا ،إيرلندا ،إستونيا ،ناناليو ،الدنمارك ،ألمانيا

ول د 4ة إلى ضافباإلفنلندا( ،التشيك ،السويد ،نياسلوفي ،سلوفاكيا،رومانيا ،البرتغال ،بولندا ،المجر،هولندا

 .(النرويج ،ليختينشتاين ،إيسلندا ،سويسرا)متعاونة

اية التى تم ملتزمة فقط بطلبات الرعمازالت  - -BREXIT خروجها من االتحاد األوروبيالمتحدة بعدالمملكة 

 طلبات رعاية جديدة للمملكة المتحدة   رسالإ. لم يعد فى اإلمكان31/12/2020 تقديمها حتى

 نسانية اإلسباب األو  التبعية –أسرة فى دولة عضو أخرى 

 (الجدة،الجد،الخالة،الخال،العمة،العم،األخت،األخ،أحدالوالدين)أحد أفراد أسرتك لو أنك قاصر غير مصحوب و

في  إذا كان ذلكفهذة الدولة هى المسؤولة عن فحص طلبك  3موجود بصورة قانونية فى إحدى دول دبلن 

 .مصلحتك

 .وكيلك  والتي يتم ملؤها من قبلالصفحة  أسفلالنماذج الموجودة فى على أساس مصلحتكيتم تقييم 

سيتم فحص  3قانونية فى دولة من دول دبلن  ال يوجد أحد من أفراد أسرتك بصورةلو أنك قاصر غير مصحوب و

 .طلبك فى اليونان

صرف دولية بكمستحق للحماية ال المذكورة أعالهول داللو انك بالغ و أحد أفراد أسرتك موجود فى دولة من 

ن ألو  طلبك المسؤولة عن فحص ين تلك الدولة هإالنظر عن أن الروابط موجودة بصورة مسبقة من بلدك  ف

 .ن فى ذلكاالطرفين يرغب
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 هذكورة أعالالمل بروابط مسبقة فى بلدك موجود فى إحدى الدو هلو أنك بالغ و أحد أفراد أسرتك و الذى ترتبط ب

 إذا رغب الطرفان في ذلك.ص طلبكالمسؤولة عن فح يالدولة ه تلككطالب لجوء فإن 

 تعتبر فرد من أفراد العائلة لو :

  ن أ ةطيشر) من خالل عالقة حرة ها/هالذى ترتبط معالحياة شريكة/  الحياة شريكالزوج / الزوجة أو

 املون بهايتع قة التىيكون القانون فى الدولة العضو يتعاملون مع األفراد الغير متزوجين بنفس الطري

 .  ي دول العالم الثالث(نون مواطنن التزاما بقامع المتزوجي

  بنيهم، تأو تم  سواء ُولدوا في إطار الزواج أو خارجه, ينجوأن يكونوا غير متز ةطيشرالقّصر )أوالدك

 ي(كما ينص القانون الوطن

  تمد تعوالسن  في شديدةأوالتقدمإعاقة أو خطيرمرض أو والدة حديثةالحمل أوبسبب  وأنك بالغ / بالغة لو

أن ء األعضا لدوليجوز لبصورة قانونية فى دولة عضو، المقيميناألخ أو الوالد  أومساعدة اإلبن على 

أن  هكنيمالمعيل إن الشخص و،أن تكون الروابط العائلية موجودة بالفعل من بلدك طبشر شملكتلم 

. ةعن رغبتهم بصورة كتابي نواألشخاص المعني بعرأن يُ  شريطةيحصل على الرعاية المناسبة 

بصورة  ونقيمالم انالوالد وةأواألخ اءأوبنعلى أن يكون األوينطبق األمر نفسه على الحالة العكسية 

 .على مساعدتك ونقانونية يعتمد

 

رى ضو أخعيجوز لليونان، في أي وقت قبل اتخاذ قرار أول بشأن الموضوع، أن تقدم طلبا إلى دولة 

ريطة شفية، إلعادتك إلى أي شخص تربطك به عالقة، ألسباب إنسانية، وال سيما ألسباب أسرية أو ثقا

 ن عن موافقتهم بصورة كتابية.وأن يعرب األشخاص المعني

 . طلب لجوء سابق -إقامة سابقة فى دولة عضو  -ير قانونى دخول غ -فيزا  -ريح إقامة تص

ن فحص الدولة المسؤولة عفإن (عامينيلمدة تقل عن نتهمي أو سار)حاصل على تصريح إقامة إذا كنت 

 الدولة التى أصدرت إذن اإلقامة . يه الثالثةطلبك للحماية الدولية بمقتضى الئحة دبلن 

لمسؤولة عن افإن الدولة  (أشهر 6منتهيةلمدة تقل عن أو  )صالحة-فيزا  -حاصل عى تأشيرة دخول إذا كنت 

 . ولالدولة التى أصدرت تأشيرة الدخيه الثالثةبمقتضى الئحة دبلن فحص طلبك للحماية الدولية 

 اية وفقلدولا تصريح إقامة أو تأشيرة فإن الدولة المسؤولة عن فحص طلبك للحمايةإذا كان لديك أكثر من 

 .تاريخ إنتهائهماعلى  عتمدستالثالثة لالئحة دبلن 

ولة عن المسؤ يالدولة ه تلكف أخرى دولة عضو يأبصورة غير قانونية دخلت  ،قبل دخولك اليونانإذا 

نقضي ت. أراضي الدول األعضاء في غضون ذلكريطة أال تكون قد غادرت ش ،فحص طلبك للحماية الدولية

 تاريخ الدخول الغير قانوني. شهرا من 12هذه المسؤولية بعد 

المسؤولة  يهالدولة  تلكفإن  ،قبل تقديم طلبكاشهر متواصلة  5لمدة أخرى عضو  -مقيم فى دولة إذا كنت 

 طلبك  للحماية الدولية . عن فحص 

حماية ولة عن فحص طلبك للالمسؤ يالدولة ه تلكتتطلب تأشيرة دخول فإن عضو ال  -دولة  تلإذا دخ

 .الدولية

ن عولة لمسؤالدولة هى ا تلكفأن  ،تابع لدولة عضودولية فى مطار  رقمت بتقديم طلب فى منطقة عبوإذا 

 .فحص طلبك للحماية الدولية

 ن فحصعالمسؤولة  يالدولة ه هبالفعل  طلب حماية دولية فى دولة عضو أخرى فإن هذإذاكنت قد قدمت 

بك لم حال أن طل يأشهر و ف 3لمدة تزيد عن ،شريطة أال تكون قد غادرت أراضي الدول األعضاء طلبك

 . ةالدول هيرفض بصورة نهائية و لم يتم إستكمال جميع اإلجراءات الالزمة فى هذ
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اهإنتب  

. ي اليونانمن المعايير السابقة فإن الدولة المسؤولة عن فحص طلبك ه يلم ينطبق عليك أ ذاإ  

طلبكالمسؤولة عن فحص  يه 3دولة أخرى من دول دبلن  في حال أن  

ووافقت على  طلبك إذا كانتدولة عضو أخرى هى المسؤولة، إستنادا إلى المعايير المذكورة أعاله عن دراسة

 خرىاألدولة النتقل إلى تسول ولكونة غير مقب هفى اليونان سيتم رفض هى قمت بعملفإن الطلب الذ فحصه

.أشهر من تاريخ القبول 6 يغضونف  

. يجب أن تقوم بتقديم اإلستئناف فى مكتب هيئة اإلستئناف إلى هذا القرار لك الحق فى عمل إستئناف لدى اإستناد

فى القرار الذى المهلة الزمنية المذكورة  يغضوناللجوء اإلقليمى أو وحدة اللجوء المستقلة التى أصدرت القرار ف

. قمت بإستالمة  

 

 

 معلومات هامة 

:ائرة اللجوء بما يلىيجب إخطار د الدوليةة طلب الحماي للمعايير السابقة عندما تقوم بتقديمبهدف التطبيق الفعال   

 .األعضاء األخرى -إلحدى الدول  -فيزا -لديك تأشيرة قنصلية  إذا كانت .1

 .عضو أخرى-لديك تصريح إقامة دولة  إذا كان .2

 .عضو -إلى اليونان عن طريق دولة  بصورة غير قانونية لو دخلت .3

 كم المدة عضو قبل قدومك إلى اليونان و-لو أقمت بصورة غير قانونية فى دولة  .4

 . قانونية ةصف يمن أفراد أسرتك يقيم فى دولة عضو تحت أ الو أن أحد .5

ء ريح اللجوو تص بطاقة اللجوء)تقديم البيانات الثبوتية التى لديك إعطاء جميع المعلومات الالزمة و يجب عليك

ئق تثبت وثا أو تأشيرة دخول أو مستند يأسرتك و المستندات الخاصة بحالتك العائلية أو أو بأفراد الخاص بك 

 الخ.( ،أو عقود إيجارإيصاالت الفنادق  أووجودك فى الدولة األخرى مثل تذاكر السفر 

 

 

 

 

 التواصل مع وحدة دبلن الوطنية 

.اإلتصال بوحدة دبلن الوطنية للحصول على المزيد من المعلومات يرجى  

 (اهرظ 12إلىاصباح10الساعة من)مواعيد اإلتصال  2131629157على التليفون   ااإلتصال يوميبإمكانك 

لجوء بطاقة ال ور فىمعرفة رقم قضية اللجوء المذك اإلنجليزية فقط و يجب عليكنية والتواصل باللغة اليونا مكنكي

 التالي على العنوان يإيضا إرسالبريد إلكترون بإمكانك. 

as.dpt.ndu@migration.gov.gr 

م قضية اللجوء عنوان الموضوع يجب ذكر رقيشريط فاإلنجليزية وباللغة اليونانية أو ب يجب أن يكون البريد 

إرفاقها . عليك التى يجبو المكتوب فى بطاقتك  

ر الغير مصحوبين القصوى لحاالت دبلن للقص   مصلحةتقييم ال  

as.dpt.ndu@migration.gov.gr
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.ر الغير مصحوبينجديدة لخدمة إحتياجات طلبات لم الشمل للقصّ  ةأدا  

 الشمل فى ات لمالقصوى للقاصر بهدف تسهيل طلب مصلحةلقد أنشأت الوحدة الوطنية لدبلن أداة جديدة لتقييم ال

 2013/604إطار الئحة دبلن 

 رات القصّ م طلباألخرى أثناء تقيي هو تجميع كل المعلومات التى تطلبها الدول األعضاء ةدااأل الهدف من هذه

و قد أخذت وحدة  ةداإنشاء هذه األ في  EASO وUNICEF و، UNHCRقد ساهمت الغير مصحوبين . و

 .كوميةحير غظمات دبلن الوطنيةفى إعتبارها األدوات الموجودة بالفعل و كذلك التقارير التى تستخدم من من

كذلك وPDFو WORDعلى   CHECKLISTالقصوى الخاص بوحدة دبلن و المصلحةلتحميل نموذج 

 زيارة الموقع يرجى ماتيالتعل

https://migration.gov.gr/en/gas/diadikasies/doyvlino-iii/ 

 التواصل مع وحدة دبلن على  لمزيد من المعلومات الرجاء

gov.migration@ndu.dpt.as 

 معلومات : 

 وحدة دبلن الوطنية 

198 196عنوان : شارع ثيفون   

18233مبنى كيرانى الطابق الثانى    

ظهراً(  12:00صباحاً حت  10:00(  )من ساعة 0030)   213 -1629157هاتف:   

gov.migration@ndu.dpt.as 
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