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ي  بصمات الأصابع والنظام الأورو�ب

لمضاهاة بصمات الأصابع

ي 
ن بشكل غ�ي قانو�ن معلومات لرعايا البلدان الثالثة أو الأشخاص عديمي الجنسية القائم�ي

( رقم 603/2013 ي ي دولة عضوة عمالً بالمادة )3(29 من قانون )التحاد الأورو�ب
�ن

AR
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   ، فقــد تســجل 
ي
ــو�ن ي إحــدى دول »دبلــن« بشــكل غــري قان

ــا �ن إذا اُكتشــف أنــك مقيًم
ــع تســمى  ــات لبصمــات الأصاب الســلطات بصمــات أصابعــك وتنقلهــا إىل قاعــدة بيان
ــك إل إىل معرفــة مــا  ــع«. ول يهــدف ذل ي لمضاهــاة بصمــات الأصاب »النظــام الأورو�ب
إذا كنــت قدمــت طلــب لجــوء مــن قبــل أم ل. ولــن يتــم الحتفــاظ ببيانــات بصمــات 
ي لمضاهــاة بصمــات الأصابــع«، ولكــن إذا  ي قاعــدة بيانــات »النظــام الأورو�ب

أصابعــك �ن
ي دولــة أخــرى، فقــد تتــم إعادتــك إىل تلــك الدولــة. 

قدمــت طلــب اللجــوء مــن قبــل �ن

ي ذلــك إذا قمــت عمــًدا بتشــويه 
إذا لــم يكــن شــكل بصمــات أصابعــك واضًحــا، بمــا �ن

ي المســتقبل. 
أصابعــك، فقــد يتــم أخــذ بصمــات أصابعــك �ن

ــا  ــة تكنولوجي ي لأنظم ــاد الأورو�ب ــة التح ــمى وكال ي تس ــاد الأورو�ب ــة بالتح ــل وكال تعم
ي لمضاهاة بصمــات الأصابع«.  المعلومــات واســعة النطاق عــى إدارة »النظــام الأورو�ب
مــع العلــم بأنــه ل يمكــن اســتخدام بياناتــك إل لأغــراض يحددهــا القانــون. وســيتلقى 
ــت  ــك. وإذا قدم ــط بيانات ــع فق ــات الأصاب ــاة بصم ي لمضاه ــ�ي الأورو�ب ــام الرئي النظ
ي المســتقبل إىل دولــة دبلــن أخــرى، فســيتم أخــذ بصمــات أصابعــك 

طلــب اللجــوء �ن
ي لمضاهــاة بصمــات الأصابــع«. ولــن تتــم مشــاركة  رســالها إىل »النظــام الأورو�ب أيًضــا لإ
ــع أي  ــع« م ــات الأصاب ــاة بصم ي لمضاه ــام الأورو�ب ي »النظ

ــا �ن ــظ به ــات المحتف البيان
ي والــدول المرتبطــة.  دولــة أو منظمــة أخــرى خــارج التحــاد الأورو�ب

تغــال، والدنمــارك، والســويد، والمملكــة  ورو�بي بكاملــه )ال�ب
أ

ويمتــد هــذا ليشــمل التحــاد ال  )1 
المتحــدة، والنمســا، واليونــان، وإســتونيا، وإيطاليــا، وأســبانيا، وألمانيــا، وأيرلنــدا، وبلجيــكا، 
ــدا،  ــا، وفنلن ــا، وســلوفاكيا، وســلوفينيا، وفرنس ــة التشــيك، وروماني ــدا، وجمهوري ــا، وبولن وبلغاري
ضافــة إىل  ص، وكرواتيــا، ولتفيــا، ولوكســمبورغ، وليتوانيــا، ومالطــا، وهنغاريــا، وهولنــدا( بالإ وقــ�ب

ويــج، وأيســلندا، وســويرسا، وليختنشــتاين( 4 دول »مرتبطــة« بقانــون دبلــن )ال�ن

ي © لعام 2014 حقوق الطبع والنرسش محفوظة لالتحاد الأورو�ب
مسموح بإعادة النسخ. وفيما يخص أي استخدام لصور الأشخاص أو إعادة نسخها، يجب طلب إذن من أصحاب 

ًة. حقوق الطبع والنرسش مبا�ش
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ي إجراء 
إجراء دبلن - معلومات لمقدمي طلبات الحصول عىل الحماية الدولية الواردة �ف

( رقم 604/2013 ي دبلن، طبًقا للمادة 4 من قانون )التحاد الأورو�ب

 »ينطبق علي إجراء
ي ذلك؟«

 دبلن – فماذا يع�ن

AR

ي لمضاهاة  ن سجل النظام الأورو�ب أم�ي
بصمات الأصابع وممثله

طة  نقاط التصال: إدارة ال�ش
)Poliisihallitus  ودائرة الهجرة 

 Maahanmuuttovirasto(

ن السجل معلومات التصال بأم�ي
+ 358 295 480  8 

 Poliisihallitus( طة إدارة ال�ش
PL 22, 0052  Helsinki

kirjaamo-poliisihallitus@poliisi.fi

Maahanmuuttovirasto )دائرة الهجرة 
PL  8, 0058  Helsinki

+358 295 4 9 600
ي هذا الشأن: 

 هاتف الخدمة �ن

معلومات التصال:

 ،+358 295 4 9 627 
الثالثاء – الخميس الساعة 0  -   

www.migri.fi

معلومات التصال بهيئة الرقابة 
الوطنية لحماية البيانات

 Tietosuojavaltuutetun toimisto
)مكتب مراقب حماية البيانات 

PL 800, 0052  Helsinki
+ 358 295 666 700

 الستعالمات بالهاتف: 
+358 295 6 6 670

ن – الخميس الساعة 9 -     الثن�ي
 والساعة 3  - 5 ، 

الجمعة الساعة 9 - 2 
tietosuoja@om.fi

www.tietosuoja.fi

ضت السلطات لدينا أنك قد قدمت  إذا اف�ت
ي دولة 

طلًبا للحصول عىل الحماية الدولية �ن
أخرى يمكن أن تكون مسؤولة عن دراسة 

طلبك، فستتلقى مزيًدا من المعلومات 
المفصلة حول الإجراء الذي ستتبعه وكيف 

يمكن أن يؤثر عليك وعىل حقوقك. 
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