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األطفال الطالبون لحامية
دولية
معلومات لألطفال غري املصحوبني بذويهم املقدمني لطلبات
الحصول عىل الحامية الدولية عمالً باملادة  4من قانون (االتحاد
األورويب) رقم 604/2013
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قمنــا بإعطائــك هــذا املنشــور ألنــك أعربــت عــن حاجتــك يف الحصــول عــى حاميــة وألنــك
أخربتنــا أنــك ســنك أقــل مــن  18عا ًمــا .يتــم اعتبــارك طف ـاً ،إذا كان ســنك أقــل مــن 18
عا ًمــا .كــا ستســمع الســلطات تشــر إليــك باللفــظ «قــارص» ،وهــذا املصطلــح يعطــي
املعنــى ذاتــه الــذي تــدل عليــه كلمــة «طفــل» .ميثــل «الســلطات» األشــخاص املســؤولون
عــن اتخــاذ ق ـرار بشــأن طلبــك للحاميــة.
إذا طلبــت الحصــول عــى حاميــة هنــا بســبب خوفــك يف دولتــك األصليــة ،فإننــا نطلــق
عــى هــذا «طلــب اللجــوء» .حيــث يكــون امللجــأ مكانًــا يوفــر حاميــة وأمانًــا.
عنــد تقديــم طلــب رســمي للســلطات تطلــب فيــه اللجــوء ،فــإن القانــون يطلــق عــى
هــذا «تقديــم طلــب أو طلــب الحاميــة الدوليــة» .ويطلــق عــى الشــخص الــذي يطلــب
الحاميــة «مقــدم الطلــب» .كــا ستســمع أحيانًــا أشــخاص يطلقــون عليــك «طالــب لجوء».
يجــب أن تكــون مصحوبًــا بوالديــك ،ولكــن إذا مل يكونــوا معــك أو إذا انفصلــت عنهــم يف
رصا غــر مصحــوب».
الطريــق ،فإنــك تعتــر «قــا ً
ويف هــذه الحالــة ،ســنوفر لــك «ممثـاً» ،وهــو شــخص بالــغ سيســاعدك أثنــاء ســر اإلجراء.
وســيقوم هــذا املمثــل أو هــذه املمثلــة مبســاعدتك يف تقديــم طلبــك وميكــن أن يصطحبــك
عندمــا يلزمــك التحــدث إىل الســلطات .وميكنــك التحــدث عــن مشــاكلك ومخاوفــك مــع
املمثــل الخــاص بــك .إن ممثلــك موجــود لضــان أن مصالحــك ال ُعليــا مبثابــة اهتــام
رئيــي ،مبعنــى أن احتياجاتــك ،وأمانــك ،ورفاهيتــك ،والتنميــة االجتامعيــة وآراءك يتــم
أخذهــا يف الحســبان .وســيتحمل «ممثلــك» مســؤولية احتــاالت مل شــمل العائلــة.

إذا كان يوجــد يشء ال تفهمــه ،فاطلــب املســاعدة مــن ممثلــك أو
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 إج ـراء دبلــن هــي تلــك املنصــوص عليهــا يف
قانــون (االتحــاد األورويب) .604/2013
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.
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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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مــن ســلطاتنا!

عــى الرغــم مــن طلبــك للجــوء يف هــذه الدولــة ،ميكــن أن تقــوم دولــة أخــرى بدراســة
طلبــك للحصــول عــى حاميــة.
ميكــن لدولــة واحــدة أن تكــون مســؤولة عــن دراســة طلبــك للحاميــة .إن هــذا مقــرر
يف قانــون يطلــق عليــه «قانــون دبلــن» .يتطلــب هــذا القانــون منــا أن نقــرر إذا كنــا
مســؤولني عــن دراســة طلبــك أو إذا كانــت دولــة أخــرى هــي املســؤولة عــن ذلــك  -إننــا
نطلــق عــى هــذا «إج ـراء دبلــن».
يتــم تطبيــق هــذا القانــون عــى جميــع أنحــاء املنطقــة الجغرافيــة والتــي تتضمــن 32
4

دولــة  .ووف ًقــا لغــرض هــذا املنشــور ،نطلــق عــى تلــك الــدول التــي عددهــا  32دولــة
«دول دبلــن».
ال تقــوم بالهــرب مــن الســلطات أو إىل دولــة دبلــن أخــرى .قــد يخــرك بعــض األشــخاص بــأن
هــذا هــو األفضــل يش تفعلــه ،إذا أخــرك أحــد بــأن عليــك الهــرب ،أو أنــه يجــب أن تذهــب
بعيـ ًدا معهــم ،قــم بإخبــار ممثلــك أو ســلطات الدولــة عــى الفــور.
يرجى إخبار سلطات الدولة يف أقرب وقت ممكن إذا:
•كنــت وحيــ ًدا وتعتقــد أن والدتــك ،أو والــدك ،أو أخيــك ،أو أختــك ،أو خالتــك ،أو
عمتــك  ،أو خالــك ،أو عمــك  ،أو جدتــك ،أو جــدك ميكــن أن يكونــوا موجوديــن
يف دولــة مــن دول دبلــن األخــرى التــي تبلــغ  32دولــة عــى الخريطــة يف صفحــة 3؛
•يف هذه الحالة ،بغض النظر عن رغبتك يف اإلقامة معهم؛
•سافرت إىل هذه الدولة مع شخص آخر ،ويف هذه الحالة ،مع من؛
•قمت مسبقًا بزيارة دولة من «دول دبلن» األخرى والتي تبلغ عددها  32دولة؛
•تــم أخــذ بصــات أصابعــك يف دولــة دبلــن أخــرى :إن البصــات هــي الصــور التــي
يتــم أخذهــا مــن أصابعــك وتســاعد يف تحديــد هويتــك؛
•قدمت طلب لجوء بالفعل يف دولة دبلن مختلفة.

إن تعاونــك مــع ســلطات الدولــة مهــم ج ـ ًدا ويجــب أن تخربهــم
بالحقيقــة دامئًــا.
ميكــن أن يســاعدك نظــام دبلــن إذا كنــت غــر مصحــوب بأحــد والديــك عنــد تقديــم
طلــب الحصــول عــى حاميــة.
ســنبحث عــن والديــك أو أقاربــك يف دول دبلــن ،إذا كان لدينــا معلومــات كافيــة عنهــم.
وإذا نجحنــا يف العثــور عليهــم ،فســنحاول جمعكــم يف الدولــة التــي يوجــد بهــا والــداك
أو أقاربــك .وســتكون تلــك الدولــة حينئـ ٍـذ مســؤولة عــن دراســة طلبــك يف الحصــول عــى
حاميــة.
توجد خريطة يف صفحة  3لهذه املنطقة.
أخت والدتك أو أخت والدك
أخ والدتك أو أخ والدك
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إذا كنــت وحيــ ًدا وليــس لديــك عائلــة أخــرى أو قريــب يف دولــة دبلــن أخــرى ،فمــن
املرجــح جــ ًدا أن تتــم دراســة طلبــك يف هــذه الدولــة.
قــد نختــار أيضً ــا دراســة طلبــك يف هــذه الدولــة ،حتــى لــو كانــت دولــة أخــرى هــي
املســؤولة مبوجــب القانــون .ميكننــا فعــل هــذا أفضــل إنســانية ،أو عائليــة ،أو ثقافيــة.
أثنــاء هــذا اإلجـراء ،ســنترصف دامئًــا ملصلحتــك ال ُعليــا ،ولــن نرســلك إىل دولــة يكــون مــن
الثابــت انتهــاك حقوقــك اإلنســانية فيهــا.
مــا الــذي يعنيــه أننــا يجــب أن نتــرف دامئًــا ملصلحتــك ال ُعليــا؟ إنــه يعنــي أننــا ســنضطر
إىل:
•التحقق مام إذا كان من املمكن أن نجمعك بعائلتك يف الدولة ذاتها؛
خصوصــا مــن األشــخاص التــي قــد تعاملــك
•التأكــد مــن أنــك ســتكون يف ســام وأمــان،
ً
بشــكل يسء/تســبب لــك رضر؛
•التأكــد مــن نشــأتك بطريقــة آمنــة وصحيــة ،ومــن أنــه لديــك طعــام ومــأوى ومــن
تلبيــة احتياجــات التنميــة االجتامعيــة الخاصــة بــك؛
•أخــذ آرائــك يف الحســبان  -عــى ســبيل املثــال ،فيــا يتعلــق بشــأن إذا أردت اإلقامــة
مــع قريــب أو إذا فضلــت عــدم اإلقامــة معــه.
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عمرك
يعــد األشــخاص أكــر مــن  18عــام «بالغــن» .ويتــم التعامــل معهــم تعامـاً مختل ًفــا عــن
األطفــال واملراهقــن («ال ُقــر»).
يرجى قول الحقيقة بشان عمرك.
إذا كان لديــك أي مســتند معــك يظهــر عمــرك ،قــم مبشــاركته مــع الســلطات .إذا شــكت
الســلطات يف عمــرك ،فمــن املمكــن أن يفحصــك طبيــب ملعرفــة إذا كنــت أصغــر أو أكــر
مــن  18عا ًمــا .يجــب أن تقــوم أنــت و/أو ممثلــك باملوافقــة أوالً عــى هــذا قبــل إج ـراء
أي فحــص طبــي.
وســنحاول يف الســطور القادمــة أن نجــاوب عــى أكــر األســئلة الشــائعة التــي قــد تكــون
لديــك حــول إج ـراء دبلــن ،وكيــف ميكــن أن تســاعدك ،ومــا الــذي يجــب عليــك توقــع
حدوثــه:
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بصامت األصابع  -ما هي؟ ملاذا يتم أخذها؟
عندمــا تطلــب اللجــوء ،إذا كنــت  14عا ًمــا أو أكــر ،فســيتم أخــذ صــورة أو لقطــة مــن
أصابعــك (يطلــق عليهــا «بصمــة») ويتــم نقلهــا إىل قاعــدة بيانــات للبصــات تســمى
«النظــام األورويب ملضاهــاة بصــات األصابــع» .ويجــب أن تتعــاون يف هــذا اإلجـراء ،حيــث
إن جميــع األشــخاص الذيــن يقدمــون طلــب اللجــوء ملزمــون بأخــذ بصــات أصابعهــم
وف ًقــا للقانــون.
قــد يتــم التحقــق مــن بصــات أصابعــك يف مرحلــة مــا ملعرفــة مــا إذا كنــت قــد قدمــت
طلــب اللجــوء قبــل ذلــك أو ملعرفــة مــا إذا كان قــد تــم تســجيل بصــات أصابعــك قبــل
ذلــك عــى إحــدى الحــدود .وإذا ا ُكتشــف أنــك قــد قدمــت مســبقًا طلبًــا للجــوء يف دولــة
دبلــن أخــرى ،فقــد يتــم إرســالك إىل هــذه الدولــة إذا كان ذهابــك إىل هنــاك يصــب يف
مصالحــك ال ُعليــا .وســتكون هــذه الدولــة عندئــذ مســؤولة عــن دراســة طلبــك يف الحصــول
عــى الحاميــة الدوليــة.
ســيتم االحتفــاظ ببصــات أصابعــك ملــدة  10أعــوام .وبعــد  10أعــوام ،ســيتم حذفهــا
تلقائ ًيــا مــن قاعــدة البيانــات .وإذا كنــت موف ًقــا يف طلبــك للحصــول عــى حاميــة ،فســتظل
بصــات أصابعــك يف قاعــدة البيانــات حتــى يتــم محوهــا تلقائ ًيــا .وإذا أصبحــت ،يف وقــت
الحــق ،مواط ًنــا يف دولــة دبلــن ،فســيتم محــو بصــات أصابعــك .وســيتم االحتفــاظ ببصــات
أصابعــك وجنســك فقــط يف «النظــام األورويب ملضاهــاة بصــات األصابــع»؛ ولكــن لــن يتــم
إرســال اســمك ،وصورتــك ،وتاريــخ ميــادك وجنســيتك إىل قاعــدة البيانــات ولــن يتــم حفظهــا.
إال أنــه ميكــن االحتفــاظ بتلــك التفاصيل عــى قاعــدة بياناتنا القوميــة .ولن
تتــم مشــاركة البيانــات املحتفــظ بهــا يف «النظــام األورويب ملضاهــاة بصامت
األصابــع» مــع أي دولــة أو منظمــة أخــرى خــارج دول دبلــن.
ابتــداء مــن  20يوليــو ،2015 ،ميكــن أن تبحــث الســلطات عــن بصــات
أصابعــك ،فعــى ســبيل املثــال قــد تبحــث الرشطة ومكتــب الرشطــة األورويب
(يوروبــول) عــن بصــات أصابعــك وقــد يطلبــوا حــق الوصــول إىل قاعــدة
بيانــات «النظــام األورويب ملضاهــاة بصــات األصابــع» بغــرض منــع الجرائــم
الخطــرة واإلرهــاب ،والكشــف عنهــا ،والتحقيــق فيهــا.
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مــا املعلومــات التــي يجــب أن تقــوم بالتأكــد مــن علــم الســلطات
حــول وضعــك؟
مــن املرجــح أن ت ُجــرى مقابلــة معــك مــن أجــل التمكــن مــن تحديــد الدولــة املســؤولة
عــن دراســة طلبــك للجــوء .وســتقوم ســلطات دولتنــا بــرح «إجـراء دبلــن» لــك ،يف هــذه
املقابلــة ،وســتحاول معرفــة مــا إذا كان ميكــن مل شــملك مــع عائلتــك يف دولــة دبلــن أخــرى
أم ال.
إذا عملــت بوجــود والديــك ،أو أشــقائك ،أو أقاربــك يف دولــة دبلــن أخــرى ،فريجــى عــدم
التغــايض عــن ذكــر هــذا للشــخص الــذي يجــري معــك املقابلــة .قــم بتقديــم أكــر كــم
ممكــن مــن املعلومــات ملســاعدتنا يف العثــور عــى عائلتــك  -األســاء ،العناويــن ،أرقــام
الهاتــف ،إلــخ.
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كــا ميكــن أن يتــم ســؤالك ،أثنــاء املقابلــة ،إذا كنــت زرت دولــة مــن دول دبلــن األخــرى
بالفعــل .يرجــى قــول الحقيقــة.
ميكــن أن يصاحبــك ممثلــك إىل املقابلــة ،ملســاعدتك ودعمــك وللقيــام مبــا يف صالحــك .وإذا
كان لديــك أي ســبب يف عــدم رغبتــك يف حضــور ممثلــك معــك ،فيجــب أن تخــر ســلطات
الدولة.

يف بدايــة املقابلــة ،ســيوضح لــك ُمجــري املقابلــة مــع ممثلــك
اإلجـراءات ،كــا يبــن لــك حقوقــك .إذا كان يوجــد يشء ال تفهمــه،
أو كان لديــك أســئلة أخــرى ،يرجــى ســؤالهام!
مهم من تقديم طلبك.
إن املقابلة حق لك وتعد جز ًءا ً
ســيتم إج ـراء املقابلــة باللغــة التــي تفهمهــا .وميكنــك 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 إحــدى دول أو آراءهــا الشــخصية .وإذا وجــدت صعوبــة
يف فهــم املرتجــم الشــفوي ،يجــب أن تخربنــا و/أو تتحــدث إىل ممثلــك.
ســتكون املقابلــة رسيــة .وهــذا يعنــى أنــه لن يتم إرســال أي مــن املعلومــات التــي تقدمها،
مبــا يف ذلــك املعلومــة التــي تفيــد بأنــك طلبــت الحصــول عــى حاميــة ،إىل أشــخاص أو
ســلطات يف دولتــك األصليــة قــد يســببون لــك رض ًرا بــأي طريقــة ،أو ألعضــاء عائلتــك
الذيــن مازالــوا يف دولتــك األصليــة.

مــن املهــم أن تكــون أنــت وممثلــك عــى علــم باإلطــارات الزمنيــة
إلجـراء دبلــن! اقــرأ اإلجابــات املقدمــة أدنــاه.
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كــم سيســتغرق مــن الوقــت قبــل أن تعــرف أنــه يجــب أن تذهــب
إىل دولــة أخــرى أو مــا إذا كان ميكــن اإلقامــة هنــا؟
مــا الــذي ســيحدث إذا اُكتشــف أن دولــة أخــرى هــي املســؤولة
عــن دراســة طلبــك؟
 àإذا كانــت هــذه أول مــرة تقــدم فيهــا طلــب اللجــوء يف دولــة دبلــن ،فســيتم إرســالك
إىل دولــة أخــرى بســبب وجــود والدتــك ،أو والــدك ،أو أخيــك ،أو أختــك ،أو خالتــك ،أو
عمتــك ،أو خالــك ،أو عمــك ،أو جــدك ،أو جدتــك يف تلــك الدولــة وســتنضم إليه/إليهــا/
إليهــم هنــاك وتظلــون م ًعــا لدراســة طلبــك يف حــق اللجــوء.
 àإذا مل تقــدم طلــب اللجــوء هنــا ولكنــك قدمــت طلــب لجــوء يف دولــة دبلــن أخــرى
يف املــايض ،فقــد يتــم إرســالك إىل تلــك الدولــة حتــى تنظــر الســلطات هنــاك يف طلبــك يف
حــق اللجــوء.
يف كلتــا الحالتــن ،قــد يســتغرق األمــر فــرة تصــل إىل  5أشــهر التخــاذ ق ـرار بنقلــك إىل
دولــة أخــرى ،إمــا مــن لحظــة طلبــك للجــوء أو مــن اللحظــة التــي علمنــا فيهــا أنــك قــد
قدمــت طل ًبــا للحصــول عــى الحاميــة الدوليــة يف دولــة دبلــن أخــرى .وســتقوم الســلطات
بإطالعــك عــى هــذا القـرار يف أقــرب وقــت ممكــن بعــد اتخــاذه.
 àإذا مل تطلــب اللجــوء يف هــذه الدولــة وتــم رفــض طلبــك الســابق للجــوء يف دولــة
أخــرى بعــد دراســته بالكامــل ،فســنضطر إمــا أن نطلــب مــن الدولــة األخرى أن تســتعيدك،
أو أن نتابــع عمليــة عودتــك إىل دولتــك األصليــة أو إىل مــكان إقامــة دائــم أو إىل دولــة
ثالثــة آمنــة.
وإذا قررنــا أن دولــة أخــرى هــي املســؤولة عــن طلبــك يف حــق اللجــوء ،فعنــد تقبــل
الدولــة التــي طلبنــا منهــا تــويل مســؤوليتك القيــام بذلــك ،ســيتم إعالمــك رســم ًيا بحقيقــة
أننــا لــن نــدرس طلبــك للحصــول عــى حاميــة دوليــة ،وبــدالً مــن ذلــك ســنقوم بنقلــك إىل
أشخاصا يشريون إىل هذا باملسمى «تويل املسؤولية».
قد تسمع
ً
قد تسمع أشخاص يشريون إىل هذا باملسمى «استعادة».
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الدولــة املســؤولة.
ســيتم نقلــك خــال  6أشــهر مــن
لحظــة قبــول الدولــة األخــرى تــويل
مســؤوليتك ،أو القــرار النهــايئ حــول
التــاس أو مراجعــة ،إذا كنــت غــر
موافــق وقــررت الطعــن عــى هــذا
القــرار (انظــر القســم أدنــاه الــذي
يوضــح معنــى هــذا!) .وميكــن أن يتــم
متديــد املهلــة الزمنيــة حتــى عــام واحــد
إذا كنــت مســجونًا ،أو حتــى  18شــه ًرا
إذا قمــت بالفــرار أو الهــرب.
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ماذا يحدث لو مل تريد الذهاب إىل دولة أخرى؟
تحدث مع ممثلك بخصوص هذا الشأن!
إذا قررنــا أنــه يجــب عليــك الذهــاب إىل دولــة أخــرى لتتــم دراســة طلبــك هنــاك ومل
توافــق أنــت عــى هــذا ،فلديــك إمكانيــة الطعــن يف قــرار النقــل .ونطلــق عــى هــذا
«التامســا» أو «مراجعــةً».
ً
مبجــرد أن تتلقــى الق ـرار مــن الســلطات ،فيكــون أمامــك مهلــة 21أيــام (ثالثــة أســابيع)
لتقديــم التــاس إىل محكمــة الهجــرة .إن تقديــم االلتــاس خــال اإلطــار الزمنــي مهــم
ج ـ ًدا .وســيقوم ممثلــك مبســاعدتك يف ذلــك.
•لديــك  21أيــام (ثالثــة أســابيع) لطلــب تعليــق نقلــك أثناء دراســة التامســك .وســتقوم
املحكمــة أو املجلــس العــديل باتخــاذ قـرار بشــأن هــذا الطلــب يف وقــت قريــب .وإذا
رفضــت طلبــك بشــأن التعليــق ،فســيتم إعطــاؤك األســباب املتعلقــة بهــذا القـرار.
•يحتــوى الغــاف الخلفــي لهــذا املنشــور عــى معلومــات حــول الســلطة التــي يجــب
التواصــل معهــا مــن أجــل تقديــم التــاس حــول قـرار يف هــذه الدولــة.
ســيتم منحــك حــق الوصــول إىل مســاعدة قانونيــة أثنــاء إج ـراء «االلتــاس» ،باإلضافــة
إىل مســاعدة لغويــة مــن مرتجــم فــوري أو مرتجــم إذا لــزم األمــر .ويحــق لــك أن تطلــب
الحصــول عــى مســاعدة قانونيــة مجانًــا إن مل يكــن معــك نقــود مقابــل ذلــك .يحتــوي
الغــاف الخلفــي لهــذا املنشــور عــى تفاصيــل االتصــال باملنظــات التــي تقــدم املســاعدة
القانونيــة وميكنهــا مســاعدتك يف االلتــاس الــذي تقدمــه.
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االحتجاز
يُطلــق عــى األشــخاص الذيــن ال يتمتعــون بحريــة االنتقــال إىل حيــث يرغبــون والذيــن
يتــم وضعهــم يف مبنــى مغلــق بحيــث ال يتمكنــون مــن مغادرتــه ،أنهــم قيــد «االحتجــاز».
رصا غــر مصحــوب ،فقــد تقيــم يف ســكن تــري فيــه قواعــد تنــص عــى أنــه
إذا كنــت قــا ً
يجــب عليــك البقــاء داخــل املبنــى يف الليــل أو عندمــا يحــل الظــام خارجــه أو قواعــد
تفيــد بأنــه يجــب أن تخــر األشــخاص الذيــن يهتمــون بــك بخروجــك ومبوعــد عودتــك.
وتلــك القواعــد معــدة لحاميــة ســامتك .وهــذا ال يعنــى أنــك يف مــكان احتجــاز.

يف الغالب ال يتم احتجاز األطفال أب ًدا!
هــل أنــت قيــد االحتجــاز؟ إذا كنــت غــر متأكــد مــن أنــك محتجــز أو الُ ،فيجــى ســؤال
الســلطات ،أو ممثلــك ،أو مستشــارك القانــوين يف أرسع وقــت ممكــن .وميكنــك التحدث
معهــم حــول وضعــك وحــول إمكانيــة الطعــن يف قـرار االحتجــاز إذا كنــت قيــد االحتجــاز!
توجــد مخاطــرة يف أن يتــم احتجــازك أثنــاء إجـراء دبلــن .وغالبًــا مــا يحــدث ذلــك عندمــا ال
تصــدق الســلطات أن عمــرك أقــل مــن  18عا ًمــا وتخــى أنــك قــد تهــرب أو تختبــئ منهــم
ألنــك خائــف مــن إرســالك إىل دولــة أخــرى.
مــن حقوقــك أن يتــم إبالغــك بأســباب احتجــازك كتابيًــا وبطريقــة الطعــن يف أمــر
االحتجــاز .كــا لديــك حــق الحصــول عــى مســاعدة قانونيــة إذا رغبــت يف الطعــن يف أمــر
االحتجــاز ،لــذا تحــدث إىل ممثلــك أو مستشــارك القانــوين إذا كنــت غــر ر ٍ
اض.

شــخص معـ َـرف بــه مــن ِقبَــل الســلطات ميثــل مصالحــك أمــام القانــون .ويجــب عــى ممثلــك و/أو الســلطات أن
ينصحــوك إذا كنــت يف حاجــة إىل أحدهــم ،ولكــن ميكنــك أيضً ــا أن تكلــف واحــدًا بالنيابــة عنــك .انظــر الغــاف
الخلفــي لهــذا املنشــور ملعرفــة املنظــات التــي ميكــن أن توفــر لــك متثيــاً قانونيًــا.
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إذا تــم احتجــازك أثنــاء إجـراء دبلــن ،فسيســر اإلطــار الزمنــي لإلجـراء بالنســبة لــك عــى
النحــو التــايل :ســنضطر إىل الطلــب مــن دولــة أخــرى أن تتحمــل مســؤوليتك خــال شــهر
واحــد مــن تقديــم طلبــك يف حــق اللجــوء .ويجــب أن تــرد الدولــة التــي تــم إرســال الطلب
إليهــا خــال أســبوعني بعــد ذلــك .وأخ ـ ًرا ،إذا كنــت ال ت ـزال قيــد االحتجــاز ،فيجــب أن
يتــم تنفيــذ نقلــك خــال  6أســابيع مــن قبــول الطلــب مــن ِقبَــل الدولــة املســؤولة.
إذا قــررت أن تطعــن يف قـرار النقــل أثنــاء احتجــازك ،فــا تلتــزم ســلطات الدولــة بنقلــك
خــال ســتة أســابيع .ســتطلعك ســلطات الدولــة حينئــذ عــى الخيــارات املتاحــة أمامــك.
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إذا مل متتثــل ســلطات الدولــة لإلطــارات الزمنيــة الخاصــة بالطلــب مــن دولــة أخــرى
تحمــل مســؤوليتك ،أو مل تقــم بنقلــك يف املوعــد املحــدد ،فســيتم إنهــاء احتجــازك بغــرض
نقلــك مبوجــب قانــون دبلــن .ويف هــذه الحالــة ،ســيتم تطبيــق امل ُهــات الزمنيــة املعتــادة
املذكــورة يف صفحــة.11
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مــا هــي حقوقــك أثنــاء الفــرة التــي نقــوم فيهــا بتحديــد مــن
املســؤول عنــك؟
مــن حقــك املكــوث يف هــذه الدولــة إذا كنــا مســؤولني عــن دراســة طلبــك يف حــق
اللجــوء ،أو حتــى يتــم نقلــك إىل الدولــة األخــرى املســؤولة عنــك .وإذا كانــت الدولــة
التــي توجــد بهــا اآلن مســؤولة عــن دراســة طلبــك يف حــق اللجــوء ،فيحــق لــك املكــوث
هنــا عــى األقــل حتــى يتــم اتخــاذ القـرار األول بشــأن طلبــك يف حــق اللجــوء .كــا يحــق
لــك االنتفــاع بأحــوال االســتقبال املاديــة ،مثــل ،الســكن ،والطعــام ،إىل آخــره ،باإلضافــة
إىل الرعايــة الطبيــة األساســية واملســاعدة الطبيــة يف حــاالت الطــوارئ .كــا يحــق لــك
الذهــاب إىل املدرســة.
وســنمنحك فرصــة لتزويدنــا مبعلومــات عــن وضعــك وعــن تواجــد أعضــاء العائلــة يف إقليم
دول دبلــن شــفهيًا و/أو كتابيًــا ،والســتخدام لغتــك األم أو لغــة أخــرى تجيــد تحدثهــا (أو
الحصــول عــى مرتجــم شــفوي ،إذا لــزم األمــر) ،عنــد القيــام بتزويدنــا بهــذه املعلومــات.
كــا ســتتلقى نســخة مكتوبــة مــن قـرار نقلــك إىل دولــة أخــرى .كــا يحــق لــك التواصــل
معنــا ملعرفــة املزيــد مــن املعلومــات و/أو التواصــل مــع مكتــب «مفــوض األمــم املتحــدة
الســامي لشــؤون الالجئــن» ) (UNHCRيف هــذه الدولــة.
سيقوم ممثلك وسلطات الدولة بتقديم مزيد من التوضيح لحقوقك!
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مــاذا ســيحدث للمعلومــات الشــخصية التــي تقدمهــا؟ كيــف
ســتعلم أنــه لــن يتــم اســتخدامها لألغــراض الخاطئــة؟
ميكــن لســلطات دول دبلــن أن تتبــادل املعلومــات التــي تقدمهــا أنــت لهــا أثنــاء إج ـراء
دبلــن فقــط للوفــاء بالتزاماتهــا مبوجــب «قانــون دبلــن».
سيكون لديك حق الوصول إىل:
•معلومــات تتعلــق بــك .ولديــك الحــق بطلــب تغيــر تلــك البيانــات إذا كانــت غــر
صحيحــة أو حقيقيــة ،أو حذفهــا إذا متــت معالجتهــا بشــكل غــر قانــوين؛
•توضــح املعلومــات كيفيــة تصحيــح بياناتــك أو حذفهــا ،مبــا يف ذلــك تفاصيــل االتصــال
الخاصــة بالســلطات املختصــة املعينــة املحــددة مبســؤوليتها عــن إجـراء دبلــن الخــاص
بــك ،وســلطات حاميــة البيانــات القوميــة املســؤولة عــن ســاع الطلبــات املتعلقــة
بحاميــة البيانــات الشــخصية.
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ما األماكن التي ميكن أن تلجأ إليها للحصول عىل مساعدة؟
 العنوان وتفاصيل االتصال الخاصة بالسلطةاملانحة لحق اللجوء؛
مصلحة الهجرة
 60170نورشوبينغ

0771-235235

 االسم ،والعنوان ،وتفاصيل االتصالللمنظامت التي تقدم متثيالً للقُرص غري
املصحوبني؛
بلدية سكنك هي املسؤولة عن تعيني
الويص .ميكن ملصلحة الهجرة مساعدتك
ّ
يف اإلتصال .مصلحة الهجرة تساعدك
كذلك يف الحصول عىل وكيل قانوين.
0771-235235
 العنوان وتفاصيل االتصال للهيئةالوطنية املسؤولة عن حامية الطفل؛
دائرة الخدمات االجتامعية يف البلدية
التي تم إرسالك إليها هي املسؤولة عن
حامية األطفال.
ميكن ملصلحة الهجرة مساعدتك يف
اإلتصال.
0771-235235

 -تفاصيل هيئة الرقابة الوطنية؛

سلطة مراقبة تسجيل البيانات
ص ب 8114
 10420ستوكهومل

+46 (0) 86576100

datainspektionen@datainspektionen.se

http://www.datainspektionen.se/

 الهوية ومراقب «النظام األورويبملضاهاة بصامت األصابع» وممثله/
ممثلته؛
مصلحة الهجرة
 60170نورشوبينغ
0771-235235
 تفاصيل االتصال الخاصة مبكتباملراقب؛
مصلحة الهجرة ،وحدة بطاقات الهوية
ص ب 507
 16929سولنا
0771-235235

 العنوان وتفاصيل االتصال للهيئةاملسؤولة عن تنفيذ إجراء دبلن؛
مصلحة الهجرة ،قسم دبلن
ص ب 507
 16929سولنا
0771-235235
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 الصليب األحمر ودوره؛الصليب األحمر
إذا أردت الحصول عىل استشارة يف
ما يخص قضايا طلب لجوء فردية،
متابعة البحث عن أشخاص ،ملّ شمل
األرسة ،رسائل الصليب األحمر ألفراد
العائلة ،العودة و الحصول عىل
شهادة عن األرس ،اتصل بالهاتف:
 .020-415000مواعيد املكاملات
الهاتفية للصليب األحمر هي :الثالثاء-
األربعاء -الخميس من الساعة 09:30
إىل  .12:00إذا أردت معرفة املزيد عن
الدعم الذي يقدمه الصليب األحمر،
أهال بك بزيارة هذا املوقع
www.redcross.se/detta-gor-vi/
stod-till-migranter/
 تفاصيل االتصال باملكتب املحيلملفوض األمم املتحدة السامي لشؤون
الالجئني )( (UNHCRإن وجد)
ودوره؛
املفوضية السامية لألمم املتحدة
لشؤون الالجئني -التمثيل اإلقليمي يف
دول شامل أوروبا
شارع أونغلينغاتان
Ynglingagatan 14
 11347ستوكهومل
الهاتف(08-4574880 :الثالثاء-
الخميس ).)12.00-9.30
العنوان االلكرتوين:
swest@unhcr.
org
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املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون
الالجئني ال تشارك يف عملية طلب اللجوء
يف السويد و ال تستطيع تغيري قرارات رفض
أو توقيف تراحيل أو منع نقل إىل بلدان
أخرى .املفوضية السامية لألمم املتحدة
لشؤون الالجئني ال تستطيع إعطاء استشارة
قانونية يف قضايا فردية .للحصول عىل
املزيد من املعلومات عن ماذا تستطيع
املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون
الالجئني القيام به ،اقرأ األسئلة الشائعة عىل
موقع اإلنرتنيتhttp://www.unhcr- :
northerneurope.org/resource-centre/
for-refugees-asylum-seekers-faq/
 تفاصيل االتصال ملقدمي املساعداتالقانونية/منظامت دعم الالجئني/األطفال؛
« – Rädda barnenأنقذوا األطفال»
منظمة تكافح من أجل حقوق األطفال و
تدعم األطفال املتواجدين يف أوضاع صعبة
و خطرية.
 10788ستوكهومل
08-6989000
kundservice@rb.se
www.räddabarnen.se
 تفاصيل االتصال باملنظمة الدولية للهجرة) (IOMودورها.
املنظمة الدولية للهجرة ليس عندها
مكتب يف السويد .للحصول عىل املزيد من
املعلومات www.iom.int :
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