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الحصول عىل الحامية الدولية عمالً باملادة 4 من قانون )االتحاد 
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قمنــا بإعطائــك هــذا املنشــور ألنــك أعربــت عــن حاجتــك يف الحصــول عــى حاميــة وألنــك 

أخربتنــا أنــك ســنك أقــل مــن 18 عاًمــا. يتــم اعتبــارك طفــاً، إذا كان ســنك أقــل مــن 18 

ــح يعطــي  ــارص«، وهــذا املصطل ــك باللفــظ »ق ــا. كــام ستســمع الســلطات تشــر إلي عاًم

املعنــى ذاتــه الــذي تــدل عليــه كلمــة »طفــل«. ميثــل »الســلطات« األشــخاص املســؤولون 

عــن اتخــاذ قــرار بشــأن طلبــك للحاميــة.

إذا طلبــت الحصــول عــىل حاميــة هنــا بســبب خوفــك يف دولتــك األصليــة، فإننــا نطلــق 

عــىل هــذا »طلــب اللجــوء«. حيــث يكــون امللجــأ مكانًــا يوفــر حاميــة وأمانًــا.

ــق عــى  ــون يطل ــإن القان ــه اللجــوء، ف ــب في ــم طلــب رســمي للســلطات تطل ــد تقدي عن

هــذا »تقديــم طلــب أو طلــب الحاميــة الدوليــة«. ويطلــق عــى الشــخص الــذي يطلــب 

الحاميــة »مقــدم الطلــب«. كــام ستســمع أحيانـًـا أشــخاص يطلقــون عليــك »طالــب لجوء«. 

يجــب أن تكــون مصحوبًــا بوالديــك، ولكــن إذا مل يكونــوا معــك أو إذا انفصلــت عنهــم يف 

الطريــق، فإنــك تعتــرب »قــارًصا غــري مصحــوب«. 

ويف هــذه الحالــة، ســنوفر لــك »ممثــاً«، 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 

ــامم  ــة اهت ــا مبثاب ــك الُعلي ــامن أن مصالح ــود لض ــك موج ــك. إن ممثل ــاص ب ــل الخ املمث

ــم  ــة وآراءك يت ــة االجتامعي ــك، والتنمي ــك، ورفاهيت ــك، وأمان ــى أن احتياجات ــي، مبعن رئي

أخذهــا يف الحســبان.  وســيتحمل »ممثلــك« مســؤولية احتــامالت مل شــمل العائلــة.    

إذا كان يوجــد يشء ال تفهمــه، فاطلــب املســاعدة مــن ممثلــك أو 

 إن املنشــور الــذي بــني أيدينــا معــد بغــرض الحصــول عــىل معلومــات فقــط، حيــث يهــدف إىل تقديــم املعلومــات ذات الصلــة 

ــا أو  ــه حقوًق ــد ذات ــتحدث/يفرض يف ح ــة. وال يس ــة الدولي ــىل الحامي ــول ع ــات الحص ــي طلب ــن ملقدم ــراء دبل ــص إج ــام يخ في

التزامــات قانونيــة. إن الحقــوق وااللتزامــات الخاصــة بالــدول واألشــخاص يف ظــل إجــراء دبلــن هــي تلــك املنصــوص عليهــا يف 

ــاد األورويب( 604/2013.  ــون )االتح قان

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 مبارشًة.
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 ،(DK) والدمنــارك ،(PT) تتضمــن دول دبلــن 28 دولــة مــن دول االتحــاد األورويب (الربتغــال 
والســويد (SE)، واململكــة املتحــدة (UK)، والنمســا (AT)، واليونــان (EL)، وإســتونيا (EE)، وإيطاليــا 
 ،(PL) ــدا ــا (BG)، وبولن ــكا (BE)، وبلغاري ــدا (IE)، وبلجي ــا (DE)، وأيرلن (IT)، وأســبانيا (ES)، وأملاني
وجمهوريــة التشــيك (CZ)، ورومانيــا (RO)، وســلوفاكيا (SK)، وســلوفينيا (SI)، وفرنســا (FR)، وفنلندا 
ــا  ــا (LT)، ومالط ــمبورغ (LX)، وليتواني ــا (LV)، ولوكس ــا (HR)، والتفي ــربص (CY)، وكرواتي (FI)، وق
ــج  ــن (الرنوي ــون دبل ــة إىل 4 دول »مرتبطــة« بقان ــدا (NL)) باإلضاف ــا (HU)، وهولن (MT)، وهنغاري

.((LI) ــتاين ــويرسا (CH)، وليختنش ــلندا (IS)، وس (NO)، وأيس
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مــن ســلطاتنا!
ــة أخــرى بدراســة  ــة، ميكــن أن تقــوم دول عــى الرغــم مــن طلبــك للجــوء يف هــذه الدول

ــة.  طلبــك للحصــول عــى حامي

ــرر  ــة. إن هــذا مق ــك للحامي ــن دراســة طلب ــة واحــدة أن تكــون مســؤولة ع ميكــن لدول

ــا  ــرر إذا كن ــا أن نق ــون من ــذا القان ــب ه ــن«. يتطل ــون دبل ــه »قان ــق علي ــون يطل يف قان

مســؤولني عــن دراســة طلبــك أو إذا كانــت دولــة أخــرى هــي املســؤولة عــن ذلــك - إننــا 

نطلــق عــى هــذا »إجــراء دبلــن«.

ــي تتضمــن 32  ــة والت ــة الجغرافي ــع أنحــاء املنطق ــون عــى جمي ــق هــذا القان ــم تطبي يت
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ــا لغــرض هــذا املنشــور، نطلــق عــى تلــك الــدول التــي عددهــا 32 دولــة  ــة 1 . ووفًق دول

ــن«.  »دول دبل

ال تقــوم بالهــرب مــن الســلطات أو إىل دولــة دبلــن أخــرى. قــد يخــربك بعــض األشــخاص بــأن 

هــذا هــو األفضــل يش تفعلــه، إذا أخــربك أحــد بــأن عليــك الهــرب، أو أنــه يجــب أن تذهــب 

بعيــًدا معهــم، قــم بإخبــار ممثلــك أو ســلطات الدولــة عــى الفــور.

يرجى إخبار سلطات الدولة يف أقرب وقت ممكن إذا:

ــك، أو 	  ــك، أو خالت ــك، أو أخت ــدك، أو أخي ــك، أو وال ــد أن والدت ــًدا وتعتق ــت وحي كن
ــن  ــوا موجودي ــن أن يكون ــدك ميك ــك، أو ج ــك 3 ، أو جدت ــك ،أو عم ــك 2 ، أو خال عمت
ــى الخريطــة يف صفحــة 3؛ ــة ع ــغ 32 دول ــي تبل ــن األخــرى الت ــن دول دبل ــة م يف دول

يف هذه الحالة، بغض النظر عن رغبتك يف اإلقامة معهم؛ 	 

سافرت إىل هذه الدولة مع شخص آخر، ويف هذه الحالة، مع من؛	 

قمت مسبًقا بزيارة دولة من »دول دبلن« األخرى والتي تبلغ عددها 32 دولة؛	 

تــم أخــذ بصــامت أصابعــك يف دولــة دبلــن أخــرى: إن البصــامت 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 جــًدا ويجــب أن تخربهــم 

ــا. بالحقيقــة دامئً

ــم  ــد تقدي ــك عن ــد والدي ــوب بأح ــر مصح ــت غ ــن إذا كن ــام دبل ــن أن يســاعدك نظ ميك

ــة.   ــب الحصــول عــى حامي طل

ســنبحث عــن والديــك أو أقاربــك يف دول دبلــن، إذا كان لدينــا معلومــات كافيــة عنهــم. 

ــداك  ــة التــي يوجــد بهــا وال ــا يف العثــور عليهــم، فســنحاول جمعكــم يف الدول وإذا نجحن

أو أقاربــك. وســتكون تلــك الدولــة حينئــٍذ مســؤولة عــن دراســة طلبــك يف الحصــول عــى 

حاميــة. 

توجد خريطة يف صفحة 3 لهذه املنطقة.  )1 

أخت والدتك أو أخت والدك  )2 

أخ والدتك أو أخ والدك  )3 
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ــن  ــرى، فم ــن أخ ــة دبل ــب يف دول ــرى أو قري ــة أخ ــك عائل ــس لدي ــًدا ولي ــت وحي إذا كن

ــة. ــذه الدول ــك يف ه ــة طلب ــم دراس ــًدا أن تت ــح ج املرج

ــي  ــرى ه ــة أخ ــت دول ــو كان ــى ل ــة، حت ــذه الدول ــك يف ه ــة طلب ــا دراس ــار أيًض ــد نخت ق

ــة. ــة، أو ثقافي ــذا أفضــل إنســانية، أو عائلي ــل ه ــا فع ــون. ميكنن املســؤولة مبوجــب القان

أثنــاء هــذا اإلجــراء، ســنترصف دامئـًـا ملصلحتــك الُعليــا، ولــن نرســلك إىل دولــة يكــون مــن 

الثابــت انتهــاك حقوقــك اإلنســانية فيهــا.

مــا الــذي يعنيــه أننــا يجــب أن نتــرف دامئـًـا ملصلحتــك الُعليــا؟ إنــه يعنــي أننــا ســنضطر 

إىل:

التحقق مام إذا كان من املمكن أن نجمعك بعائلتك يف الدولة ذاتها؛	 

التأكــد مــن أنــك ســتكون يف ســام وأمــان، خصوًصــا مــن األشــخاص التــي قــد تعاملــك 	 
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، فيــام يتعلــق بشــأن إذا أردت اإلقامــة 	 
مــع قريــب أو إذا فضلــت عــدم اإلقامــة معــه.
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عمرك

يعــد األشــخاص أكــرب مــن 18 عــام »بالغــني«. ويتــم التعامــل معهــم تعامــاً مختلًفــا عــن 

األطفــال واملراهقــني )»الُقــر« . 

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 أكــرب 

ــا. يجــب أن تقــوم أنــت و/أو ممثلــك باملوافقــة أوالً عــى هــذا قبــل إجــراء  مــن 18 عاًم

أي فحــص طبــي.

وســنحاول يف الســطور القادمــة أن نجــاوب عــى أكــر األســئلة الشــائعة التــي قــد تكــون 

ــع  ــك توق ــذي يجــب علي ــا ال ــن، وكيــف ميكــن أن تســاعدك، وم ــك حــول إجــراء دبل لدي

حدوثــه:

©
European U

nion



8

بصامت األصابع - ما هي؟ ملاذا يتم أخذها؟

ــا أو أكــرب، فســيتم أخــذ صــورة أو لقطــة مــن  ــب اللجــوء، إذا كنــت 14 عاًم ــا تطل عندم

ــمى  ــامت تس ــات للبص ــدة بيان ــا إىل قاع ــم نقله ــة«  ويت ــا »بصم ــق عليه ــك )يطل أصابع

»النظــام األورويب ملضاهــاة بصــامت األصابــع«. ويجــب أن تتعــاون يف هــذا اإلجــراء، حيــث 

إن جميــع األشــخاص الذيــن يقدمــون طلــب اللجــوء ملزمــون بأخــذ بصــامت أصابعهــم 

ــا للقانــون.  وفًق

قــد يتــم التحقــق مــن بصــامت أصابعــك يف مرحلــة مــا ملعرفــة مــا إذا كنــت قــد قدمــت 

طلــب اللجــوء قبــل ذلــك أو ملعرفــة مــا إذا كان قــد تــم تســجيل بصــامت أصابعــك قبــل 

ذلــك عــى إحــدى الحــدود. وإذا اُكتشــف أنــك قــد قدمــت مســبًقا طلبًــا للجــوء يف دولــة 

ــاك يصــب يف  ــك إىل هن ــة إذا كان ذهاب ــم إرســالك إىل هــذه الدول ــن أخــرى، فقــد يت دبل

مصالحــك الُعليــا. وســتكون هــذه الدولــة عندئــذ مســؤولة عــن دراســة طلبــك يف الحصــول 

عــى الحاميــة الدوليــة. 

ــا  ــيتم حذفه ــوام، س ــد 10 أع ــوام. وبع ــدة 10 أع ــك مل ــامت أصابع ــاظ ببص ــيتم االحتف س

ــا مــن قاعــدة البيانــات. وإذا كنــت موفًقــا يف طلبــك للحصــول عــى حاميــة، فســتظل  تلقائيً

ــا. وإذا أصبحــت، يف وقــت  بصــامت أصابعــك يف قاعــدة البيانــات حتــى يتــم محوهــا تلقائيً

الحــق، مواطًنــا يف دولــة دبلــن، فســيتم محــو بصــامت أصابعــك. وســيتم االحتفــاظ ببصــامت 

أصابعــك وجنســك فقــط يف »النظــام األورويب ملضاهــاة بصــامت 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.    

ــامت  ــن بص ــلطات ع ــث الس ــن أن تبح ــو، 2015، ميك ــن 20 يولي ــداء م ابت

أصابعــك، فعــى ســبيل املثــال قــد تبحــث الرشطة ومكتــب الرشطــة األورويب 

)يوروبــول  عــن بصــامت أصابعــك وقــد يطلبــوا حــق الوصــول إىل قاعــدة 

بيانــات »النظــام األورويب ملضاهــاة بصــامت 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 تُجــرى مقابلــة معــك مــن أجــل التمكــن مــن تحديــد الدولــة املســؤولة 

عــن دراســة طلبــك للجــوء. وســتقوم ســلطات دولتنــا بــرشح »إجــراء 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، فرجــى عــدم 

التغــايض عــن ذكــر هــذا للشــخص الــذي يجــري معــك املقابلــة. قــم بتقديــم أكــر كــم 

ممكــن مــن املعلومــات ملســاعدتنا يف العثــور عــى عائلتــك - األســامء، العناويــن، أرقــام 

الهاتــف، إلــخ.

©
European U

nion
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كــام 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 تخــرب ســلطات 

الدولة. 

يف بدايــة املقابلــة، ســيوضح لــك ُمجــري املقابلــة مــع ممثلــك 

اإلجــراءات، كــام يبــني لــك حقوقــك. إذا كان يوجــد يشء ال تفهمــه، 

ــك أســئلة أخــرى، يرجــى ســؤالهام! أو كان لدي

إن املقابلة حق لك وتعد جزًءا مهاًم من تقديم طلبك. 

ســيتم إجــراء املقابلــة باللغــة التــي تفهمهــا. وميكنــك طلــب مرتجــم شــفوي ملســاعدتك 

ــادر عــى فهــم اللغــة املســتخدمة. حيــث ينبغــي عــى  عــى التواصــل، إذا كنــت غــر ق

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، 

ــة، إىل أشــخاص أو  ــد بأنــك طلبــت الحصــول عــى حامي ــي تفي ــك املعلومــة الت مبــا يف ذل

ــك  ــاء عائلت ــة، أو ألعض ــأي طريق ــك رضًرا ب ــببون ل ــد يس ــة ق ــك األصلي ــلطات يف دولت س

الذيــن مازالــوا يف دولتــك األصليــة.

مــن املهــم أن تكــون أنــت وممثلــك عــىل علــم باإلطــارات الزمنيــة 

إلجــراء 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؟

ــة أخــرى هــي املســؤولة  ــذي ســيحدث إذا اُكتشــف أن دول ــا ال م

عــن دراســة طلبــك؟

à  إذا كانــت هــذه أول مــرة تقــدم فيهــا طلــب اللجــوء يف دولــة دبلــن، فســيتم إرســالك 
ــك، أو  ــك، أو خالت ــك، أو أخت ــدك، أو أخي ــك، أو وال ــة أخــرى بســبب وجــود والدت إىل دول

ــا/ ــة وســتنضم إليه/إليه ــك الدول ــك يف تل ــك، أو عمــك، أو جــدك، أو جدت ــك، أو خال عمت
إليهــم هنــاك وتظلــون مًعــا لدراســة طلبــك يف حــق اللجــوء. 4)

à إذا 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 الحالتــني، قــد يســتغرق األمــر فــرة تصــل إىل 5 أشــهر التخــاذ قــرار بنقلــك إىل 

دولــة أخــرى، إمــا مــن لحظــة طلبــك للجــوء أو مــن اللحظــة التــي علمنــا فيهــا أنــك قــد 

قدمــت طلًبــا للحصــول عــىل الحاميــة الدوليــة يف دولــة دبلــن أخــرى. وســتقوم الســلطات 

بإطالعــك عــىل هــذا القــرار يف أقــرب وقــت ممكــن بعــد اتخــاذه.

ــة  ــك الســابق للجــوء يف دول ــم رفــض طلب ــة وت ــب اللجــوء يف هــذه الدول à إذا مل تطل
أخــرى بعــد دراســته بالكامــل، فســنضطر إمــا أن نطلــب مــن الدولــة األخرى أن تســتعيدك، 

ــة  ــم أو إىل دول ــة دائ ــة أو إىل مــكان إقام ــك األصلي ــك إىل دولت ــة عودت ــع عملي أو أن نتاب

ثالثــة آمنــة. 

ــل  ــد تقب ــوء، فعن ــق اللج ــك يف ح ــن طلب ــؤولة ع ــي املس ــرى ه ــة أخ ــا أن دول وإذا قررن

الدولــة التــي طلبنــا منهــا تــويل مســؤوليتك القيــام بذلــك، ســيتم إعامــك رســميًا بحقيقــة 

أننــا لــن نــدرس طلبــك للحصــول عــى حاميــة دوليــة، وبــدالً مــن ذلــك ســنقوم بنقلــك إىل 

قد تسمع أشخاًصا يشريون إىل هذا باملسمى »تويل املسؤولية«.  )4 

قد تسمع أشخاص يشريون إىل هذا باملسمى »استعادة«.   )5 
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الدولــة املســؤولة.

مــن  أشــهر   6 خــال  نقلــك  ســيتم 

لحظــة قبــول الدولــة األخــرى تــويل 

مســؤوليتك، أو القــرار النهــايئ حــول 

التــامس 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 18 شــهرًا 

إذا قمــت بالفــرار أو الهــرب. 

©iStockphoto / Joe Gough
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ماذا يحدث لو مل تريد الذهاب إىل دولة أخرى؟ 

تحدث مع ممثلك بخصوص هذا الشأن!

ــاك ومل  ــك هن ــة طلب ــم دراس ــرى لتت ــة أخ ــاب إىل دول ــك الذه ــب علي ــه يج ــا أن إذا قررن

ــذا  ــى ه ــق ع ــل. ونطل ــرار النق ــن يف ق ــة الطع ــك إمكاني ــذا، فلدي ــى ه ــت ع ــق أن تواف

»التامًســا« أو »مراجعــًة«.

ــام )ثاثــة أســابيع   مبجــرد أن تتلقــى القــرار مــن الســلطات، فيكــون أمامــك مهلــة21 أي

لتقديــم التــامس إىل  محكمــة الهجــرة. إن تقديــم االلتــامس خــال اإلطــار الزمنــي مهــم 

جــًدا. وســيقوم ممثلــك مبســاعدتك يف ذلــك.

لديــك 21 أيــام )ثاثــة أســابيع  لطلــب تعليــق نقلــك أثناء دراســة التامســك. وســتقوم 	 
املحكمــة أو املجلــس العــديل باتخــاذ قــرار بشــأن هــذا الطلــب يف وقــت قريــب. وإذا 

رفضــت طلبــك بشــأن التعليــق، فســيتم إعطــاؤك األســباب املتعلقــة بهــذا القــرار. 

يحتــوى الغــاف الخلفــي لهــذا املنشــور عــى معلومــات حــول الســلطة التــي يجــب 	 
التواصــل معهــا مــن أجــل تقديــم التــامس حــول قــرار يف هــذه الدولــة. 

ــة  ــامس«، باإلضاف ــاء إجــراء »االلت ــة أثن ســيتم منحــك حــق الوصــول إىل مســاعدة قانوني

إىل مســاعدة لغويــة مــن مرتجــم فــوري أو مرتجــم إذا لــزم األمــر. ويحــق لــك أن تطلــب 

ــوي  ــك. يحت ــل ذل ــا إن مل يكــن معــك نقــود مقاب ــة مجانً الحصــول عــى مســاعدة قانوني

الغــاف الخلفــي لهــذا املنشــور عــى تفاصيــل االتصــال باملنظــامت التــي تقــدم املســاعدة 

القانونيــة وميكنهــا مســاعدتك يف االلتــامس الــذي تقدمــه.



14

االحتجاز

ــن  ــون والذي ــة االنتقــال إىل حيــث يرغب ــن ال يتمتعــون بحري يُطلــق عــى األشــخاص الذي

يتــم وضعهــم يف مبنــى مغلــق بحيــث ال يتمكنــون مــن مغادرتــه، أنهــم قيــد »االحتجــاز«.   

إذا كنــت قــارًصا غــر مصحــوب، فقــد تقيــم يف ســكن تــري فيــه قواعــد تنــص عــى أنــه 

ــا يحــل الظــام خارجــه أو قواعــد  ــل أو عندم ــى يف اللي ــاء داخــل املبن ــك البق يجــب علي

ــه يجــب أن تخــرب األشــخاص الذيــن يهتمــون بــك بخروجــك ومبوعــد عودتــك.   ــد بأن تفي

وتلــك القواعــد معــدة لحاميــة ســامتك.  وهــذا ال يعنــى أنــك يف مــكان احتجــاز.   

يف الغالب ال يتم احتجاز األطفال أبًدا!

هــل أنــت قيــد االحتجــاز؟ إذا كنــت غــري متأكــد مــن أنــك محتجــز أو ال، فرُيجــى ســؤال 

الســلطات، أو ممثلــك، أو مستشــارك القانــوين 6( يف أرسع وقــت ممكــن. وميكنــك التحدث 

معهــم حــول وضعــك وحــول إمكانيــة الطعــن يف قــرار االحتجــاز إذا كنــت قيــد االحتجــاز!

توجــد مخاطــرة يف أن يتــم احتجــازك أثنــاء إجــراء دبلــن. وغالبًــا مــا يحــدث ذلــك عندمــا ال 

تصــدق الســلطات أن عمــرك أقــل مــن 18 عاًمــا وتخــى أنــك قــد تهــرب أو تختبــئ منهــم 

ألنــك خائــف مــن إرســالك إىل دولــة أخــرى. 

مــن حقوقــك أن يتــم إباغــك بأســباب احتجــازك كتابيًــا وبطريقــة الطعــن يف أمــر 

االحتجــاز. كــام لديــك حــق الحصــول عــى مســاعدة قانونيــة إذا رغبــت يف الطعــن يف أمــر 

ــر راٍض.  ــت غ ــوين إذا كن ــارك القان ــك أو مستش ــدث إىل ممثل ــذا تح ــاز، ل االحتج

ــك و/أو الســلطات أن  ــون.  ويجــب عــىل ممثل ــام القان ــل مصالحــك أم ــل الســلطات ميث ــن ِقبَ ــه م شــخص معــَرف ب  )6 

ــالف  ــر الغ ــك.   انظ ــة عن ــًدا بالنياب ــف واح ــا أن تكل ــك أيًض ــن ميكن ــم، ولك ــة إىل أحده ــت يف حاج ــوك إذا كن ينصح

الخلفــي لهــذا املنشــور ملعرفــة املنظــامت التــي ميكــن أن توفــر لــك متثيــالً قانونيًــا.
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إذا تــم احتجــازك أثنــاء إجــراء دبلــن، فسيســر اإلطــار الزمنــي لإلجــراء 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 

ــزال قيــد االحتجــاز، فيجــب أن  إليهــا خــال أســبوعني بعــد ذلــك. وأخــرًا، إذا كنــت ال ت

يتــم تنفيــذ نقلــك خــال 6 أســابيع مــن قبــول الطلــب مــن ِقبَــل الدولــة املســؤولة. 

إذا قــررت أن تطعــن يف قــرار النقــل أثنــاء احتجــازك، فــا تلتــزم ســلطات الدولــة بنقلــك 

خــال ســتة أســابيع. ســتطلعك ســلطات الدولــة حينئــذ عــى الخيــارات املتاحــة أمامــك. 

ــرى  ــة أخ ــن دول ــب م ــة بالطل ــة الخاص ــارات الزمني ــة لإلط ــلطات الدول ــل س إذا مل متتث

تحمــل مســؤوليتك، أو مل تقــم بنقلــك يف املوعــد املحــدد، فســيتم إنهــاء احتجــازك بغــرض 

نقلــك مبوجــب قانــون دبلــن. ويف هــذه الحالــة، ســيتم تطبيــق املُهــات الزمنيــة املعتــادة 

املذكــورة يف صفحــة11.
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ــن  ــد م ــا بتحدي ــوم فيه ــي نق ــرة الت ــاء الف ــك أثن ــي حقوق ــا ه م

ــك؟ ــؤول عن املس

ــق  ــك يف ح ــة طلب ــن دراس ــؤولني ع ــا مس ــة إذا كن ــذه الدول ــوث يف ه ــك املك ــن حق م

ــة  ــت الدول ــك. وإذا كان ــؤولة عن ــرى املس ــة األخ ــك إىل الدول ــم نقل ــى يت ــوء، أو حت اللج

التــي توجــد بهــا اآلن مســؤولة عــن دراســة طلبــك يف حــق اللجــوء، فيحــق لــك املكــوث 

هنــا عــى األقــل حتــى يتــم اتخــاذ القــرار األول بشــأن طلبــك يف حــق اللجــوء. كــام يحــق 

ــة  ــام، إىل آخــره، باإلضاف ــل، الســكن، والطع ــة، مث ــاع بأحــوال االســتقبال املادي ــك االنتف ل

ــك  ــق ل ــام يح ــوارئ. ك ــاالت الط ــة يف ح ــاعدة الطبي ــية واملس ــة األساس ــة الطبي إىل الرعاي

ــة.  ــاب إىل املدرس الذه

وســنمنحك فرصــة لتزويدنــا مبعلومــات عــن وضعــك وعــن تواجــد أعضــاء العائلــة يف إقليم 

ــا، والســتخدام لغتــك األم أو لغــة أخــرى تجيــد تحدثهــا )أو  دول دبلــن شــفهيًا و/أو كتابيً

الحصــول عــى مرتجــم شــفوي، إذا لــزم األمــر ، عنــد القيــام بتزويدنــا بهــذه املعلومــات. 

كــام ســتتلقى نســخة مكتوبــة مــن قــرار نقلــك إىل دولــة أخــرى. كــام يحــق لــك التواصــل 

معنــا ملعرفــة املزيــد مــن املعلومــات و/أو التواصــل مــع مكتــب »مفــوض األمــم املتحــدة 

الســامي لشــؤون الاجئــني« )UNHCR  يف 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 إجــراء 

دبلــن فقــط للوفــاء بالتزاماتهــا مبوجــب »قانــون دبلــن«. 

سيكون لديك حق الوصول إىل:

معلومــات تتعلــق بــك. ولديــك الحــق بطلــب تغيــر تلــك البيانــات إذا كانــت غــر 	 
ــة، أو حذفهــا إذا متــت معالجتهــا بشــكل غــر قانــوين؛ صحيحــة أو حقيقي

توضــح املعلومــات كيفيــة تصحيــح بياناتــك أو حذفهــا، مبــا يف ذلــك تفاصيــل االتصــال 	 
الخاصــة بالســلطات املختصــة املعينــة املحــددة مبســؤوليتها عــن إجــراء دبلــن الخــاص 
ــات املتعلقــة  ــة املســؤولة عــن ســامع الطلب ــات القومي ــة البيان بــك، وســلطات حامي

بحاميــة البيانــات الشــخصية.
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- العنوان وتفاصيل االتصال الخاصة بالسلطة 
املانحة لحق اللجوء؛ 

مصلحة الهجرة 
60170 نورشوبينغ 

0771-235235

- االسم، والعنوان، وتفاصيل االتصال 
للمنظامت التي تقدم متثياً للُقر غر 

املصحوبني؛ 
بلدية سكنك هي املسؤولة عن تعيني 

الويّص. ميكن ملصلحة الهجرة مساعدتك 
يف اإلتصال. مصلحة الهجرة تساعدك 
كذلك يف الحصول عى وكيل قانوين.

0771-235235

- العنوان وتفاصيل االتصال للهيئة 
الوطنية 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

- العنوان وتفاصيل االتصال للهيئة 
املسؤولة عن تنفيذ إجراء دبلن؛ 

مصلحة الهجرة، قسم دبلن 
ص ب 507 

16929 سولنا
0771-235235

ما األماكن التي ميكن أن تلجأ إليها للحصول عىل مساعدة؟

- تفاصيل هيئة الرقابة الوطنية؛ 
سلطة مراقبة تسجيل البيانات

ص ب 8114
10420 ستوكهومل

+46  0( 86576100
 datainspektionen@datainspektionen.se
 http://www.datainspektionen.se/

- الهوية ومراقب »النظام األورويب 
ملضاهاة بصامت األصابع« وممثله/

ممثلته؛ 
مصلحة الهجرة 

60170 نورشوبينغ 
0771-235235

- تفاصيل االتصال الخاصة مبكتب 
املراقب؛ 

مصلحة الهجرة، وحدة بطاقات الهوية
ص ب 507 

16929 سولنا
0771-235235
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- الصليب األحمر ودوره؛ 
الصليب األحمر

إذا أردت الحصول عى استشارة يف 
ما يخص قضايا طلب لجوء فردية، 

متابعة البحث عن أشخاص، ملّ شمل 
األرسة، رسائل الصليب األحمر ألفراد 

العائلة، العودة و الحصول عى 
شهادة عن األرس، اتصل بالهاتف: 
415000-020. مواعيد املكاملات 

الهاتفية للصليب األحمر هي: الثاثاء- 
األربعاء- الخميس من الساعة 09:30 

إىل 12:00. إذا أردت معرفة املزيد عن 
الدعم الذي يقدمه الصليب األحمر، 

أها بك بزيارة هذا املوقع 
www.redcross.se/detta-gor-vi/

stod-till-migranter/

 - تفاصيل االتصال باملكتب املحيل 
ملفوض األمم املتحدة السامي لشؤون 

الاجئني )UNHCR  )إن وجد  
ودوره؛ 

املفوضية السامية لألمم املتحدة 

لشؤون الاجئني- التمثيل اإلقليمي يف 
دول شامل أوروبا

شارع أونغلينغاتان 
Ynglingagatan 14

11347 ستوكهومل
الهاتف:  4574880-08)الثاثاء- 

الخميس )12.00-9.30 . 
العنوان االلكرتوين:
swest@unhcr. 

org

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون 
الاجئني ال تشارك يف عملية طلب اللجوء 

يف السويد و ال تستطيع تغير قرارات رفض 
أو توقيف تراحيل أو منع نقل إىل بلدان 
أخرى. املفوضية السامية لألمم املتحدة 

لشؤون الاجئني ال تستطيع إعطاء استشارة 
قانونية يف قضايا فردية. للحصول عى 

املزيد من املعلومات عن ماذا تستطيع 
املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون 

الاجئني القيام به، اقرأ األسئلة الشائعة عى 
http://www.unhcr- :موقع اإلنرتنيت

northerneurope.org/resource-centre/
for-refugees-asylum-seekers-faq/

- تفاصيل االتصال ملقدمي املساعدات 
القانونية/منظامت دعم الاجئني/األطفال؛ 

Rädda barnen – »أنقذوا األطفال« 
منظمة تكافح من أجل حقوق األطفال و 

تدعم األطفال املتواجدين يف أوضاع صعبة 
و خطرة.

10788 ستوكهومل 
08-6989000

kundservice@rb.se
www.räddabarnen.se

- تفاصيل االتصال باملنظمة الدولية للهجرة 
)IOM  ودورها. 

املنظمة الدولية للهجرة ليس عندها 
مكتب يف السويد. للحصول عى املزيد من 

www.iom.int : املعلومات

http://www.unhcr-northerneurope.org/resource-centre/for-refugees-asylum-seekers-faq/
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