في بعض األحيان ،يهرب الناس
إلى بلد آخر لكي يحموا أنفسهم.
هذا نسميه طلب لجوء .الشخص
الذي يفعل هذا ،نسميه
طالب لجوء.

حول عملية اللّجوء
 ما هي عملية اللجوء؟ الظاهرأنها شيء صعب.
وحدة استقبال طلبات اللجوء

 - 2القرار = الرد على طلب اللجوء
هناك قانون في السويد ،يسمى قانون األجانب.
هو الذي يحدد من يحق له أن يبقى في
السويد ،و من ال يحق له ذلك.
 لكن ،كيف يقررموظفو مصلحة
الهجرة ،إذا كان
من حق الشخص أن
يبقى هنا؟

فعالً ،عملية اللّجوء هي المراحل
المختلفة ،التي يم ّر بها طالب اللجوء.
من يوم تقديم الطلب ،إلى أن يحصل على القرار.

 - 1تقديم طلب اللّجوء في السويد

يجب على كل شخص ،أن يقول لماذا ال يستطيع
هو بالضبط أن يرجع إلى بلده .ثم يقرر
العاملون في مصلحة الهجرة ،باالستعانة بقانون
األجانب ،إن كان من حق هذا الشخص أن يبقى
في السويد .كما يرون إذا كان من الممكن مساعدة
هذا الشخص في بلده ،أو إذا كان يستطيع أن
يسكن في مكان آخر في بلده.

يتم طلب اللجوء لدى مصلحة الهجرة .يجب على
الشخص أن يحكي عن سبب قدومه إلى السويد،
َمن هذا الشخص ،من أي بلد هو ،من هم
أفراد عائلته ،وكيف جاء إلى السويد.

يقوم المترجم بالمساعدة ،لكي
يستطيع الجميع أن يتحدثوا
مع بعضهم البعض.

أحياناً ،قد تحتاج مصلحة الهجرة ،إلى إجراء عدة
مقابالت ،مع الشخص الذي يطلب اللجوء ،قبل أن
يقرروا إذا كان هذا الشخص سيبقى في السويد ،أو
يجب عليه العودة إلى

أمر مهم!
• حتى السبب الذي يجعل الطفل أو الطفلة ال يستطيع أو ال تستطيع مواصلة العيش في بالده ،هو
أمر مهم لمصلحة الهجرة أن تعرفه.
• إذا كان الطفل نفسه يريد أن يتحدث مع الذين يعملون بمصلحة الهجرة ،ووافق الوالدان على ذلك ،فإن
لهذا الطفل الحق أن يفعل ذلك.

 - 3نعم ،الموافقة على طلب اللجوء
عندما يحصل الشخص على نعم ،للموافقة على طلب اللجوء،
فإنه يحصل على اإلقامة .هذا معناه أن بإمكانه البقاء في
السويد .حينها ،يُدعى إلى مقابلة في مصلحة الهجرة .في هذه
المقابلة ،يحصل الشخص على معلومات ،عن بعض األمور
العملية ،حول العيش في السويد ،كالمدرسة و النقود والسكن
مثالً.

 - 4ال ،رفض طلب اللجوء

عندما يحص الشخص على ال ،كرفض لطلب لجوئه ،فهذا يعني
أن ليس من حقه البقاء في السويد.

 - 5اإلستئناف

يمكن للشخص أن يستأف قرار الرفض ،إلى محكمة الهجرة.
يستأنف = يعني أن يقول شخص لدائرة حكومية أو محكمة،
إنه غير موافق على القرار ،الذي*اتخذته الدائرة الحكومية أو
المحكمة .أي إن الشخص يريد تغيير القرار.

ما يمكن أن يحصل إذاً هو؛
• أن تغير محكمة الهجرة قرار مصلحة الهجرة .عندها،
يمكن للشخص أن يبقى في السويد.
• أالَّ تغير محكمة الهجرة قرار مصلحة الهجرة.
عندها ،ال يمكن للشخص أن يبقى في السويد.
الشخص الذي حصل على رفض ،ال بد له من مغادرة
السويد .لذلك ،يتم استدعاؤه إلجراء مقابلة مع مصلحة
الهجرة ،حيث يتم ترتيب رحلة العودة ،بمساعدة
الموظفين هناك.

• ليس خطأ الطفل أبداً ،إذا رفضت مصلحة الهجرة طلب اللجوء.
يمكنك قراءة المزيد حول عملية اللجوء ،على هذا الموقع:
www.migrationsverket.se
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