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لم يُمنح لك تصريح إقامة في فنلندا
لقد أصدرت لك إدارة الهجرة قرارا ً سلبيا ً بشأن طلبك للجوء ،وهو ما يعني أنك لم
تحصل على تصريح اإلقامة في فنلندا بنا ًء على طلبك للجوء.
إذا كنت قد طلبت طلب تصريح إقامة مستقل باإلضافة إلى طلب اللجوء ،فسوف تحصل
على قرار مستقل بشأنه.

يقوم ممثلك ومعاونك القانوني وموظفو مركز االستقبال بمساعدتك
كذلك يستلم دائما ً ممثلك تبليغا ً بالقرار الخاص بك.
يقدم لك ممثلك ومعاونك القانوني وموظفو مركز االستقبال اإلرشادات فيما سيحدث الحقاً.

بعد استالمك القرار ،يمكنك إ ّما أن تغادر البالد طوعيا ً أو أن تطعن بالقرار
▪ العودة الطوعية
إذا لم تعترض على القرار وعدت إلى بالدك طوعياً ،فيمكنك أن تطلب معونة دعم للعودة .ناقش المسألة
مع ممثلك وموظف مركز االستقبال.
تشترط العودة أن يقوم أحد والديك أو ولي أمرك باستقبالك.
يشترط منح معونة دعم العودة أن تغادر فنلندا طوعياً .يجب عليك أن تلغي طلبك للجوء أو الشكاوى
التي تقدمت بها ذات الصلة بالقرار.
تجد المزيد من المعلومات عن العودة الطوعية من الصفحات الشبكية إلدارة الهجرة:
https://migri.fi/paluu
يمكنك الطعن بالقرار لدى المحكمة اإلدارية
سوف تستلم تعليمات االستئناف مرفقة بالقرار الخاص بك .يُدعى مستند االستئناف باسم "تعليمات
االستئناف" .يحرر المعاون شكوى االستئناف نيابة عنك ويساعدك في المعاملة أيضاً.
تتخذ المحكمة اإلدارية قرارا ً بشأن طعونك
إذا رفضت المحكمة اإلدارية طعونك ،فيمكنك أن تطلب إذن تمييز من المحكمة اإلدارية العليا ،علما ً أن
المحكمة اإلدارية العليا ال تحقق بكافة الشكاوى .يصبح القرار نهائيا ً عندما ال يعود من الممكن الطعن
به.
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يمكن للمحكمة اإلدارية والمحكمة اإلدارية العليا أن
• تنقض القرار
• تأمر بوجوب إعادة النظر بطلبك
• تأمر بمنحك تصريح اإلقامة أو
• ترفض شكواك.
عندما تستأنف قرار إدارة الهجرة ،ال تعود إدارة الهجرة هي السلطة المختصة بالنظر بقضيتك بعد ذلك.
إذا كانت لديك ولدى ممثلك أي أسئلة أو كنت تريد إرسال توضيحات إضافية ،فيجب على ممثلك
االتصال بمعاونك أو بالمحكمة اإلدارية التي تنظر بقضيتك.

يذكر القرار متى يمكن إبعادك عن البالد
نظرا لعدم حصولك على تصريح إقامة في فنلندا ،فإن القرار يبيّن متى يمكن إبعادك عن البالد .فإذا كان
ً
ال يزال لديك طلب قائم بشكل مستقل للحصول على تصريح إقامة ،فغالبا ً ما نعلمك باألمر في القرار
ذي الصلة .الشرطة هي الجهة المسؤولة عن إبعادك.
يعني قرار اإلبعاد عن البالد أنك إذا لم تغادر فنلندا بنفسك ،فستقوم الشرطة بإبعادك ،لكن تقوم الشرطة
قبل إبعادك بالتأكد من أنك سوف تُستقبل في وطنك بشكل الئق وآمن.
وفي نفس الوقت ربما يُفرض عليك حظر الدخول إلى البالد ،وهو ما يعني أنه لن يُسمح لك بالعودة إلى
فنلندا أو منطقة شنغن .وقد يكون الحظر حتى إشعار آخر أو لفترة محددة .يذكر القرار ذلك.
تقوم الشرطة بتحضيرات اإلعادة ،أي أنها تنظم لك تذاكر السفر بالطائرة وتنقلك إما إلى الحدود الفنلندية
أو إلى وطنك.

يمكن للسلطات أن تفرض عليك السكن في مكان معيّن
إذا كان عليك أن تغادر فنلندا فيمكن للشرطة أو سلطة مراقبة الحدود أن تفرض عليك السكن في مكان
معيّن وأن تعلن عن حضورك هناك بشكل منتظم .وعمو ًما يكون هذا المكان هو نفس المكان الذي كنت
تسكن فيه خالل فترة النظر بطلبك .لكن قبل ذلك يتم االستماع إلى ممثلك وعاملك االجتماعي بشأن
القضية.
قاصرا ،فمن الممكن أيضا ً إحالتك لالحتجاز
إذا كنت فوق سن  15سنة من العمر ،لكنك مازالت
ً
االحترازي ،إال أن ذلك تدبير نادر .ال يُسمح بإحالة من هم تحت سن  15سنة من العمر لالحتجاز
االحترازي إطالقًا.

إذا كان لديك أساس جديد لطلب اللجوء ،فيمكنك أن تقدم طلبا ً جديدا ً
إذا كان لديك أساس جديد لطلب اللجوء بعد أن أصبح قرار إدارة الهجرة بشأن طلبك نافذاً ،فيمكنك تقديم
طلب جديد للجوء .يجب تقديم الطلب الجديد فورا ً عندما يكون لذلك أساس أو ضرورة.
▪

يجب أن يكون لديك سبب عن عدم إخبارك سابقا ً عن األسس الجديدة
يجب أن يكون سبب عدم إخبارك عن األسس الجديدة سابقا ً من النوع الذي لم يكن بإمكانك أنت أن تؤثر
عليه .بعد ذلك تقوم إدارة الهجرة بتقييم ما إذا كانت ستحقق في طلبك الجديد .فإذا رأت إدارة الهجرة أنه
ليس لديك أسباب جديدة لتقديم طلب اللجوء ،فستُصدر قرارا ً بعدم التحقيق بطلبك وسيتم إبالغك بالقرار.
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تأكد من حقك بالعمل
إذا كنت فوق سن  15سنة من العمر وكنت تعمل في فنلندا ،فقم فوراً مع ممثلك بالتأكد من القرار فيما
إذا كان حقك بالعمل مازال ساري المفعول.
يذكر القرار متى ينتهي حقك بالعمل .فإذا كنت تعمل ،فأخبر رب عملك فوراً إذا انتهى حقك بالعمل.
يساعدك ممثلك في هذه القضية أيضاً.

تجد المزيد من المعلومات
•
•

من الصفحات الشبكية إلدارة الهجرةmigri.fi/turvapaikka-suomesta :
من فيديو إدارة الهجرة "قرار سلبي"migri.fi/videot-turvapaikanhakijoille :

