AR

أ
الطفال الطالبون
لحماية دولية
معلومات أ
ين
ين
المقدم�
المصحوب� بذويهم
للطفال يغ�
لطلبات الحصول عىل الحماية الدولية عمال ً بالمادة  4من
أ
ورو�) رقم 604/2013
قانون (االتحاد ال ب ي
1

قمنــا بإعطائــك هــذا المنشــور ألنــك أعربــت عــن حاجتــك ف ي� الحصــول عــى حمايــة
أ
أخ�تنــا أنــك ســنك أقــل مــن  18عامـاً .يتــم اعتبــارك طفـاً ،إذا كان ســنك أقــل
ولنــك ب
مــن  18عامـاً .كمــا ستســمع الســلطات تشـ يـر إليــك باللفــظ «قــارص» ،وهــذا المصطلح
يعطــي المعـ نـى ذاتــه الــذي تــدل عليــه كلمــة «طفــل» .يمثــل «الســلطات» أ
الشــخاص
المســؤولون عــن اتخــاذ قـرار بشــأن طلبــك للحمايــة.
إذا طلبــت الحصــول عــى حمايــة هنــا بســبب خوفــك ف� دولتــك أ
الصليــة ،فإننــا
ي
نطلــق عــى هــذا «طلــب اللجــوء» .حيــث يكــون الملجــأ مكانـاً يوفــر حمايــة أمانـاً.
عنــد تقديــم طلــب رســمي للســلطات تطلــب فيــه اللجــوء ،فــإن القانــون يطلــق عــى
هــذا «تقديــم طلــب أو طلــب الحمايــة الدوليــة» .ويطلــق عــى الشــخص الــذي
يطلــب الحمايــة «مقــدم الطلــب» .كمــا ستســمع أحيان ـاً أشــخاص يطلقــون عليــك
«طالــب لجــوء».
يجــب أن تكــون مصحوبــاً بوالديــك ،ولكــن إذا لــم يكونــوا معــك أو إذا انفصلــت
ف
غــر مصحــوب».
تعتــر «قــارصاً ي
عنهــم ي� الطريــق ،فإنــك ب
ف
و� هــذه الحالــة ،ســنوفر لــك «ممث ـاً» ،وهــو شــخص بالــغ سيســاعدك أثنــاء سـ يـر
ي
الجـراء .وســيقوم هــذا الممثــل أو هــذه الممثلــة بمســاعدتك ف ي� تقديــم طلبــك ويمكن
إ
أن يصطحبــك عندمــا يلزمــك التحــدث إىل الســلطات .ويمكنــك التحــدث عــن مشــاكلك
ومخاوفــك مــع الممثــل الخــاص بــك .إن ممثلــك موجــود لضمــان أن مصالحــك
ـ� ،بمعـ نـى أن احتياجاتــك ،وأمانــك ،ورفاهيتــك ،والتنميــة
ُ
العليــا بمثابــة اهتمــام رئيـ ي
ف
االجتماعيــة وآراءك يتــم أخذهــا ي� الحســبان .وســيتحمل «ممثلــك» مســؤولية
احتمــاالت لــم شــمل العائلــة.
إن المنشــور الــذي بـ ي ن
ـ� أيدينــا معــد بغــرض الحصــول عــى معلومــات فقــط ،حيــث يهــدف إىل تقديــم المعلومــات
ف
ذات الصلــة فيمــا يخــص إجـراء دبلــن لمقدمــي طلبــات الحصــول عــى الحمايــة الدوليــة .وال يســتحدث/يفرض ي� حــد
واالل�امــات الخاصــة بالــدول أ
ذاتــه حقوق ـاً أو ت ز
تز
والشــخاص ف ي� ظــل إج ـراء دبلــن هــي
ال�امــات قانونيــة .إن الحقــوق
أ
ف
ورو�) .604/2013
تلــك المنصــوص عليهــا ي� قانــون (االتحــاد ال ب ي
أ
ش
ورو� © لعام 2014
حقوق الطبع والن� محفوظة لالتحاد ال ب ي
أ
مسموح بإعادة النسخ .وفيما يخص أي استخدام لصور الشخاص أو إعادة نسخها ،يجب طلب إذن من أصحاب
والن� ش
حقوق الطبع ش
مبا�ةً.
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أ
(ال�تغــال ) ،(PTوالدنمــارك )،(DK
ورو� ب
تتضمــن دول دبلــن  28دولــة مــن دول االتحــاد ال ب ي
والســويد ) ،(SEوالمملكــة المتحــدة ) ،(UKوالنمســا ) ،(ATواليونــان ) ،(ELوإســتونيا ) ،(EEوإيطاليــا
) ،(ITوأســبانيا ) ،(ESوألمانيــا ) ،(DEوأيرلنــدا ) ،(IEوبلجيــكا ) ،(BEوبلغاريــا ) ،(BGوبولنــدا )،(PL
وجمهوريــة التشــيك ) ،(CZورومانيــا ) ،(ROوســلوفاكيا ) ،(SKوســلوفينيا ) ،(SIوفرنســا ) ،(FRوفنلندا
) ،(FIوقـ بـرص ) ،(CYوكرواتيــا ) ،(HRوالتفيــا ) ،(LVولوكســمبورغ ) ،(LXوليتوانيــا ) ،(LTومالطــا )،(MT
بالضافــة إىل  4دول «مرتبطــة» بقانــون دبلــن ن
(ال�ويــج )،(NO
وهنغاريــا ) ،(HUوهولنــدا ) )(NLإ
وأيســلندا ) ،(ISوســويرسا ) ،(CHوليختنشــتاين ).)(LI
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ش
�ء ال تفهمــه ،فاطلــب المســاعدة مــن ممثلــك
إذا كان يوجــد ي
أو مــن ســلطاتنا!

عــى الرغــم مــن طلبــك للجــوء ف ي� هــذه الدولــة ،يمكــن أن تقــوم دولــة أخــرى بدراســة
طلبــك للحصــول عــى حمايــة.
يمكــن لدولــة واحــدة أن تكــون مســؤولة عــن دراســة طلبــك للحمايــة .إن هــذا مقــرر
ف ي� قانــون يطلــق عليــه «قانــون دبلــن» .يتطلــب هــذا القانــون منــا أن نقــرر إذا كنــا
مسـ ي ن
ـؤول� عــن دراســة طلبــك أو إذا كانــت دولــة أخــرى هــي المســؤولة عــن ذلــك  -إننــا
نطلــق عــى هــذا «إجـراء دبلــن».
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ت
ـى تتضمــن 32
يتــم تطبيــق هــذا القانــون عــى جميــع أنحــاء المنطقــة الجغرافيــة والـ ي
دولــة  .ووف ًقــا لغــرض هــذا المنشــور ،نطلــق عــى تلــك الــدول الـ ي تـى عددهــا  32دولــة
«دول دبلــن».
ال تقــوم بالهــرب مــن الســلطات أو إىل دولــة دبلــن أخــرى .قــد يخــرك بعــض أ
الشــخاص
ب
أ
ش
� تفعلــه ،إذا أخـ بـرك أحــد بــأن عليــك الهــرب ،أو أنــه يجــب أن
بــأن هــذا هــو الفضــل ي
تذهــب بعيــداً معهــم ،قــم بإخبــار ممثلــك أو ســلطات الدولــة عــى الفــور.
يرجى إخبار سلطات الدولة ف ي� أقرب وقت ممكن إذا:
•كنــت وحيــداً وتعتقــد أن والدتــك ،أو والــدك ،أو أخيــك ،أو أختــك ،أو خالتك ،أو
عمتــك  ،أو خالــك ،أو عمــك  ،أو جدتــك ،أو جــدك يمكــن أن يكونــوا موجوديــن
ف� دولــة مــن دول دبلــن أ
الخــرى الـ ت
ـى تبلــغ  32دولــة عــى الخريطــة ف ي� صفحــة 3؛
ي
ي
ف
ف
القامة معهم؛
• ي� هذه الحالة ،بغض النظر عن رغبتك ي� إ
ف
و� هذه الحالة ،مع من؛
•سافرت إىل هذه الدولة مع شخص آخر ،أ ي
ت
وال� تبلغ عددها  32دولة؛
•قمت مسبقًا بزيارة دولة من
«دول دبلن» الخرى ي
ف
•تــم أخــذ بصمــات أصابعــك ي� دولــة دبلــن أخــرى :إن البصمــات هــي الصــور
الـ ت
ـى يتــم أخذهــا مــن أصابعــك وتســاعد ف ي� تحديــد هويتــك؛
ي
•قدمت طلب لجوء بالفعل ف ي� دولة دبلن مختلفة.

إن تعاونــك مــع ســلطات الدولــة مهــم جــداً ويجــب أن
تخ�هــم بالحقيقــة دائمــاً.
ب

يمكــن أن يســاعدك نظــام دبلــن إذا كنــت غـ يـر مصحــوب بأحــد والديــك عنــد تقديــم
طلــب الحصــول عــى حمايــة.
ســنبحث عــن والديــك أو أقاربــك ف ي� دول دبلــن ،إذا كان لدينــا معلومــات كافيــة عنهــم.
وإذا نجحنــا ف� العثــور عليهــم ،فســنحاول جمعكــم ف� الدولــة الـ ت
ـى يوجــد بهــا والداك
ي
ي
ي
ف
أو أقاربــك .وســتكون تلــك الدولــة حينئـ ٍـذ مســؤولة عــن دراســة طلبــك ي� الحصــول
عــى حمايــة.
توجد خريطة ي ف� صفحة  3لهذه المنطقة.
أخت والدتك أو أخت والدك
أخ والدتك أو أخ والدك
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إذا كنــت وحيــداً وليــس لديــك عائلــة أخــرى أو قريــب ف ي� دولــة دبلــن أخــرى ،فمــن
المرجــح جــداً أن تتــم دراســة طلبــك ف ي� هــذه الدولــة.
قــد نختــار أيض ـاً دراســة طلبــك ف ي� هــذه الدولــة ،حـ تـى لــو كانــت دولــة أخــرى هــي
المســؤولة بموجــب القانــون .يمكننــا فعــل هــذا أفضــل إنســانية ،أو عائليــة ،أو
ثقافيــة.
العليــا ،ولــن نرســلك إىل دولــة يكون
أثنــاء هــذا إ
الجـراء ،ســنترصف دائمـاً لمصلحتــك ُ
النســانية فيها.
مــن الثابــت انتهــاك حقوقــك إ
العليــا؟ إنــه يع ـن ي أننــا
مــا الــذي يعنيــه أننــا يجــب أن نتــرف دائم ـاً لمصلحتــك ُ
ســنضطر إىل:
•التحقــق ممــا إذا كان من الممكن أن نجمعك بعائلتك ف ي� الدولة ذاتها؛
أ
ف
ت
ـى قــد
•التأكــد مــن أنــك ســتكون ي� ســام�ضوأمــان ،خصوص ـاً مــن الشــخاص الـ ي
سء/تســبب لــك ر؛
تعاملــك بشــكل ي
•التأكــد مــن نشــأتك بطريقــة آمنــة وصحيــة ،ومــن أنــه لديــك طعــام ومــأوى ومــن
تلبيــة احتياجــات التنميــة االجتماعيــة الخاصــة بــك؛
•أخــذ آرائــك ف ي� الحســبان  -عــى ســبيل المثــال ،فيمــا يتعلــق بشــأن إذا أردت
القامــة معــه.
القامــة مــع قريــب أو إذا فضلــت عــدم إ
إ
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عمرك
يعــد أ
الشــخاص أكـ بـر مــن  18عــام «بالغـ ي ن
ـ�» .ويتــم التعامــل معهــم تعامـا ً مختلفـاً
عــن أ
الطفــال والمراهقـ ي ن
ـ� («ال ُقــر»).
يرجى قول الحقيقة بشان عمرك.
إذا كان لديــك أي مســتند معــك يظهــر عمــرك ،قــم بمشــاركته مــع الســلطات .إذا
شــكت الســلطات ف ي� عمــرك ،فمــن الممكــن أن يفحصــك طبيــب لمعرفــة إذا كنــت
أصغــر أو أكـ بـر مــن  18عامـاً .يجــب أن تقــوم أنــت و/أو ممثلــك بالموافقــة أوال ً عــى
ـى.
هــذا قبــل إج ـراء أي فحــص طـ ب ي
رث أ
ف
ت
الــى قــد
وســنحاول ي� الســطور القادمــة أن نجــاوب عــى أكــ الســئلة الشــائعة ي
تكــون لديــك حــول إجـراء دبلــن ،وكيــف يمكــن أن تســاعدك ،ومــا الــذي يجــب عليــك
توقــع حدوثــه:
7

بصمات أ
الصابع  -ما هي؟ لماذا يتم أخذها؟
عامــا أو أكـ بـر ،فســيتم أخــذ صــورة أو لقطــة مــن
عندمــا تطلــب اللجــوء ،إذا كنــت ً 14
أصابعــك (يطلــق عليهــا «بصمــة») ويتــم نقلهــا إىل قاعــدة بيانــات للبصمــات تســمى
أ
أ
ف
الجـراء،
ورو� لمضاهــاة بصمــات الصابــع» .ويجــب أن تتعــاون ي� هــذا إ
«النظــام ال ب ي
حيــث إن جميــع أ
الشــخاص الذيــن يقدمــون طلــب اللجــوء ملزمــون بأخــذ بصمــات
أصابعهــم وفقـاً للقانــون.
قــد يتــم التحقــق مــن بصمــات أصابعــك ف ي� مرحلــة مــا لمعرفــة مــا إذا كنــت قــد
قدمــت طلــب اللجــوء قبــل ذلــك أو لمعرفــة مــا إذا كان قــد تــم تســجيل بصمــات
أصابعــك قبــل ذلــك عــى إحــدى الحــدود .وإذا اك ُتشــف أنــك قــد قدمــت مســبقاً طلباً
للجــوء ف ي� دولــة دبلــن أخــرى ،فقــد يتــم إرســالك إىل هــذه الدولــة إذا كان ذهابــك إىل
ف
العليــا .وســتكون هــذه الدولــة عندئــذ مســؤولة عــن دراســة
هنــاك يصــب ي� مصالحــك ُ
طلبــك ف ي� الحصــول عــى الحمايــة الدوليــة.
ســيتم االحتفــاظ ببصمــات أصابعــك لمــدة  10أعــوام .وبعــد  10أعــوام ،ســيتم حذفهــا
تلقائيـاً مــن قاعــدة البيانــات .وإذا كنــت موفقـاً ف ي� طلبــك للحصــول عىل حماية ،فســتظل
بصمــات أصابعــك ف ي� قاعــدة البيانــات حـ تـى يتــم محوهــا تلقائيـاً .وإذا أصبحــت ،ف ي� وقت
الحــق ،مواطن ـاً ف ي� دولــة دبلــن ،فســيتم محــو بصمــات أصابعــك .وســيتم االحتفــاظ
الورو� لمضاهــاة بصمــات أ
ببصمــات أصابعــك وجنســك فقــط ف� «النظــام أ
الصابــع»؛
بي
ي
ولكــن لــن يتــم إرســال اســمك ،وصورتــك ،وتاريخ ميــادك وجنســيتك إىل قاعــدة البيانات
ولــن يتــم حفظهــا .إال أنــه يمكــن االحتفــاظ بتلــك التفاصيل عــى قاعدة
بياناتنــا القوميــة .ولــن تتــم مشــاركة البيانــات المحتفــظ بهــا ف ي� «النظام
الورو� لمضاهــاة بصمــات أ
أ
الصابــع» مــع أي دولــة أو منظمــة أخــرى
بي
خــارج دول دبلــن.
ابتــداء مــن  20يوليــو ،2015 ،يمكــن أن تبحــث الســلطات عــن بصمــات
ال�طــة ومكتــب ش
أصابعــك ،فعــى ســبيل المثــال قــد تبحــث ش
ال�طــة
أ
ورو� (يوروبــول) عــن بصمــات أصابعــك وقــد يطلبوا حــق الوصول إىل
ال ب ي
الورو� لمضاهــاة بصمــات أ
قاعــدة بيانــات «النظــام أ
الصابــع» بغــرض
بي
منــع الجرائــم الخطـ يـرة و إالرهــاب ،والكشــف عنهــا ،والتحقيــق فيهــا.
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ت
الــ� يجــب أن تقــوم بالتأكــد مــن علــم
مــا المعلومــات ي
الســلطات حــول وضعــك؟
مــن المرجــح أن تـُــجرى مقابلــة شــخصية معــك مــن أجــل التمكــن مــن تحديــد الدولــة
المســؤولة عــن دراســة طلبــك للجــوء .وســتقوم ســلطات دولتنــا بـ شـرح «إجـراء دبلــن»
لــك ف ي� هــذه المقابلــة ،وســتحاول معرفــة مــا إذا كان يمكــن لــم شــملك مــع عائلتــك ف ي�
دولــة دبلــن أخــرى أم ال.
إذا عملــت بوجــود والديــك ،أو أشــقائك ،أو أقاربــك ف ي� دولــة دبلــن أخــرى ،يف�جــى
عــدم التغـ ض
ـا� عــن ذكــر هــذا للشــخص الــذي يجــري معــك المقابلــة .قــم بتقديــم
ي
أكــرث كــم ممكــن مــن المعلومــات لمســاعدتنا ف� العثــور عــى عائلتــك  -أ
الســماء،
ي
العناويــن ،أرقــام الهاتــف ،إلــخ.
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كمــا يمكــن أن يتــم ســؤالك ،أثنــاء المقابلــة ،إذا كنــت زرت دولــة مــن دول دبلــن
أ
الخــرى بالفعــل .يرجــى قــول الحقيقــة.
يمكــن أن يصاحبــك ممثلــك إىل المقابلــة ،لمســاعدتك ودعمــك وللقيــام بمــا ف ي�
صالحــك .وإذا كان لديــك أي ســبب ف ي� عــدم رغبتــك ف ي� حضــور ممثلــك معــك ،فيجــب
أن تخـ بـر ســلطات الدولــة.

ف ي� بدايــة المقابلــة ،ســيوضح لــك ُمجــري المقابلــة مــع ممثلك
الجــراءات ،كمــا ي ن
ش
�ء ال
إ
يبــ� لــك حقوقــك .إذا كان يوجــد ي
تفهمــه ،أو كان لديــك أســئلة أخــرى ،يرجــى ســؤالهما!
إن المقابلة حق لك وتعد جزءاً مهماً من تقديم طلبك.
ت
الــى تفهمهــا .ويمكنــك طلــب تم�جــم شــفوي
ســيتم إجــراء المقابلــة باللغــة ي
غــر قــادر عــى فهــم اللغــة المســتخدمة.
لمســاعدتك عــى التواصــل ،إذا كنــت ي
ت
حيــث ينبغــي عــى ت
الم�جــم الشــفوي أال ي�جــم ســوى مــا تقولــه أنــت والشــخص
ُمجــري المقابلــة .وال يجــب عــى ت
الم�جــم الشــفوي أن يضيــف إحــدى دول أو آراءهــا
الشــخصية .وإذا وجــدت صعوبــة ف� فهــم ت
تخ�نــا و/أو
الم�جــم الشــفوي ،يجــب أن ب
ي
تتحــدث إىل ممثلــك.
ت
ن
ـى
ســتكون
المقابلــة رسيــة .وهــذا يعــى أنــه لــن يتــم إرســال أي مــن المعلومــات الـ ي
ف
ت
ـى تفيــد بأنــك طلبــت الحصــول عــى حمايــة ،إىل
تقدمهــا ،بمــا ي� ذلــك فالمعلومــة الـ أ ي
�ض
أشــخاص أو ســلطات ي� دولتــك الصليــة قــد يســببون لــك راً بــأي طريقــة ،أو
ألعضــاء عائلتــك الذيــن مازالــوا ف� دولتــك أ
الصليــة.
ي

بالطــارات
مــن المهــم أن تكــون أنــت وممثلــك عــى علــم إ
الجابــات المقدمــة أدنــاه.
الزمنيــة إلجــراء دبلــن! اقــرأ إ
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كــم سيســتغرق مــن الوقــت قبــل أن تعــرف أنــه يجــب أن
القامــة هنــا؟
تذهــب إىل دولــة أخــرى أو مــا إذا كان يمكــن إ
مــا الــذي ســيحدث إذا اُكتشــف أن دولــة أخرى هي المســؤولة
عــن دراســة طلبك؟
 fإذا كانــت هــذه أول مــرة تقــدم فيهــا طلــب اللجــوء ي ف� 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 ي ف� تلــك الدولــة
وســتنضم إليه/إليها/إليهــم هنــاك وتظلــون مع ـاً لدراســة طلبــك ي ف� حــق اللجــوء.
 fإذا لــم تقــدم طلــب اللجــوء هنــا ولكنــك قدمــت طلــب لجــوء ي ف� دولــة دبلــن
ف
ض
ـا� ،فقــد يتــم إرســالك إىل تلــك الدولــة حـ تـى تنظــر الســلطات هنــاك
فأخــرى ي� فالمـ ي
ي� طلبــك ي� حــق اللجــوء.
ـ� ،قــد يســتغرق أ
ف� كلتــا الحالتـ ي ن
المــر فـ تـرة تصــل إىل  5أشــهر التخــاذ قـرار بنقلــك
ي
ت
إىل دولــة أخــرى ،إمــا مــن لحظــة طلبــك للجــوء أو مــن
ـ� علمنــا فيهــا
اللحظــة الـ ي
ف
أنــك قــد قدمــت طلب ـاً للحصــول عــى الحمايــة الدوليــة ي� دولــة دبلــن أخــرى.
وســتقوم الســلطات بإطالعــك عــى هــذا القــرار ف ي� أقــرب وقــت ممكــن بعــد
اتخــاذه.
 fإذا لــم تطلــب اللجــوء ف ي� هــذه الدولــة وتــم رفــض طلبــك الســابق للجــوء ف ي�
دولــة أخــرى بعــد دراســته بالكامــل ،فســنضطر إمــا أن نطلــب مــن الدولــة أ
الخــرى أن
تســتعيدك ،أو أن نتابــع عمليــة عودتــك إىل دولتــك أ
الصليــة أو إىل مــكان إقامــة دائــم
أو إىل دولــة ثالثــة آمنــة.

وإذا قررنــا أن دولــة أخــرى هــي المســؤولة عــن طلبــك ف ي� حــق اللجــوء ،فعنــد تقبــل
ت
تــول مســؤوليتك القيــام بذلــك ،ســيتم إعالمــك رســمياً
الــى طلبنــا منهــا ي
الدولــة ي
«تول المسؤولية».
قد تسمع أشخاصاً ي
يش�ون إىل هذا بالمسمى ي
يش�ون إىل هذا بالمسمى «استعادة».
قد تسمع أشخاص ي
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بحقيقــة أننــا لــن نــدرس طلبــك
للحصــول عــى حمايــة دوليــة ،وبــدال ً
مــن ذلــك ســنقوم بنقلــك إىل الدولــة
المســؤولة.
ســيتم نقلــك خــال  6أشــهر مــن
أ
تــول
لحظــة قبــول الدولــة الخــرى ي
ئ
ـا� حــول
مســؤوليتك ،أو الق ـرار النهـ ي
غــر
التمــاس أو مراجعــة ،إذا كنــت ي
موافــق وقــررت الطعــن عــى هــذا
القــرار (انظــر القســم أدنــاه الــذي
ن
معــى هــذا!) .ويمكــن أن
يوضــح
يتــم تمديــد المهلــة الزمنيــة ت
حــى
عــام واحــد إذا كنــت مســجوناً ،أو
ت
شــهرا إذا قمــت بالفــرار أو
حــى 18
ً
الهــرب.
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ماذا يحدث لو لم تريد الذهاب إىل دولة أخرى؟
تحدث مع ممثلك بخصوص هذا الشأن!
إذا قررنــا أنــه يجــب عليــك الذهــاب إىل دولــة أخــرى لتتــم دراســة طلبــك هنــاك ولــم
توافــق أنــت عــى هــذا ،فلديــك إمكانيــة الطعــن ف ي� ق ـرار النقــل .ونطلــق عــى هــذا
«التماس ـاً» أو «مراجعــةً ».
عندمــا تســتلم مــن الســلطات المختصــة القــرار الرســمي باالنتقــال ،فيحــق لــك
الطعــن بــه وطلــب تعديلــه خــال ( )21يومــاً بواســطة رفــع شــكوى اســتئناف إىل
الطــار الزمـن ي مهــم جــداً ،وســيقوم
الداريــة .إن تقديــم االلتمــاس خــال إ
المحكمــة إ
ف
ممثلــك بمســاعدتك ي� ذاك.
•وعندئــذ تـُــعطى مهلــة ( )7أيــام اللتمــاس إيقــاف االنتقــال ت
حــى االنتهــاء مــن
ـدل باتخــاذ ق ـرار بشــأن
النظــر بالطعـ فـون .وســتقوم المحكمــة أو المجلــس العـ ي
هــذا الطلــب ي� وقــت قريــب .وإذا رفضــت طلبــك بشــأن التعليــق ،فســيتم
إعطــاؤك أ
الســباب المتعلقــة بهــذا القــرار.

ت
ـى
•يحتــوى الغــاف الخلفــي لهــذا المنشــور عــى معلومــات حـ
ـول الســلطة الـ ي
ف
يجــب التواصــل معهــا مــن أجــل تقديــم التمــاس حــول ق ـرار ي� هــذه الدولــة.

بالضافــة
ســيتم منحــك حــق الوصــول إىل مســاعدة قانونيــة أثنــاء إجـراء «االلتمــاس» ،إ
إىل مســاعدة لغويــة مــن تم�جــم فــوري أو تم�جــم إذا لــزم أ
المــر .ويحــق لــك أن
تطلــب الحصــول عــى مســاعدة قانونيــة مجانـاً إن لــم يكــن معــك نقــود مقابــل ذلــك.
ت
ـى
يحتــوي الغــاف الخلفــي لهــذا المنشــور عــى
تفاصيــل االتصــال بالمنظمــات الـ ي
ف
تقــدم المســاعدة القانونيــة ويمكنهــا مســاعدتك ي� االلتمــاس الــذي تقدمــه.
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االحتجاز
يطلــق عــى أ
الشــخاص الذيــن ال يتمتعــون بحريــة االنتقــال إىل حيــث يرغبــون
ُ
ف
ن
والذيــن يتــم وضعهــم ي� مبــى مغلــق بحيــث ال يتمكنــون مــن مغادرتــه ،أنهــم قيــد
«االحتجــاز».
إذا كنــت قــارصاً غـ يـر مصحــوب ،فقــد تقيــم ف ي� ســكن تــري فيــه قواعــد تنــص عــى
أنــه يجــب عليــك البقــاء داخــل المبـ نـى ف ي� الليــل أو عندمــا يحــل الظــام خارجــه أو
قواعــد تفيــد بأنــه يجــب أن تخــر أ
الشــخاص الذيــن يهتمــون بــك بخروجــك وبموعــد
ب
ف
ن
عودتــك .وتلــك القواعــد معــدة لحمايــة ســامتك .وهــذا ال يعــى أنــك ي� مــكان
احتجــاز.

ف� الغالب ال يتم احتجاز أ
الطفال أبداً!
ي

ف�جــى
هــل أنــت قيــد االحتجــاز؟ إذا كنــت غـ يـر متأكــد مــن أنــك محتجــز أو ال ،ي ُ
ن
ســؤال الســلطات ،أو ممثلــك ،أو مستشــارك
القانــو� ي ف� أرسع وقــت ممكــن.
ي
ف
ويمكنــك التحــدث معهــم حــول وضعــك وحــول إمكانيــة الطعــن ي� قـرار االحتجاز
إذا كنــت قيــد االحتجــاز!
توجــد مخاطــرة ف ي� أن يتــم احتجــازك أثنــاء إجــراء دبلــن .وغالبــاً مــا يحــدث ذلــك
عندمــا ال تصــدق الســلطات أن عمــرك أقــل مــن  18عامـاً وتخـ شـى أنــك قــد تهــرب أو
تختـ ب ئ
ـى منهــم ألنــك خائــف مــن إرســالك إىل دولــة أخــرى.
مــن حقوقــك أن يتــم إبالغــك بأســباب احتجــازك كتابيــاً وبطريقــة الطعــن ف ي� أمــر
االحتجــاز .كمــا لديــك حــق الحصــول عــى مســاعدة قانونيــة إذا رغبــت ف ي� الطعــن ف ي�
ن
ـو� إذا كنــت غـ يـر ر ٍاض.
أمــر االحتجــاز ،لــذا تحــدث إىل ممثلــك أو مستشــارك القانـ ي

شــخص معـ ت َـرف بــه مــن ِق َبــل الســلطات يمثــل مصالحــك أمــام القانــون .ويجــب عــى ممثلــك و/أو الســلطات
أن ينصحــوك إذا كنــت ف ي� حاجــة إىل أحدهــم ،ولكــن يمكنــك أيض ـاً أن تكلــف واحــداً بالنيابــة عنــك .انظــر
ت
الــ� يمكــن أن توفــر لــك تمثيــا ً قانونيــاً.
الغــاف الخلفــي لهــذا المنشــور لمعرفــة المنظمــات ي
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للج ـراء بالنســبة لــك
الطــار الزم ـن ي إ
إذا تــم احتجــازك أثنــاء إج ـراء دبلــن ،فسيسـ يـر إ
التــال :ســنضطر إىل الطلــب مــن دولــة أخــرى أن تتحمــل مســؤوليتك
عــى النحــو
ي
ف
ت
ـى
خــال شــهر واحــد مــن تقديــم طلبــك ي� حــق اللجــوء .ويجــب أن تــرد الدولــة الـ ي
تــم إرســال الطلــب إليهــا خــال أسـ ي ن
ـبوع� بعــد ذلــك .وأخـ يـراً ،إذا كنــت ال تـزال قيــد
االحتجــاز ،فيجــب أن يتــم تنفيــذ نقلــك خــال  6أســابيع مــن قبــول الطلــب مــن ِق َبــل
الدولــة المســؤولة.
إذا قــررت أن تطعــن ف� قــرار النقــل أثنــاء احتجــازك ،فــا ت ز
تلــ�م ســلطات الدولــة
ي
بنقلــك خــال ســتة أســابيع .ســتطلعك ســلطات الدولــة حينئــذ عــى الخيــارات
المتاحــة أمامــك.
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للطــارات الزمنيــة الخاصــة بالطلــب مــن دولــة أخــرى
إذا لــم تمتثــل ســلطات الدولــة إ
ف
تحمــل مســؤوليتك ،أو لــم تقــم بنقلــك ي� الموعــد المحــدد ،فســيتم إنهــاء احتجــازك
ف
المهــات
و� هــذه الحالــة ،ســيتم تطبيــق ُ
بغــرض نقلــك بموجــب قانــون دبلــن .ي
الزمنيــة المعتــادة المذكــورة ف ي� صفحــة.11
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ت
ت
ـ� نقــوم فيهــا بتحديــد مــن
مــا هــي حقوقــك أثنــاء الفــرة الـ ي
المســؤول عنــك؟

مــن حقــك المكــوث ف� هــذه الدولــة إذا كنــا مسـ ي ن
ـؤول� عــن دراســة طلبــك ف ي� حــق
ي
أ
اللجــوء ،أو حـ تـى يتــم نقلــك إىل الدولــة الخــرى المســؤولة عنــك .وإذا كانــت الدولــة
الـ تـى توجــد بهــا آ
الن مســؤولة عــن دراســة طلبــك ف ي� حــق اللجــوء ،فيحــق لــك المكــوث
ي
أ
أ
ف
ت
هنــا عــى القــل حــى يتــم اتخــاذ الق ـرار الول بشــأن طلبــك ي� حــق اللجــوء .كمــا
يحــق لــك االنتفــاع بأحــوال االســتقبال الماديــة ،مثــل ،الســكن ،والطعــام ،إىل آخــره،
بالضافــة إىل الرعايــة الطبيــة أ
الساســية والمســاعدة الطبيــة ف ي� حــاالت الطــوارئ .كمــا
إ
يحــق لــك الذهــاب إىل المدرســة.
وســنمنحك فرصــة ت ز
ل�ويدنــا بمعلومــات عــن وضعــك وعــن تواجــد أعضــاء العائلــة ف ي�
إقليــم دول دبلــن شــفهياً و/أو كتابيـاً ،والســتخدام لغتــك أ
الم أو لغــة أخــرى تجيــد
تحدثهــا (أو الحصــول عــى تم�جــم شــفوي ،إذا لــزم أ
المــر) ،عنــد القيــام ت ز
ب�ويدنــا
بهــذه المعلومــات .كمــا ســتتلقى نســخة مكتوبــة مــن قـرار نقلــك إىل دولــة أخــرى .كمــا
يحــق لــك التواصــل معنــا لمعرفــة المزيــد مــن المعلومــات و/أو التواصــل مــع مكتــب
«مفــوض أ
المــم المتحــدة الســامي لشــؤون الالجئـ ي ن
ـ�» ) (UNHCRف ي� هــذه الدولــة.
سيقوم ممثلك وسلطات الدولة بتقديم مزيد من التوضيح لحقوقك!
16

ت
مــاذا ســيحدث للمعلومــات الشـ
ـ� تقدمهــا؟ كيــف
ـخصية الـ ي
أ
ســتعلم أنــه لــن يتــم اســتخدامها للغ ـراض الخاطئــة؟
ت
ـى تقدمهــا أنــت لهــا أثنــاء إجـراء
يمكــن لســلطات دول دبلــن أن تتبــادل المعلومــات الـ ي
دبلــن فقــط للوفــاء ت ز
بال�اماتهــا بموجــب «قانــون دبلــن».
سيكون لديك حق الوصول إىل:
•معلومــات تتعلــق بــك .ولديــك الحــق بطلــب تغيـ يـر تلــك البيانــات إذا كانــت غـ يـر
ن
ـو�؛
صحيحــة أو حقيقيــة ،أو حذفهــا إذا تمــت معالجتهــا بشــكل غـ يـر قانـ ي
•توضــح المعلومــات كيفيــة تصحيــح بياناتــك أو حذفهــا ،بمــا ف ي� ذلــك تفاصيــل
االتصــال الخاصــة بالســلطات المختصــة المعينــة المحــددة بمســؤوليتها عــن
إج ـراء دبلــن الخــاص بــك ،وســلطات حمايــة البيانــات القوميــة المســؤولة عــن
ســماع الطلبــات المتعلقــة بحمايــة البيانــات الشــخصية.
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ما أ
الماكن ت
ال� يمكن أن تلجأ إليها للحصول عىل مساعدة؟
ي
عنوان ومعلومات االتصال بسلطة منح
اللجوء
( Maahanmuuttovirastoدائرة الهجرة)
PL 18, 00581 Helsinki
هاتف+ 358 295 419 600 :
هاتف الخدمة ف ي� هذا الشأن:
+ 358 295 419 627
الثالثاء – الخميس الساعة 11 - 10
www.migri.fi
ممثل أ
القص
الطفال
َّ
تع� المحكمة االبتدائية ممثال أ
ين
للطفال
ً
ين
الواصل� إىل البالد بدون ذويهم.
القص
َّ
يقدم مركز االستقبال طلباً للمحكمة
االبتدائية ي ن
لتعي� الممثل.

معلومات االتصال بهيئة الرقابة
الوطنية لحماية البيانات
Tietosuojavaltuutetun toimisto
(مكتب مراقب حماية البيانات)
PL 800, 00521 Helsinki
+ 358 295 666 700
االستعالمات بالهاتف:
+358 295 616 670
ين
االثن� – الخميس الساعة 11 - 9
والساعة ،15 - 13
الجمعة الساعة 12 - 9
tietosuoja@om.fi
www.tietosuoja.fi
أ
ين
ورو� لمضاهاة
أم�
سجل النظام ال ب ي
أ
بصمات الصابع وممثله
نقاط االتصال :إدارة ش
ال�طة
( )Poliisihallitusودائرة الهجرة
()Maahanmuuttovirasto

حماية الطفل
تأم�ن
مركز االستقبال مسؤول عن ي
خدمات الرعاية االجتماعية للطفل
ت
ال� يرى عامل الشئون االجتماعية
ي
المسؤول عن شؤون الطفل أنها �ض ورية
لضمان صحته ونموه وتطوره .يمكنك
أن تتصل بالعامل االجتماعي ف ي� مركز
استقبالك بشأن أ
السئلة ذات الصلة بهذا
الموضوع.

معلومات االتصال ي ن
بأم� السجل
+ 358 295 480 181
إدارة ش
ال�طة ()Poliisihallitus
PL 22, 00521 Helsinki
kirjaamo-poliisihallitus@poliisi.fi

الهيئة المسؤولة عن تنفيذ إجراء دبلن
( Maahanmuuttovirastoدائرة الهجرة)
معلومات االتصال أعاله.

( Maahanmuuttovirastoدائرة الهجرة)
PL 18, 00581 Helsinki
+358 295 419 600
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هاتف الخدمة ف ي� هذا الشأن:
،+358 295 419 627
الثالثاء – الخميس الساعة 11 - 10
www.migri.fi
إذا أردت االطالع عىل البيانات المدونة
أ
ورو� لمضاهاة
عنك ف ي�
النظام ال ب ي
أ
بصمات الصابع ،فتقدم بالتماس
شخص لدى ش
ال�طة واستعد إلثبات
ي
هويتك .نوصيك باالتصال بنقطة
ال�طة ت
ش
ال� استلمت طلبك للجوء .تجد
ي
معلومات االتصال بنقاط ش
ال�طة من
صفحات ت
االن�نت poliisi.fi
( Suomen punainen ristiالصليب
أ
الحمر الفنلندي)
Tehtaankatu 1 a
00140 Helsinki
هاتف+358 20 701 2000 :
info@redcross.fi
www.redcross.fi
البحث عن أ
القارب المفقودين.
مكاتب المعاونة القضائية ومنظمات
المهاجرين
ف
تـُعطي المعاونة القضائية ي� مكاتب
المعاونة القضائية من قبل رجال القانون
ين
الالجئ�
الذي أعلنوا لمراكز استقبال
لطال�
القضائية
عن عرض خدماتهم
بي
اللجوء .يمكنك أن تحصل عىل المزيد
القضائ�ن
ين
المعاون�
من المعلومات عن
ي
ف
عامل مركز االستقبال.
ي� منطقتك من ي
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معلومات االتصال بالمنظمة الدولية
للهجرة ()IOM
IOM Helsinki
Unioninkatu 13, 6. kerros
PL 851, 00101 Helsinki
هاتف+358 9 684 1150 :
iomhelsinkiavr@iom.int
www.iom.fi
إذا أردت أن تعود إىل بالدك طوعياً،
فاسأل إرشادات عن ذلك من مركز
االستقبال.
أقرب مكتب للمفوض السامي العام
ين
الالجئ�
لشئون
UNHCR
Ynglingagatan 14, 6 tr
113 47 Stockholm
Sverige
هاتف+46 8 457 48 80 :
swest@unhcr.org
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