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ن  ن بذويهم المقدم�ي معلومات للأطفال غ�ي المصحوب�ي
لطلبات الحصول عىل الحماية الدولية عملً بالمادة 4 من 

( رقم 604/2013  ي قانون )التحاد الأورو�ب

الأطفال الطالبون 
لحماية دولية

AR
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ي الحصــول عــى حمايــة 
قمنــا بإعطائــك هــذا المنشــور لأنــك أعربــت عــن حاجتــك �ف

تنــا أنــك ســنك أقــل مــن 18 عامــاً. يتــم اعتبــارك طفــاً، إذا كان ســنك أقــل  ولأنــك أخ�ب
مــن 18 عامــاً. كمــا ستســمع الســلطات تشــ�ي إليــك باللفــظ »قــارص«، وهــذا المصطلح 
يعطــي المعــىف ذاتــه الــذي تــدل عليــه كلمــة »طفــل«. يمثــل »الســلطات« الأشــخاص 

المســؤولون عــن اتخــاذ قــرار بشــأن طلبــك للحمايــة.

ي دولتــك الأصليــة، فإننــا 
إذا طلبــت الحصــول عــىل حمايــة هنــا بســبب خوفــك �ن

نطلــق عــىل هــذا »طلــب اللجــوء«. حيــث يكــون الملجــأ مكانــاً يوفــر حمايــة أمانــاً.

عنــد تقديــم طلــب رســمي للســلطات تطلــب فيــه اللجــوء، فــإن القانــون يطلــق عــى 
ــذي  ــخص ال ــى الش ــق ع ــة«. ويطل ــة الدولي ــب الحماي ــب أو طل ــم طل ــذا »تقدي ه
ــك  ــون علي ــاً أشــخاص يطلق ــا ستســمع أحيان ــب«. كم ــدم الطل ــة »مق ــب الحماي يطل

ــب لجــوء«.  »طال

ــت  ــك أو إذا انفصل ــوا مع ــم يكون ــن إذا ل ــك، ولك ــاً بوالدي ــون مصحوب ــب أن تك يج
ــوب«.  ــ�ي مصح ــارصاً غ ــ�ب »ق ــك تعت ــق، فإن ي الطري

ــم �ف عنه

ي هــذه الحالــة، ســنوفر لــك »ممثــاً«، وهــو شــخص بالــغ سيســاعدك أثنــاء ســ�ي 
و�ف

ي تقديــم طلبــك ويمكن 
الإجــراء. وســيقوم هــذا الممثــل أو هــذه الممثلــة بمســاعدتك �ف

أن يصطحبــك عندمــا يلزمــك التحــدث إىل الســلطات. ويمكنــك التحــدث عــن مشــاكلك 
ومخاوفــك مــع الممثــل الخــاص بــك. إن ممثلــك موجــود لضمــان أن مصالحــك 
، بمعــىف أن احتياجاتــك، وأمانــك، ورفاهيتــك، والتنميــة  الُعليــا بمثابــة اهتمــام رئيــ�ي
ي الحســبان.  وســيتحمل »ممثلــك« مســؤولية 

يتــم أخذهــا �ف الجتماعيــة وآراءك 
احتمــالت لــم شــمل العائلــة.    

ن أيدينــا معــد بغــرض الحصــول عــىل معلومــات فقــط، حيــث يهــدف إىل تقديــم المعلومــات   إن المنشــور الــذي بــ�ي
ي حــد 

ذات الصلــة فيمــا يخــص إجــراء دبلــن لمقدمــي طلبــات الحصــول عــىل الحمايــة الدوليــة. ول يســتحدث/يفرض �ن
ي ظــل إجــراء دبلــن هــي 

امــات الخاصــة بالــدول والأشــخاص �ن ن امــات قانونيــة. إن الحقــوق والل�ت ن ذاتــه حقوقــاً أو ال�ت
 .604/2013 ) ي ي قانــون )التحــاد الأورو�ب

تلــك المنصــوص عليهــا �ن

ي © لعام 2014 حقوق الطبع والن�ش محفوظة للتحاد الأورو�ب
مسموح بإعادة النسخ. وفيما يخص أي استخدام لصور الأشخاص أو إعادة نسخها، يجب طلب إذن من أصحاب 

ًة. حقوق الطبع والن�ش مبا�ش
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 ،(DK) والدنمــارك ،(PT) تغــال ي (ال�ب  تتضمــن دول دبلــن 28 دولــة مــن دول التحــاد الأورو�ب
والســويد (SE)، والمملكــة المتحــدة (UK)، والنمســا (AT)، واليونــان (EL)، وإســتونيا (EE)، وإيطاليــا 
 ،(PL) ــدا ــا (BG)، وبولن ــكا (BE)، وبلغاري ــدا (IE)، وبلجي ــا (DE)، وأيرلن ــبانيا (ES)، وألماني (IT)، وأس
وجمهوريــة التشــيك (CZ)، ورومانيــا (RO)، وســلوفاكيا (SK)، وســلوفينيا (SI)، وفرنســا (FR)، وفنلندا 
 ،(MT) ومالطــا ،(LT) وليتوانيــا ،(LX) ولوكســمبورغ ،(LV) ولتفيــا ،(HR) وكرواتيــا ،(CY) ص (FI)، وقــ�ب
 ،(NO) ــج وي ــن (ال�ن ــون دبل ــة إىل 4 دول »مرتبطــة« بقان ضاف ــدا (NL)) بالإ ــا (HU)، وهولن وهنغاري

.((LI) وليختنشــتاين ،(CH) وســويرسا ،(IS) وأيســلندا
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ء ل تفهمــه، فاطلــب المســاعدة مــن ممثلــك  ي
إذا كان يوجــد �ش

أو مــن ســلطاتنا!
ي هــذه الدولــة، يمكــن أن تقــوم دولــة أخــرى بدراســة 

عــى الرغــم مــن طلبــك للجــوء �ف
طلبــك للحصــول عــى حمايــة. 

يمكــن لدولــة واحــدة أن تكــون مســؤولة عــن دراســة طلبــك للحمايــة. إن هــذا مقــرر 
ــا  ــا أن نقــرر إذا كن ي قانــون يطلــق عليــه »قانــون دبلــن«. يتطلــب هــذا القانــون من

�ن
ف عــن دراســة طلبــك أو إذا كانــت دولــة أخــرى هــي المســؤولة عــن ذلــك - إننــا  مســؤول�ي

نطلــق عــى هــذا »إجــراء دبلــن«.
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ي تتضمــن 32 
يتــم تطبيــق هــذا القانــون عــى جميــع أنحــاء المنطقــة الجغرافيــة والــىت

ي عددهــا 32 دولــة 
دولــة 1 . ووفًقــا لغــرض هــذا المنشــور، نطلــق عــى تلــك الــدول الــىت

»دول دبلــن«. 

ك بعــض الأشــخاص  ل تقــوم بالهــرب مــن الســلطات أو إىل دولــة دبلــن أخــرى. قــد يخــ�ب
ك أحــد بــأن عليــك الهــرب، أو أنــه يجــب أن  ي تفعلــه، إذا أخــ�ب

بــأن هــذا هــو الأفضــل �ش
تذهــب بعيــداً معهــم، قــم بإخبــار ممثلــك أو ســلطات الدولــة عــى الفــور.

ي أقرب وقت ممكن إذا:
يرجى إخبار سلطات الدولة �ف

كنــت وحيــداً وتعتقــد أن والدتــك، أو والــدك، أو أخيــك، أو أختــك، أو خالتك، أو 	 
عمتــك 2 ، أو خالــك ،أو عمــك 3 ، أو جدتــك، أو جــدك يمكــن أن يكونــوا موجوديــن 
ي صفحــة 3؛

ي تبلــغ 32 دولــة عــى الخريطــة �ف
ي دولــة مــن دول دبلــن الأخــرى الــىت

�ف
قامة معهم؛ 	  ي الإ

ي هذه الحالة، بغض النظر عن رغبتك �ف
�ف
ي هذه الحالة، مع من؛	 

سافرت إىل هذه الدولة مع شخص آخر، و�ف
ي تبلغ عددها 32 دولة؛	 

قمت مسبًقا بزيارة دولة من »دول دبلن« الأخرى والىت
ــن أخــرى: إن البصمــات هــي الصــور 	  ــة دبل ي دول

ــم أخــذ بصمــات أصابعــك �ف ت
ــك؛ ــد هويت ي تحدي

ــم أخذهــا مــن أصابعــك وتســاعد �ف ي يت
ــىت ال

ي دولة دبلن مختلفة.	 
قدمت طلب لجوء بالفعل �ف

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

يمكــن أن يســاعدك نظــام دبلــن إذا كنــت غــ�ي مصحــوب بأحــد والديــك عنــد تقديــم 
طلــب الحصــول عــى حمايــة.  

ي دول دبلــن، إذا كان لدينــا معلومــات كافيــة عنهــم. 
ســنبحث عــن والديــك أو أقاربــك �ف

ي يوجــد بهــا والداك 
ي الدولــة الــىت

ي العثــور عليهــم، فســنحاول جمعكــم �ف
وإذا نجحنــا �ف

ي الحصــول 
ــٍذ مســؤولة عــن دراســة طلبــك �ف ــة حينئ أو أقاربــك. وســتكون تلــك الدول

عــى حمايــة. 

ي صفحة 3 لهذه المنطقة.
توجد خريطة �ن  )1 

أخت والدتك أو أخت والدك  )2 
أخ والدتك أو أخ والدك  )3 
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ــن أخــرى، فمــن  ــة دبل ي دول
ــب �ف ــة أخــرى أو قري ــك عائل ــداً وليــس لدي إذا كنــت وحي
ــة. ي هــذه الدول

ــك �ف ــم دراســة طلب المرجــح جــداً أن تت

ــة أخــرى هــي  ــو كانــت دول ــة، حــىت ل ي هــذه الدول
ــار أيضــاً دراســة طلبــك �ف قــد نخت

المســؤولة بموجــب القانــون. يمكننــا فعــل هــذا أفضــل إنســانية، أو عائليــة، أو 
ــة. ثقافي

أثنــاء هــذا الإجــراء، ســنترصف دائمــاً لمصلحتــك الُعليــا، ولــن نرســلك إىل دولــة يكون 
نســانية فيها. مــن الثابــت انتهــاك حقوقــك الإ

ــا  ي أنن
ــه يعــىف ــا؟ إن ــك الُعلي ــاً لمصلحت ــا يجــب أن نتــرف دائم ــه أنن ــذي يعني ــا ال م

ســنضطر إىل:

ي الدولة ذاتها؛	 
التحقــق ممــا إذا كان من الممكن أن نجمعك بعائلتك �ف

ي قــد 	 
ــىت ي ســام وأمــان، خصوصــاً مــن الأشــخاص ال

ــك ســتكون �ف التأكــد مــن أن
ر؛ ــك رصف ــبب ل ء/تس ــكل �ي ــك بش تعامل

التأكــد مــن نشــأتك بطريقــة آمنــة وصحيــة، ومــن أنــه لديــك طعــام ومــأوى ومــن 	 
تلبيــة احتياجــات التنميــة الجتماعيــة الخاصــة بــك؛

ــأن إذا أردت 	  ــق بش ــا يتعل ــال، فيم ــبيل المث ــى س ــبان - ع ي الحس
ــك �ف ــذ آرائ أخ

ــه. ــة مع قام ــدم الإ ــت ع ــب أو إذا فضل ــع قري ــة م قام الإ
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عمرك

«. ويتــم التعامــل معهــم تعامــاً مختلفــاً  ف يعــد الأشــخاص أكــ�ب مــن 18 عــام »بالغــ�ي
ف )»الُقــر« .  عــن الأطفــال والمراهقــ�ي

يرجى قول الحقيقة بشان عمرك. 

ــلطات. إذا  ــع الس ــاركته م ــم بمش ــرك، ق ــر عم ــك يظه ــتند مع ــك أي مس إذا كان لدي
ــت  ــة إذا كن ــب لمعرف ــك طبي ــن أن يفحص ــن الممك ــرك، فم ي عم

ــلطات �ف ــكت الس ش
أصغــر أو أكــ�ب مــن 18 عامــاً. يجــب أن تقــوم أنــت و/أو ممثلــك بالموافقــة أولً عــى 

. ي هــذا قبــل إجــراء أي فحــص طــىب

ــد  ي ق
ــىت ــائعة ال ــئلة الش ــ�ش الأس ــى أك ــاوب ع ــة أن نج ــطور القادم ي الس

ــنحاول �ف وس
تكــون لديــك حــول إجــراء دبلــن، وكيــف يمكــن أن تســاعدك، ومــا الــذي يجــب عليــك 

ــه: توقــع حدوث
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بصمات الأصابع - ما هي؟ لماذا يتم أخذها؟

، فســيتم أخــذ صــورة أو لقطــة مــن  عندمــا تطلــب اللجــوء، إذا كنــت 14 عاًمــا أو أكــ�ب
أصابعــك )يطلــق عليهــا »بصمــة«  ويتــم نقلهــا إىل قاعــدة بيانــات للبصمــات تســمى 
ي هــذا الإجــراء، 

ي لمضاهــاة بصمــات الأصابــع«. ويجــب أن تتعــاون �ف »النظــام الأورو�ب
ــن يقدمــون طلــب اللجــوء ملزمــون بأخــذ بصمــات  ــع الأشــخاص الذي حيــث إن جمي

أصابعهــم وفقــاً للقانــون. 

ــد  ــت ق ــا إذا كن ــة م ــا لمعرف ــة م ي مرحل
ــك �ف ــات أصابع ــن بصم ــق م ــم التحق ــد يت ق

ــم تســجيل بصمــات  ــد ت ــا إذا كان ق ــة م ــك أو لمعرف ــل ذل ــب اللجــوء قب قدمــت طل
أصابعــك قبــل ذلــك عــى إحــدى الحــدود. وإذا اكُتشــف أنــك قــد قدمــت مســبقاً طلباً 
ي دولــة دبلــن أخــرى، فقــد يتــم إرســالك إىل هــذه الدولــة إذا كان ذهابــك إىل 

للجــوء �ف
ي مصالحــك الُعليــا. وســتكون هــذه الدولــة عندئــذ مســؤولة عــن دراســة 

هنــاك يصــب �ف
ي الحصــول عــى الحمايــة الدوليــة. 

طلبــك �ف

ســيتم الحتفــاظ ببصمــات أصابعــك لمــدة 10 أعــوام. وبعــد 10 أعــوام، ســيتم حذفهــا 
ي طلبــك للحصــول عى حماية، فســتظل 

تلقائيــاً مــن قاعــدة البيانــات. وإذا كنــت موفقــاً �ف
ي وقت 

ي قاعــدة البيانــات حــىت يتــم محوهــا تلقائيــاً. وإذا أصبحــت، �ف
بصمــات أصابعــك �ف

ــاظ  ــات أصابعــك. وســيتم الحتف ــن، فســيتم محــو بصم ــة دبل ي دول
ــاً �ف لحــق، مواطن

ي لمضاهــاة بصمــات الأصابــع«؛  ي »النظــام الأورو�ب
ببصمــات أصابعــك وجنســك فقــط �ف

ولكــن لــن يتــم إرســال اســمك، وصورتــك، وتاريخ ميــادك وجنســيتك إىل قاعــدة البيانات 
ولــن يتــم حفظهــا. إل أنــه يمكــن الحتفــاظ بتلــك التفاصيل عــى قاعدة 
ي »النظام 

بياناتنــا القوميــة. ولــن تتــم مشــاركة البيانــات المحتفــظ بهــا �ف
ي لمضاهــاة بصمــات الأصابــع« مــع أي دولــة أو منظمــة أخــرى  الأورو�ب

خــارج دول دبلــن.    

ابتــداء مــن 20 يوليــو، 2015، يمكــن أن تبحــث الســلطات عــن بصمــات 
طــة  طــة ومكتــب ال�ش أصابعــك، فعــى ســبيل المثــال قــد تبحــث ال�ش
ي )يوروبــول  عــن بصمــات أصابعــك وقــد يطلبوا حــق الوصول إىل  الأورو�ب
ي لمضاهــاة بصمــات الأصابــع« بغــرض  قاعــدة بيانــات »النظــام الأورو�ب

رهــاب، والكشــف عنهــا، والتحقيــق فيهــا. ة والإ منــع الجرائــم الخطــ�ي
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ي يجــب أن تقــوم بالتأكــد مــن علــم 
مــا المعلومــات الــ�ت

الســلطات حــول وضعــك؟ 

مــن المرجــح أن تــُـجرى مقابلــة شــخصية معــك مــن أجــل التمكــن مــن تحديــد الدولــة 
ح »إجــراء دبلــن«  المســؤولة عــن دراســة طلبــك للجــوء. وســتقوم ســلطات دولتنــا بــ�ش
ي 

ي هــذه المقابلــة، وســتحاول معرفــة مــا إذا كان يمكــن لــم شــملك مــع عائلتــك �ف
لــك �ف

دولــة دبلــن أخــرى أم ل. 

جــى  ــن أخــرى، ف�ي ــة دبل ي دول
ــك �ف ــك، أو أشــقائك، أو أقارب ــت بوجــود والدي إذا عمل

ي عــن ذكــر هــذا للشــخص الــذي يجــري معــك المقابلــة. قــم بتقديــم 
عــدم التغــا�ف

ــماء،  ــك - الأس ــى عائلت ــور ع ي العث
ــاعدتنا �ف ــات لمس ــن المعلوم ــن م ــم ممك ــ�ش ك أك

ــخ. ــن، أرقــام الهاتــف، إل العناوي

©
European U

nion
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ــن  ــن دول دبل ــة م ــت زرت دول ــة، إذا كن ــاء المقابل ــؤالك، أثن ــم س ــن أن يت ــا يمك كم
ــة. ــول الحقيق ــى ق ــل. يرج ــرى بالفع الأخ

ي 
يمكــن أن يصاحبــك ممثلــك إىل المقابلــة، لمســاعدتك ودعمــك وللقيــام بمــا �ف

ي حضــور ممثلــك معــك، فيجــب 
ي عــدم رغبتــك �ف

صالحــك. وإذا كان لديــك أي ســبب �ف
ــة.  أن تخــ�ب ســلطات الدول

ي بدايــة المقابلــة، ســيوضح لــك ُمجــري المقابلــة مــع ممثلك 
�ن

ء ل  ي
ــد �ش ــك. إذا كان يوج ــك حقوق ن ل ــ�ي ــا يب ــراءات، كم الإج
تفهمــه، أو كان لديــك أســئلة أخــرى، يرجــى ســؤالهما!

إن المقابلة حق لك وتعد جزءاً مهماً من تقديم طلبك. 

جــم شــفوي  ي تفهمهــا. ويمكنــك طلــب م�ت
ســيتم إجــراء المقابلــة باللغــة الــىت

ــتخدمة.  ــة المس ــم اللغ ــى فه ــادر ع ــ�ي ق ــت غ ــل، إذا كن ــى التواص ــاعدتك ع لمس
ــت والشــخص  ــه أن ــا تقول جــم ســوى م جــم الشــفوي أل ي�ت ــث ينبغــي عــى الم�ت حي
جــم الشــفوي أن يضيــف إحــدى دول أو آراءهــا  ُمجــري المقابلــة. ول يجــب عــى الم�ت
نــا و/أو  جــم الشــفوي، يجــب أن تخ�ب ي فهــم الم�ت

الشــخصية. وإذا وجــدت صعوبــة �ف
ــك. ــدث إىل ممثل تتح

ي 
ســتكون المقابلــة رسيــة. وهــذا يعــىف أنــه لــن يتــم إرســال أي مــن المعلومــات الــىت

ي تفيــد بأنــك طلبــت الحصــول عــى حمايــة، إىل 
ي ذلــك المعلومــة الــىت

تقدمهــا، بمــا �ف
ــة، أو  ــأي طريق راً ب ــك رصف ــببون ل ــد يس ــة ق ــك الأصلي ي دولت

ــلطات �ف ــخاص أو س أش
ــة. ــك الأصلي ي دولت

ــوا �ف ــن مازال ــك الذي لأعضــاء عائلت

ــارات  ط ــم بالإ ــىل عل ــك ع ــت وممثل ــون أن ــم أن تك ــن المه م
ــاه. ــة أدن ــات المقدم ــرأ الإجاب ــن! اق ــراء دبل ــة لإج الزمني
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ــب أن  ــه يج ــرف أن ــل أن تع ــت قب ــن الوق ــتغرق م ــم سيس ك
ــا؟ ــة هن قام ــن الإ ــا إذا كان يمك ــرى أو م ــة أخ ــب إىل دول تذه

مــا الــذي ســيحدث إذا اُكتشــف أن دولــة أخرى هي المســؤولة 
عــن دراســة طلبك؟

ــيتم  ــن، فس ــة دبل ي دول
ــوء �ن ــب اللج ــا طل ــدم فيه ــرة تق ــذه أول م ــت ه f إذا كان

ــك،  ــك، أو أخت ــدك، أو أخي ــك، أو وال ــود والدت ــبب وج ــرى بس ــة أخ ــالك إىل دول إرس
ــة  ــك الدول ي تل

ــك �ن ــدك، أو جدت ــك، أو ج ــك، أو عم ــك، أو خال ــك، أو عمت أو خالت
ي حــق اللجــوء. 4)

ــك �ن ــون معــاً لدراســة طلب ــاك وتظل وســتنضم إليه/إليها/إليهــم هن

ــن  ــة دبل ي دول
ــب لجــوء �ن ــك قدمــت طل ــا ولكن ــب اللجــوء هن ــم تقــدم طل f إذا ل

، فقــد يتــم إرســالك إىل تلــك الدولــة حــىت تنظــر الســلطات هنــاك  ي
ي المــا�ن

أخــرى �ن
ي حــق اللجــوء.  )

ي طلبــك �ن
�ن

ة تصــل إىل 5 أشــهر لتخــاذ قــرار بنقلــك  ، قــد يســتغرق الأمــر فــ�ت ن ي كلتــا الحالتــ�ي
�ن

ي علمنــا فيهــا 
إىل دولــة أخــرى، إمــا مــن لحظــة طلبــك للجــوء أو مــن اللحظــة الــ�ت

ــرى.  ــن أخ ــة دبل ي دول
ــة �ن ــة الدولي ــىل الحماي ــول ع ــاً للحص ــت طلب ــد قدم ــك ق أن

ــد  ــن بع ــت ممك ــرب وق ي أق
ــرار �ن ــذا الق ــىل ه ــك ع ــلطات بإطلع ــتقوم الس وس

اتخــاذه.

ي 
ــك الســابق للجــوء �ف ــم رفــض طلب ــة وت ي هــذه الدول

ــب اللجــوء �ف ــم تطل f إذا ل
دولــة أخــرى بعــد دراســته بالكامــل، فســنضطر إمــا أن نطلــب مــن الدولــة الأخــرى أن 
تســتعيدك، أو أن نتابــع عمليــة عودتــك إىل دولتــك الأصليــة أو إىل مــكان إقامــة دائــم 

أو إىل دولــة ثالثــة آمنــة. 

ي حــق اللجــوء، فعنــد تقبــل 
وإذا قررنــا أن دولــة أخــرى هــي المســؤولة عــن طلبــك �ف

ــمياً  ــك رس ــيتم إعام ــك، س ــام بذل ــؤوليتك القي ــوىلي مس ــا ت ــا منه ي طلبن
ــىت ــة ال الدول

ون إىل هذا بالمسمى »توىلي المسؤولية«. قد تسمع أشخاصاً يش�ي  )4 
ون إىل هذا بالمسمى »استعادة«.  قد تسمع أشخاص يش�ي  )5 
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طلبــك  نــدرس  لــن  أننــا  بحقيقــة 
للحصــول عــى حمايــة دوليــة، وبــدلً 
مــن ذلــك ســنقوم بنقلــك إىل الدولــة 

المســؤولة.

ســيتم نقلــك خــال 6 أشــهر مــن 
ــوىلي  ــرى ت ــة الأخ ــول الدول ــة قب لحظ
ي حــول 

ــا�أ ــرار النه مســؤوليتك، أو الق
ــ�ي  ــت غ ــة، إذا كن ــاس أو مراجع التم
موافــق وقــررت الطعــن عــى هــذا 
ــذي  ــاه ال ــم أدن ــر القس ــرار )انظ الق
أن  ويمكــن  هــذا! .  معــىف  يوضــح 
يتــم تمديــد المهلــة الزمنيــة حــىت 
عــام واحــد إذا كنــت مســجوناً، أو 
ــرار أو  ــت بالف ــهًرا إذا قم ــىت 18 ش ح

الهــرب. 

©iStockphoto / Joe Gough
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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 
ي قــرار النقــل. ونطلــق عــى هــذا 

توافــق أنــت عــى هــذا، فلديــك إمكانيــة الطعــن �ف
»التماســاً« أو »مراجعــًة«.

ــك  ــق ل ــال، فيح ــمي بالنتق ــرار الرس ــة الق ــلطات المختص ــن الس ــتلم م ــا تس عندم
ــتئناف إىل  ــكوى اس ــع ش ــطة رف ــاً بواس ــال )21  يوم ــه خ ــب تعديل ــه وطل ــن ب الطع
ي مهــم جــداً، وســيقوم 

طــار الزمــىف داريــة. إن تقديــم اللتمــاس خــال الإ المحكمــة الإ
ي ذاك.

ممثلــك بمســاعدتك �ف

ــن 	  ــاء م ــىت النته ــال ح ــاف النتق ــاس إيق ــام للتم ــة )7  أي ــعطى مهل ُ ــذ تـ وعندئ
ــرار بشــأن  النظــر بالطعــون. وســتقوم المحكمــة أو المجلــس العــدىلي باتخــاذ ق
ــيتم  ــق، فس ــأن التعلي ــك بش ــت طلب ــب. وإذا رفض ــت قري ي وق

ــب �ف ــذا الطل ه
ــرار.  ــذا الق ــة به ــباب المتعلق ــاؤك الأس إعط

ي 	 
ــىت ــلطة ال ــول الس ــات ح ــى معلوم ــور ع ــذا المنش ــي له ــاف الخلف ــوى الغ يحت

ــة.  ي هــذه الدول
ــرار �ف ــاس حــول ق ــم التم ــن أجــل تقدي ــا م يجــب التواصــل معه

ضافــة  ســيتم منحــك حــق الوصــول إىل مســاعدة قانونيــة أثنــاء إجــراء »اللتمــاس«، بالإ
ــك أن  ــق ل ــر. ويح ــزم الأم ــم إذا ل ج ــوري أو م�ت ــم ف ج ــن م�ت ــة م ــاعدة لغوي إىل مس
تطلــب الحصــول عــى مســاعدة قانونيــة مجانــاً إن لــم يكــن معــك نقــود مقابــل ذلــك. 
ي 

ــىت ــات ال ــل التصــال بالمنظم ــذا المنشــور عــى تفاصي ــي له ــوي الغــاف الخلف يحت
ي اللتمــاس الــذي تقدمــه.

تقــدم المســاعدة القانونيــة ويمكنهــا مســاعدتك �ف
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الحتجاز

يُطلــق عــى الأشــخاص الذيــن ل يتمتعــون بحريــة النتقــال إىل حيــث يرغبــون 
ي مبــىف مغلــق بحيــث ل يتمكنــون مــن مغادرتــه، أنهــم قيــد 

والذيــن يتــم وضعهــم �ف
»الحتجــاز«.   

ي ســكن تــ�ي فيــه قواعــد تنــص عــى 
إذا كنــت قــارصاً غــ�ي مصحــوب، فقــد تقيــم �ف

ي الليــل أو عندمــا يحــل الظــام خارجــه أو 
أنــه يجــب عليــك البقــاء داخــل المبــىف �ف

قواعــد تفيــد بأنــه يجــب أن تخــ�ب الأشــخاص الذيــن يهتمــون بــك بخروجــك وبموعــد 
ــكان  ي م

ــك �ف ــىف أن ــذا ل يع ــامتك.  وه ــة س ــدة لحماي ــد مع ــك القواع ــك.  وتل عودت
احتجــاز.   

ي الغالب ل يتم احتجاز الأطفال أبداً!
�ف

جــى  ُ ــد الحتجــاز؟ إذا كنــت غــ�ي متأكــد مــن أنــك محتجــز أو ل، ف�ي هــل أنــت قي
ــن.  ــت ممك ي أ�ع وق

 6( �ن
ي
ــو�ن ــارك القان ــك، أو مستش ــلطات، أو ممثل ــؤال الس س

ي قــرار الحتجاز 
ويمكنــك التحــدث معهــم حــول وضعــك وحــول إمكانيــة الطعــن �ن

إذا كنــت قيــد الحتجــاز!

ــك  ــدث ذل ــا يح ــاً م ــن. وغالب ــراء دبل ــاء إج ــازك أثن ــم احتج ي أن يت
ــرة �ف ــد مخاط توج

عندمــا ل تصــدق الســلطات أن عمــرك أقــل مــن 18 عامــاً وتخــ�ش أنــك قــد تهــرب أو 
ــة أخــرى.  ــف مــن إرســالك إىل دول ــك خائ أ منهــم لأن ــىب تخت

ــر  ي أم
ــن �ف ــة الطع ــاً وبطريق ــازك كتابي ــباب احتج ــك بأس ــم إباغ ــك أن يت ــن حقوق م

ي 
ي الطعــن �ف

الحتجــاز. كمــا لديــك حــق الحصــول عــى مســاعدة قانونيــة إذا رغبــت �ف
ــت غــ�ي راٍض.  ي إذا كن

ــو�ف ــك أو مستشــارك القان ــذا تحــدث إىل ممثل أمــر الحتجــاز، ل

ف بــه مــن ِقَبــل الســلطات يمثــل مصالحــك أمــام القانــون.  ويجــب عــىل ممثلــك و/أو الســلطات  َ شــخص معــ�ت  )6 
ــة عنــك.   انظــر  ي حاجــة إىل أحدهــم، ولكــن يمكنــك أيضــاً أن تكلــف واحــداً بالنياب

أن ينصحــوك إذا كنــت �ن
ــاً. ــلً قانوني ــك تمثي ــر ل ــن أن توف ي يمك

ــ�ت ــات ال ــة المنظم ــور لمعرف ــذا المنش ــي له ــلف الخلف الغ
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ي لاإجــراء بالنســبة لــك 
طــار الزمــىف ــاء إجــراء دبلــن، فسيســ�ي الإ إذا تــم احتجــازك أثن

ــؤوليتك  ــل مس ــرى أن تتحم ــة أخ ــن دول ــب م ــنضطر إىل الطل : س ــاىلي ــو الت ــى النح ع
ي 

ي حــق اللجــوء. ويجــب أن تــرد الدولــة الــىت
خــال شــهر واحــد مــن تقديــم طلبــك �ف

اً، إذا كنــت ل تــزال قيــد  ن بعــد ذلــك. وأخــ�ي تــم إرســال الطلــب إليهــا خــال أســبوع�ي
الحتجــاز، فيجــب أن يتــم تنفيــذ نقلــك خــال 6 أســابيع مــن قبــول الطلــب مــن ِقَبــل 

الدولــة المســؤولة. 

ــة  ــلطات الدول فم س ــ�ت ــا تل ــازك، ف ــاء احتج ــل أثن ــرار النق ي ق
ــن �ف ــررت أن تطع إذا ق

بنقلــك خــال ســتة أســابيع. ســتطلعك ســلطات الدولــة حينئــذ عــى الخيــارات 
ــك.  ــة أمام المتاح

طــارات الزمنيــة الخاصــة بالطلــب مــن دولــة أخــرى  إذا لــم تمتثــل ســلطات الدولــة لاإ
ي الموعــد المحــدد، فســيتم إنهــاء احتجــازك 

تحمــل مســؤوليتك، أو لــم تقــم بنقلــك �ف
ــات  ــق الُمه ــيتم تطبي ــة، س ــذه الحال ي ه

ــن. و�ف ــون دبل ــب قان ــك بموج ــرض نقل بغ
ي صفحــة11.

الزمنيــة المعتــادة المذكــورة �ف

©
European U

nion



16

ي نقــوم فيهــا بتحديــد مــن 
ة الــ�ت مــا هــي حقوقــك أثنــاء الفــ�ت

المســؤول عنــك؟

ــق  ي ح
ــك �ف ــة طلب ــن دراس ف ع ــؤول�ي ــا مس ــة إذا كن ــذه الدول ي ه

ــوث �ف ــك المك ــن حق م
اللجــوء، أو حــىت يتــم نقلــك إىل الدولــة الأخــرى المســؤولة عنــك. وإذا كانــت الدولــة 
ي حــق اللجــوء، فيحــق لــك المكــوث 

ي توجــد بهــا الآن مســؤولة عــن دراســة طلبــك �ف
الــىت

ي حــق اللجــوء. كمــا 
ــم اتخــاذ القــرار الأول بشــأن طلبــك �ف ــا عــى الأقــل حــىت يت هن

يحــق لــك النتفــاع بأحــوال الســتقبال الماديــة، مثــل، الســكن، والطعــام، إىل آخــره، 
ي حــالت الطــوارئ. كمــا 

ضافــة إىل الرعايــة الطبيــة الأساســية والمســاعدة الطبيــة �ف بالإ
يحــق لــك الذهــاب إىل المدرســة. 

ي 
ويدنــا بمعلومــات عــن وضعــك وعــن تواجــد أعضــاء العائلــة �ف ف وســنمنحك فرصــة ل�ت

إقليــم دول دبلــن شــفهياً و/أو كتابيــاً، ولســتخدام لغتــك الأم أو لغــة أخــرى تجيــد 
ــا  ويدن ف جــم شــفوي، إذا لــزم الأمــر ، عنــد القيــام ب�ت تحدثهــا )أو الحصــول عــى م�ت
بهــذه المعلومــات. كمــا ســتتلقى نســخة مكتوبــة مــن قــرار نقلــك إىل دولــة أخــرى. كمــا 
يحــق لــك التواصــل معنــا لمعرفــة المزيــد مــن المعلومــات و/أو التواصــل مــع مكتــب 

ي هــذه الدولــة.
« )UNHCR  �ف ف »مفــوض الأمــم المتحــدة الســامي لشــؤون الاجئــ�ي

سيقوم ممثلك وسلطات الدولة بتقديم مزيد من التوضيح لحقوقك!
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ي تقدمهــا؟ كيــف 
مــاذا ســيحدث للمعلومــات الشــخصية الــ�ت

ســتعلم أنــه لــن يتــم اســتخدامها للأغــراض الخاطئــة؟

ي تقدمهــا أنــت لهــا أثنــاء إجــراء 
يمكــن لســلطات دول دبلــن أن تتبــادل المعلومــات الــىت

اماتهــا بموجــب »قانــون دبلــن«.  ف دبلــن فقــط للوفــاء بال�ت

سيكون لديك حق الوصول إىل:

معلومــات تتعلــق بــك. ولديــك الحــق بطلــب تغيــ�ي تلــك البيانــات إذا كانــت غــ�ي 	 
؛ ي

صحيحــة أو حقيقيــة، أو حذفهــا إذا تمــت معالجتهــا بشــكل غــ�ي قانــو�ف

ــل 	  ــك تفاصي ي ذل
ــا �ف ــا، بم ــك أو حذفه ــح بيانات ــة تصحي ــات كيفي توضــح المعلوم

ــن  ــؤوليتها ع ــددة بمس ــة المح ــة المعين ــلطات المختص ــة بالس ــال الخاص التص
ــة المســؤولة عــن  ــات القومي ــة البيان ــك، وســلطات حماي ــن الخــاص ب إجــراء دبل

ــخصية. ــات الش ــة البيان ــة بحماي ــات المتعلق ــماع الطلب س
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عنوان ومعلومات التصال بسلطة منح 
اللجوء

Maahanmuuttovirasto )دائرة الهجرة 
PL 18, 00581 Helsinki

هاتف: 600 419 295 358 +
ي هذا الشأن: 

 هاتف الخدمة �ف
+ 358 295 419 627

الثاثاء – الخميس الساعة 10 - 11
www.migri.fi

ممثل الأطفال القرصَّ
ف المحكمة البتدائية ممثاً لاأطفال  تع�ي

ف إىل الباد بدون ذويهم.  القرَّ الواصل�ي
يقدم مركز الستقبال طلباً للمحكمة 

ف الممثل. البتدائية لتعي�ي

حماية الطفل
ف  مركز الستقبال مسؤول عن تأم�ي

خدمات الرعاية الجتماعية للطفل 
ي يرى عامل الشئون الجتماعية 

الىت
ورية  المسؤول عن شؤون الطفل أنها رصف

لضمان صحته ونموه وتطوره. يمكنك 
ي مركز 

أن تتصل بالعامل الجتماعي �ف
استقبالك بشأن الأسئلة ذات الصلة بهذا 

الموضوع.

الهيئة المسؤولة عن تنفيذ إجراء دبلن
Maahanmuuttovirasto )دائرة الهجرة 

معلومات التصال أعاه.

ي يمكن أن تلجأ إليها للحصول عىل مساعدة؟
ما الأماكن ال�ت

معلومات التصال بهيئة الرقابة 
الوطنية لحماية البيانات

 Tietosuojavaltuutetun toimisto
)مكتب مراقب حماية البيانات 

PL 800, 00521 Helsinki
+ 358 295 666 700

 الستعامات بالهاتف: 
+358 295 616 670

ف – الخميس الساعة 9 - 11  الثن�ي
 والساعة 13 - 15، 

الجمعة الساعة 9 - 12
tietosuoja@om.fi

www.tietosuoja.fi

ي لمضاهاة  ن سجل النظام الأورو�ب أم�ي
بصمات الأصابع وممثله

طة  نقاط التصال: إدارة ال�ش
)Poliisihallitus  ودائرة الهجرة 

 Maahanmuuttovirasto(

ن السجل معلومات التصال بأم�ي
+ 358 295 480 181

 Poliisihallitus( طة إدارة ال�ش
PL 22, 00521 Helsinki

kirjaamo-poliisihallitus@poliisi.fi

Maahanmuuttovirasto )دائرة الهجرة 
PL 18, 00581 Helsinki

+358 295 419 600
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ي هذا الشأن: 
 هاتف الخدمة �ف

 ،+358 295 419 627 
الثاثاء – الخميس الساعة 10 - 11

www.migri.fi

إذا أردت الطاع عى البيانات المدونة 
ي لمضاهاة  ي النظام الأورو�ب

عنك �ف
بصمات الأصابع، فتقدم بالتماس 

ثبات  طة واستعد لإ شخصي لدى ال�ش
هويتك. نوصيك بالتصال بنقطة 

ي استلمت طلبك للجوء. تجد 
طة الىت ال�ش

طة من  معلومات التصال بنقاط ال�ش
poliisi.fi نت صفحات الن�ت

Suomen punainen risti )الصليب 
الأحمر الفنلندي(
Tehtaankatu 1 a

00140 Helsinki
هاتف: 2000 701 20 358+

info@redcross.fi
www.redcross.fi

البحث عن الأقارب المفقودين.

مكاتب المعاونة القضائية ومنظمات 
المهاجرين

ي مكاتب 
تـُعطي المعاونة القضائية �ف

المعاونة القضائية من قبل رجال القانون 
ف  الذي أعلنوا لمراكز استقبال الاجئ�ي

ي  عن عرض خدماتهم القضائية لطالىب
اللجوء. يمكنك أن تحصل عى المزيد 

ف  ف القضائ�ي من المعلومات عن المعاون�ي
ي منطقتك من عامىي مركز الستقبال.

�ف

معلومات التصال بالمنظمة الدولية 
)IOM( للهجرة
IOM Helsinki

Unioninkatu 13, 6. kerros
PL 851, 00101 Helsinki

هاتف: 1150 684 9 358+
iomhelsinkiavr@iom.int

www.iom.fi

إذا أردت أن تعود إىل بادك طوعياً، 
فاسأل إرشادات عن ذلك من مركز 

الستقبال.

أقرب مكتب للمفوض السامي العام 
ن لشئون اللجئ�ي

UNHCR
Ynglingagatan 14, 6 tr

113 47 Stockholm
Sverige

هاتف: 80 48 457 8 46+
swest@unhcr.org
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