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مرحب ًا
موجه لألشخاص الذين جاؤوا دون والديهم ،وقدموا
هذا الكتيب ّ
طلباً للحصول عىل اللجوء  -الحامية يف السويد.
ميكن بالطبع استعامل الكتيب من قبل األشخاص الذين يرغبون
مبعرفة املزيد عن اللجوء وكيف يتم تقديم طلب اللجوء .سنورد
هنا وصفاً للخطوات التي مت ّر بها كطالب للجوء.
ميكن قراءة هذا الكتيب بطرق مختلفة .من الصفحة األوىل حتى
األخرية لتحصل عىل معلومات عن ما يحدث عنام تقدّم طلباً
للجوء .أو ميكنك قراءة الفصل الذي يتحدث عن املرحلة التي مت ّر
أنت بها.

ساهم في تأليف هذا الكتيب  Filip Kyrönen.فيليب
كيرونين و  Simon Holmbergسيمون هولمبيري
من ثانوية يوهانيس هيدبيري في هلسنبوري .إذ قاما
بزيارات ميدانية ،وكذلك بتقديم المساعدة في الحصول
على معلومات وإختبار المادة على األطفال واألحداث.

إحتفظ بهذا الكتيب! فقد تستفيد منه خالل فرتة وجودك يف
السويد كطالب لجوء.

نتقدم بالشكر الجزيل لجميع األطفال ،الفتيان ،املعلمني وأشخاص
آخرين مهمني يف منظامت :حق األطفال يف املجتمع ،إنقذوا األطفال،
الصليب األحمر IM ،املساعدة اإلنسانية الفردية ومعهد ماملو العايل
 Malmö högskolaالذين ساهموا بآراءهم اثناء اعداد هذا الكتيب!
 BRIS ،Barnens rätt i samhälletحق األطفال يف املجتمع،
هي منظمة تعمل من أجل حقوق األطفال .بكل رسور قم
بزيارة موقع الويب www.bris.se

عىل ترصيح لزيارة السويد أو لغرض اإلستيطان يف السويد .كام
تنظر مصلحة الهجرة يف الطلبات املقدمة للحصول عىل الجنسية
السويدية.

 IM ،Individuell Människohjälpتعني املساعدة االنسانية
الفردية .و  IMهي منظمة تعمل عىل مكافحة الفقر والنبذ
اإلجتامعي (األشخاص املجربون عىل العيش خارج الوضع
اإلجتامعي) .بكل رسور قم بزيارة موقع الويب
www.manniskohjalp.se

بكل رسور قم بزيارة موقع الويب www.migrationsverket.se
 ،Rädda Barnenإنقذوا األطفال منظمة تعمل من أجل
حقوق األطفال .بكل رسور قم بزيارة موقع الويب www.
raddabarnen.se

مصلحة الهجرة هي السلطة الرسمية يف السويد التي تنظر يف
الطلبات املقدمة من األشخاص الذين يطلبون اللجوء .وتقوم
بالنظر يف الطلبات التي يقدمها األشخاص الذين يودون الحصول

 Röda Korsetالصليب األحمر منظمة تعمل لحامية ومساعدة
األشخاص الذين هم بحاجة اىل مساعدة .بكل رسور قم بزيارة
موقع الويب www.rodakorset.se
هكذا تسير األمور عندما تقدم طلب ًا للجوء
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الطفل
من هو الطفل؟ يُعترب الشخص طفالً يف السويد حتى بلوغه سن
 18عاماً.

ستلتقي بأشخاص من المؤسسات
الحكومية المختلفة

ماهي حقوقك؟ وق ّعت السويد عىل اتفاقية األمم املتحدة
لحقوق الطفل .وتنضوي جميع دول العامل كأعضاء يف األمم
املتحدة .وهي منظمة تعمل للتعاون من أجل السالم وحقوق
اإلنسان.

مصلحة الهجرة مسؤولة عن أشياء من ضمنها:

اتفاقية حقوق الطفل تتضمن الحقوق التي يجب أن يحصل عليها
جميع األطفال .وقد وعدت السويد وجميع دول العامل تقريباً
بتطبيق اتفاقية حقوق الطفل.
وتتكون اتفاقية حقوق الطفل من القواعد التي تذكر ماهي
الحقوق التي يجب أن تحصل أنت عليها كطفل .وتسمى القواعد
بالبنود وفيها يُذكر ما ييل:
•لك نفس الحقوق كباقي األطفال (البند .)2
•يجب أن تكون مصلحتك مهمة دامئاً (البند .)3
•لك الحق بأن تعيش وتتطور (البند .)6
•لك الحق يف التعبري عن رأيك (بند .)12

األطفال طالبو اللجوء لهم نفس حقوق األطفال اآلخرين
يف املجتمع السويدي ،مثالً:
•لك الحق بأن تعبرّ عن رأيك وأن يكون صوتك مسموعاً .وهذا
يعني أنه يف حال أردت ذلك ،فلك الحق بالتعبري عن آرائك
وأن يستمع اآلخرون لك.
•ولك الحق يف الرعاية الصحية والطبية ورعاية األسنان الطبية
اذا أحتجت لذلك.
•لك الحق يف الذهاب اىل املدرسة.
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•أن تدرس وتتخذ القرار بخصوص ما اذا كان لك حق
الحصول على اللجوء أم ال.
•السكن  -اذا كنتم تسكنون في شقق مصلحة
الهجرة.
•أن تمنحك دعم ًا مالي ًا اذا لم يكن لديك نقود.
•أن تعّين وكي ً
ال قانوني ًا .وهو شخص خبير بالقوانين
السويدية ويساعدك في طلبك للحصول على
اللجوء.
•وتقدم دعم ًا حين مغادرتكم السويد اذا لم ُيسمح
لكم بالبقاء.
البلدية مسؤولة عن أشياء من ضمنها:
•أن تبدأ أنت الدوام في مدرسة تمهيدية ،مدرسة
اساسية أو مدرسة ثانوية.
•مؤسسة ُتسمى مصلحة الخدمات اإلجتماعية .ويعمل
في مصلحة الخدمات اإلجتماعية أشخاص طبق ًا
لقانون إسمه قانون الخدمات اإلجتماعية .ويتعلق
القانون بحق الحصول على الرعاية والعناية .ويتضمن
قواعد عن كيفية مساعدة المجتمع لجميع من
يحتاج الى مساعدة واليمكنهم الحصول عليها من
جهة أخرى أو شخص آخر.
الرعاية الصحية مسؤولة عن:
•أن تحصل على الرعاية الصحية والعناية الطبية
باألسنان.

تقدم طلب ًا للجوء
هكذا تسير األمور عندما
ّ
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ماذا تعني هذه االكلمات؟
لجوء يعني مالذ (مكان للحامية) .عندما يقوم شخص بطلب
اللجوء فيطلب هو/هي الحصول عىل الحامية يف بلد آخر غري
بلده األصيل
مير بها طالب اللجوء  -من
قضية اللجوء هي الخطوات التي ّ
تقديم طلب اللجوء حتى الحصول عىل قرار.
طالب اللجوء هو الشخص الذي يأيت اىل السويد ويطلب
الحامية .ومل يحصل/تحصل حتى اآلن عىل جواب نهايئ عىل
الطلب.
رفض طلب اللجوء يعني أن الشخص مل يحصل عىل موافقة عىل
طلبه للحصول عىل اللجوء .واليسمح له/لها بالبقاء يف السويد.
سن  18عاماً.
األطفال هم جميع األشخاص الذين تحت ّ
قرار يف قضية لجوء هو عندما يقرر املوظفون العاملون يف
مصلحة الهجرة أن يبقى طالب اللجوء يف السويد أو ال.
تعويض اليومية هو اعانة مالية ميكن لطالب اللجوء تقديم
طلب للحصول عليها اذا كان هو/هي الميلكون النقود.
حكم يف قضية لجوء هو عندما تقرر محكمة الهجرة ،أو
محكمة الهجرة العليا ،ما اذا كان طالب اللجوء سيبقى يف السويد
أو ال بعد تقديم طلب اإلستئناف.
الالجئ هو الشخص الذي يقوم بتقديم طلب للحصول عىل
ويحق له البقاء يف السويد ألن لديه أسباب اللجوء.
اللجوء
ّ
القيم (الويص) هو شخص يهتم مبصلحة وأمور األطفال طالبي اللجوء
ّ
عندما اليستطيع والداهم القيام بذلك .وقد يكون رج ًال أو امرأة.

إيقاف الطرد ويعني أن تقوم مصلحة الهجرة أو محكمة الهجرة
بإتخاذ قرار باإليقاف املؤقت إلعادة شخص اىل بلده أو اىل بلد آخر.
ُسلطة رسمية وتُطلق هذه التسمية عىل مؤسسات الدولة
الرسمية التي تقودها الحكومة .يجب عىل السلطات الرسمية أن
يرشعها الربملان السويدي
تضمن سري املجتمع طبقاً للقوانني التي ّ
(الريكسداغ).
الوكيل القانوين وهو شخص خبري يف القوانني السويدية .يستطيع
تخص طلب
أن يقوم/تقوم مبساعدة طالب اللجوء يف األمور التي ّ
اللجوء .والوكيل القانوين هو شخص حقوقي أو محامي.
ممثل مصلحة الهجرة هو شخص يتحدث بأسم مصلحة الهجرة
يف احدى محاكم الهجرة.
دائرة الخدمات االجتامعية توجد يف جميع البلديات .ويعمل يف
دائرة الخدمات اإلجتامعية موظفون لتطبيق قانون اسمه قانون
الخدمات اإلجتامعية .ويبينّ قانون الخدمات اإلجتامعية ماهي
حقوق الرعاية والعناية التي تشمل جميع الساكنني يف البلدية.
ويتضمن قواعد عن كيفية مساعدة املجتمع لجميع من يحتاج
اىل مساعدة والميكنهم الحصول عليها من جهة أخرى.
ترصيح اإلقامة يعني أن الشخص حصل عىل موافقة عىل طلب
اللجوء .ويسمح له/لها بالبقاء يف السويد.
قانون األجانب هو قانون يحتوي عىل القواعد التي تسمح
لطالب اللجوء أن يبقى يف السويد أو ال .يقوم الربملان السويدي
(الريكسداغ) بإتخاذ القرارات الخاصة بإصدار القوانني.
الطعن (اإلستئناف) يعني أن الشخص يكتب اىل سلطة رسمية
أو محكمة بأنه/أنها اليتفق مع قرار أصدرته تلك السلطة الرسمية
أو املحكمة .ويرغب هو /هي بأن تقوم تلك السلطة الرسمية أو
املحكمة بتغيري القرار.
هكذا تسير األمور عندما تقدم طلب ًا للجوء
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ماذا يحدث عند تقديم طلب اللجوء؟
يوجد يف مصلحة الهجرة عدد من الوحدات واألقسام املختلفة .وميكن القول أن كلمة وحدة تعني مكتب .والوحدة
األوىل التي ستأيت اليها أنت وعائلتك هي وحدة الطلبات .وهنا ستقوم أنت وعائلتك بتقديم طلب اللجوء.

تسجيل طلبك

ماذا تفعل وحدة الطلبات؟ وحدة الطلبات مسؤولة عن
إستالم الطلبات املقدمة من األشخاص الذين يطلبون اللجوء .أن
طلب اللجوء يعني طلب الحامية.
مبن سألتقي وماهي األشياء التي سيسألوين عنها؟ يف وحدة
الطلبات تلتقي بطاقم موظفي مصلحة الهجرة .وسيسألونكم عن:
•ما هي أسامؤكم.
•تواريخ ميالدكم.
•من أي بلد أنتم.
•ماهي اللغة التي تتكلموها.
•كيف سافرتم اىل السويد.
•ملاذا غادرتم بلدكم.
•معلومات عن وضعكم الصحي.
يقوم طاقم موظفي مصلحة الهجرة بتوجيه هذه األسئلة ليتمكنوا
من تسجيلكم يف نظام املعلومات التابع ملصلحة الهجرة .وبعدها
يستمرون بالعمل يف طلباتكم.
من املهم ملصلحة الهجرة أن تعرف أسباب ملاذا التستطيعون
البقاء يف بلدكم األم وكيف تشعرون اآلن .ميكنك الحديث مع
طاقم املوظفني اذا كنت أنت ترغب بذلك ويوافق والداك.
اذا مل تكن راغباً بالحديث مع املوظفني فبإمكانك أن تقول لهم
6

2011-05-05 16.33

بأنك التريد الحديث .اذا مل تكن تستطيع أو مل تكن ترغب
بأن تقول شيئاً للموظفني اآلن ،فبإمكانك دامئاً اإلتصال مبصلحة
الهجرة فيام بعد .وميكنك أيضاً القيام بذلك اذا كان هناك شئ
يقلقك أو كانت لديك أسئلة أخرى.
المترجم الشفوي

ماذا يفعل املرتجم الشفوي؟ ليك تستطيعوا أنتم وموظفو
مصلحة الهجرة أن تفهموا بعضكم سيأيت مرتجم شفهي ليرتجم ما
تقولون .يستطيع املرتجم أن يتكلم اللغة السويدية واللغة التي
تتكلموها أنتم .وقد يكون املرتجم معكم يف نفس الغرفة أو قد
يقوم بالرتجمة عن طريق الهاتف أو الفيديو .وهكذا تستطيعون،
أنتم وموظفو دائرة الهجرة ،أن تتحدثوا مع بعضكم .وسيقوم
املرتجم فقط برتجمة ما ُيقال .املرتجم مشمول بواجب كتامن
األرسار.
واجب كتمان األسرار
ماذا يعني واجب كتامن األرسار؟ يعني واجب كتامن األرسار
تخصكم
أنه من غري املسموح ملصلحة الهجرة أن تتحدث بأشياء ّ
ألشخاص اليحق لهم طبقاً للقانون أن يعرفوا ذلك .وجميع العاملني يف
مصلحة الهجرة مشمولون بواجب كتامن األرسار .املرتجمون والوكالء
القانونيون مشمولون هم أيضاً بواجب كتامن األرسار.
الوكيل القانوني
ما هو الوكيل القانوين؟ الوكيل القانوين هو شخص خبري يف
القوانني السويدية .ويساعدك/تساعدك أنت وعائلتك يف طلبكم

تقدم طلب ًا للجوء
هكذا تسير األمور عندما
ّ
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للحصول عىل اللجوء .والوكيل القانوين هو شخص حقوقي أو
محامي.
تعيني وكيل قانوين؟ اذا رأت مصلحة
هل للجميع الحق يف ّ
الهجرة أنكم بحاجة اىل مساعدة يف طلبكم للجوء ،فستحصلون
عىل مساعدة من الوكيل القانوين .وعندها لن تدفعوا أتعاب
الوكيل القانوين.
الهوية

ماهي الهوية؟ الهوية هي من أنت ،وما أسمك ،وماهو تاريخ
ومن هم والداك.
ميالدك ،ومن أي بلد أنت َ
ملاذا يجب أن نبينّ من نحن؟ ترغب مصلحة الهجرة مبعرفة
من أنتم ومن أي بلد ،يك تستطيع إتخاذ قرار صحيح .ويتحمل
والداك مسؤولية تبيان ما أسمك ومن أي بلد أنتم.
تبينوا هويتكم هي بواسطة إبراز جواز
الطريقة األفضل ألن ّ
السفر أو بطاقة الشخصية.
اذا مل تتمكنوا أن ُتظهروا من أنتم يصبح من الصعب عىل مصلحة
قيم ما اذا كان لكم حق الحصول عىل اللجوء.
الهجرة أن ُت ّ
وميكن ملصلحة الهجرة أن تقر ّر بشكل أرسع اذا أظهر والداك من
أنتم.
التصوير

ملاذا تقوم مصلحة الهجرة بتصويرينا عندما نقدم طلباً
للجوء؟ يتم تصوير جميع أفراد العائلة .تستعمل مصلحة الهجرة

الصور يف قاعدة البيانات الخاصة بها وكذلك يف بطاقة .LMA

ما هي بطاقة LMA؟ تعني  LMAقانون إستقبال الالجئني.

؟

أين سنسكن؟
يمكنكم ترتيب موضوع السكن بأنفسكم ،مث ً
ال
لدى األقارب أو األصدقاء .ولكن في حال كنتم

بحاجة الى مساعدة فتستطيع وحدة الطلبات ترتيب
سكنكم في أحدى منشآت السكن التابعة لمصلحة
الهجرة .وهي شقق سكنية تؤج ّرها مصلحة
الهجرة في بعض مناطق السويد .ليس من حقكم
إختيار المنطقة في هذه الحالة.

؟
هل يمكننا السفر الى دولة أخرة خالل فترة طلب
الجوء في السويد؟
كال ،اليجوز لكم السفر خارج حدود السويد طالما
يتم
أنتم تقدمون طلب ًا للجوء في السويد .ولن ّ
دراسة طلبكم للحصول على اللجوء اذا سافرتم
الى خارج السويد.

؟

هكذا تسير األمور عندما تقدم طلب ًا للجوء
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وبطاقة  LMAهي بطاقة بالستيكية تحمل صورتك .تستلم
البطاقة بعد تقدميك طلب اللجوء يف السويد .وهي إثبات عىل أنك
طالب لجوء ومن حقك البقاء يف السويد خالل فرتة انتظار القرار.
بصمات األصابع

ملاذا تأخذ مصلحة الهجرة بصامت األصابع؟ تأخذ مصلحة
الهجرة بصامت األصابع للتأكد من أنكم مل تطلبوا اللجوء سابقاً يف
السويد أو يف دولة أوربية أخرى.
يقوم طاقم املوظفني يف وحدة الطلبات بأخذ بصامتك وبصامت
والديك يف نفس اليوم الذي تذهبون فيه اىل وحدة الطلبات .اذا
كنت بلغت  14عاماً فستقوم أيضاً بإعطاء بصامت أصابعك.
كيف يتم أخذ بصامت األصابع؟ ُتأخذ بصامت األصابع
بواسطة جهاز يقرأ بصامت أصابعكم حني تقوموا بضغط
أصابعكم عليه.
ماذا تفعل مصلحة الهجرة ببصامت األصابع؟ يتم إرسال بصامت
اإلصابع اىل عدد من قواعد البيانات .وأحدها موجود هنا يف
السويد .يف قاعدة البيانات هذه ميكن ملصلحة الهجرة أن تعرف
اذا كنت طالباً للجوء يف السويد سابقاً.

8
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وكذلك فإن اإلتحاد األوريب  EUلديه قاعدة بيانات أخرى
إسمها  .Eurodacوميكن لجميع دول اإلتحاد األوريب ،وآيسلندا،
والرنوج وسويرسا اإلطالع عىل املعلومات املوجودة يف قاعدة
املعلومات هذه .وسيظهر يف قاعدة املعلومات اذا كنتم قد
تقدمتم بطلب للجوء يف أحدى تلك الدولُ .تسمى هذه الدول
بدول دبلن.
ماذا تعني EU؟ ُيدعى اإلتحاد األوريب بـ  .EUوقد أصبحت
يضم اإلتحاد
السويد عضواً يف اإلتحاد األوريب منذ عام ّ .1995
األوريب  27دولة هي أعضاء اإلتحاد.
اتفاقية دبلن
ماهي اتفاقية دبلن؟ توجد لدى بلدان اإلتحاد األوريب ،آيسلندا،
والرنوج وسويرسا قواعد عن الجهات املسؤولة عن طلبات اللجوء.
وتنص القواعد عىل أن بلداً واحداً فقط هو الذي يجب أن ينظر
ّ
يف طلب اللجوءُ .يطلق عىل هذه القواعد أسم اتفاقية دبلن
ويرسي مفعولها كالقانون.
اذا كنتم يف بلد آخر من بلدان اتفاقية دبلن قبل مجيئكم اىل
السويد ،فقد ُتجربون عىل العودة اىل ذلك البلد .وميكن أن يحدث
ذلك اذا كنتم:

تقدم طلب ًا للجوء
هكذا تسير األمور عندما
ّ
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لمن يريد معرفة المزيد:
تسري اتفاقية دبلن في البلدان التالية:
بلجيكا ،بلغاريا ،قبرص ،الدنمارك ،استونيا ،فنلندا ،فرنسا،
اليونان ،ايرلندا  ،ايطاليا ،التفيا ،ليتوانيا ،لوكسمبورغ  ،مالطا،
هولندا ،بولندا ،البرتغال ،رومانيا ،سلوفاكيا ،سلوفينيا،
اسبانيا ،بريطانيا العظمى ،السويد ،الجمهورية التشيكية ،
ألمانيا ،المجر والنمسا.
تسري اتفاقية دبلن أيض ًا في النروح وآيسلندا وسويسرا رغم
أن هذه البلدان ليست من بلدان اإلتحاد األوربي.

وقعت
•حصلتم عىل تأشرية دخول أو ترصيح إقامة يف دولة ّ
عىل ايفاقية دبلن.
•أن تكونوا قدمتم سابقاً طلباً للجوء يف دولة أخرى من دول
اتفاقية دبلن.
وقعت عىل اتفاقية دبلن.
•سافرتم دون ترصيح اىل دولة ّ

ماذا يحدث اذا نظرت دولة أخرى من دول اتفاقية دبلن
يف طلبنا للحصول عىل اللجوء؟ حينها يتم إستدعاءك سوية

مع والديك اىل محادثة يف مصلحة الهجرة .وتسمى هذه املحادثة
بالتواصلُ .يسمح لك بحضور املحادثة اذا رغبت أنت ووالداك بذلك.
ماهو التواصل؟ التواصل هو محادثة بينك ووالداك من جهة
واملوظفني يف مصلحة الهجرة يف الجهة األخرى .تحصلون عىل
معلومات إثناء املحادثة عن اتفاقية دبلن ،وأن دولة أخرى قد
تصبح أو انها أصبحت بالفعل مسؤولة عن النظر يف طلبكم
للجوء .و ُمتنح فرصة لوالديك أيضاً أن يتحدثوا عماّ اذا كان لديكم
اسباب لعدم الذهاب اىل دولة أخرى من دول اتفاقية دبلن.
يتم النظر يف
ميكنهم أن يذكروا ملاذا ترغبون بدالً عن ذلك بأن ّ
طلبكم يف السويد.
هل ميكننا الطعن يف أحد قرارات دبلن؟ اذا مل تكونوا راضني
عن قرار مصلحة الهجرة فمن حقكم الطعن يف القرار لدى

محكمة الهجرة.
ال تنظر محكمة الهجرة يف أسباب طلبكم اللجوء .بل
ستقوم فقط بالنظر يف الدولة التي ستقوم بدراسة طلب
اللجوء.
اذا قام والداك بالطعن يف احد قرارات دبلن فيتضمن هذا
حصولكم عىل حق البقاء يف السويد اثناء فرتة دراسة مصلحة
الهجرة للقضية .يتم إيقاف السفر فقط يف حال قالت مصلحة
الهجرة أو املحكمة بأن عىل السفرة أن تتوقف.
تعيني وكيل قانوين؟ اذا كانت قضيتكم
هل لدينا الحق يف ّ
تدخل ضمن قضايا دبلن فمن حقكم تعيني وكيل قانوين .ميكن
لوالديك الحصول عىل مساعدة من الوكيل القانوين .الوكيل
القانوين وهو شخص خبري يف القوانني السويدية .وعندها يجب أن
يدفع والداك أتعاب املحامي أو الحقوقي.

ماذا يحدث اذا قررت مصلحة الهجرة أن نسافر اىل بلد آخر
ضمن اتفاقية دبلن؟ حينها يتم إستدعاء والديك اىل محادثة

يف مصلحة الهجرةُ .يسمح لك بحضور املحادثة اذا رغبت أنت
ووالداك بذلك .وهنا ستعرفون بأنكم ستسافرون اىل بلد آخر
مذكور يف القرار الصادر بحقكم.

هكذا تسير األمور عندما تقدم طلب ًا للجوء
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تتم السفرة .سيصاحبكم موظف/موظفة
وستعرفون أيضاً كيف ّ
من مصلحة الهجرة اىل الطائرة .ويستقبلكم موظفون يعملون يف
السلطة الحكومية يف البلد الذي يستقبلكم.

هل ميكننا الطعن يف أحد قرارات دبلن التي ُتصدرها
محكمة الهجرة؟ اذا مل يكن والداك راضيني عن القرار ميكنهام

الطعن فيه لدى محكمة الهجرة العليا .واذا قررت محكمة الهجرة
العليا النظر يف طلب الطعن فإن هذه املحكمة هي التي تقر ّر
ما اذا سيتم النظر يف طلبكم يف السويد أو دولة أخرى من دول
اتفاقية دبلن.

غيت محكمة الهجرة قرار مصلحة الهجرة
ماذا يحدث اذا رّ
الداخل ضمن قرارات دبلن؟ تستطيع مصلحة الهجرة الطعن

يف القرار لدى محكمة الهجرة العليا .اذا طعنت مصلحة الهجرة
بقرار محكمة الهجرة فإن محكمة الهجرة العليا هي التي ستقرر
ما اذا كان سيتم النظر يف طلب الطعن أو ال .يف حال قررت
املحكمة النظر يف طلب الطعن فهي التي تقرر ما اذا كان سيتم
النظر فيه يف السويد أو يف دولة أخرى من دول اتفاقية دبلن.

أما اذا مل تطعن مصلحة الهجرة يف قرار محكمة الهجرة فستستمر
دراسة قضية اللجوء يف السويد .وسيقوم موظفو مصلحة الهجرة
بإستدعاءكم اىل تحقيق اللجوء.

تقدم طلب ًا للجوء
 10هكذا تسير األمور عندما
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يمكنك أن تكتب هنا أرقام الهاتف المهمة

الرعاية الصحية والعناية الطبية

المنزل

المدرسة

مصلحة الهجرة

األصدقاء

هكذا تسير األمور عندما تقدم طلب ًا للجوء
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ماذا يحدث بعد التسجيل؟
بعد تقدميكم طلب اللجوء يتم تسجيل الطلب يف إحدى وحدات اإلستقبال التابعة ملصلحة الهجرة.
ماذا تفعل وحدة اإلستقبال؟ وحدة اإلستقبال هي املسؤولة
عن اإلتصال بكم خالل فرتة انتظاركم صدور القرار.
يعمل طاقم املوظفني يف وحدة اإلستقبال يف أمور من بينها:
•اتخاذ القرار يف ما اذا كان يحق لكم الحصول عىل تعويض
اليومية اذا مل يكن لديكم نقود.
•تخربكم عند وصول قرار يف قضيتكم  -اذا حصلتم عىل موافقة
أو رفض لطلب اللجوء.
•متنحكم اسناداً اذا صدر قرار برفض طلب اللجوء الذي تقدتم
به وسوف تعودون اىل بلدكم األصيل.
اذا كنتم تسكنون يف شقة تؤجرها مصاحة الهجرة فستلتقون
مبوظفي السكن يف قسم اإلستقبال .وسيخربوكم عن القواعد
السارية ويعطون معلومات عملية مث ًال عن األشياء املوجودة
قريباً من السكن.
تعويض اليومية
ماهو تعويض اليومية؟ اذا مل يكن لديكم نقود فلكم الحق
بتقديم طلب للحصول عىل تعويض اليومية من مصلحة الهجرة.
ميكن لوالديك أن يقدموا طلباً للحصول عىل تعويض اليومية
لجميع أفراد العائلة .وهم من سيكونوا مسؤولني عن تعويض
اليومية الخاص بك .يجب أن تكفي النقود مث ًال للطعام ،واملالبس،
واألحذية ،والصابون والشامبو ،والدواء ،ونشاطات أوقات الفراغ
وغريها .اذا كانت لديكم حاجات خاصة فيمكنكم أيضاً طلب
معونة خاصة.

ما ،مث ًال النظارات ،أو مالبس الشتاء أو شئ آخر الميكن اإلستغناء
عنه واليكفي تعويض اليومية لرشاءه ،فيستطع والداك تقديم
طلب للحصول عىل معونة خاصة .ويقومان حينذاك بتعبئة طلب
املعونة الخاصة .من املهم أن يرشحوا ملاذا أنتم بحاجة اىل هذا
الشئ .يتم تسليم الطلب اىل وحدة الطلبات التي تقوم فيام
بعد بإتخاذ قرار بهذه الصدد .قد يكون القرار باملوافقة أو برفض
طلبكم للحصول عىل معونة خاصة.
محادثات التحقيق
ُتستدعى جميع العائالت اىل اللقاء األول يف وحدة اإلستقبال.
وتحصلون هنا عىل معلومات عن دور وحدة اإلستقبال وكذلك
معلومات عملية عن حقوق األطفال.
يسجل املوظفون:
ّ

•كيف هو وضعكم الصحي.
•من هم أفراد العائلة.
•اذا كنتم تجيدون القراءة والكتابة.
•ماهي اللغات التي تتكلمونها.

•ماهي التأهيالت الدراسية التي متلكونها.
•معلومات عن الهوية.
ميكنكم أيضاً توجيه األسئلة اذا رغبتم بذلك.

ما هي املعونة الخاصة؟ اذا كان لديكم حاجات خاصة لشئ
تقدم طلب ًا للجوء
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معلومات جماعية
ُيستدعى والداك اىل وحدة اإلستقبال لغرض اعطاءهم معلومات
عن مصلحة الهجرة .ستعرفون أيضاً املزيد من املعلومات عن
القوانني ،السلطات الرسمية األخرى واملنظامت الطوعية .واملنظمة
الطوعية هي منظمة يعمل فيها أشخاص بشكل تطوعي ،دون
أن يتقاضوا أجراً ،للمساعدة يف شئ يرونه مهامً .مث ًال الصليب
األحمر أو ُانقذوا األطفال.
الصحة
هل يل الحق يف الحصول عىل الرعاية الصحية والعناية الطبية
باألسنان؟ لديك نفس الحقوق التي يتمتع بها جميع األطفال
اآلخرين يف السويد يف الحصول عىل الرعاية الصحية والعناية
الطبية باألسنان.
تبلّغ مصلحة الهجرة أسمك وعنوانك اىل قطاع الرعاية الصحية يك
يتمكنوا من استدعاءك اىل الفحص الصحي .وتحصل اثناء الفحص
عىل فرصة للحديث مع العاملني يف املركز الصحي.

ماهو الصف التمهيدي؟ يذهب الطفل اىل الصف التمهيدي
قبل بدايته الدوام يف الصف األول يف املدرسة األساسية.

اذا كان أحد أفراد العائلة يحتاج للذهاب اىل املستشفى أو املركز
الصحي أو طبيب األسنان فيجب عليكم إبراز بطاقة.LMA-

ماهي املدرسة األساسية؟ املدرسة األساسية هي لجميع
األطفال بني سن  7سنوات اىل  16سنة.

المدرسة
هل يسمح يل بالذهاب اىل املدرسة؟ لديك نفس الحقوق
التي يتمتع بها جميع األطفال اآلخرين يف السويد يف الذهاب اىل
املدرسة التمهيدية ،أو املدرسة األساسية ،واملدرسة الثانوية .ولك
الحق بدراسة جميع املواد الدراسية والحصول عىل إرشاد درايس
بلغتك األم .ولن تحتاج اىل اإلنتظار حتى تتعلم اللغة السويدية
ليك تستطيع اإلستمرار يف تطوير معارفك .البلدية التي تسكن
فيها هي التي يجب تهتم بأن تبدأ أنت يف الذهاب اىل املدرسة.

ما هي املدرسة الثانوية؟ يحق لجميع األحداث يف السويد
الذين أنهوا املدرسة األساسية أن يتقدموا بطلب اإلنتساب اىل
التأهيل الثانوي ملدة ثالث سنوات  -برنامج وطني .مينح التأهيل
الثانوي معلومات ومعارف أساسية لغرض اإلستمرار يف الدراسة
ومن أجل حياة عمل وحياة رشيدة يف املستقبل .يحتاج املرء
اىل شهادات معرتف بها يف مواد عديدة من املدرسة األساسية
ليك يبدأ يف املدرسة الثانوية ،إذ يحتاج اىل  8مواد للتأهيل
املهني و  12مادة للربامج التي تهيئ الطالب للمعاهد العليا أو
الجامعات .اذا مل يكن املرء ناجحاً يف العديد من املواد يف املدرسة
األساسية فلديه إمكانية الدراسة يف برنامج تحضريي .يس ّهل
الربنامج التحضريي عىل التلميذ أن يستمر فيام بعد يف برنامج
درايس أو اىل حياة العمل .الربنامج التحضريي ،أو التحضري لدراسة
موجه لألحداث والفتيان الذين جاؤوا اىل السويد منذ وقت
اللغةّ ،
قصري ويحتاجون ألن يتعلموا املزيد يف اللغة السويدية انطالقاً من
حاجاتهم الخاصة ورغباتهم.

ماهي املدرسة التمهيدية؟ املدرسة التمهيدية هي نشاط
تعليمي لألطفال من عمر سنة واحدة حتى دخولهم اىل املدرسة
األساسية .يبدأ األطفال يف املدرسة التمهيدية يف أعامر مختلفة
ويذهبون اليها خالل فرتات مختلفة مع مراعاة ما اذا كان
الوالدين يعمالن أو يدرسان أو طبقاً لحاجة الطفل اىل مكان يف
املدرسة التمهيدية بسبب ظرف عائيل.

هكذا تسير األمور عندما تقدم طلب ًا للجوء
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ماذا يحدث عند التحقيق في طلب اللجوء؟
بعد تقديم طلب اللجوء يتم إستدعاءك أنت ووالديك اىل تحقيق اللجوء .وبالطبع سيكون هذا اللقاء ملرة
واحدة فقط.
هل يجوز يل كطفل أن أتحدث مع موظفي مصلحة

الهجرة؟ اذا كنت أنت ترغب بذلك ويوافق والداك فيمكنك
الحديث مع طاقم املوظفني.

اذا مل أكن راغباً بالحديث مع طاقم املوظفني ،فهل يجب
يل ذلك؟ كال ،التحتاج اىل الحديث مع طاقم املوظفني اذا مل
ع ّ

تكن أنت راغباً بذلك .اذا مل تكن ترغب بالحديث مع املوظفني
فسيقوم املوظفون بالحديث مع والديك .ويوجهون اسئلة عنك
اىل والديك.

كيف يجري تحقيق اللجوء؟ يتم التحقيق يف طلب اللجوء يف
مصلحة الهجرة ويستغرق للشخص البالغ بني ساعتني اىل ثالث
ساعات .أما بالنسبة اليك كطفل فيكون الوقت غالباً أقرص من
ذلك ،ألن املوظفني اليوجهون نفس العدد من األسئلة لألطفال
كام هو الحال مع الكبار.
خالل تحقيق اللجوء يسمح لكم بالحديث واإلجابة عىل األسئلة
بخصوص مثالً:
•أنفسكم.
•من هم أفراد العائلة.
•كيف هو وضعكم الصحي.
•من أي بلد أنتم.

•السفرة اىل السويد.
•كيف كان وضعكم يف بلدكم األم.
•ماهي األشياء التي مررتم بها.
•ملاذا غادرتم بلدكم.
•ملاذا التستطيعون العودة اىل بلدكم.
من املهم أن تتحدثوا عن األمور التي مررتم بها وملاذا الميكنكم
العودة اىل بلدكم .من املهم ملصلحة الهجرة أن تعرف ملاذا
التستطيعون البقاء يف بلدكم األم .ليس فقط بالنسبة لوالديك.
يتم كتابة ما ذكرمتوه يف محرض .واملحرض هو مالحظات عن
األشياء التي ذكرمتوها خالل التحقيق.
من هم الحارضون؟ غالباً ما يقوم شخص من مصلحة الهجرة
بإجراء التحقيق .وأحياناً هناك شخص آخر يكتب املحرض .واذا
كان لديكم وكيل قانوين فسيكون الوكيل القانوين موجودا ً ويف
الغرفة يوجد أيضاً مرتجم شفهي .املرتجم ليس موظفاً يف مصلحة
الهجرة ،بل يأيت من رشكة تقوم بتأجري املرتجمني الشفهيني.
عندما يقوم املوظف/املوظفة بتوجيه اسئلة فستكون غالباً مع
أحد والديك .ميكنك الحديث مع املوظفني لوحدك اذا كنت أنت
ترغب بذلك ويوافق والداك عىل األمر.

تقدم طلب ًا للجوء
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المترجم الشفوي

اشخاص من
مصلحة الهجرة

أنت و عائلتك

الوكيل القانوني
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ماذا يحدث عند صدور القرار المتعلق بطلب
اللجوء؟
بعد إجراء تحقيق اللجوء معك ،تقوم مصلحة الهجرة بإتخاذ قرار.

كيف تتخذ مصلحة الهجرة قراراً؟

عندما تتخ ّذ مصلحة الهجرة قرارا ً يف قضية لجوء يتم مقارنة
األشياء التي تحدثتم بها مع املعلومات املوجودة لدى مصلحة
الهجرة عن الوضع السائد يف بلدكم.

ماهو قانون األجانب؟ قانون األجانب هو قانون يحتوي عىل
أشياء من ضمنها القواعد التي تسمح لطالب اللجوء أن يبقى يف
السويد أو ال .الربملان السويدي هو من قام بترشيع هذا القانون.

هناك ثالثة أسس للجوء:
الالجئون
الشخص الذي ميكن أن يتعرض للمالحقة عند عودته اىل بلده األم
ميكنه البقاء يف السويد كالجئ اذا مل يتمكن هو /هي من الحصول
عىل حامية يف بلده  -واذا كان خطر املالحقة التي يتعرض/تتعرض
لها بسبب:

•ال ِعرق ،أي التبعية اىل مجموعة قومية أو أصل ِعرقي(مثالً لون
البرشة).
•القومية ،مثالً مجموعة تتحدث لغة خاصة بها أو مجموعة
عرقية.
•الدين.
•األراء السياسية (وجهات نظر حول كيفية قيادة وإدارة البلد).
•التبعية لفئة اجتامعية خاصة ،الجنس (ولد أو بنت) أو امليول
الجنسية (امليول الجنسية تصف اذا كان الشخص يحب
األوالد ،أو البنات أو كال الجنسني).
للحصول عىل اللجوء يجب أن يكون طالب اللجوء معرضاً لخطر
املالحقة واإلضطهاد بسبب أحد هذه األسباب ويشعر بالخوف
الشديد حتى أنه/أنها اليستطيع أو اليرغب أن يتمتع بالحامية
التي يوفرها له /لها البلد األم ،مثالً حامية الرشطة.
وطبقاً للقانون فإن هذا يرسي بغض النظر عماّ اذا كانت
املالحقة واإلضطهاد هي من طرف السلطات الرسمية يف البلد
أو أن السلطات الرسمية التستطيع توفري الحامية من املالحقة
واإلضطهاد.

تقدم طلب ًا للجوء
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شخص بحاجة الى حماية بديلة
األشخاص الذين بحاجة اىل حامية بديلة هم األشخاص الذين
ليسوا الجئني بالشكل الذي ينص عليه القانون ،ولكنهم مع ذلك
يشعرون بالخوف من العودة اىل أوطانهم.
هناك سببان رئيسيان ألن يكون الشخص بحاجة اىل حامية بديلة.
 .1قد يتعرض اىل خطر التعذيب أو اإلعدام أو أي معاملة
الإنسانية أو مهينة عند عودته.
 .2يحتاج الشخص اىل حامية بسبب وجود خطر حقيقي ألن
يُصاب/تُصاب يف الحرب أو إضطرابات أخرى تع ّم البالد .وقد يكون
بناءا ً عىل أن الشخص الميكنه العودة اىل بلده بسبب كارثة طبيعية.

يصبح الشخص محتاجاً اىل الحامية فقط يف حال مل يستطيع
الحصول عىل الحامية أو مساعدة يف بلده األم.
ظروف مؤلمة راهنة
عندما تقوم مصلحة الهجرة بالنظر فيام يُسمى ظروف مؤملة
راهنة ،تقيّم مصلحة الهجرة وضع العائلة أو الوضع العام للطفل.
يجب أن تكون هناك أسباب دامغة للبقاء يف السويد .وعىل
مصلحة الهجرة أن تويل اهتامماً خاصاً لكيف يشعر الالجئ،
ولتك ّيفه مع املجتمع السويدي ووضعه يف بلده األم.

هكذا تسير األمور عندما تقدم طلب ًا للجوء
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ماذا يحدث عند صدور تصريح اإلقامة؟
ترصيح اإلقامة يعني أنكم حصلتم عىل موافقة عىل طلبكم للحصول عىل اللجوء .ويسمح لكم بالبقاء يف السويد.
ماذا يحدث عند حصولنا عىل ترصيح اإلقامة؟

يتم إستدعاءكم اىل محادثة مع موظفي وحدة اإلستقبال .عند
اللقاء تحصلون عىل إثبات بأنكم قد حصلتم عىل ترصيح اإلقامة.
وستعرفون نص القرار واألسباب التي دعت اىل بقاءكم يف السويد.
ترصيح اإلقامة الدامئة يعني أن من حقكم البقاء يف السويد طاملا
أنتم ترغبون بذلك .متنح مصلحة الهجرة يف بعض الحاالت ترصيح
اقامة يرسي لفرتة محددة ،مثالً ثالث سنوات.

أما اذا كنتم تسكنون يف أحدى شقق مصلحة الهجرة
والتستطيعون ايجاد سكن ،فسيقوم مكتب العمل مبساعدتكم.

ماذا نفعل عند حصولنا عىل ترصيح اإلقامة؟

تذهب أنت وعائلتك اىل مصلحة الرضائب للتسجيل يف قيد
النفوس .وهذا يعني أمور عديدة من بينها أنكم ستحصلون عىل
رقم شخيص  ،personnummerبأرقام أربعة أخرية خاصة بكل
منكم.

اذا كنتم تسكنون يف سكن خاص ،فيتم إخراجكم من سجالت
طالبي اللجوء لدى مصلحة الهجرة بعد  30يوماً من ذلك التاريخ.

تقدم طلب ًا للجوء
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أنا أسكن هنا:
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ماذا يحدث عند صدور قرار الرفض؟
الرفض يعني أنكم حصلتم عىل قرار سلبي عىل طلب اللجوء .وال ُيسمح لكم بالبقاء يف السويد.
محادثة بخصوص قرار الرفض
يتم إستدعاء والديك اىل محادثة يف مصلحة الهجرة إلبالغهم
بأنكم حصلتم عىل قرار سلبي بخصوص طلبكم للجوء .ويسمح
لك بحضور املحادثة اذا رغبت أنت ووافق والداك .ستحصلون
عىل مساعدة لتفهموا محتوى القرار .وبغض النظر عماّ اذا كان
والداك سيطعنان بالقرار أو ال ستُستدعون فيام بعد إلجراء
محادثة حول وضعكم وماهي خططكم وأفكاركم حول املستقبل.
اذا تق ّبل والداي القرار  -ماذا سيفعالن عندها؟ ميكنهام أن
يقوال أنهام راضيني عن القرار .ويُسمى هذا بإعالن الرىض ويعني
أن والديك اليرغبان بالطعن يف القرار .والميكن لوالديك الرتاجع
وسحب اعالن الرىض.

هل ميكننا الطعن يف قرار؟ ميكن لوالديك أن يطعنا بالقرار اذا
كانا يريان أن ما ذكراه مل يت ّم تقييمه بشكل صحيح ،أو اذا كان
لديكم املزيد من املعلومات التي ترغبون بإضافتها أو شيئاً مهامً
مل يصل بالشكل املطلوب .سيقوم والداك بالطعن يف القرار لدى
محكمة الهجرة.
ماذا يعني الطعن (اإلستئناف)؟ الطعن أو اإلستئناف يعني
أن يكتب والداك اىل سلطة رسمية أو محكمة إلخبارها بأنهام
اليتفقان مع ما قررته تلك السلطة الرسمية أو املحكمة .وإن
والديك يرغبان بأن تقوم تلك السلطة الرسمية أو املحكمة بتغيري
القرار.

تقدم طلب ًا للجوء
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الطعن (اإلستئناف ) -محكمة الهجرة
يق ّدم والداك طلب الطعن اىل مصلحة الهجرة .وذلك لتتمكن
مصلحة الهجرة من النظر يف قرارها مرة أخرى قبل إرسال الطعن
اىل محكمة الهجرة.

بل هي أحد األطراف يف الدعوى وينوب عنها ممثل مصلحة
الهجرة .وممثل مصلحة الهجرة هو حقوقي وحائز عىل إجازة يف
القانون.

تنظر محكمة الهجرة مبا وصلها وترى اذا كانت هناك حاجة
للمزيد من املعلومات .وبعد ذلك تتخ ّذ املحكمة قرارا ً .ويدعى
القرار :ال ُحكم.

سيكون والداك الطرف الثاين يف القضية .يحصل والداك عىل
مساعدة من ِقبل وكيل قانوين .والوكيل القانوين هو حقوقي
وحائز عىل إجازة يف القانون.

عندما يقوم والداك بتقديم الطعن ميكنهام أن يقوال بأنهام يرغبان
بإجراء لقاء مع املحكمة .ويُدعى اللقاء :جلسة املحكمة .حيث
يحصل والداك عىل امكانية التحدث مرة أخرى عن الظروف التي
مررت أنت وعائلتك بها .وتقرر محكمة الهجرة اذا كان سيتم
إجراء جلسة محكمة شفهية أو ال.

من غري العادي أن يحرض األطفال يف جلسات املحكمة .تقوم
املحكمة بتقييم اذا كان من املناسب أن يحرض األطفال يف
الجلسة.
يوجد أيضاً مرتجم يك تستطيعوا أن تفهموا بعضكم.

من الذي يحرض جلسة املحكمة؟ يف جلسة املحكمة يشرتك
عىل األغلب قايض ،وثالث محلفني ومقرر املحكمة .ومقرر
املحكمة هو حقوقي ويقوم بالتحضري للمداوالت .القايض أيضاً
هو حقوقي وحائز عىل إجازة يف الحقوق والقانون.
والحقوقي هو شخص حائز عىل إجازة يف القوانون السويدية (اي
أنه درس القانون يف الجامعة) .أما املحلفني فهم ليسوا حقوقيني.
بل ميارسون أعامالً أخرى مختلفة متاماً عندما اليكونوا يف املحكمة.
مل تعد مصلحة الهجرة اآلن هي صاحبة القرار.

القايض هو الذي يرتأس جلسة املحكمة وهو الذي يقر ّر من
سيتكلم .سيحصل والداك يف الجلسة عىل مساعدة من وكيلكم
القانوين ،وإمكانية ألن يتحدوثوا كل مايريدوه للقايض واملحلفّني.
بعد أن يُنهيا حديثهام يبدأ ممثل مصلحة الهجرة بتوجيه اسئلة اىل
والديك .بعد ذلك قد ي ّوجه القايض بعض األسئلة .ث ّم يقوم والداك
والوكيل القانوين باإلنتهاء من توضيح ما أرادوا وذلك بإعادة رشح
األسباب التي تدعوهام اىل عدم الرجوع اىل بلدكم .ويرشح ممثل
مصلحة الهجرة بعد ذلك وجهة نظر مصلحة الهجرة.
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ماذا تعني األبواب املغلقة (الجلسة املغلقة)؟ يجب أن
تكون جلسات املحكمة علنية ومفتوحة للجميع .وهذا يعني
أنه يُسمح لجميع الراغبني بالحضور يف الجلسة واإلستامع اليها.
ولكن اذا رأت املحكمة أن اليجب دخول كل من يرغب اىل قاعة
املحكمة فيمكن للقايض أن يقرر أن تكون الجلسة مغلقة .ميكن
رسية .تقرر املحكمة أن
القول أن هذا يعني أن الجلسة تصبح ّ
حساسة أو عندما يكون
تكون الجلسة رسيّة عندما تتعلق بأشياء ّ
أحد أطراف الدعوى طفل تحت  15عاماً .عندما تكون الجلسة
مغلقة فاليسمح إال ألطراف الدعوى بالحضور يف قاعة املحكمة.
تقرر املحكمة عادة يف بداية الجلسة اذا كانت الجلسة ستكون
مغلقة أو ال .وميكن للمحكمة أيضاً أن تقرر أن تكون الجلسة
مغلقة إثناء الجلسة.
هل ميكن ألي شخص كان أن يقرأ قرار املحكمة؟ يُدعى
قرار املحكمة بال ُحكم .وقرارات املحكمة علنية عىل األكرث ،األمر
الذي يعني أنه ميكن لآلخرين قراءتها .واذا كانت أجزاء من حكم
رسي) فالميكن قراءتها إال
رسية املعلومات ( ّ
املحكمة مشموله ب ّ
فقط من ِقبل األشخاص الذين يشملهم القرار .أما القرار نفسه
رسي) عىل
(املوافقة أو الرفض) فهو ليس مشموالً بكتامن األرسار ( ّ
رسية.
اإلطالق .تتخ ّذ مصلحة الهجرة قرارا ً بخصوص ال ّ

من املهم أن تعرفوا بأن مصلحة الهجرة ميكنها الطعن لدى
محكمة الهجرة العليا بالحكم الصادر من محكمة الهجرة .وهذا
يعني أن القرار قد يتغيرّ مرة ثانية .واذا مل تقدم مصلحة الهجرة
طلباً للطعن بالقرار خالل ثالثة أسابيع فأن القرار يصبح ساري
املفعول .وعندها ستحصلوا عىل ترصيح اإلقامة .حينها يتم
إستدعاء والديك اىل محادثة عن ترصيح اإلقامة مع موظفي
مصلحة الهجرة يف وحدة اإلستقبال .يُسمح لك بحضور املحادثة
اذا رغبت أنت ووالداك بذلك .بإمكانكم قراءة املزيد عن ترصيح
اإلقامة يف صفحة .18
ماذا يحدث عند حصولنا عىل رفض؟ الرفض يعني أنكم
حصلتم عىل قرار سلبي من محكمة الهجرة .وإنها لن تغيرّ
قرار مصلحة الهجرة .ميكن الطعن يف قرار محكمة الهجرة لدى
محكمة الهجرة العليا.

ماذا يحدث بعد الجلسة؟ تقوم املحكمة عادة بإصدار الحكم
خالل عدة أسابيع.
ماذا يحدث عند حصولنا عىل موافقة؟ قرار املوافقة يعني أن
مصلحة الهجرة ترى أن من حقكم البقاء يف السويد.
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الطعن (اإلستئناف ) -محكمة الهجرة العليا
ميكن الطعن يف قرار محكمة الهجرة لدى محكمة أخرى ت ُسمى
محكمة الهجرة العليا .وليك يت ّم النظر يف الحكم الصادر بحقكم
يجب أن تحصلوا عىل مايُدعى بترصيح النظر يف القضية.

ماذا يحدث يف حال مل تنظر محكمة الهجرة العليا يف
قضيتنا أو أصدرت قرا ًر ضدّ نا بالرفض؟ الميكن لوالديك

إذ أنه اليتّم النظر يف جميع القضايا يف محكمة الهجرة العليا .بل
هم ينظرون فقط يف القضايا التي فيها أسباب قوية ودامغة جدا ً
أو اذا كان هناك شئ قانوين ينبغي النظر فيه.

واذا أصدرت محكمة الهجرة العليا قرارا ً بالرفض (قرار سلبي) يف
قضيتك فالميكنك الطعن يف ذلك.

ماذا يحدث اذا مل تُصدر محكمة الهجرة العليا ترصيحاً للنظر يف
القضية؟ اذا مل يحصل والداك عىل ترصيح للنظر يف القضية فإن
قرار محكمة الهجرة يصبح سارياً.

الطعن اذا إختارت محكمة الهجرة العليا أن التنظر يف قضيتك.

األسباب التي ذكرمتوها مل تكن كافية للحصول عىل ترصيح اإلقامة
يف السويد.

ماذا يحدث اذا أصدرت محكمة الهجرة العليا ترصيحاً
للنظر يف القضية؟ اذا حصلتم عىل ترصيح للنظر يف القضية
فهذا يعني أنه س ُيعاد النظر يف الحكم الصادر بحقكم.

ماذا يحدث أذا نظرت محكمة الهجرة العليا يف قضيتنا
وأصدرت لصالحنا قراراً باملوافقة؟

قرار املوافقة يعني أن محكمة الهجرة العليا ترى أن من حقكم
البقاء يف السويد .وعندها ستحصلوا عىل ترصيح اإلقامة .يتم
إستدعاء والديك اىل محادثة عن ترصيح اإلقامة مع موظفي
مصلحة الهجرة يف وحدة اإلستقبال .يُسمح لك بحضور املحادثة
اذا رغبت أنت ووالداك بذلك .بإمكانك قراءة املزيد عن ترصيح
اإلقامة يف صفحة .18
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العودة  -ماذا يحدث حينذاك؟
ماذا يحدث اذا حصلنا عىل قرار رفض (قرار سلبي)
الميكن الطعن فيه مرة أخرى؟ حينها يتم إستدعاء والديك اىل

محادثتني مختلفتني يف مصلحة الهجرة .ستناقشون وتتحدثون
يف اللقاءات عن السفرة اىل بلدكم األصيل أو بلد آخر ميكنه
إستقبالكم .اذا رغبت أنت وعائلتك ،فيسمح لك بحضور املحادثة.

كيف ت ّتم العودة؟ إن ذهابكم اىل املطار لوحدكم أو مع
موظفي مصلحة الهجرة ،يتعلق باملكان الذي تبدأ منه الرحلة
أو نوع الرحلة .نوع الرحلة يحد ّده اذا كان لديكم جوازات سفر
أو وثائق سفر مؤقتة .فإذا كنتم تسافرون من مطار يف السويد
ولديكم جوازات سفر فالتحتاج السلطات الرسمية للتدخل يف
املوضوع ،سواء يف السويد أو يف بلدكم األصيل.

أن والديك مسؤولني عن مغادرتكم السويد .ويجب ان يقوما
بحجز تذاكر السفر .واذا مل يكن مبقدروهام تدبري ذلك فسيحصال
عىل مساعدة من مصلحة الهجرة.

ماذا يحدث اذا مل نكن نريد السفر بعد صدور قرار اإلبعاد
من السويد أو الطرد منها؟ تعمل مصلحة الهجرة يف موضوع

تنتهي املحادثة األوىل الخاصة بالعودة بأن يقوم موظفو مصلحة
الهجرة بعرض ما ستقوموا عمله حتى املحادثة القادمة .عادة
يعطى لوالديك مهمة واحدة أو عدد من املهامت التي يجب أن
يقوما بها .وميكن أن يكون ذلك مبأل املعلومات يف وثائق السفر،
اإلتصال بسفارة بلدكم ،وإحضار صور وغريها .وميكن أن يقوم
املوظف بالتأكد من بعض األشياء التي سيذكرها/ستذكرها يف
املحادثة القادمة.

تم تحويل قضيتنا اىل الرشطة؟ أن الرشطة
ماذا يحدث اذا ّ
هي املسؤولة عن تطبيقكم قرارات مصلحة الهجرة أو املحكمة،
مبعنى آخر أن تغادروا السويد.

عودتكم فقط اذا وافق والداك عىل العودة .تقوم مصلحة الهجرة
بتحويل قضيتكم اىل الرشطة اذا مل تحرضوا عندما تستدعيكم
مصلحة الهجرة أو تُظهروا أنكم التريدون املساهمة يف رحلة
العودة اىل بلدكم األصيل.

ماذا يحدث قبل السفر؟ سيتم إستدعاؤكم اىل مصلحة الهجرة
قبل عدة أيام من تاريخ السفر .وستتحدثون عن متى وكيف
ستسافرون ،وعن األمتعة وأشياء أخرى راهنة قبل السفر .واذا
كنتم تسكنون يف شقة تابعة ملصلحة الهجرة فسيتم إبالغكم عن
ما ستفعلون هناك قبل مغادرة الشقة.
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هل يسمح يل بالذهاب اىل املدرسة اذا كانت قضيتي لدى
يحق لك الذهاب اىل املدرسة اذا كانت قضيتك لدى
الرشطة؟ ّ

الرشطة.

الحق يف العناية الصحية والرعاية الطبية اذا كانت
هل يل ّ
قضيتي لدى الرشطة؟ نعم ،لك الحق يف التمتع بالرعاية

الصحية والعناية الطبية طاملا كنت يف السويد.

قبل العودة
من المستحسن أن تأخذ معك:
•شهادة بأنك درست في المدرسة.
•الشهادات المحتملة من المدرسة.
•شهادة تطعيم
•قائمة عناوين بريدية ،قائمة أرقام هواتف لألشخاص
الذين تريد اإلتصال بهم من بلدك األصلي.
اذا كنت قادراُ وراغب ًا على إخبار اصدقاءك ،زمالءك في
المدرسة ،المعلمين وأشخاص آخرين مهمين بأنك ستغادر
السويد.
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بعض الكلمات اليك
أن يكون املرء طالباً للجوء يفرض رشوطاً غري عادية  -فقد أتيت
اىل بلد جديد وطلبت اللجوء (الحامية) يف السويد .فال أحد يختار
أن يرتك وطنه بشكل طوعي ليطلب اللجوء  -ولكن األسباب
ليست كافية عىل الدوام لتحصل عىل ترصيح اإلقامة.
وليس من املؤكد أن يُسمح لكم بالبقاء يف السويد .وليس الخطأ
خطأكم بأنكم حصلتم عىل رفض لطلبك اللجوء .فالسلطات
الرسمية واملحاكم هي التي تقرر مبساعدة قانون األجانب ،من
هم األشخاص الذين لهم حق الحصول عىل ترصيح اإلقامة.
وإنتظار جواب بأن يُسمح لكم بالبقاء يف السويد أو ال يُسمح
لكم هو أمر شاق .وميكنه التأثري عىل مشاعر اإلنسان .واملشاعر
أمر طبيعي  -ويحتاجها الجسم .إن إظهار املشاعر أمر جيد .ومن
املهم لجسمك أن يتخلص من املشاعر وأن تتحدث عن أفكارك.

من املستحسن أن تتحدث عن مشاعرك مع إمك أو أبيك ،أو مع
شخص بالغ يف مدرستك أو شخص آخر مهم لك وتعرفه .واذا مل
تكن قادرا ً عىل الحديث والتعبري عن مشاعرك فيمكنك أن تكتب
أو ترسم ما تشعر.
من املهم أن تفعل شيئاً يف النهار .إنهض يف الصباح ،اذهب اىل
املدرسة ،إلتقي باملعلمني وزمالءك.يف الفصل الدرايس .أفعل أشياءا ً
تحبها وترى إنها مسلية.
فال ميكن ألحد أن يسلبك ما تعلمته يف السويد خالل فرتة انتظار
جواب اذا كنت ستبقى يف السويد أو ال .وبغض النظر عن كيف
ستصبح األمور يف املستقبل ،فستصاحبك هذه األشياء عىل الدوام
أينام كنت-هنا يف السويد أو أي بلد آخر.

اذا كانت لديك أية أسئلة فنرحب بأن تتصل بنا.
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اليك كشخص بالغ مهم
الكبار كبار واألطفال أطفال.
الوالدان يبقيان والدين رغم أنهام كانا مجبورين عىل مغادرة
بلدهم وطلب اللجوء.
الوالدان مهامن لألطفال واذا غاب الوالدان فإن الكبار اآلخرين
الذين لهم أهمية خاصة يحتلون مكاناً مهامً يف حياتنا!
ليس وضعاً عادياً أن يكون املرء طالباً للجوء  -فقد جاء املرء
اىل بلد جديد وطلب اللجوء (الحامية) يف السويد .ورغم أن ال
أحد يختار أن يرتك وطنه بشكل طوعي ليطلب اللجوء  -ولكن
األسباب ليست كافية عىل الدوام لتحصل عىل ترصيح اإلقامة.

األطفال أفراد يختلفون عن بعضهم ،متاماً كالكبار .يحمل األطفال
اسئلة كثرية ،بعضهم يسأل عن حالته بينام يفكر آخرون باألسئلة
واليجرؤ عىل طرحها.
وأنت كشخص بالغ لك دور مهم .فأنت من سيقوم بإرشاد وإسناد
الطفل طالب اللجوء يف تلك الحالة التي يجد الطفل نفسه فيها.
ميكنك مطالعة هذا الكتيب سوية مع الطفل .ميكنكام أن تقوما سوية
مبطالعة الخطوات املختلفة التي مي ّر بها اإلنسان عند طلبه اللجوء.
اذا كانت لديك أية أسئلة فرنحب بأن تتصل بنا.
موقع الويب www.migrationsverket.se

شخص بالغ مهم يمكن أن يكون:
•ماما.
•بابا.
•شخص آخر له حق الحضانة.
•القّيم (الوصي)
•شخص من األقارب.
•المعلم.
•مرشد اجتماعي/مرشدة اجتماعية.
•الموظف/الموظفة في مصلحة الهجرة.
•شخص يعمل في منظمات العمل الطوعي.
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 Space 360تضمن دقة الترجمة من النصوص األصلية.
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