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هذا هو FARR
نصائح جيدة تصدر عن ( )FARR) Flyktinggruppernas Riksrådاملجلس
املركزي السويدي ملجموعات دعم الالجئني) FARR .هو منظمة ال تتوخى الربح،
تاسست عام  1988وهو يتألف من مجموعات عاملة طوع يً ا واعضاء مستقلني
من مختلف انحاء البالد .من اهم مهامت  FARRهي تقديم النصائح والدعم
لطالبي اللجوء.
اول نسخة من نصائح جيدة صدرت عام  2007بالتعاون مع حركة االخوان
(الدميوق راطيون االش رتاكيون املسيحيون السويديون) ،ممولة جزئ يً ا من قبل صندوق
اللجوء االورويب .بعد ذلك تم تحديث الكتيب وترجمته عدة م رات .نسخة جديدة
 2019بالتعاون مع مؤسسة يرترود وايفار فيليبسون.
كمنظمة طوعية ال يستطيع  FARRتغري القانون او ان يقرر كيفية تفسريه .لكننا
نريد من خالل " نصائح جيدة " التكلم عام هي حقوقك عندما تطلب اللجوء وما
بامكانك فعله للتأثري عىل مجرى قضيتك.
من اجل معلومات حالية انظر الصفحة الرئيسية لـ

http://www.farr.se
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Bernt Lindgren

بالرغم من احتجاجات كبرية مرر
ال ربملان السويدي قانون لجوء مؤقت
وصارم عام .2016

قانون تقييد
الهجرة
يف  20يوليو  2016بدأ رسيان مفعول قانون جديد ،قانون التقييد
املؤقت إلمكانية منح تصاريح االقامة يف السويد .بعد ان تم
اصبح صالحا لغاية 19
متديد مفعول هذا القانون سنة 2019
َ
يوليو  .2021من بعد ذلك فقد يتم عىل االرجح تغيري القانون
مجد ًدا.جزء من حزمة تدابري لتخفيف عدد طالبي اللجوء .ولقد
اعلنت الحكومة عن هذه التغ ريات يف  24نوفمرب .2015
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واهم التغ ريات هي ان ترصيح االقامة السباب اللجوء سيكون مؤقت اً .الرشوط املطلوبة
ليك يستطيع الشخص احضار عائلته ستكون اكرث رصامة من ما هي عليه يف قانون
االجانب االعتيادي .وطالبي اللجوء الذين تم تصنيفهم كـ " بحاجة لحامية من نوع
أخر" ال يحصلون عىل ترصيح االقامة وامكانية الحصول عىل ترصيح اقامة السباب
انسانية (ظروف فاقة) يكون محدود للغاية.

يف  1يونيو  2017تم توسيع قانون تقييد الهجرة بفق رات عدة تُعطي الشباب
واالحداث الذين ت رتاوح اعامرهم بني  17و  25سنة يف بعض الحاالت امكانية الحصول
عىل ترصيح اطول من العادة ليك يستطيعون انهاء دراستهم الثانوية.
اقرأ املزيد عن هذه الفئات يف الفصل التايل" ،من من طالبي اللجوء له الحق يف
البقاء يف السويد؟" صفحة .13
يف  1يوليو  2018تم تغري القانون مجد ًدا بحيث ان بعض الشباب واالحداث الذين
تم او سوف يتم رفض طلبهم باللجوء ميكنهم الحصول عىل ترصيح اقامة بسبب
الدراسة الثانوية او املهنية .لكن يجب ان يكون قد تم تسجيلهم كاطفال قادمني
لوحدهم قبل  24نوفمرب  ، 2015وان يكونوا قد درسوا يف مدرسة سويدية و انتظروا
عىل االقل ملدة خمسة عرش شه ًرا قبل الحصول عىل ق رار من مصلحة الهجرة بحيث
انهم قد بلغوا سن الرشد عند صدور الق رار.
قانون االجانب االعتيادي ماز َال موجو ًدا وساري املفعول يف جميع املجاالت التي ال
يتطرق اليها قانون التقييد املؤقت.
بسبب القانون املؤقت هذا فإن  FARRقد نقحت كتيب "نصائح جيدة" خالل صيف
عام  .2016بعض التعديالت البسيطة متت خالل  2017و  2019بسبب بعض تغ ريات
يف القانون و متديد القانون املؤقت.
قانون االجانب يوجد هنا:
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svenskforfattningssamling/utlanningslag-2005716_sfs-2005-716

قانون التقييد يوجد هنا:
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http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svenskforfattningssamling/lag-2016752-om-tillfalliga-begransningarav_sfs-2016-752

من ِم ن طالبي اللجوء
له الحق في البقاء في
السويد؟
الجئون واشخاص آخرون بحاجة الى حماية
بحسب قانون االجانب فهناك ثالث فئات من االشخاص الذين لهم الحق يف الحصول
عىل اللجوء يف السويد :الجئون ،اشخاص بحاجة للحامية البديلة ومن هم بحاجة
لحامية من نوع آخ ر.
  الالجئ

فالالجئ بحسب تعريف القانون هو:
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شخص أجنبي يتواجد خارج بلد جنسيته بسبب خوف له ما يربره من
التعرض لإلضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو آرائه السياسية أو
بسبب جنسه أو ميوله الجنسية أو إنتامئه اىل فئة إجتامعية معينة  ،وال
يستطيع أو ال يريد بسبب ذلك الخوف أن يستظل بحامية ذلك البلد.
قانون االجانب الفصل  4الفقرة 1

هذه الفقرة مبنية عىل تعريف الالجئ بحسب اتفاقية االمم املتحدة لعام
املتعلقة بالوضع القانوين لالجئني ،وهي تسمى ايضً ا اتفاقية جنيف او اتفاقية
اللجوء.

1951

وللتعريف هذا اقسام عدة:
● ●ان تكون متواجدًا خارج وطنك االصيل،

● ●ان تشعر بالخوف ،مبا معناه انك خائف من االضطهاد،

● ●ان الخوف هذا له ما يربره ،مبا معناه ان الخطر هو واقعي
● ●ان االضطهاد سببه اشياء محددة ،و

● ●انك ال تستطيع الحصول عىل الحامية يف وطنك.
ُعتب الج ئً ا .النقطة االوىل حاصلة
جميع هذه االشياء يجب ان تكون متواجدة ليك ت َ
مبجرد وجودك يف السويد .التعبري "خوف له ما يربره" يعني هنا انك خائف مام
حص ل لك
سيحدث يف املستقبل وانه لديك اسباب حقيقية للخوف من ذلك .فام َ
حاسم لالم ر ،ولكنه قد يؤثر عىل تقييم حجم الخطر الذي قد تتعرض له يف
ليس
ً
املستقبل.

ويُ عنى مثال باالضطهاد العنف الجسدي او النفيس ،وكذلك التمييز الخط ري .والالجئون
مضطهدون الحد االسباب السبعة املذكورة يف نص القانون .وان كنت مضطه ًدا لسبب
ُعتب احيانًا الجئ النك تنتمي اىل فئة معينة
غري مذكور بشكل واضح يف النص ،فقد ت َ
من املجتمع .قد تكون مضطه ًدا الن االخرين يعتربونك تنتمي اىل فئة معينة حتى
ولو مل تكن كذلك .مثال عىل ذلك ان يتعرض صحفي لالضطهاد لسبب االعتقاد بان
لديه آراء سياسية بينام هو يف الواقع يكتب فقط تقري ًرا صحف يً ا انتقاديً ا.
GODA RÅD 2019

14

الشخص الذي بحاجة إلى حماية بديلة

ُعتب الج ئً ا بحسب اتفاقية الالجئني ،فانك قد تحتاج اىل حامية بحسب
حتى ولو مل ت َ
قانون االجانب.
قد يُ ع تَ َب املرء بحاجة للحامية البديلة من دون ان يكون معرضً ا لالضطهاد الحد
االسباب املذكورة يف الفقرة املتعلقة بالالجئني ولكنه بالرغم من ذلك قد يوجد سبب
مربر لالعتقاد بان املرء ...

 .1يف حال عودته اىل وطنه قد يتعرض لخطر العقاب باملوت أو التعرض
لعقاب جسدي او التعذيب او اي عقاب او معاملة غري انسانية او
مهينة .او كشخص مدين قد يتعرض شخصيا بشكل جسيم لخطر
التعرض الصابة باذى بسبب عنف عشوايئ سببه نزاع مسلح داخيل او
خارجي  ،وهو
 .2ال يستطيع أو ال يريد بسبب تلك الخطورة أن يستظل بحامية
وطنه.
قانون االجانب الفصل  4الفقرة 2

(املالحظة بان هذه الفقرة هي اختصار للنص القانوين ).وهذه الفقرة مبنية عىل
التعريف املوجود يف قانون االتحاد االورويب املتعلقة باسس الحامية.
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ترصيح االقامة بحسب هذين التعريفني (الجئ او بحاجة للحامية البديلة ) يُ سمى
ايضً ا لجوء.

  الشخص الذي بحاجة إلى حماية اخرى

ويُ ذكَر ايضً ا يف قانون االجانب عن االشخاص الذين هم بحاجة اىل حامية اخرى .هؤالء
هم اشخاص يشعرون بخوف له ما يربره من التعرض للتعدي بسبب نزاع مسلح او
بسبب تناقضات صعبة اخرى يف بلدهم االم ،أو ال يستطيعون العودة اىل بلدهم االم
بسبب كارثة بيئية.
خالل مدة رسيان مفعول القانون املؤقت يف السويد ليس من املستطاع الحصول
عىل ترصيح االقامة كشخص بحاجة لحامية اخرى .ومن الواضح ان هذا مل يؤثر عىل
الكثريين الن هذه الصفة قد اصبح من النادر ج ًدا منحها حتى قبل البدء بتطبيق
القانون املؤقت .اغلب الذين قد كان من املمكن اعتبارهم من هذه الفئة قد تم
تصنيفهم كالجئني او بحاجة لحامية بديلة.
مسؤولية الدولة

مهام كانت فئة الحامية ،فانت قد تكون مهددا اما من قبل الدولة اما من قبل جهة
اخرى .ولكن ان مل تكن الدولة هي الجهة املسؤولة عن االضطهاد او االعتداء فعليك
االثبات بانها ،اي الدولة ،ال تستطيع او ال تريد حاميتك .وعليك ايضً ا ان تبني بانك ال
تستطيع الحصول عىل حامية من خالل االنتقال اىل مكان آخر يف وطنك غري مكان
سكنك .ان كان لديك ترصيح اقامة او جنسية يف بلد آخر ال تكن فيه معرضً ا للخطر
فإن دولة السويد قد تقول لك بان تسكن هناك عوضً ا عن ذلك.
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ان كنت عديم الجنسية ،مبا معناه انك لست مواط ًن ا يف اي بلد كان ،فانت بالرغم
من ذلك قد تكون بحاجة اىل الحامية تجاه الدولة املتواجد فيها .لكنك ال تستطيع
الحصول عىل ترصيح االقامة يف السويد فقط ملجرد انك عديم الجنسية.

?
ما هو الفرق بين الفئات
المختلفة للحماية؟

بفي الفقرة املتعلقة بالالجئني
تُستع َم ل عبارة "اضطهاد او
مالحقة" .ليس من الرضوري
ان االضطهاد يعني التهديد
بالقتل او التعذيب ،بل قد يكون
مضايقات او تهديدات او تعذيب
وتعديات باشكال مختلفة و
متكررة .ومن جهة اخرى ليك
تُحسب كالجئ يجب ان تكون
مهددا باالضهاد الحد االسباب
الخاصة املذكورة يف الفقرة.
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الفقرة املتعلقة مبن هم
بحاجة للحامية البديلة تتعلق
باالشخاص الذين قد يتعرضون
لنوع محدد من الخط ر ،وهو
العقاب باملوت او عقاب جسدي
او تعذيب او عنف عشوايئ عند
حصول نزاع مسلح .وليس هناك
من رشط عام يكون سبب ذلك.

تستعمل هذه الفقرة يف الدرجة
االوىل لالشخاص الذين هربوا من
حرب او من نزاع مسلح .ان كان
خطر التعرض كب ريا ألي كان فقد
يكفي لك ان تبني بانك آت من
منطقة النزاع ،وإال فعليك ان تثبت
بانك انت بالذات قد تتعرض لخطر
جسيم.
لكال الفئتني الحق يف الحصول
عىل ترصيح االقامة ،لكن بواسطة
القانون املؤقت فان الشخص الذي
يعرف عنه بانه بحاجة اىل حامية
اخرى يحصل فقط عىل ترصيح
اقامة اقرص وتكون لديه حقوقًا
آقل.
أقرأ عن قانون التقييد ،صفحة .11

تتم دراسة طلب اللجوء ضمن نظام محدد .يتم اوالً النظر يف ما اذا كانت الرشوط
ُعتب الجئا .ان كان ذلك متواف ًرا فعندها لك الحق يف
الالزمة متوافرة لديك ليك ت َ
الحصول عىل اللجوء ومرتبة الالجئ .ان مل تكن هذه الرشوط متوافرة لديك فقد يتم
النظر فيام اذا كنت بحاجة للحامية البديلة .ان كنت كذلك فيكون عندها لك الحق
يف الحصول عىل صفة الحامية البديلة وترصيح االقامة .وبعدها من املمكن اختبار
اسباب اخرى للحصول عىل ترصيح االقامة.
قد يُ رفض طلبك يف الحصول عىل اللجوء او صفة الحامية البديلة ان كنت قد ارتكبت
ج رائم حرب ،ج رائم ضد البرشية أو بعض الج رائم الخطرية االخرى .حتى بالرغم من
ذلك فقد تحصل عىل ترصيح االقامة ان كنت معرضً ا لخطر االضطهاد او املالحقة او
مث الً ان كنت ٍ
ُعتب خطرية .لكن الترصيح يكون قص ًريا وال يعطيك حق
آت من بلد ت َ
العمل.
البالغون واالطفال ،النساء والرجال ،قد يكونوا بحاجة للحامية .ان طلبت عائلة
اللجوء فيجب اختبار اسباب كل شخص عىل حدة ،حتى االطفال.
اقرأ تحت "إج راءات اللجوء" الصفحة .36

ظروف فاقة
بحسب قانون االجاتب فانت قد تستطيع البقاء يف السويد حتى ولو ارتأت السلطات
بانك لست بحاجة للحامية .قد يتعلق االمر مث الً بانك مريض ج ًدا أو انك تتواجد
يف السويد منذ مدة طويلة بحيث يصبح من الصعب عليك العودة اىل وطنك .هذه
االسباب تسمى يف القانون بـ "ظروف فاقة ".
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ممكن الحصول عىل ترصيح االقامة:

"ان كان هناك ،عند تقييم شامل لوضع االجنبي ،توجد ظروف فاقة
استثنائية بحيث يسمح له بالبقاء يف السويد .عند التقييم يجب م راعاة
الحالة الصحية لالجنبي ،وتكيفه يف السويد والوضع يف البلد االم".
اما بالنسبة للطفل فهو يحصل عىل ترصيح االقامة بحسب الفقرة
االوىل ان كانت ظروفه فاقة بصورة استثنائية.
قانون االجانب الفصل  5الفقرة .6

تشمل عبارة "ظروف فاقة " حالتك الصحية ووضعك العام يف السويد وكيف سيكون
عليه وضعك يف بلدك االم .ان تكون مريضً ا بشكل خطري ولديك ارتباط او صلة
بالسويد بواسطة سنني من الدراسة والعمل  ،أو انك سوف تسكن يف مخيم للالجئني
تحت اوضاع معيشية صعبة ان تم طردك من هنا ،هذه امثلة لظروف قد تجعل من
املكن بقاءك يف السويد بحسب قانون االجانب االعتيادي املألوف.
و عبارة فاقة "استثنائية" الالزمة للكبار او البالغني فهي تعني ان القضية تتعلق
بظروف جد استثنائية .لكن اغلب الذين حصلوا عىل املوافقة بالبقاء هنا بسبب
ظروف فاقة هم عائالت لديها أطفال أو اطفال طلبوا اللجوء يف السويد بدون حاضن
رشعي (اطفال قادمني لوحدهم).
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القانون املؤقت قد ق يّ َد من امكانية الحصول عىل ترصيح اقامة عىل اساس ظروف
فاقة .يُ ش رتَط االن عدا ظروف الفاقة ان الطرد سوف يشكل خرقا التفاقية دولية يجب
عىل السويد اتباعها.
ان االتفاقية الدولية التي لها اهمية كربى يف هذا املوضوع هي املعاهدة االوروبية
لحقوق االنسان .فهذه املعاهدة تحتوي عىل بنود لحامية البرش من املعاملة غري
االنسانية وكذلك حاميتهم من االقتالع من بيئتهم االجتامعية التي تم بنائها ضمن

فرتة طويلة من الزمن .وصاحبوا الق رار يف السويد قد يعتمدون عىل احكام صادرة
من املحكمة االوروبية من اجل تفسري املعاهدة االوروبية وكيفية تطبيقها ليك
يتم تقييم قضيتك .فاملحكمة االوروبية هي املحكمة الدولية التي ت راقب ان كانت
املعاهدة االوروبية قد يتم اتباعها .حتى معاهدات اخرى ،كمعاهدة االمم املتحدة
بشأن الطفل ،قد تكون ذو اهمية.
فيام يتعلق بالحالة الصحية عن وضعك الصحي فالقوانني كانت متشددة جدا ً حتى
قبل صدور قانون التقييد .فال يكفي ان كان مستوى العالج يف بلدك اسوأ مام هو
عليه يف السويد .بل يجب عليك ان تبني بانك سوف تتعرض الصابات خطرية او حتى
اىل املوت ان تم طردك.
ولقد كان من الصعب ايضً ا البقاء بسبب التأقلم يف السويد .فليس هناك من قاعدة
تقول بان من سكن هنا ملدة معينة بامكانه البقاء .لقد كان من املعتاد ان االرتباط
حس ب فقط بالنسبة لالطفال ،لكن االمر يتعلق كث ًريا بالظروف
ملدة طويلة كان يُ َ
ً
الشخصية لكل فرد .بالنسبة للبالغني فمبدئي ا يتم االخذ بعني االعتبار فقط السنني
حس ب الوقت
التي كان لديك الحق يف التواجد هنا ،مث الً كطالب لجؤ ،بينام كان يُ َ
عتب االطفال امل راهقون بان
بالنسبة لالطفال حتى ولو مل يكن لديهم ترصيح .ويُ َ
لديهم ارتباطًا اكرب بالسويد من االطفال الصغار .قد يلعب دو ًرا ان الطفل بنفسه
يخرب عن كيفية حصوله عىل ارتباط بالسويد.
ان يكون الوضع صع بً ا يف البلد االم قد يعني ايضً ا ان يكون املرء منبوذا من روابطه
االجتامعية او انه يعاين من صدمة نفسية بسبب التعذيب او معايشات مشابهة يف
البلد االم او تجارة الب رش .ان كنت قد نجيت من التعذيب فلديك حقوقا خاصة قد
يستطيع محاميك طرحها.
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ان كانت هناك ظروف صعبة عدة فسوف يتم تقيمها سويً ا .لكن مهام كانت هذه
الظروف فانه يجب اثناء رسيان مفعول القانون املؤقت هذا ان يكون الطرد ايضً ا
يتعارض مع االتفاقيات الدولية .لكنه قد تبني بان هذا من الصعب ج ًدا اثباته.
ال يسمح القانون بطرد االطفال الذين ليس هناك من يستقبلهم استقباالً منظ امً،
سواء من قبل اقارب لهم او من قبل مأوى جيد لالطفال .لذلك فاالطفال الذين

سيتم طردهم مبفردهم ُي نحون عىل االغلب ترصيح اقامة يف السويد السباب
الظروف الفاقة .هذا ما زال ساريً ا بالنسبة لالطفال الذين هم ما بني سن 15
والـ  16من عمرهم ،ان كان يف استطاعتهم طب ًع ا االثبات بانه ليس هناك من
يستقبلهم .االطفال االكرب س ًن ا والذين ليس من يستقبلهم يحصلون يف الوقت
الحارض عىل ترصيح مؤقت لغاية بلوغهم سن  .18هذه القاعدة تم إدراجها من
قبل مصلحة الهجرة و هي سارية ايضً ا عىل االطفال الذين ال يشملهم القانون
املؤقت .االطفال الذين ال يستطيعون االثبات بانه ليس هناك من يستقبلهم
يحصلون عىل ق رار بالطرد يُ ن ّف ذ عند بلوغهم سن الـ  .18ان تم رفع العمر املسجل
اىل  18فان الطرد يُ ن ّف ذ مبارشة.
إقرأ املزيد عن تقييم العمر عىل الصفحة .130
اقرأ عن "قانون التقييد" ،صفحة .11

مدة تصريح االقامة
طاملا ان قانون التقييد ساري املفعول فان اغلب تصاريح االقامة مؤقتة .ان انت
حصلت عىل ترصيح االقامة السباب اللجوء او الحامية البديلة فباستطاعتك السكن
واالقامة يف السويد طوال مدة رسيان مفعول الترصيح .وهذه التصاريح من املمكن
متديدها ان كانت حاجتك للحامية ما زالت موجودة.
اتصل مبصلحة الهجرة:
www.migrationsverket.se/Kontakta-oss.html
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● ●ترصيح االقامة كالجئ صالح عادة ملدة ثالث سنني ،لكن ممكن تقليل مدته
عتب ُي شكل خط ًرا امن ًي ا.
ان كان الشخص قد ارتكب جر ًم ا او ان كان ُي َ
● ●ترصيح االقامة كشخص بحاجة للحامية البديلة او بسبب ظروف فاقة
صالحة عادة ملدة ثالثة عرش شه ًرا .ان تم تجديدها فهي عادة صالحة ملدة
سنتني اضافيتني.

● ●ترصيح االقامة بسبب عدم امكانية طرد الطفل لعدم وجود من يستقبله
يف بلده االم يكون صال ًح ا عاد ًة ملدة اثني عرش شه ًرا يُ جدد كل مرة بنفس
املدة او لغاية ما يبلغ الطفل سن  18سنة .االطفال تحت سن الـ 16سنة
ميكنهم الحصول عىل ترصيح مبدة ثالثة عرش شه ًرا بسبب ظروف الفاقة ان
كانت ظروفهم تُقدَّ ر بانها باقية عىل ما هو عليه.
اطفال واف راد عائلة الطفل الذي قدم طلب اللجوء قبل  24نوفمرب  2015يكونون
مستثنني من قواعد قانون التقييد ويحصلون عىل ترصيح اقامة دائم ( = دون تحديد
الفرتة) ،رشط ان يكون الطفل ما زال موجو ًدا يف السويد ومل يبلغ بعد سن الـ  18عند
اتخاذ الق رار .لكن االطفال القادمني لوحدهم من عمر  16سنة والذين تم قبولهم
لسبب عدم وجود استقبال منظم لهم باستطاعتهم مع ذلك الحصول عىل ترصيح
مقيد زمن يً ا حتى ولو كانوا مستثنني من قانون التقييد.
ترصيح االقامة الدائم يُ عطى ايضً ا ان كان الطفل قد حصل عىل ترصيح االقامة
السباب الظروف الفاقة االستثنائية .لكن يجب ان يكون ترصيح االقامة هذا سببه
مرض خطري وانه من املستنتج ان ترصيح االقامة الدائم رضوري لشفاء الطفل.

تصريح اقامة أطول بسبب الدراسة الثانوية
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الشباب و االحداث الذين يدرسون يف املرحلة الثانوية او يف الدراسة املهنية والذين
قد كان من املمكن حصولهم فقط عىل ترصيح اقامة قصري االمد يحصلون عىل
ترصيح أطول .هذا يتعلق ايضً ا مبن حصل او سيحصل عىل ترصيح اقامة بسبب
الحاجة للحامية او بسبب الظروف الفاقة او النه ليس هناك من يستقبله بشكل

منظم يف البلد االم .باستطاعتك استغالل هذه القواعد فقط ان كان ترصيحك كان
سيكون اقرص مدة او انه كان سينتهي.
ان كنت قد التحقت بربنامج متهيدي ضمن املدرسة الثانوية فالترصيح يكون ملدة
 13شه ًرا مع قبول التجديد ملرة واحدة فقط .وان كنت تدرس يف ب رامج وطنية او
عامة ضمن املرحلة الثانوية ،أو ما شابه من دراسات املدارس الشعبية العليا أوبرنامج
ثانوي ضمن الدراسات البلدية للبالغني فباستطاعتك الحصول عىل ترصيح طوال مدة
الدراسة الثانوية ُم ضاف اليه ستة اشه ر.
قاعدة خاصة لالطفال القادمني لوحدهم والذين طلبوا اللجوء قبل  24نوفمرب : 2015
مح لك بالبقاء بسبب عدم وجود استقبال منظم لك فانت تحصل عىل ترصيح
ان ُس َ
مدته اربع سنوات.
التجديد :ان كنت مل تنتهي بعد من الربنامج الوطني أو الدراسة املهنية عند انتهاء
الترصيح فباستطاعتك الحصول عىل ترصيح جديد صالح حتى لغاية ستة اشهر من
بعد االنتهاء من الدراسة اي الحصول عىل الشهادة.
الرشوط االخرى :يجب ان تكون ما بني  17و  25سنة .ويجب ان يكون لديك مخططا
دراس يً ا من قبل املدرسة عند تقدميك للطلب .ويجب ان ال تكون قد ارتكبت جر ًم ا ما.
عليك كل سنة ان تثبت بانك تدرس بشكل ف ّع ال .انت ال تحصل عىل ترصيح للدراسة
ان كنت قد انتهيت من الدراسة الثانوية او املهنية.
إقرأ املزيد عن متديد وإدامة التصاريح املحدودة االجل ،صفحة
أقرأ عن "قانون املدارس الثانوية" ـ ترصيح اقامة بالرغم من الرفض يف بعض
االحيان ،صفحة 93
74
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أقارب
للعائالت الحق يف السكن سويً ا ،بحسب اتفاقيات دولية عدة.
وحتى بحسب القانون السويدي فألف راد العائلة الواحدة الحق يف
جمع الشمل ،ان حصل احد اف راد العائلة عىل ترصيح االقامة يف
السويد .لكن هناك رشوط صارمة عن متى وكيفية جمع شمل
العائلة واي من اف رادها يتم شملهم يف ذلك.
ً
سوية
عائلة تطلب اللجوء
ان اتت عائلة (ابوين واطفال تحت عمر  18سنة) سوي ًة اىل السويد وحصل احد
اف رادها عىل ترصيح االقامة لسبب الحاجة اىل الحامية او السباب اخرى ،فمن العادة
عندها ان يتم قبول بقية اف راد العائلة .كذلك االمر بالنسبة لشخص بالغ آخر قد
حصل عىل حضانة الطفل فيتم قبوله يف نفس الوقت الذي حصل فيه الطفل عىل
ترصيح االقامة بسبب الحاجة للحامية.
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جمع شمل العائلة
ما دمت طالب لجوء فليس لعائلتك الحق يف االنتقال اليك اىل السويد ،ان مل يتم
تدبري ذلك بواسطة اتفاقية دبلن .والقواعد املتبعة التالية تتعلق باشخاص حصلوا
عىل ترصيح الحامية.

من كان متزو ًج ا او متعايشً ا مع شخص ساكن يف السويد بشكل دائم له الحق يف
الحصول عىل ترصيح االقامة يف السويد .هذا يتعلق ايضً ا بال رشاكة املسجلة ومبن
هو متزو ًج ا من شخص من نفس الجنس .هذا معناه ان كان لديك ترصيح اقامة
دائم يف السويد فلرشيكك الحق ايضا بالسكن هنا .فلرشيكك الحق ايضً ا بحسب
قانون االجانب املعتاد الحصول عىل ترصيح االقامة من اجل الزواج منك او السكن
معك .لكن يجب ان يكون كل منكام ما فوق الـ  18سنة ،وان ال يكون احد منكم
متزو ًج ا من شخص آخ ر.
االطفال تحت سن الـ  18سنة والذين لديهم احد او كال الوالدين ساكنني هنا يف
السويد لهم الحق يف الحصول عىل ترصيح االقامة ايضً ا .فعمر الطفل عند صدور
حس ب ،لكنه يجب ان يكون الطفل قد كان يف
ق رار مصلحة الهجرة هو الذي يُ َ
وقت من االوقات ساكن اً مع هذا الوالد/الوالدة وبان الطفل ليس لديه ارتباطا كب ريا
مع اب/أم ساكن يف بلد آخ ر.
والدي الطفل الذي جاء اىل السويد لوحده وحصل عىل ترصيح االقامة كالجئ او
ترصيح الحامية لهم الحق ايضً ا باالنتقال اىل السويد .لكن االمر يكون مختل ًف ا ان
حصل الطفل عىل ترصيح االقامة بسبب ظروف فاقة .عندها قد ترى السويد بان عىل
العائلة االتحاد من جديد يف البلد االم ،او يف البلد الذي للوالدين حق السكن فيه.
خالل رسيان مفعول قانون التقييد سيحصل عادة طالبوا اللجوء عىل ترصيح اقامة
مؤقت .و هذا بدوره سوف يقلص من فرص جمع شمل العائلة.
ان كان لديك ترصيح اقامة مؤقت كالجئ أو كشخص بحاجة للحامية البديلة فلك
الحق عادة يف جمع شمل عائيل ،لكن يجب عليك انت و رشيكك ان تكونوا قد
امتمتم سن ال 21وان تكونوا متزوجني او قد سكنتم سويً ا قبل مجيئك اىل السويد.
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من كان قد تقدم بطلب اللجوء بعد  24نوفمرب  2015ولديه ترصيح اقامة كشخص
بحاجة للحامية البديلة مل يكن له الحق اب ًدا عندما تم تطبيق القانون املؤقت احضار
اقارب له .لكن منذ  20يوليو  2019فان جمع الشمل اصبح ممك ًن ا بنفس رشوط
االشخاص الذين لديهم صفة الجوء.

وعىل مصلحة الهجرة بحسب قانون االجانب اعطاء ترصيح االقامة من اجل جمع
الشمل القارب اخرين معتمدين عىل بعضهم البعض .قد يتعلق هذا مث الً بطفل قد
بلغ الـ 18سنة ولكن يجب ان ال يكون الف راق قد تم منذ زمن طويل وبان يكونوا قد
سكنوا سويً ا قبل الف راق بقليل .كذلك ان يكون القريب ال يستطيع الحصول عىل
املساعدة والدعم باي طريقة اخرى.
من لديهم ترصيح اقامة مؤقت بحسب قانون التقييد ليس لهم الحق طاملا هذا
القانون ساري املفعول بجمع الشمل مع غري الزوج  /الزوجة واالطفال تحت سن ال
 18سنة ،مبا معناه ال احد من االقارب املقربني .بحسب القانون املؤقت فجمع الشمل
ُي َن ح حتى يف حاالت اخرى وذلك ان كان عدم السامح بجمع الشمل قد يتعارض مع
معاهدة دولية وقعت عليها السويد  ،لكن هذا قد يكون من الصعب ج ًدا اثباته.
تقديم طلب االقامة لالقارب يجب ان يُ ق َّدم من البلد االم او من اي بلد آخر بامكان
القريب التواجد فيه .ما زال من املستطاع تقديم الطلب عن طريق االنرتنيت لكنه
يف االمكان ايضً ا التقدم بذلك يف سفارة او قنصلية .عند صدور الق رار ال يجب عىل
اقربائك التواجد يف السويد.
اقرأ املزيد عن االستثناءات يف االسفل يف املقطع " اقارب متواجدون يف السويد".
اقرأ عن " قانون التقييد " ،صفحة .11
شروط جواز السفر
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ليك يتمكن اف راد العائلة من الدخول اىل السويد يُ شرتط ان يكون معهم جوازات سفر
صالحة وان يكون بامكانهم اثبات هويتهم .يف اغلب االحيان تكون هذه الرشوط
متوافرة من ج راء ان يكون للمرء جواز سفر وطني .ان مل يكن هناك جواز سفر
وطني فقد ميكن يف حاالت استثنائية اثبات الهوية بشكل آخ ر ،بواسطة وثائق او
شهادات .عندها قد متنح السويد يف حاالت استثنائية جواز سفر لالجانب .لكن جواز
سفر االجانب ال يحصل عليه املرء ان كان ما زال متواج ًدا يف بلده االم .اجامالً يكون
من الصعب ج ًدا عىل عائلة ما جمع شملها يف السويد ان كانت آتيت من بلد ال
توجد فيه سلطات فعالة ميكنها اصدار اوراق ثبوتية .ان كان من املستحيل كلي اً عىل

االقارب الحصول عىل اوراق ثبوتية فباستطاعت مصلحة الهجرة عمل اختبار الـ د.ن.أ
للتأكد من الروابط العائلية ومن بعدها عمل تقييم شامل لجميع اف راد العائلة.
لكن اختبار الـ د.ن.أ يتم استعامله فقط عندما ال يكون هناك اي شك آخر فيام
يتعلق بالتحقيق ،مث الً ان يكون الزوجني قد تركا معلومات مختلفة عن يشء ما.
شروط االعالة

ان كنت بال ًغ ا وتسكن يف السويد فالقاعدة االساسية انه يجب عليك االثبات بان
لديك مسك ًن ا كب ًريا مبا فيه الكفاية وانه بامكانك اعالة نفسك بنفسك وعائلتك قبل
ان يحصل اقاربك عىل ترصيح االقامة .تسمى هذه الرشوط برشوط االعالة.
كرب املسكن يكون متعل ًق ا بكرب العائلة .القواعد والرشوط الحالية عن كرب املسكن
ومستوى راتبك تجدها عند مصلحة الهجرة.
الالجئون واالشخاص الذين هم بحاجة للحامية قد يُ ستثنوا من رشوط االعالة ان
كانت هناك ثالثة رشوط متوفرة.
● ●يُ قدَم الطلب يف خالل ثالثة اشهر بعد حصول الشخص يف السويد عىل
ترصيح االقامة.
● ●ليس باالمكان جمع شملهم يف بلد آخر.

● ●ان تكون العالقة متوطدة ،مبا معناه زواج منذ اكرث من سنتني.
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جميع الرشوط الثالثة هذه يجب ان تكون متوفرة ليك يكون من املمكن االستغناء
عن رشوط االعالة.
ومن كان قد تقدم بطلب اللجوء من تاريخ  25نوفمرب  2015وما بعد وحصل عىل
ترصيح كشخص بحاجة للحامية البديلة قبل  20يوليو  2019ال يكون له الحق يف
ِ
ُحس ُب عليك هذه االشهر الثالثة من تاريخ  20يوليو
هجرة االقارب
عندئذ .لذلك ت َ

 2019لغاية  19اوكتوبر  .2019ان كان اقاربك قد تقدموا من طلب ترصيح االقامة
قبل  20يوليو  2016فان القواعد املوجودة يف قانون االجانب االعتيادي تكون هي
السارية .هذا معناه بانك غري ُم ل َزم برشط االعالة ان كان الطلب يتعلق باطفال،
وكذلك ان كان لديك ترصيح لجوء او ترصيح الحامية البديلة ،او ان كان لديك
ترصيح اقامة ملدة اربع سنوات ولديك االن ترصيح اقامة دائم.
تجد عىل صفحة مصلحة الهجرة معلومات كافية عن قواعد ومقررات
للحصول عىل ترصيح االقامة من الخارج السباب جمع الشمل .يوجد هناك
ايضً ا استامرات المالئها.
http://www.migrationsverket.se

أقارب متواجدون في السويد
ان كنت متواج ًدا يف السويد وقدمت طل بً ا للحصول عىل ترصيح االقامة النك قريب
من شخص يسكن هنا ،فانت عىل االرجح ستحصل عىل الرفض ،الن طل بً ا كهذا يجب
ان يُ قدم من الخارج .هناك استثنا ًء ان كان لديك قضية طلب لجوء مفتوحة لدى
مصلحة الهجرة او ان كنت متواج ًدا بصورة رشعية يف السويد لسبب آخر (ليس
كسائح فقط).
لجميع االقارب الذين تقدموا بطلب ترصيح االقامة قبل  20يوليو  2016تُتَ بَ ع
القواعد املوجودة يف قانون االجانب االعتيادي .هذا معناه بانك غري ُم ل َزم برشط
االعالة ان كان الطلب يتعلق باطفال ،وكذلك ان كان لديك ترصيح لجوء او ترصيح
الحامية البديلة ،او ان كان لديك ترصيح اقامة ملدة اربع سنوات ولديك االن ترصيح
اقامة دائم.
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تستطيع مصلحة الهجرة اعطاء ترصيح االقامة الحد الوالدين اذا كانا حاضنني
وساكنني مع طفل حصل عىل ترصيح اللجوء .بحسب القانون فعىل صاحبي الق رار
االخذ بعني االعتبار ان كان هناك اطفاالً قد يتعرضون للرضر اذا ما تم ف راقهم عن
احد االبوين ،ان كان االمر يتعلق بف راق طويل .ولكن ليك تستطيع تقديم الطلب
من السويد يجب ان يكون االمر واضً ا ج ًدا بانك كنت ستحصل عىل ترصيح االقامة

من الخارج .وهذا معناه انك قد تحصل عىل الرفض ان انت مث الً قد كنت متواج ًدا
لفرتة طويلة يف السويد بصورة غري رشعية.
فعليك اظهار اسباب خاصة عىل انك ال تستطيع السفر اىل بلدك االم ،أو ان تبني
بان طفلك بالذات قد يتعرض للسوء من ج راء االنفصال .ويجب عليك ايضً ا اثبات
هويتك بجواز سفر صالح متاما كام كنت ستفعل ان كنت قد قدمت طلبك من
الخارج.

مدة تصريح االقامة لالقارب

● ●تصاريح االقامة لالنتقال اىل شخص يسكن يف السويد هي صالحة لنفس
املدة كام هيا للشخص امل ُت َت قل اليه ،ان كان هذا الشخص قد حصل عىل
ترصيح مؤقت بحسب قانون التقييد.

● ●تصاريح االقامة لالنتقال اىل شخص يسكن يف السويد هي عادة صالحة ملدة
سنتني .وان جددت فتصبح عندها دامئة.
ما زالت تصاريح االقامة الدامئة تُعطى عند جمع الشمل ،اىل املتزوج /املتعايش يف
حال السكن املشرتك يف البلد االم .لكن ذلك غري صال ًح ا ان كان الشخص يف السويد
قد حصل عىل ترصيح اقامة مؤقت بحسب قانون التقييد.
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باستطاعتك كطالب لجوء الزواج او التعايش مع رشيكك يف السويد .زوجني من
نفس الجنس باستطاعتهم تسجيل ال رشاكة .قبل الزواج او قبل تسجيل ال رشاكة
يجب ان يتم فحص موانع الزواج .هذا معناه ان يتم التحقيق فيام اذا كان هناك
موانع للزواج ،مث الً ان يكون احدكم متزوجا .لذلك قد تحتاج اىل شهادة من وطنك،
مثال من سفارة بلدك .شهادة مطلق الحال تحصل عليها من مكتب ال رضائب
املحيل ويجب ان يكون معك اوراق ثبوتية ،من االفضل جواز سف ر.

?
هل باستطاعتي كطالب
لجوء الزواج في السويد؟

2017
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باستطاعتك كطالب لجوء الزواج
او التعايش (االنتقال للسكن) مع
رشيكك يف السويد .زوجني من نفس
الجنس باستطاعتهم ايضً ا تسجيل
ال رشاكة .قبل الزواج او قبل تسجيل
ال رشاكة يجب ان يتم فحص موانع
الزواج .هذا معناه ان يتم التحقيق
فيام اذا كان هناك موانع للزواج ،مث الً
ان يكون احدكم متزوجا .لذلك قد
تحتاج اىل شهادة من وطنك ،مثال من
سفارة بلدك .شهادة مطلق الحال
تحصل عليها من مكتب ال رضائب
املحيل ويجب ان يكون معك اوراق
ثبوتية مقبولة ،من االفضل جواز سف ر.
بامكانك الزواج حتى ولو حصلت عىل
الرفض وتنتظر االبعاد .بامكان عقد
الزواج ان يتم اينام كان ،لكن يجب ان
يتم من قبل قس او عاقد ق ران معرتف
به ،مع شاهدين اثنني .اذا تزوجت
بحسب الرشيعة االسالمية فعليك
التأكد لدى سلطات ال رضائب من ان
هذا الزواج قد ُس ِّج ل يف السويد.

لقد حصلت على الرفض
لطلبي للجوء .هل
استطيع البقاء عند
عائلتي في السويد؟

ان كان لديك اطفاالً ساكنني يف السويد
وهناك خط ًرا باالبتعاد عنهم لفرتة
طويلة فبامكانك تقديم الطلب من
السويد ،لكن فقط ان كانت بعض
الرشوط متوافرة انظر اعاله تحت "
أقارب متواجدون يف السويد " .القاعدة
الرئيسية هي ان تقدم الطلب من بلدك
أو من اي بلد آخر بامكانك التواجد
فيه .عليك البقاء يف البلد اللذي قدمت
فيه الطلب لفرتة من الزمن النه قد
يتم استدعائك للمقابلة يف السفارة .ان
حصلت عىل ترصيح االقامة فستحصل
عليه يف السفارة ايضً ا .بامكانك تقديم
الطلب يف اي بلد يكون لديك عنوان فيه
لكن السفارة ليست ملزمة بالتحقيق يف
قضيتك ان مل يكن لديك ترصيح باالقامة
يف ذلك البلد.

شريكي آت من بلد اوروبي
آخر وساكن في السويد.
هل لي الحق في االقامة
في السويد؟

نعم .اذا كان زوجك/زوجتك/رشيكك
املسجل/املتعايش معك مواطن يف بلد
اورويب آخر او من بالد منطقة التعاون
االقتصادي االورويب وساكن ويعيل نفسه
يف السويد فلك الحق تلقائ ًي ا بالسكن
هنا .هذا يُ سمى بحق االقامة .ما عليك
سوى تسجيل نفسك يف مصلحة الهجرة
للحصول عىل بطاقة اقامة .هذا االمر
سا ٍر ايضً ا عىل االشخاص الذين لديهم
جنسية مزدوجة ،اذا كان احدهم من
احد بلدان االتحاد االورويب .لكن ال يجب
طب ًع ا عىل رشيكك ان يكون مواط ًن ا يف
السويد .عليك باب راز جواز سفر صالح.
انظر اىل الئحة بلدان االتحاد االورويب
وبلدان منطقة التعاون االقتصادي االورويب،
صفحة .149
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اريد السكن
مع شريكي الجديد في
السويد ولكن مصلحة
الهجرة تريد اختبار ما اذا
كانت عالقتنا جدية .كيف
يتم ذلك؟

ان كنتم غري متزوجني وتريدون الزواج
(او ان كنتم متعايشني ولكنكم مل

تسكنوا سويً ا يف الخارج) فعندها تقوم
مصلحة الهجرة باختبار صحة وجدية
هذه العالقة.
هذا ما يُ سمى باختبار الجدية .ومصلحة
الهجرة تدقق ايضً ا فيام اذا كان احد
االط راف تحت سن الـ .18
ما تنظر اليه مصلحة الهجرة هو طول
املدة التي تعرفون بعضكم البعض وما
اذا كنتم تتكلمون نفس اللغة ومدى
معرفتكم لبعضكم .اذا اعتقدت مصلحة
الهجرة بان هناك خط را ً بان احد االط راف
قد يتعرض للعنف او الهانات خطرية
ضمن العالقة فقد يُ رفَض الطلب .ملعرفة
ما اذا كان هناك خط ًرا من هذا النوع
تحصل مصلحة الهجرة عىل معلومات
من الرشطة ،التي لديها سجل عن
االشخاص املشبوهني او املحكومني بجرم.
ان كنتم متزوجني فال يتم اختبار صحة
وجدية العالقة .فعىل مصلحة الهجرة
عندها الشك يف هذه العالقة ،ان مل يكن
هناك اثباتا بان االمر يتعلق بزواج زائف.
فكر بان الذي منكم يسكن يف السويد
وحصل عىل ترصيح اقامة مؤقتة بحسب
قانون التقييد فعندها ال يسمح بجمع
الشمل اال اذا كنتم متزوجني او ساكنني
سويً ا.
اقرأ عن "قانون التقييد" صفحة .11

العمل
والدراسة
القواعد املتبعة لتقديم طلبات ترصيح االقامة يف السويد للعمل
او للدراسة تختلف كث ريًا عام هي عليه بالنسبة لطالبي اللجوء.
فاالج راءات املتبعة ال ميكن الخلط بينها .لكننا نتطرق اليها
هنا الن الكثريين ممن يتقدمون من طلبات اللجوء يأتون اوالً
اىل السويد بعد حصولهم عىل ترصيح عمل .ويحصل ايضً ا ان
اشخاص ا كانوا طالبي لجوء يحصلون عىل عرض عمل وبحاجة اىل
ً
تقديم طلب ترصيح عمل.
تصريح العمل
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ليك تحصل عىل ترصيح االقامة من اجل العمل يجب ان يكون لديك اوالً عرض عمل
يف السويد .ويجب ان يكون قد تم االعالن عن هذا العمل عىل االقل ملدة عرشة ايام
يف جميع انحاء االتحاد االورويب ويجب ان يكون ذلك من خالل اعالن لدى مكتب
العمل.
وليس من الرضوري ان يكون العمل بدوام كامل ،لكن يجب ان يكون ال راتب (يف
الوقت الحارض عند كتابة هذا  )2018عىل االقل  13000كرون يف الشهر قبل
الرضيبة .ويجب ان تكون الرشوط مقبولة من قبل املنظمة النقابية التي يوجد بينها

وبني ارباب العمل اتفاقية يف هذا املجال .وهناك ايضً ا رشوطًا تتعلق باقتصاد الرشكة،
التأمينات وغريها.
القواعد املتبعة حال يً ا من اجل تقديم طلبات ترصيح العمل تجدها عىل صفحة
مصلحة الهجرة .وهناك يوجد استامرة ممكن لرب العمل امالئها مبارشة عىل
االنرتنت .والقواعد واضحة ،لكن يجب اتباعهم بشكل كامل من قبلك كطالب عمل
وكذلك من رب العمل.
عندما تحصل عىل عرض عمل فباستطاعتك عندها تقديم طلب االقامة والعمل.
حتى هذا باالمكان تقدميه مبارشة عىل االنرتنت ،لكن يجب عليك ايضً ا زيارة السفارة.
الترصيح االول من اجل العمل ال يُ عطى عادة ان كنت متواج ًدا يف السويد .يجب ان
يكون معك جواز سفر صالح طوال مدة ترصيح العمل.
ان انت حصلت عىل ترصيح اقامة بسبب العمل فباستطاعت زوجتك  /زوجك
واطفالك تحت السن الحصول عىل ترصيح اقامة صالح بنفس املدة .وهوالء يجب
عليهم تقديم الطلب بنفس الوقت الذي تقدم فيه .يُ عطى الترصيح لنفس املدة
التي هي لعقد العمل ،لكن عىل االكرث ملدة سنتني .ان واصلت العمل يف السويد
فباالمكان متديد املدة ومع الوقت تصبح دامئة.

GODA RÅD 2019

33

ان انت اردت متديد ترصيح عمل مؤقت فيجب عليك فعل ذلك قبل انتهاء صالحيته.
وليك يتم تحويل ترصيح العمل اىل ترصيح دائم فيجب ان تكون قد اشتغلت ملدة
اربع سنوات بصورة رشعية من اصل سبع سنوات .من املمكن تغيري رب العمل،
ولكنك ان فعلت ذلك خالل الـ 24شه ًرا االوائل فعليك ان تتقدم بطلب ترصيح
عمل جديد .بعد  24شه ًرا يجب عليك تقديم طلب ترصيح عمل جديد ان انت
فقط غريت مهنتك .ان انت قدمت استقالتك او طردت من العمل يكون لك الحق يف
البقاء يف السويد للبحث عن عمل جديد لغاية ثالثة اشهر من انتهاء صالحية رخصة
العمل.
وباستطاعت مصلحة الهجرة التدقيق يف ال راتب ورشوط العمل حتى بعد حصولك
عىل ترصيح العمل وباستطاعتها سحب الرخصة ان كانت رشوط ومعطيات الترصيح
غري متوافرة.

شركة تجارية

من املمكن ايضً ا الحصول عىل ترصيح االقامة ان انت اسست او اشرتيت رشكة،
ويجب عليك السكن هنا من اجل ادارة اعاملها .والقواعد املتبعة بهذا الشأن
تجدها ايضً ا عىل صفحة مصلحة الهجرة االلكرتونية .هناك رشوط فيام يتعلق
ببنية الرشكة ،السيولة ومشاريع املستقبل .وطلب ترصيح االقامة يجب التقدم به
من بلدك االم او من اي بلد لك الحق يف االقامة فيه .يجب ان يكون لديك جواز
سفر صالح.

الدراسة
ليك تحصل عىل ترصيح اقامة من اجل الدراسة يجب عليك ان تكون قد قدمت طل بً ا
لاللتحاق بدراسة او انه تم قبولك كطالب يف معهد عال مث الً .ويجب عليك ايضً ا تبني
بانه لديك ما يكفي من املال ليك تعيل نفسك اثناء مدة الدراسة .عند كتابة هذا
 2018فان املبلغ املطلوب هو  8 064كرون يف الشه ر ،ولكنك ان اثبت بانه بامكانك
السكن واالكل مجانًا فان هذا املبلغ قد يُ خفض بعض اليشء .ان كانت الدراسة اقرص
من سنة فيجب ان يكون لديك تأمني صحي شامل .الدراسة ايضً ا تكلف ماالً .هناك
من ًح ا دراسية بامكانك تقديم طلبا للحصول عليها.
طلب ترصيح االقامة من اجل الدراسة ممكن تقدميه بواسطة استامرات موجودة عىل
االنرتنت ،لكن ان انت حصلت عىل ترصيح االقامة فيجب احضاره من اي سفارة .و
الترصيح يكون مؤقتا يف البداية لكن من املمكن متديده.
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تغيير المسار
ان كان لديك ترصيح اقامة مؤقت بسبب الزواج ،العمل او الدراسة فباستطاعتك
تقديم طلب اقامة عىل اساس آخ ر ،مث الً انك قد درست ولكنك قد حصلت االن عىل

عمل او انك قد اسست عائلة يف السويد .تصاريح اقامة من هذا النوع من املفرتض
عادة تقدميها من الخارج  .لكن ان انت قدمت الطلب قبل انتهاء ترصيح االقامة
فانت تستطيع ايضً ا الطلب بتقديم ذلك من السويد .قد يتم قبول ذلك ان كانت
لديك اسبابً ا متنعك من مغادرة السويد ،خاصة ان انت قد اوفيت الرشوط املتعلقة
بالترصي بالترصيح السابق.
من املمكن ايضً ا تقديم طلب لجوء يف السويد بعد دخول البالد بنوع من انواع
تصاريح االقامة .ولكن ان انت تأخرت يف طلب اللجوء فعندها قد تشك السلطات
بان كنت فع الً بحاجة للحامية.
ااقرأ عن التقدم بطلب ترصيح عمل بعد الحصول عىل ق رار الرفض لطلب
اللجوء يف الصفحة  .93اقرأ ايضً ا عن الترصيح بحسب "قانون الدراسة
الثانوية" بعد الرفض يف الصفحة .93
تعليامت مفصلة من اجل الحصول عىل ترصيح اقامة من الخارج من اجل
العمل او الدراسة تجدها عىل صفحة مصلحة الهجرة االلكرتونية .هناك ايضً ا
استامرات ممكن امالئها.
http://www.migrationsverket.se
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محكمة الهجرة العليا
تدرس احتامل منح اذن
باالستئناف

محكمة
الهجرة تخترب
الق رار
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املرجع االول:

مصلحة الهجرة
عندما تقدم طلب اللجوء يف السويد فمصلحة الهجرة هي التي
الس لطة التي تقرر من له الحق يف الحصول عىل
تقابلها اوالً .انها ُ
ترصيح االقامة يف البلد.
عليك بتقديم طلب اللجوء بارسع وقت ممكن بعد مجيئك اىل السويد ،ومن االفضل
يف نفس اليوم ،وإالّ اعتقدت مصلحة الهجرة بانك تكذب وبانك لست بحاجة اىل
حامية.
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عتب املطار حدودا ً ايضً ا) فبامكانك ان تقول بانك
عندما تصل اىل الحدود السويدية (يُ َ
تريد طلب اللجوء .عندها بامكانك املجيء اىل احد اقسام تقديم طلبات اللجوء لدى
مصلحة الهجرة .وهي موجودة مث الً يف يوتوبوري ،ماملو ويافيل وسولنا (يف استوكهومل).
اقسام تقديم طلبات اللجوء تستلم طلبك للجوء وتأخذ بصامت اصابعك وصورة
لك .وتخترب ما اذا كان لك الحق يف الحصول عىل مساعدة مالية يحصل عليها طالبي
اللجوء ان مل يكن معهم مالهم الخاص.
يف هذا التحقيق االويل تسأل مصلحة الهجرة فقط بعض االسئلة عن ملاذا تطلب
اللجوء يف السويد .ما يريد املوظف معرفته يف هذه املقابلة االوىل هو اسمك ،تاريخ

امليالد ،الجنسية واللغة .وتسألك مصلحة الهجرة ايضً ا عن صحتك وعام اذا اردت
االش رتاك يف فحص صحي اختياري .بامكانك قبول هذا اليشء.
سوف تسلم جواز سفرك الوطني ان كان معك هذا .وان مل يكن معك فستطلب
مصلحة الهجرة وثائق اخرى الثبات الشخصية ،كبطاقة الهوية ،اجازة سياقة ،دفرت
الخدمة العسكرية ،بطاقة عسكرية او شهادة ميالد .وقد يُ طرح عليك السؤال عمن
تريده ان يكون وكيلك القضايئ العام (الوكيل القضايئ العام هو قانوين يساعدك
يف طلب لجوئك وميثلك امام مصلحة الهجرة مجانًا) ،وان كان مهام لديك ان كان
الشخص اللذي يحقق معك او املرتجم رج الً او امرأة .ومهم ج ًدا من يكون وكيلك
القضايئ لذلك من االفضل ان تختاره بنفسك ان كان لديك امكانية ذلك .اتصل
مبنظامت طوعية للحصول عىل معلومات بخصوص وكالء بارعني.
من املمكن ان يُ ط َرح عليك السؤال للقيام بتحليل لغوي من الزيارة االوىل.
التحليل اللغوي تقوم به مصلحة الهجرة ملعرفة ما اذا كنت ٍ
آت من املكان الذي
تدعي بانك ٍ
آت منه .التحليل يتم عىل هذا الشكل ،انت تتكلم ويف نفس الوقت
يُ س َّج ل صوتك عىل رشيط .بعدها يستمع خبري لغوي عىل الرشيط ويحدد موطن
لهجتك.
بعد ان تقدمت بطلب اللجوء تحصل عىل بطاقة ثبوتية ت ُسمى ببطاقة اللجوء
 . LMA-kortو  LMAهي اختصار لكلامت " قانون استقبال الالجئني " يف اللغة
خاص ا فلك
السويدية .بعدها تقدم لك مصلحة الهجرة سك ًن ا .ان مل يكن معك ماالً ً
الحق يف الحصول عىل تعويض يومي ،وهو معونة اقتصادية لطالبي اللجوء.
اق رأ املزيد يف صفحة  133تحت عنوان " حقوقك كطالب لجوء".
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هل س يُخت َب ر طلبك في السويد؟
يف اول اتصال مع مصلحة الهجرة ت ًطرح عليك عدة اسئلة عن سفرك اىل السويد.
املوظف يريد معرفة متى تركت بلدك االم ،من اي مكان سافرت وكيف وصلت اىل
السويد .وهو سيسألك ان كنت يف بالد اخرى قبل مجيئك اىل هنا .مصلحة الهجرة

تريد ايضً ا معرفة ما اذا كان بحوذتك بطاقات السفر اىل السويد .بعدها تحقق
مصلحة الهجرة ان كان طلبك للجوء س يُ عالَج هنا او يف بلد آخ ر.
انت يف الواقع ال تستطيع ان تختار بلد اللجوء .فالسويد ،ودول االتحاد االورويب
االخرى وكذلك بعض الدول لديها قواعد تحدد هذا اليشء .هذه االتفاقية تُسمى
باتفاقية دبلن والدول التي وقعت عليها تُسمى بدول دبلن .الفكرة من وراء هذا
اليشء هو انك ال تستطيع طلب اللجوء إال يف دولة واحدة فقط من هذه الدول.
هكذا يتم العمل بموجب اتفاقية دبلن

يتم العمل مبوجب اتفاقية دبلن من جميع دول االتحاد االورويب باالضافة اىل
لشتنشتني ،ايسلندا ،الرنوج وسوي رسا (بالد دبلن) .فهي تحوي مقررات تحدد اي من
هذه الدول تكون مسؤولة عن دراسة طلبات اللجوء .هناك بعض االستثناءات ،مثال
فيام يتعلق بجمع شمل العائالت .تجد ادناه مخت رصا لهذه القواعد واالستثناءات.
● ●ان كان طلب لجوئك قد بدأت دراسته يف بلد آخر من بلدان دبلن ،فعىل
هذا البلد االستم رار يف االهتامم بقضيتك.
● ●ان كنت طف الً فسوف يتم دراسة طلبك اوالً يف بلد يتواجد فيه والداك او
اخوتك او اقارب آخرين ،ان كان هذا افضل لك.
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● ●ان كنت بال ًغ ا وزوجك  /زوجتك او رشيكك او اطفالك متواجدون يف بلد
من بلدان دبلن كطالبي لجوء او انهم قد حصلوا عىل ترصيح اقامة هناك
بعدما كانوا طالبي لجوء ،فباالمكان دراسة طلباتكم يف نفس البلد .ان مل
يتم البدأ بدراسة طلبات لجوئكم فقد يتم جمعكم سويا يف البلد الذي
يتواجد فيه العدد االكرب منكم او يف البلد الذي يتواجد فيه االكرب منكم
س ًن ا.

● ●من املهم انك منذ البداية عند طلبك للجوء ان تخرب بانك تريد االلتحاق
بعائلتك ان كان اف رادها متواجدون يف بلد آخر من بلدان دبلن .ويجب عىل
البالغني التصديق عىل انهم يريدون االلتحاق ببقية اف راد العائلة

● ●ان مل تكن تنطبق عليك هذه االشياء وان كنت بال ًغ ا ومل يتم بعد التحقيق
يف طلبك فقد يتم التحقيق فيه يف بلد من بلدان دبلن الذي تم فيه
اعطائك ترصيح االقامة او حصلت فيه عىل تأشرية دخول ،بحيث استطعت
دخول منطقة دبلن .سوف يتم هذا ان مل يكن قد مر سنتني عىل نفاذ
صالحية ترصيح االقامة ،او ستة اشهر بعد انتهاء مدة التأشرية.
● ●ان مل يكن لديك ترصيح باالقامة أو تأشرية دخول فان طلبك ستتم دراسته
يف البلد الذي دخلت فيه بصورة غري رشعية اىل املنطقة .ان مل يكن من
املستطاع اثبات مكان دخولك ولكن ممكن اثبات وجودك غري الرشعي يف
بلد من بلدان دبلن فان طلب لجوئك ستتم دراسته هناك .ان مل يكن هناك
من بلد آخر فان طلب اللجوء ستتم دراسته يف البلد اللذي قدمت فيه
الطلب.
● ●ان جئت اىل السويد لطلب اللجوء .وتبني بان طلبك ستتم دراسته يف بلد
آخر من بلدان دبلن بحسب احدى القواعد املذكورة اعاله فسيتم ارسالك
اىل ذلك البلد .غال ًب ا ما قد تكون قد تركت بصامت اصابعك يف ذلك البلد.

● ●ان كنت تحت سن  18وطلبت اللجوء يف السويد لوحدك فانت تحتاج فقط
اىل العودة اىل بلد آخر من بلدان دبلن ان انت حصلت عىل ق راراً هناك سلبي اً
او ايجاب ًي ا .وقد يحصل ان السويد قد تشك يف عمرك وتقرر اعتبارك بال ًغ ا،
فعندها يتم ابعادك اىل البلد اآلخر حتى ولو مل تحصل عىل ق راراً هناك.
● ●ان ارتأت السويد بان املسؤولية تقع عىل دولة اخرى فانها ترسل استفها ًم ا
اىل هناك .بعض دول االتحاد االورويب ال تكلف نفسها بالجواب ،وعندها
يُ عد ذلك بانه قبوالً.
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● ●ان كانت قضيتك ستتم معالجتها بحسب اتفاقية دبلن فليس باستطاعتك
العمل يف السويد وال يكون لك الحق بشكل تلقايئ الحصول عىل وكيل
قضايئ عام .قد تستطيع املطالبة بوكيل قضايئ عام ولكن عىل االغلب فانت
ال تحصل عىل ذلك .هذا ال يُ ط َّب ق عىل االطفال القادمني لوحدهم فهم يكون
لهم الحق عادة بوكيل قضايئ وبالحصول دامئ اً عىل ويص.
أقرأ أكرث عن الويص انظر الصفحة .129

  المجيء الى السويد بواسطة اتفاقية دبلن

ان كانت لديك عائلة يف السويد وكنت قد بدأت يف اج راءات اللجوء يف بلد آخرمن
بلدان دبلن فباستطاعتك بالرغم من ذلك الطلب بان تتم دراسة طلب لجوءك يف
السويد .يكون لديك حظ اُ اوف را ان كان لديك والد ،رشيك او طفل قارص يف السويد،
او ان كانت العائلة يف مرحلة متقدمة من اج راءات اللجوء او انها قد حصلت عىل
ترصيح اقامة .اتصل بسلطات البلد الذي تتواجد فيه ،خرب بانه لديك عائلة يف
السويد واطلب من السلطات ان تقوم السويد بتسلم مسؤولية طلب لجوءك.
التسفير الى السويد بواسطة اتفاقية دبلن

ان كنت قد تقدمت بطلب اللجوء يف السويد ولكنك تكتشف الح ًق ا بانه سوف
تحصل عىل الرفض ،فمن املحتمل انك تريد املحاولة يف بلد آخر عوضً ا عن ذلك.
لكن ان انت بدأت بتقديم طلب اللجوء يف السويد فان السويد قد اصبحت البلد
املسؤول .هذا ساري حتى ولو حصلت عىل الرفض النهايئ يف السويد .ان انت حاولت
يف بلد آخر من بلدان دبلن فانت تخاطر بعدم قبول طلب لجوئك هناك .ال يتم
تطبيق االتفاقية بنفس ال رصامة يف جميع بلدان دبلن فقد يحصل ان يتم اختبار
قضية شخص ما بالرغم من انه قد سبق وتقدم بطلب اللجوء يف السويد .لكنه
ليس من املمكن االعتامد عىل هذا .فمن املعتاد انك ستحصل عىل ق رار باعادتك اىل
السويد.
انظر الئحة ببلدان دبلن يف الصفحة .149
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?
كيف تعرف مصلحة
الهجرة اين كنت؟
جميع الذين ما فوق سن 14
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ومقدمي طلبات اللجوء يف بلد من
بلدان دبلن عليهم برتك بصامت
اصابعهم .بصامت االصابع تُح َف ظ
بعدها يف سجل معلومات االتحاد
االورويب (يورودك = سجل بصامت
االصابع االورويب) .يوجد سجل
مشابه للحصول عىل تأش ريات
دخول .بامكان جميع دول االتحاد
االورويب االتطالع عىل قاعدة
البيانات هذه فاذا تقدمت بطلب
لجوء أو طلبت تأشرية دخول يف
اية من هذه الدول يظهر ذلك يف
هذا السجل .عندها تطلب منك
مصلحة الهجرة العودة اىل هناك.
يحصل احيانًا ان االطفال دون
سن ال رابعة عرش يُ جربون عىل
ترك بصامت اصابعهم عندما ال
يصدق رجال الرشطة او ح راس
الحدود العمر الذي يرصح به
الطفل .قد يحصل ايضً ا ان يتم
تسجيل االشخاص كطالبي لجوء
عند دخولهم اىل البلد من غري ان

يكون هذا الشخص قد فكر بطلب
اللجوء.
عندما ترى مصلحة الهجرة يف
الوقت الذي تقدم فيه طلب
اللجوء بانه سيتم ارسالك اىل بلد
آخر من بلدان دبلن ،فانك ستعرف
ذلك ت ًوا وعىل االرجح ال يتم بعدها
استدعائك للتحقيق معك شفهي اً.
ان ظهرت الح قًا اسبابً ا معينة
تستدعي ارسالك اىل بلد آخر من
بلدان دبلن اثناء دراسة قضية
لجوئك فس تُ ع لَم بذلك وت ُعطى
الفرصة ليك تروي ملصلحة الهجرة
ُرس ل
ان كانت لديك اسبابا ليك ال ت َ
اىل البلد االخ ر.
اذا قررت مصلحة الهجرة ارسالك
اىل دولة دبلن املسؤولة فبامكانك
الطعن بالق رار يف لغتك اىل محكمة
اللجوء.
اقرأ املزيد عن الطعن يف الصفحة 63
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وارس 41 ،سنة ،يتواجد يف اليونان
وينتظر االلتحاق باقاربه يف اململكة
املتحدة.

هل يجب على البلدان
االلتزام باتفاقية دبلن؟
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ال .فباستطاعة كل دولة اختبار
اسباب لجوء الشخص اذا ارادت.
ففي اتفاقية دبلن يوجد هناك
خاص ا مينع ارسال الالجئني
استثنا ًء ً
اىل دول حيث عملية استقبال
الالجئني واج راءات اللجوء فيها قد
انهارت متام اً.
املهم هنا ان كان هذا االستثناء
سيتم ام ال هو كيفية استقبال
الالجئني يف بلد االستقبال ومن

جهة اخرى االسباب الشخصية،
كالصحة واالرتباط ببلد معني.
والسويد اوقفت خالل وقت طويل
االرسال اىل اليونان ،الن املحكمة
االوروبية لحقوق االنسان تدخلت
ضد ارسال الالجئني اىل هناك.
استثناءات اخرى ناد ًرا ما تطبق.
والسويد ترى بانه يجب ان يكون
هناك ظروف خاصة ج ًدا من اجل
اج راء استثناءات شخصية وهي
تنطلق من مبدأ ان طالبي اللجوء
يُ عاملون باملثل يف جميع البالد
املشمولة باالتفاقية.

?
متى ينتهي مفعول
قرار دبلن؟

عندما توافق دولة دبلن املسؤولة عن
قضيتك عىل استقبالك يُ سمى هذا
بالقبول ( .)acceptوعند وصول مذكرة
القبول يتوجب عىل السويد ان ترسل او
تنقل الشخص يف خالل ستة اشه ر .متدد
هذه املهلة اىل  12شه ًرا ان كان طالب
اللجوء متواجد يف السجن او اىل 18
شه ًرا ان كان مختب ئً ا .اذا استغرق ذلك
وق تً ا اكرب تصبح السويد هي املسؤولة
عن معالجة القضية.

© UNHCR / Achilleas Vasallis
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ان تم ايقاف ق رار تنفيذ االرسال مؤق تً ا يف
وقت ما اثناء مجرى القضية ،مث الً عندما
تستأنف ،فان املهلة تبدأ من البداية
مجددا بعد انتهاء ق رار وقف التنفيذ.
وملعلومات اكيدة عن هذه املهلة فمن
االفضل التوجه مبارش ًة اىل مصلحة
الهجرة لالستعالم.
لالتصال مبصلحة الهجرة:

www.migrationsverket.se/
kontakta-oss.html

ان كان لديك ترصيح اقامة يف دولة
دبلن املسؤولة عن قضيتك فال يفيدك
عندها ان انت انتظرت ليك ينتهي
مفعول املهلة .فانت لن تحصل عىل اية
حال عىل لجوء يف السويد ان كنت قد
حصلت عىل حامية يف بلد آخ ر.

مخيم مؤقت للالجئني يف
فاسيليكا يف اليونان.

ان حصلت عىل ق رار دبلن ومن ثم تم
ابعادك اىل بالدك فلك الحق يف طلب
اللجوء من جديد يف اية دولة من دول
دبلن .بعد تنفيذ عملية االبعاد فان
ق رار دبلن القديم ال يعود صال ًح ا .حتى
ولو تركت منطقة دبلن بنفسك وبقيت
خارج املنطقة عىل االقل ملدة ثالثة اشهر
فان مفعول الق رار ينتهي .لكنه يجب
عليك االثبات بوثائق حقيقية انك كنت
حقيق ًة خارج منطقة دبلن الكرث من
ثالثة اشه ر .رشوط االثبات قاسية ج ًدا.
باالضافة اىل انه مل يكن يف استطاعتك
طلب اللجوء يف البلد الذي كنت
متواجدا فيه .ضع يف ذهنك انه ان انت
اردت الدخول مجددا اىل منطقة دبلن
فانه يجب عليك الذهاب مبارشة اىل
الدولة التي تريد طلب اللجوء فيها ليك
ال تصبح قضيتك قضية دبلن من جديد.

ُعام ل طالبي اللجوء
َ
كيف ي
في دول دبلن االخرى؟

طالبوا اللجوء يُ عا َم لون باختالف يف دول
دبلن املختلفة .واليشء الذي قد يكون
مختل ًف ا هو حقوق املرء (ان يكن مث الً
للمرء الحق يف الحصول عىل ممثل
قانوين) ،وكيف يكون شكل اج راءات
اللجوء ومن الذي يحصل عىل ترصيح
االقامة .لكن جميع دول دبلن قد وعدت
بان تلتزم باتفاقية جنيف للالجئني
ودول االتحاد االورويب ملزمة باتباع
نفس القوانني واملقررات بالنسبة الختبار
قضايا اللجوء .بالرغم من ذلك فهناك
فرق شاسع بني نوع املساعدات التي
يحصل عليها طالبوا اللجوء فيام يتعلق
بالسكن واملساعدة املالية وغريها اثناء
انتظار البت بطلبهم.
استعلم عن القواعد املتبعة يف البلد
الذي ستمر فيه من خالل النظر اىل
www.asylumineurope.org

يف بعض االحيان باستطاعة FARR

املساعدة من خالل االتصال مبنظامت
طوعية يف بالد اخرى بامكانها اعطاء
الدعم والنصائح يف اج راءات اللجوء.
تجد ايضً ا منظامت اخرى عىل

www.farr.se/adresser
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اجراءات سريعة عند وجود "طلب من
الواضح ال اساس له"
قد تقدر مصلحة الهجرة بان طلب لجوئك هو "من الواضح ال اساس له " مبا معناه
انك لست بحاجة اىل حامية .قد يتعلق االمر بانك مواطن يف بلد من بلدان االتحاد
االورويب او ان مصلحة الهجرة ترى بانه من الواضح ليس لديك اسباب للجوء.
عتب القادمني منها بانه بكل وضوح ليس لديهم
ومن البلدان النموذجية التي يُ َ
اسباب لجوء هي كوسوفو ،رصبيا واملغرب.
احد االسباب العادية العتبار الطلب بانه من الواضح ال اساس له هو ان السويد
تق يّ م بان سلطات البلد االم فعالة بشكل طبيعي وان طالب اللجوء مل يحاول طلب
الحامية بالدرجة االوىل يف بلده قبل الهرب اىل السويد .ان كان باستطاعتك االثبات
بانه ليس طبيع يً ا ان السلطات قد تساعدك ،او انك هربت من السلطات ،فهذا قد
يكفي للحصول عىل اختبار لجوء عادي.

GODA RÅD 2019

48

ان كان طلب لجوئك يُ ع تَ َب انه من الواضح ال اساس له فبامكان مصلحة الهجرة اتخاذ
ق رارا ً بـ " ابعاد مع التنفيذ الفوري" .هذا معناه انه سيتم ارسالك من السويد وانه
ليس يف استطاعتك البقاء يف السويد حتى ولو طعنت يف الق رار .لكنه ال يتم ابعاد
االطفال القادمني لوحدهم عن السويد إال بعد مرور اسبو ًع ا عىل االقل من إحاطة
علم بالق رار .معامالت من هذا النوع لها افضليتها التخاذ ق را ًرا رسي ًع ا ،تقري بً ا
الطفل ً
كام هو الحال يف قضايا دبلن .ليس لك الحق يف الحصول عىل وكيل قضايئ عام ان
كانت قضيتك ت ُع تَ َب من الواضح ال اساس لها .لكن ان انت طعنت يف الق رار فيامكانك
طلب الحصول عىل وكيل قضايئ عام  ،لكن غال بً ا ال يحصل املرء عىل ذلك.
إقرأ عن امكانية الطعن عىل الصفحة .63

ان كان هناك خطورة يف ان مصلحة الهجرة سوف ترى بان طلب لجوءك ال اساس له
فمن املهم ان تخرب عن نوعية الخطر الذي سوف يصادفك بدقة كاملة ،وتوضح ملاذا
ال تستطيع الحصول عىل حامية من السلطات.
للحصول عىل مساعدة يف هذه املرحلة تستطيع توكيل وكيل قضايئ او االتصال
مبنظامت طوعية.
معلومات عن هذه املنظامت تجدها يف www.farr.se/adresser

ال يحق ملصلحة الهجرة اتخاذ ق رار االبعاد بدون ان تكون قد اجرت مقابلة شفهية
بحيث ان طالب اللجوء يستطيع التعبري عن نفسه .هذا الق رار يرسي مفعوله
ايضً ا عىل القضايا املتعلقة باتفاقية دبلن والطلبات التي ت ُع تَ َب من الواضح ال
اساس لها.

وكيل قضائي عام
اغلب طالبي اللجوء لهم الحق يف الحصول عىل وكيل قضايئ عام .هو قانوين يساعدك
يف طلب لجوئك وميثلك امام مصلحة الهجرة .انت لست بحاجة اىل دفع اي يشء من
اجل ذلك .أجر الوكيل يُ دفَع من قبل مصلحة الهجرة او املحكمة .ان الوكالء العامون
ليسوا موظفني او بطريقة اخرى مرتبطني مبصلحة الهجرة .فمهمتهم تنحرص يف
متثيلك كطالب لجوء.

انت ال تحصل على وكيل قضائي عام ...
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● ●اذا اعتربت مصلحة الهجرة انه من الواضح انك ستحصل عىل ترصيح
االقامة.
● ●اذا كان طلب لجوءك لن يُ عالَج يف السويد (دبلن)

● ●اذا ارتأت مصلحة الهجرة ان طلبك هو "من الواضح ال اساس له ".

جميع طالبوا اللجوء االخرون يحصلون عىل وكيل قضايئ عام .ان مل تحصل عىل
وكيل قضايئ عام فباستطاعتك الطعن يف ذلك الق رار .باستطاعتك طلب اي شخص
تريده ليك يكون وكيلك عندما تقابل مصلحة الهجرة الول مرة .من املهم ان يكون
هذا الشخص عىل اهتامم بقضايا اللجوء وقد اشتغل سابقا يف هذا املجال .اذا طلبت
ان ميثلك وكيل معني ستقوم مصلحة الهجرة باملوافقة عىل ذلك ان مل يكن هناك
اسبابا خاصة ،كأن يكون الوكيل يسكن بعي ًدا عنك .للنساء طالبات اللجوء واشخاص
من مجتمع امليم قد يكون جي ًدا ان ُي ثلهن شخص ميكنه ان يظهر بانه او بانها قد
اشتغل /اشتغلت بقضايا النساء طالبات اللجوء ساب ًق ا اوباشخاص من مجتمع امليم
 .ان مل تكن عىل معرفة بوكيل قضايئ فباستطاعتك التوجه اىل املنظامت الطوعية او
املجموعات العاملة يف قضايا اللجوء للحصول عىل نصائح وارشادات.
هل استطيع تغيير الوكيل القضائي؟

قد يكون صع بً ا تغيري الوكيل القضايئ ،وقد يصبح االمر اصعب كلام طال الوقت مع
الوكيل القضايئ االول الذي اشتغل بقضيتك .لكن ان كانت لديك اسبابا خاصة ،كأن
يكون قد حصل خالف خطري بينكام ،فبامكان مصلحة الهجرة السامح لك بتغيري
الوكيل القضايئ .اذا كنت تسكن اقرب اىل الوكيل الجديد فباستطاعتك استعامل ذلك
كسبب.
ان مل تسمح لك مصلحة الهجرة بتغيري الوكيل فباستطاعتك الطعن يف هذا الق رار
فض الطلب ايضا من قبل املحكمة فباستطاعتك بالرغم
اىل محكمة الهجرة .اذا ُر َ
من ذلك تغيري الوكيل ,لكن عندها عليك بدفع تكاليفه بنفسك .ولك الحق ايضا
بان ميثلك شخص آخر غري وكيلك للتكلم باسمك واالهتامم بقضيتك .هذا الشخص
يُ سمى ايضا باملمثل او بالوكيل .كل ما يُ ستل َزم هو ان تعطيه وكالة (اي اذن خطي).
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يف الصفحة  150يوجد منوذج عن هذه الوكالة.

ممثل كهذا بامكانه االتصال بالسلطات واملحامني للحصول عىل معلومات عن
قضيتك والترصف بها .اي كان بامكانه ان يكون ممث الً ،مث الً اعضاء يف بعض منظامت
الحفاظ عىل املصالح ،اقرباء او اصدقاء .لكن بالطبع مهم ان يكون ممثلك عىل
اتطالع بقضايا الهجرة وقوانينها .كذلك يجب ان يكون ممثلك عىل عالقة قريبة مع
وكيلك وان ال يترصف قبل إعالم الوكيل مسب قًا.

التحقيق في طلب اللجوء
التحقيق يف طلب اللجوء يتم بطرق مختلفة .الوصف هنا ينطبق عىل االج راءات
املتبعة خالل العام  2018يف اكرث االماكن يف السويد.
عندما تقوم بتسجيل طلب لجوئك تُس تَ دعى ملقابلة مع احد موظفي مصلحة الهجرة.
يكون لك الحق باختيار وكيل قضايئ عام .ان مل تقوم بذلك فان مصلحة الهجرة تختار
لك وكيال قضائيا.
ان انت حصلت عىل وكيل قضايئ عام فالوكيل يُ س تَ دعى دامئًا اىل املقابلة ،بغض
النظر عام اذا كنتم قد تقابلتم ساب ًق ا ام ال .قد يحصل ان يُ ستدعى طالب اللجوء اىل
التحقيق االويل من دون ان يكون الوكيل موجو ًدا .لكن عندها يجب فقط مناقشة
االمور الشكلية .وان تم الوصول بالحديث عن اسباب اللجوء فعليك بكل بساطة
القول بانك تفضل االنتظار بالحديث عن هذه االشياء لحني يستطيع الوكيل القضايئ
العام ان يكون معك.
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والوكيل القضايئ يقوم غال بً ا مبقابلة موكليه قبل االجتامع ،ولكن اغلب طالبي اللجوء
يقابلون وكيلهم القضايئ الول مرة اثناء مقابلة التحقيق يف طلب اللجوء يف مصلحة
الهجرة .نصيحتنا لك هي ان تقوم بنفسك باالتصال بوكيلك القضايئ قبل املقابلة ،ان
مل يقم الوكيل بذلك.
ولكنه من جهة اخرى فان مصلحة الهجرة تطلب من الوكيل كتابً ا قبل املقابلة
وبعدها تعترب ان التحقيق قد انتهى بعد اج راء املقابلة .لكن هذا ليس جي ًدا النه من

املمكن ان تطرأ اسئلة جديدة اثناء املقابلة والتي قد تحتاج التكلم مع وكيلك عنها.
االفضل هو ان تقوم مب راجعة اسباب لجوئك بكل هدوء مع وكيلك القضايئ قبل ان
تتقابال يف مصلحة الهجرة ،ولكن ايضً ا بعد املقابلة.
ان كنت قد اجريت اختبارا ً لغويً ا فيجب عىل وكيلك االتطالع عىل نتيجته ليك
يستطيع التعليق عليه.
يجب ان تكون هويتك قد تم التحقيق فيها اىل ابعد ما يكون .من املهم محاولة
جلب وثائق إلثبات الشخصية من البلد االم .يجب ان تكون وثائق اصلية،
ستحس ن مع صورة شمسية .اذا كنت قد هربت من بلدك باسم مزور ووثائق
وي ُ
َ
مزورة يجب عليك رشح االسباب .ومصلحة الهجرة تدقق غال بً ا عام اذا كانت هذه
الوثائق اصلية ام ال .مام يجعل فرتة معالجة قضيتك اطول.
يف املقابلة مع موظف مصلحة الهجرة يكون متواج ًدا مرتجم شفهي باالضافة اىل
وكيلك القضايئ الذي يقدم لك الدعم خالل االج راءات .تقع عادة مسؤولية تقديم
واب راز الوقائع املهمة للقضية اثناء املقابلة عىل عاتق طالب اللجوء .فعليك بذكر
جميع االشياء التي حصلت لك وجميع االسباب التي تريد ذكرها لطلب اللجوء.
لذلك من االفضل ان تكون قد قابلت وكيلك وراجعت اسباب لجوءك معه قبل
املقابلة .بامكانك تسجيل املقابلة بواسطة التلفون ان مل تقم مصلحة الهجرة بذلك.
ان كنت تطلب اللجوء سويً ا مع عائلتك فيجب عندها ذكر اسباب كل شخص
منكم .فتتم مقابلتكم كل عىل حدة .حتى اسباب الحامية للطفل ستتم دراستها.
فكر بان للطفل اسبب لجوء خاصة به .ما هو االفضل بالنسبة للطفل تتم موازنته
يف جميع م راحل اج راءات اللجوء .و يف قانون االجانب يُ ذك ر ،يف الفقرة امل ُسامة بالفقرة
البوابية عن مصلحة الطفل .فاالطفال طالبي اللجوء اذا هم ليسوا جز ًء من طلب
والديهام.
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اقرأ املزيد يف الصفحة  125تحت "اسباب الطفل".

جميع املواد التي تريد ارفاقها مع الطلب يجب تسليمها يف هذه املقابلة .ان اردت
الح ًق ا تكملة الطلب مبعلومات ومواد اخرى فقد تشك مصلحة الهجرة يف صحة
اقوالك وتعتقد بانك تبالغ .لذلك فمن املهم ان تروي كل يشء منذ البداية.
من الواجب انه بعد هذه املقابلة ان يُ رسل مح رضا ً خط يً ا اىل الوكيل القضايئ .عندها
بامكانكام التعليق عليه او تكملته باملزيد من املعلومات .عليك انت ووكيلك ان
تقرؤا هذه الوثيقة بتمعن ،ليك تروا ان كان يوجد هناك بعض االخطاء او ان كان قد
حصل سوء فهم .من املهم فع الً ان تفعل ذلك .اطلب بان يُ قرأ املحرض عليك بلغتك.
اذا قد حصل خط أً ما فقد يكون من الصعب ج ًدا ان ت َُص َّدق ان اتيت الح ًق ا بالرواية
الصحيحة .ولنفس االسباب فقد يكون االمر سلب يً ا بالنسبة لك ان ارتأى املوظف
املسؤول عن القضية بان التحقيق انتهى مع انتهاء املقابلة .يف هذه الحال بامكانك
الطلب بانه يجب عليك وعىل وكيلك رؤية النسخة اوالً.
لك الحق يف الحصول عىل نسخ لجميع الوثائق املتعلقة باختبار حق اللجوء .حتى لو
مل تطالب بنسخ خاصة لك فمن املهم ج ًدا االتطالع عىل جميع املواد الخطية بحيث
انك تصلح اخطاء محتملة مبساعدة اشخاص تثق بهم.
بعد ان يقوم الوكيل القضايئ بارسال التعليقات والزيادات يكون باستطاعة مصلحة
الهجرة اصدار ق رارها بترصيح االقامة .وفرتة االنتظار تختلف .فاحيانًا يتم هذا يف
بضعة اسابيع ،لكنه قد يأخذ أيضً ا عدة أشه ر .قبل ان تقرر مصلحة الهجرة بخصوص
ترصيح االقامة فهي تدقق فيام اذا كنت موجو ًدا يف سجل الرشطة للمشبوهني او
للذين ارتكبوا الج رائم (السجل العديل) .ان كنت مسج الً هناك فهذا قد يؤثر عىل
قضيتك .الذي ارتكب جر ًم ا خط ًريا يُ رفض طلبه بترصيح االقامة .ج رائم بسيطة قد
تؤدي فقط اىل الحصول عىل ترصيح اقامة اقرص ممن كنت ستحصل عليه .حتى
ُحس ب وتعيق الحصول عىل ترصيح االقامة اذا كانت اسباب
ج رائم بسيطة قد ت َ
الحصول عىل الترصيح ضعيفة.
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اتصل مبصلحة الهجرة عىل.
www.migrationsverket.se/kontakta-oss.html

الحق في الحصول على مترجم

لك الحق يف الحصول عىل مرتجم اثناء التحقيق يف طلب لجوئك ،قد يكون املرتجم
متواج ًدا يف املكان او عىل الهاتف او الفيديو .كامرأة بامكانك طلب مرتجمة ان انتِ
اردت .املرتجم ُم ل َزم بكتامن ال رس .فهو ال يحق له اخبار احد مبا قلت .وعىل املرتجم ان
يكون حياديا ،مبا معناه انه ال ينحاز اىل احد .اذا شعرت بانك ال تثق باملرتجم ،السباب
عرقية ،دينية ،سياسية او السباب اخرى ،فبامكانك طلب تغيريه .وميكنك ذلك ايضً ا
ان وجدت صعوب ًة يف فهم املرتجم .من املهم انك واملرتجم تستطيعون التحدث مع
بعضكم بدون عائق.

إذا حصلت على الرفض
اذا حصلت عىل الرفض من مصلحة الهجرة بخصوص طلبك للحصول عىل االقامة يف
السويد فبامكانك الطعن يف الق رار لدى محكمة اللجوء .لك الحق يف الحصول عىل
وكيل قضايئ عام حتى عندما تطعن يف الق رار.
ان انت تخليت عن االستئناف فان االج راءات تكون منتهية وعندها " يدخل الق رار
حيز التنفيذ"  ،مبا معناه ان الق رار يكون نهائ يً ا ال رجوع عنه .ان انت غريت رأيك
فيام بتعلق باالستئناف فبامكانك ابالغ مصلحة الهجرة بانك تريد سحب الطلب
والترصيح بالرىض .عندها سوف توقع عىل ورقة بانك ر ٍ
اض عىل ق رار الطرد .والترصيح
بالرىض غري ممكن ال رتاجع عنه ،فال تفعل ذلك ان انت مل تفكر مل يً ا يف االم ر.
يف الفصل التايل معلومات عن كيفية االستئناف.
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إذا حصلت على تصريح االقامة
ان انت حصلت عىل ترصيح االقامة كالجئ فمفعولها صالح ملدة ثالث سنوات .اما
ان انت حصلت عىل ترصيح االقامة للحامية البديلة فالترصيح صالح ملدة ثالثة عرش
شه ًرا يف املرة االوىل .بامكانك االقامة والعمل يف السويد طوال مدة االقامة .والترصيح
ممكن تجديده ان انت ما زلت ال تستطيع العودة اىل بلدك النك ما زلت بحاجة
للحامية .اتصل مبصلحة الهجرة قبل انتهاء مدة الترصيح وقل بانك تريد التجديد.
ان كان لديك عم الً تستطيع من خالله اعالة نفسك فبامكانك تقديم طلب الحصول
عىل ترصيح دائم عوضً ا عن متديد املؤقت .هذا ممكن فقط ان كان رب العمل يدفع
ال رضائب عنك وب لّغ مصلحة الهجرة بانك تعمل عنده.
عندما تحصل عىل ترصيح االقامة الدائم فباستطاعتك السكن يف السويد طوال ما
شئت .رشطًا انك حصلت عليها عىل اساس صادق وانك الح ًق ا ال ترتكب جرم اً خط ريا ً
تعاقب عليه باالبعاد .اذا تركت السويد ملدة تتجاوز السنة فقد تجازف بانه ال يُ ج َّدد
ترصيحك .اليهم ان كنت خارج السويد ملدة تتجاوز السنة ولكن عىل دفعات موزعة
ُعتب اقامتك
عىل عدة سف رات ،لكن ان كنت خارج السويد عىل دفعة واحدة فقد ت َ
يف السويد قد انقطعت .من املستحسن ان انت اردت السفر ملدة طويلة للخارج ان
تتصل مبصلحة الهجرة مسب قًا.
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باستطاعتك البقاء يف مساكن مصلحة الهجرة لفرتة زمنية بعد حصولك عىل ترصيح
االقامة .خالل هذا الوقت سوف يؤمن مكتب العمل لك بلدية سكن تستطيع
االنتقال اليها ،وهناك تستطيع الحصول عىل دروس يف اللغة واالش رتاك يف ب رامج
الرتسيخ .يف بعض االحيان ،مث الً ان كنت مريضً ا بشكل يستحيل عليك العمل ،فان
مصلحة الهجرة هي التي تتحمل املسؤولية يف انتقالك اىل بلدية ما .ان كنت ساك ًن ا
يف مسكن خاص فباستطاعتك البقاء هناك يف نفس البلدية.
و ترصيح االقامة يُ صدر حال يً ا عىل شكل بطاقة .ان مل يكن لديك جواز سفر
وباستطاعتك االثبات بانك ال تستطيع الحصول عىل جواز جديد فبامكانك تقديم
طلب للحصول عىل جواز سفر لالجانب لدى مصلحة الهجرة هذا الجواز يجب ان

تدفع تكاليفه بنفسك .ان تم قبولك كالجئ فلك الحق يف الحصول عىل جواز سفر
يُ دعى بوثيقة سف ر .ان وثيقة السفر ال تخولك بزيارة بلدك االم وهذا االمر يتعلق
ايضً ا بجواز سفر االجانب يف اغلب االحيان.
ان انت حصلت عىل ترصيح االقامة بصفة الحامية البديلة فبامكانك الطعن يف ق رار
الصفة وطلب الحصول عىل صفة اللجوء عوضً ا عن ذلك .عندها يكون لك الحق يف
الحصول عىل مساعدة من وكيل قانوين عام لالستئناف.
اقرأ عن جمع الشمل العائيل يف الصفحة .24
اقرأ املزيد عن كيفية التأثري يف قضيتك عىل الصفحة .101
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فيما يتعلق بالجنسية السويدية
بعد مرور خمس سنوات عىل اقامتك يف السويد ولديك ترصيح اقامة دائم بامكانك
التقدم بطلب للحصول عىل الجنسية السويدية .اذا حصلت عىل ترصيح االقامة
كالجئ بحسب اتفاقية جنيف او انك كنت بال جنسية فانك تنتظر فقط ملدة اربع
سنوات.
الوقت يُ حسب من اليوم الذي طلبت فيه اللجوء اذا ما حصلت عىل ترصيح االقامة
من مصلحة الهجرة او من محكمة يف خالل االج راء االول .ان حصلت عىل ترصيح
حس ب الوقت منذ اليوم
االقامة بعد اختبار جديد ،اي بسبب عائق التنفيذ ،ف يُ َ
الذي حصلت فيه عىل الق رار .من املحتمل انك تستطيع حسبان بعض الوقت الذي
تواجدت فيه يف السويد بشكل قانوين قبل ذلك ،لكن عىل االكرث نصف ذلك الوقت.
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املرجع الثاين:

محاكم الهجرة
اذا حصلت عىل الرفض لطلبك باللجوء وترصيح االقامة من
قبل مصلحة الهجرة فبامكانك الطعن لدى محكمة هجرة.
بامكانك ايضً ا الطعن يف ق رار حصولك عىل الترصيح املؤقت
كشخص بحاجة للحامية البديلة للحصول عىل صفة الجئ
عوضً ا عن ذلك.
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محاكم الهجرة موجودة يف املحاكم البدائية االدارية يف ماملو ،يوتوبوري ،لوليو
واستوكهومل .تتألف املحكمة عىل االغلب من ثالثة محلفني ٍ
وقاض مؤهل واحد
يقررون سويً ا .ليس من الرضوري ان يكون املحلفني متضلعني يف القانون وامنا هم
مواطنون عاديون يٌ نت َخ بون من قبل االحزاب السياسية املمثلة يف مجالس االقضية او
املحافظات.

الطعن في رفض طلب اللجوء

رس ل اىل مصلحة الهجرة .هذا ليك
يكون الطعن موج ًه ا اىل محكمة الهجرة ولكنه يُ َ
يكون ملصلحة الهجرة امكانية اعادة النظر يف ق رارها انطالقا مام هو وارد يف طعنك.
ان مل ترد مصلحة الهجرة اعادة النظر يف القضية ت ُحال عريضة الطعن اىل محكمة
الهجرة مع تعليق .يف هذا الترصيح تبدي مصلحة الهجرة رأيها فيام يتعلق باسباب
طلبك للجوء.
بعدها تقرر محكمة الهجرة ما اذا كان هناك حاجة ملزيد من املعلومات فيام يتعلق
بقضيتك .وهي تقرر ايضا ان كنت س تُ ستدعى الج راء مقابلة ،فيام يُ سمى بجلسة
شفهية .اذا تم اج راء جلسة شفهية يف محكمة الهجرة فقد تتقابل انت ووكيلك
املحتمل مع مندوب مصلحة الهجرة القضايئ كطريف القضية .املندوبون القضائيون
هم قانونيون ميثلون مصلحة الهجرة .عند نهاية الجلسة يقول القايض متى سيصدر
الحكم .من املعتاد ان تتم الدعاوى كتاب يً ا بدون الحاجة اىل جلسة شفهية.
ان كان لديك وكيل قضايئ عام فهو يساعدك يف الطعن ايضً ا .ان مل يكن هناك من
رجل قانون يعاونك بامكانك الطعن بنفسك .اكتب عندها رسالة توضح فيها انك
تريد الطعن يف الق رار .ال تنىس ان تذكر اي ق رار تريد الطعن فيه ،التاريخ املذكور
يف الق رار ،اسمك ورقمك (املدون يف اعىل الصفحة اىل اليمني يف جميع الرسائل من
مصلحة الهجرة) .اقرأ الق رار بشكل جيد وارشح ملاذا ترى بان هذا غري صحيح وانك
ال تستطيع العودة اىل بلدك االصيل .ان كان هناك اثباتات مل ت راها مصلحة الهجرة
فبامكانك ارسالها معها .يف القضايا التي ال يحصل فيها طالبي اللجوء عىل وكيل
قضايئ عام يكون مرجع ذلك اىل ان السلطات السويدية ترى بانه من املمكن الحصول
عىل الحامية يف البلد االم .لذلك من املهم ان تبني بانك حاولت الذهاب اىل الرشطة يف
اشخاص ا من مجموعتك او ممن هو عىل نفس
بلدك او ان كان هناك تقارير تفيد بان
ً
حالك ال يستطيع الحصول عىل الحامية.
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بامكانك يف كتاب الطعن طلب الحصول عىل وكيل قضايئ عام .وبامكانك ايضً ا الطلب
بان ال ت ُب َع د عن السويد قبل معالجة املحكمة لقضية الطعن .هذا يُ سمى بتعليق
الق رار.

وليك تعرف اىل اي عنوان يجب ارسال كتاب الطعن فالجواب تجده يف آخر صفحة
من الق رار .والفرتة التي يجب ان ترسل الكتاب هي ثالثة اسابيع بعد حصولك عىل
ق رار الرفض.
أقرأ املزيد عن كيف تأثر عىل قضيتك عىل الصفحة .101

الطعن في مرتبة اللجوء
ان انت حصلت عىل مرتبة الحامية البديلة وترى بانك تستحق الحصول عىل مرتبة
الجئ ،فبامكانك االع رتاض فقط عىل هذا الجزء من الق رار .ويف قضية من هذا النوع
مهم ج ًدا االظهار بانك مهدد بالفعل يف وطنك .وان جميع مصاعبك سببها
يصبح ً
شخصيتك انت ،من الذي هددك ،اي مجموعة تنتمي اليها ،الخ ..كل هذا مهم ان
تذكره يف كتاب الطعن.
الحظ بانه ليس من املستطاع الطعن يف ق رار مدة االقامة .ان انت فقط طعنت يف
ق رار حصولك عىل  13شه ًرا فقط فقد يحصل بان املحكمة ترفض الطعن من دون ان
تخترب ال املرتبة وال طول مدة ترصيح االقامة .فاذًا عليك فقط الطعن يف ق رار مرتبة
الحامية البديلة ال غري ،والطلب يف الحصول عىل مرتبة اللجوء .ان منحتك املحكمة
الحق فهذا بدوره سوف يؤدي اىل حصولك عىل ترصيح اقامة اطول والحق يف جمع
الشمل ان انت امتمت الرشوط االخرى املطلوبة.
بامكانك ايضً ا طلب الحصول عىل املساعدة من قبل وكيل قضايئ عام للطعن يف
مرتبة اللجوء.

GODA RÅD 2019

60

لكن فكر بان امكانية الحصول عىل ترصيح اقامة دائم من خالل عملك يبدأ فقط
عند انتهاء ترصيح االقامة املؤقت

طلب جلسة شفهية
اثناء الجلسة الشفهية يف محكمة الهجرة تتاح لك الفرصة ليك توضح بنفسك
ملاذا يجب ان تبقى يف السويد .لكن ال تحسب الحسبان بانه بامكانك رسد قصتك
منذ البداية .كل االشياء املهمة ستكون املحكمة قد حصلت عليها يف االوراق التي
ُس لّ َم ت لها.
ممثلون عن مصلحة الهجرة يكونون ايضً ا متواجدون يف املحكمة .سيتكلمون عن
رأيهم بسبب عدم منحك ترصيح االقامة ،ويسألونك عن اشياء اليصدقونها .يكون
لك او لوكيلك امكانية توضيح ما غمض واعطاء الرأي فيام هو خطأ يف ق رار مصلحة
الهجرة .ان اردت التكلم مع املحكمة عن قضيتك فيجب ان تطلب من وكيلك
القانوين طلب جلسة شفهية.
والجلسة شفهية يف محكمة الهجرة يجب ان تتم ان انت طلبت ذلك ومل يكن هناك
من عائق ما او ان ذلك ليس رضوريا .ان انت حصلت عىل الرفض الن مصلحة الهجرة
شكت يف صدقيتك فلك الحق يف طلب جلسة شفهية .من جهة اخرى فقد يتم رفض
طلبك بجلسة شفهية ان مل يشك احدا يف صدقيتك ،او ان كانت املحكمة عىل اية حال
ال تفكر يف مناقشة صدقيتك .مبا معناه ان كان االمر متعل ًق ا فقط باالوضاع يف بلدك
فقد ترى املحكمة بانه ال داعي لوجودك .ان مل تطلب جلسة شفهية فمن املمكن ان
املحكمة تقرر بذلك عىل اية حال ،ان كان االمر يسهل عليهم البت يف الق رار .ان ارتأت
املحكمة بانه ليس من الرضوري حضورك تبت عندها بالقضية عىل ضؤ الوثائق التي
يكون وكيلك قد ارسلها .واملحكمة تبلغكم بانه لن يكون هناك من جلسة شفهية،
بحيث يكون بامكانكم تكملة الوثائق اذا احتاج االم ر.
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السرية
الوثائق املوجودة لدى مصلحة الهجرة عنك يجب التعامل معها برسية .هذا معناه
انه ال يُ س َم ح ألي كان ليس له الصالحية باالتطالع عليها .وكذلك االشخاص الذين ليس
لهم اي عالقة بالقضية ال يحق لهم التواجد عندما تناقش مصلحة الهجرة قضيتك.
بينام جلسات املحاكم تكون عادة مفتوحة للجميع ،واالحكام تُس لَّم لكل من اراد
ق راءتها .حتى وثائق عن اشخاص طلبوا اللجوء ممكن ان تصبح علنية ان مل تقرر
املحكمة شي ئً ا آخ را ً .لكن محاكم اللجوء ُم لزمة بالحذر يف تسليم معلومات تتعلق
بطالبي اللجوء .عىل املحاكم اعطاء معلومات عنك فقط ان كان واض ًح ا ان ذلك ال
يسبب رضرا لك او لشخص مق ّرب منك .فاملحاكم تجعل عادة الق رارات علنية ،لكنها
تحذف املعلومات التي قد تكشف النقاب عن هويتك او يف بعض االحيان البلد
اآلت منه .بامكانك انت او وكيلك القانوين طلب عقد جلسة مغلقة (مبا معناه انه ال
يسمح لشخص ال تعرفه الدخول واالستامع) وتعامل رسي مع الوثائق.

الطعن في قرارات سريعة
إذا حصلت عىل ق رار بالنقل بحسب اتفاقية دبلن أو عىل ق رار االبعاد بالتنفيذ
الفوري َ
فلك الحق يف الطعن .لكنه لديك ثالثة اسابيع للطعن منذ اليوم الذي
استلمت فيه الق رار .عندما تطعن فبامكانك طلب الحصول عىل وكيل قانوين عام
ان مل يكن لديك هذا .ليس من املعتاد املوافقة عىل الوكيل القانوين العام ،لكن ذلك
ممك ًن ا.
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ليس لديك الحق تلقائ يً ا بالبقاء يف السويد يف انتظار ق رار املحكمة .لكنك تستطيع
طلب "ايقاف التنفيذ او تعليق الق رار" ،مبا معناه ان النقل او االبعاد يتم توقيفه اىل
حني صدور ق رار جديد .وليس من املمكن ابعادك عن السويد قبل جواب املحكمة
عىل هذا الطلب .ان كان الق رار الذي تطعن فيه يتعلق بالنقل بحسب اتفاقية دبلن
فيتم ايقاف التنفيذ حتى ولو مل تكن انت من طلب ذلك .وتكون نتيجة ذلك ايضً ا ان

فرتة التقادم للق رار ت ُق َّدم اىل االمام ويبدأ حسابها مجد ًدا بعد الغاء ايقاف التنفيذ ،ان
انت حصلت عىل الرفض مجد ًدا.
ان انت طعنت يف ق رار يتعلق باتفاقية دبلن ،فدع يف حسابك ان ما يتم اختباره ليس
هو اسباب لجوئك وامنا اي بلد يف اوروبا سيتم اختبار طلبك.

إذا حصلت على الرفض
ق رار من محكمة الهجرة ممكن الطعن فيه اىل محكمة الهجرة العليا .لديك ثالثة
اسابيع للطعن منذ اليوم الذي يُ ب لَّغ فيه الق رار سواء يف الجلسة الشفهية او خط يً ا.

إذا حصلت على الموافقة
حتى مصلحة الهجرة بامكانها الطعن يف ق رار من محكمة الهجرة اىل محكمة الهجرة
العليا .هذا قد يحصل اذا كان الق رار يف حالتك سوف يؤثر عىل عدة قضايا اخرى ،و
مصلحة الهجرة تريد الحصول عىل توجيه من محكمة الهجرة العليا .ان مل تطعن
مصلحة الهجرة بالق رار يف خالل ثالثة اسابيع يكون عندها الق رار ثاب تً ا وبالتايل
ستحصل عىل ترصيح االقامة.
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املرجع الثالث:

محكمة
الهجرة العليا
ان حصلت عىل الرفض من محكمة هجرة فبامكانك الطعن
لدى محكمة الهجرة العليا .وهي موجودة يف محكمة االستئناف
االدارية يف استوكهومل.
بامكان مصلحة الهجرة ايضا الطعن يف ق رار محكمة الهجرة ،اذا انت حصلت عىل
ترصيح االقامة .اذا حصلت عىل موافقة من محكمة الهجرة فهذا الق رار اذا غري ثابت
إل الّ بعد مرور ثالثة اسابيع.

إذن باالستئناف
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عندما تطعن انت أو مصلحة الهجرة لدى محكمة الهجرة العليا تقرر املحكمة قبل
كل يشء ان كنت عىل االطالق ستحصل عىل املوافقة الختبار قضيتك .هذا يُ سمى
بإذن باالستئناف .عادة اثناء الوقت الذي تفك ر .فيه محكمة الهجرة العليا يف ذلك
ليس من املمكن طردك من السويد.

قليلة ج ًدا هي القضايا التي تعالج يف محكمة الهجرة العليا .الطعونات تخترب فقط
ان كان هناك اسبابا خاصة ،او ان محكمة الهجرة العليا ترى ان هناك حاجة توجيهية
فيام يتعلق بكيفية تفسري القانون .هذا معناه ان ق را ًرا يف القضية سوف يساعد
مصلحة الهجرة عىل تقييم حاالت مامثلة يف املستقبل .ان مل تتم املوافقة عىل منح
إذن باالستئناف فق رار محكمة الهجرة هو النافذ.
من املهم يف الطعن بق رار محكمة الهجرة هو ان تذكر اي ق رار تريد من املحكمة
ان تتخذه وملاذا .بامكان وكيلك القضايئ العام مساعدتك يف ذلك .مبا انه يتطلب اذن
باالستئناف يجب عليكم ايض اً ذكر اسباب طلبكم لذلك.
ال يكفي التوضيح ملاذا انتم ترون ان محكمة الهجرة قد قيمت اسباب لجوءك بشكل
خاطئ .فاملهم هو ان كانت مصلحة الهجرة ومحكمة الهجرة قد ارتكبوا خط أً مبدئ يً ا
يف معالجة قضيتك .كتاب الطعن يجب ان يصل اىل محكمة الهجرة يف خالل ثالثة
اسابيع من يوم حصولك عىل الرفض .وإل الّ فسوف يُ رفض الطعن.
قد تقرر محكمة الهجرة العليا باج راء جلسة شفهية ،اي انه يتم استدعائك اىل
املحكمة للتعبري عن رأيك شفهي اً .قد تحصل عىل جلسة شفهية اذا كان هذا ملصلحة
القضية ،لكن هذا يحصل عادة يف ما يسمى بقضايا االمن.

قضايا االمن

GODA RÅD 2019

65

قد يحصل ان جهاز االمن واملخاب رات الوطني السويدي يشك بان طالب لجوء
يشكل خط ًرا عىل " امن الدولة " .كاالشتباه به مث الً بانه قد يقوم باعامل ارهابية او
بالتجسس .ان ارتأى جهاز االمن بانه يجب طردك وابعادك بسبب شكوك من هذا
النوع يصبح لك يف هذه القضية خصمني هام مصلحة الهجرة وجهاز االمن .اذا قررت
مصلحة الهجرة بانه من الالزم طردك وابعادك بسبب شكوك من هذا النوع فالكلمة
االخرية تعود للحكومة ،ال ملحكمة الهجرة العليا .ان طالب جهاز االمن بطردك
بحسب قانون م راقبة االجانب الخاص فعندها يتم تطبيق هذا القانون عوضً ا عن
قانون االجانب.

ان انت طعنت بق رار من هذا النوع تسلم عندها مصلحة الهجرة القضية اىل
محكمة الهجرة العليا ،التي تجري جلسة شفهية .بعدها ترسل محكمة الهجرة
العليا مذكرة اىل الحكومة تبدي فيها رأيها ،والحكومة تصدر الق رار النهايئ .يف هذه
املذكرة تذكر محكمة الهجرة العليا اذا كانت تعترب بان هناك عائقا ما أمام تسفريك
اىل الخارج وان كان ذلك يشكل خط ًرا يعرضك لعقاب املوت او ان تتعرض للتعذيب
او معاملة اخرى قاسية ،غري انسانية او مهينة او معاقبة او عقاب جسدي .ان ارتأت
محكمة الهجرة العليا بان هناك خطورة من هذا النوع عندها يجب عىل الحكومة
االقتناع بذلك .يف هذه الحالة ال يجب طردك اوابعادك.

إن لم تغير المحكمة قرار اإلبعاد
ان ق را ًرا من محكمة الهجرة العليا غري ممكن الطعن فيه .سوا ًء حصلت عىل الرفض
يف قضيتك او بق رار عدم اختبار القضية.
عندما تقول محكمة الهجرة العليا ال فانت قد حصلت عىل الق رار النهايئ .االسباب
التي وضعتها مل تكفي للحصول عىل ترصيح االقامة يف السويد .يجب عليك االن
التفكري بجدية عام تريد فعله .هل ستحاول العودة بنفسك اىل الوطن؟ هل ستنتظر
ليك تنظم مصلحة الهجرة السفر؟ هل سيقبلك وطنك؟ هل سرتفض التعاون ،ليك ال
تتمكن مصلحة الهجرة من إبعادك؟ هل ستحاول الذهاب اىل بلد آخر؟ هل ستحاول
االختباء يف السويد؟
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 FARRال تستطيع اعطاءك اجوبة عىل هذه االسئلة الصعبة فقط النصيحة بانه
عليك التفكري بنفسك كليا بهذه الخيارات ،وانكم بحاجة للتحدث بهذه االمور
ضمن العائلة ،ان كنتم عدة اشخاص .يجب عليكم التفكري بجدية بنتائج كل من
هذه الخيارات لكل شخص منكم ،وحتى لالطفال .الفصول التالية تحتوي عىل
معلومات عملية عن كيفية جري االمور عندما يحصل االنسان عىل الق رار النهايئ
باالبعاد.

ان طرأت اسباب اً جديدة مل تخترب قبل حصولك عىل ق رار اإلبعاد فباستطاعتك التوجه
اىل مصلحة الهجرة واالستشهاد بوجود عوائق للتنفيذ .عوائق التنفيذ هي ظروف
تجعل من املستحيل تنفيذ ق رار الطرد او االبعاد.
ملعلومات اكرث عن عوائق التنفيذ انظر الصفحة .83

التقادم
بعد اربع سنوات من دخول ق رار االبعاد حيز التنفيذ (مبا معناه ان مفعول الق رار قد
بدأ وليس من املمكن الطعن فيه) يسقط الحكم مبيض املدة (التقادم) .عندها ليس
من املمكن تنفيذ حكم االبعاد .هذا ال يعني بانك بصورة اوتوماتيكية تحصل عىل
ترصيح اقامة يف السويد ،لكنه باستطاعتك تقديم طلب اللجوء من جديد وتكون
موجو ًدا عندها بصورة رشعية يف السويد اثناء اختبار طلبك.
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االبعاد
والتنفيذ
ان مصلحة الهجرة هي املسؤولة عن تحقيق خروج جميع الذين
حصلوا عىل رفض لطلبات لجوئهم من السويد.
محادثات العودة
عندما تحصل عىل ق رار باالبعاد تُستدعى الج راء محادثة مع املوظف املسؤول عن
معالجة طلبات اللجوء يف قسم االستقبال لدى مصلحة الهجرة .اثناء االجتامع تتم
مناقشة العودة اىل الوطن ،او اىل بلد آخر يستقبلك .مصلحة الهجرة تفضل بان
تغادر السويد من تلقاء نفسك.
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هناك منظامت طوعية تقوم بدعم العائدين .كالبحث عن منظامت تقدم لك الدعم
يف وطنك او التفتيش عن اقارب لك مث الً.
ان مل تغادر البلد طو ًع ا فسوف تقوم مصلحة الهجرة او الرشطة بتنفيذ االبعاد ،لكن
هذا ال يتم قبل ان يدخل الق رار حيذ التنفيذ ،مبا معناه ان الطعن يف الق رار يكون

عندها مستحي الً .غال بً ا يحصل الشخص عىل مهلة ملغادرة البالد طو ًع ا .طول هذه
املهلة يكون عاد ًة حوايل اربع اسابيع بعد ان يكون الق رار قد دخل حيز التنفيذ ،لكن
فقط اسبوعني للطلبات التي ت ُع تَ َب بكل وضوح ال اساس لها.
ان انت حصلت عىل ق رار بالتحويل بحسب اتفاقية دبلن او عىل ق رار مع االبعاد
بالتنفيذ الفوري فليس لك الحق يف البقاء يف السويد حتى بعد الق رار االول
اقرأ املزيد يف الفقرة املتعلقة باالج راءات الرسيعة عند وجود طلب من الواضح
ال اساس له يف الصفحة .48
ان شكت مصلحة الهجرة بانك سوف تختبئ ليك ال يُ ن َّف ذ ق رار االبعاد بحقك فقد
تصدر ق را ًرا بوضعك تحت امل راقبة او الحجز عليك .ان يتم وضعك تحت امل راقبة
معناه انك يجب ان تسجل نفسك لدى الرشطة بانتظام.
لقد حصل يف حاالت قليلة ان اشخاص اً صدر بحقهم ق را ًرا باالبعاد ان اعتقلوا من قبل
الرشطة مبارشة بعد موعد حديث العودة .ومن جهة اخرى فهذا شي ئً ا عاديً ا ان الذي
عتب غري راغب يف التعاون ،وهذا يسبب يف ان القضية تسلم اىل
اليحرض اىل املوعد يُ َ
الرشطة.
ان مل تحرض عندما تستدعيك مصلحة الهجرة ،او ان غريت عنوانك من غري ان تخرب
مصلحة الهجرة او بشكل آخر ال تتعاون فستقوم مصلحة الهجرة عندها بتسليم
مهام تنفيذ االبعاد اىل الرشطة .نفس اليشء يحصل ان انت مثال هددت بايذاء نفسك
او االخرين.
ان انت ال تسكن مع اطفال لك فقد تخرس الحق يف السكن والنقدية اليومية مبارشة
بعد ق رار االبعاد.
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اقرأ املزيد عن حقوقك بعد ق رار االبعاد يف الصفحة .141
اقرأ املزيد عن االعانة عند العودة من خالل البحث عن "اعادة الرتسيخ"
عىل صفحة مصلحة الهجرة االلكرتونية:
www.migrationsverket.se

س لمت قضيتك الى الشرطة
اذا ُ
ملصلحة الهجرة فقط امكانية طلب مساعدة الرشطة يف احضارك مث الً ،او انها تسلم
قضيتك كليا اىل الرشطة .ان سلمت قضيتك اىل الرشطة فقد تصبح عندها ايضً ا
مطلوبً ا .فيكون من مهام الرشطة البحث عنك الجبارك عىل ترك البلد .يف هذه الحالة
فان الرشطة هي التي تهتم بجميع االمور؛ موظفوا مصلحة الهجرة ال يعود لهم اي
عالقة يف قضيتك .غري ان مصلحة الهجرة هي التي ما زالت تقرر فيام اذا طرأ شي ئً ا
يعيق التنفيذ .وباستطاعة الرشطة ايضً ا اعادة القضية اىل مصلحة الهجرة ،مثال ان
انت اردت التعاون للعودة الطوعية.
راجع صفحة  83للحصول عىل معلومات اكرث عن عوائق التنفيذ.
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كيف تبحث الشرطة عن
االشخاص الباقين في
السويد بدون اقامة؟

2017
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للرشطة الحق يف م راقبة وثائق
اثبات الشخصية ان كان لديهم
سبب باالعتقاد بانك يف السويد
بدون ترصيح .هم يسألون عادة
عن بطاقات الهوية يف قضايا
روتينية اخرى ،عند م راقبة السري
مث الً او عند تفتيش املطاعم.
بامكانهم ايضً ا اخذ بصامت
االصابع .خطورة الوقوع بني ايديهم
كبرية اذا ما خالف املرء قانونا
ما ،مثال اذا ما استعمل االنسان
وسائل النقل العامة بدون بطاقة
صالحة .اذا تم القبض عليك بدون
اوراق صالحة فبامكان الرشطة
وضعك تحت امل راقبة او وضعك يف
قسم الحجز او موقف للذين عىل
ذمة التحقيق يف انتظار االبعاد.
ومصلحة الهجرة موجبة بتبليغ
الرشطة ان وصل اىل علمها مكان
وجودك .ليس من حق السلطات
االخرى وكمبادرة خاصة تبليغ
الرشطة ،لكن للرشطة الحق يف
االستعالم عن االشخاص الذين
يتلقون الدعم لدى الخدمات
االجتامعية مث الً.

ما هي مدة صالحية
قرار االبعاد؟

ق رار محكمة الهجرة باالبعاد
ينتهي مفعوله بعد اربع سنوات.
حس ب الوقت من تاريخ رسيان
يُ َ
مفعول الق رار اي مبا معناه انه مل
يعد من املستطاع الطعن فيه.

هل استطيع العودة بعد
االبعاد غير الفوري؟

اذا تركت السويد وعدت ثاني ًة يف
خالل اربع سنني ليك تطلب اللجوء
يتم معالجة طلبك بحسب قواعد
عوائق التنفيذ وليس كقضية
اساسية جديدة .انت ال تستطيع
مبعنى آخر الدخول يف االج راء "من
البداية" .ق رار االبعاد القديم ما زال
ساري املفعول واذا ارتأت مصلحة
الهجرة بانه ليس لديك اسبابا
جديدة فقد يُ نفذ الق رار من جديد.

منع العودة
ان تم رفض طلبك باللجوء ومل ترتك السويد اختياري اً بخالل املهلة املحددة يف الق رار
فانت قد تحصل عىل ق رار مبنع العودة مبا معناه انك ال تستطيع الدخول مجددا ً اىل
منطقة الشنجن خالل مدة زمنية معينة .منع العودة قد ينحرص ليك يشمل السويد
فقط .ومنطقة الشنجن تتكون من دول االتحاد االورويب ما عدا بلغاريا ،كرواتيا،
رومانيا ،ايرلندا وبريطانيا العظمى .لكنها تشمل ايضً ا الرنوج ،ايسالندا وسوي رسا.
جواز سفر وتأشرية دخول من هذه البالد تكون صالحة يف جميع منطقة الشنجن.
ومنع العودة ،الذي سببه فقط انك مل تغادر البالد يف وقت محدد يكون صال ًح ا ملدة
سنة .ان اعتقدت مصلحة الهجرة بانك لن تغادر السويد اختياريًّ ا ففي ذلك الحني
قد تحصل عىل ق رار مبنع العودة اىل منطقة الشنجن يف نفس وقت اصدار الق رار
بحيث يرسي مفعوله ملدة سنتني او اكرث ،واحيانًا ملدة خمس سنوات .هذا قد يحصل
مث الً ان انت كنت يف السابق مختب أً او انك قلت بانك لن تغادر السويد او مل تتعاون
مع مصلحة الهجرة يف الكشف عن هويتك او انك قد قدمت معلومات مزيفة او مل
تفصح عن بعض املعلومات او انك قد ارتكبت جر ًم ا .ان انت حصلت عىل ق رار مبنع
العودة فانك قد تخرس الوقت الذي كان بامكانك كسبه ان انت اردت مغادرة السويد
بصورة اختيارية مبا معناه انه يجب عليك االن املغادرة بشكل فوري.
و منع العودة معناه انك ستكون موجودا عىل الئحة الحواجز لبالد الشنجن بحيث
متنعك هذه من الدخول بتأشرية اىل منطقة الشنجن أو اىل السويد .من املمكن الغاء
ق رار منع العودة ان كان هناك اسبابا قوية لذلك ،مثال ان كان لديك الحق يف جمع
الشمل العائيل.
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عتب ال اساس له بشكل واضح فالقاعدة الرئيسية هي انك ال
ان كان طلب لجوئك يُ َ
تحصل عىل اية مهلة للعودة الخيارية وتحصل ايضً ا عىل ق رار مبنع العودة مبارشة
يف الق رار حتى ولو انت تعاونت .هذا الق رار يرسي مفعوله عادة ملدة سنتني .لكن
مصلحة الهجرة ال تصدر ق را ًرا مبنع العودة ان كان هناك اسبابً ا خاصة ،مث الً ان كان
لديك عائلة او ترصيح يف بلد ما من بالد الشنجن .ان انت تعاونت وان كان ق رار منع
العودة ليس له عالقة بيشء قد فعلته ،فمن املمكن ايضً ا رفع الحظر ان انت مث الً
تقدمت بطلب ترصيح عمل.

عندما تنتهي مدة تصريح االقامة المؤقت
ان كان لديك ترصيح اقامة مؤقت بسبب الحاجة للحامية او بسبب ظروف الفاقة
االستثنائية او انك كطفل ليس هناك من يستقبلك يف بلدك االم ،او بسبب انك
تدرس يف املرحلة الثانوية ،فبامكانك تقديم طلب متديد الترصيح .يجب عليك تقديم
الطلب قبل انتهاء مدة ترصيح االقامة االول فتحتفظ عندها بحقوقك االجتامعية،
مثال نقدية الطفل او اي دعم آخ ر ،اثناء انتظارك لق رار جديد.
عندما تقدم طلب التمديد بامكانك ايضً ا طرح اسبابً ا جديدة .قد تكون مث الً انه ان
انت بقيت هنا لعدم وجود من يستقبلك يف بلدك االم فعندها يكون لديك اسبابا
للحامية ،أو ان كنت قد حصلت عىل االقامة كشخص بحاجة للحامية الفرعية عوضً ا
عن اعتبارك الج ئً ا .ومن ال يستطيع الحصول عىل ترصيح لنفس االسباب السابقة
فمن املمكن الحصول عىل ذلك بسبب الدراسة الثانوية.
من املمكن الحصول عىل ترصيح اقامة دائم عند انتهاء ترصيح اقامة مؤقت بحسب
قانون التقيد ،برشط ان يكون الشخص باستطاعته اعالة نفسه بواسطة وظيفة او
رشكة خاصة .والوظيفة يجب التبليغ عنها ملصلحة الهجرة ويجب ان تكون متوفية
الرشوط لالتفاقية الجامعية فيام يتعلق مبجال العمل .يجب ان تكون الوظيفة ثابتة
او عىل االقل صالحة ملدة سنتني ،وال يجب ان تكون مدعومة من قبل الدولة .الشباب
تحت سن الـ  25يجب ان يكونوا قد تخرجوا من الثانوية او ما شابه ليك يكون
ممك ًن ا لهم الحصول عىل ترصيح اقامة دائم بسبب الوظيفة.
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اذا كان لديك ترصيح اقامة مؤقت بسبب انك اتيت اىل السويد ليك تتزوج ،فان
ترصيح االقامة يحول اىل الدائم عادة اذا ما زالت العالقة دامئة بعد سنتني .يجب
عليك تقديم طلب التمديد بنفسك .لكن ان انت قد انتقلت اىل السويد كقريب
لشخص حصل عىل ترصيح اقامة مؤقت بحسب القانون املؤقت ،فانت ال تستطيع
الحصول عىل ترصيح اطول مم لدى هذا الشخص.
ان كان لديك ترصيح اقامة من اجل الدراسة الثانوية فانت تستطيع االحتفاظ بهذا
الترصيح ان مل تكن بعد قد حصلت عىل الشهادة او ان مل تكمل سن  .25ويجب

عليك ان تثبت كل سنة بانك قد درست بشكل فعال .ان كنت قد حصلت عىل
ترصيح االقامة االول بحسب "قانون الدراسة الثانوية الجديد" (انظر الصفحة )93
يجب عندها ان يكون قد تم قبولك يف الدراسة وان يكون لديك مخططا دراس يً ا.
تستطيع الحصول عىل ترصيح اقامة ممدد من اجل التمهيد اللغوي مرة واحدة
فقط ال اك رث.
ان كنت تدرس يف برنامج وطني او يف دراسة مهنية فقد تحصل عىل التمديد لغاية
الحصول عىل الشهادة ت ُضاف اليها ستة اشه ر .بعد حصولك عىل الشهادة فانت
بحاجة اىل ايجاد عمل ان كنت ال تستطيع الحصول عىل ترصيح السباب الحامية او
ظروف الفاقة.
اذا كان لديك ق رارا باالبعاد قد بدأ مفعوله (اي دخل حيز التنفيذ) وبعدها
حصلت عىل ترصيح اقامة مؤقت بسبب ان ق رار االبعاد مل يكن من املستطاع
تنفيذه ،فهناك قواعد خاصة يجري مفعولها .فق رار االبعاد يبقى موجو ًدا عند
انتهاء ترصيح االقامة املؤقت .ال تستطيع طلب اللجوء من جديد النك قد حصلت
ساب ًق ا عىل رفض نهايئ .يف هذه الحالة بامكانك فقط تجديد االقامة اذا استطعت
ان تثبت بانه ما زال هناك عائق للتنفيذ او ان هناك ظروفا (اسبابا) جديدة
تشكل عائقا امام تنفيذ االبعاد
اقرأ املزيد عن عوائق التنفيذ يف الصفحة  83و عن "قانون الدراسة الثانوية
الجديد" يف الصفحة  93
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الحجز

قسم مصلحة الهجرة املقفل يُ سمى بقسم الحجز .مصلحة
الهجرة هي التي تقرر بان كان شخصا ما سيتم الحجز عليه
ام ال .اما اذا كانت القضية قد سلمت للرشطة فان الرشطة هي
التي تقرر.
اسباب الحجز
بحسب قانون االجانب فباالمكان الحجز عىل طالب اللجوء السباب عدة.

في نفس الوقت الذي تدخل فيها الى السويد او تقدم
طلب اللجوء فباالمكان وضعك في الحجز ...
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● ●اذا كانت هويتك مجهولة او ال تريد التعاون يف التحقيق.
ان تكن هويتك مجهولة معناه انك ال تستطيع اثبات من انت ليك تصدق
مصلحة الهجرة اقوالك .بالرغم من ذلك ان كان يف املستطاع تقييم اسبابك
للجوء ،فال يجري الحجز عليك فقط الن هويتك مجهولة.

الحقا اثناء اج راءات اللجوء من الممكن الحجز عليك ...

● ●ان مل تتعاون يف التحقيق ،ليك يتم البت يف طلبك لترصيح االقامة.

● ●ان كان إبعادك سوف يتم تنفيذه ومصلحة الهجرة ترى بان هناك سبب
لالعتقاد بانك سوف تختفي عن االنظار او ترتكب جرمية يف السويد.

● ●ان كان محتمال انك ستحصل عىل ق رار رسيع (اإلبعاد الفوري يف خالل ثالثة
اشهر) .عندها يتم حجزك قبل اتخاذ الق رار.
الالجئني الذين يتم الحجز عليهم عددهم قليل نسب يً ا .من الصعب التكهن من
سوف يتم الحجز عليه .ما الذي يجعل مصلحة الهجرة او الرشطة تظن بانك سوف
تختفي عن االنظار يختلف .من االسباب العادية هي انك يف السابق عشت مختبئا،
او انك قلت بانك ال تريد التعاون يف تنفيذ عملية اإلبعاد ،او انك ال تأيت اىل املقابالت
التي استدعيت اليها.
ق رار مصلحة الهجرة او الرشطة بالحجز عليك ممكن الطعن فيه اىل محكمة الهجرة.
عندها يبت ٍ
قاض يف االمر ما اذا كانت اسباب الحجز عليك كافية ام ال.

فترة الحجز والمساعدة القانونية
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ليس من املمكن الحجز عليك اكرث من شهرين ان كان هناك ق رارا ً باإلبعاد بحقك
هذا ان مل يكن هناك اسباب قوية داعية لذلك .بعد شهرين يجب اعادة النظر يف ق رار
الحج ز .عندها يتم استدعاءك انت ووكيلك القانوين اىل مقابلة مع مصلحة الهجرة.
ان كانت قضيتك قد سلمت اىل الرشطة فتتم املقابلة مع الرشطة .بعد هذه الجلسة
تقرر مصلحة الهجرة او الرشطة ما اذا كان هناك اسباب قوية البقائك يف الحجز
ملدة شهرين اضافيني .عند انقضاء مدة هذين الشهرين يجب اعادة النظر يف الق رار
من جديد .لكنه ال يتم تجديد هذه املدة بشهرين اضافيني اىل اجل غري محدد ،الن
القانون مينع الحجز بغرض االبعاد الكرث من  12شه ًرا .حتى ق رار االبقاء يف الحجز
ممكن الطعن فيه اىل محكمة الهجرة.

ان كنت قد وضعت يف الحجز ومل تكن قد حصلت عىل ق رار باإلبعاد فمدة حجزك ال
تكون اطول من اسبوعني .ان ارتأت السلطات بان هناك اسبابا قوية لبقائك يف الحجز
فهذا الق رار يُ عاد النظر فيه بشكل متواصل كل اسبوعني .هذا النوع من الحجز
ليست الغاية منه ان يدوم طوي الً .لكن ليس هناك من حد اعىل بعدد م رات التجديد
من املمكن الحجز عليك ايضا يف نفس املناسبة التي ترتك فيها طلب اللجوء ليك
تثبت هويتك .حجز من هذا النوع يستمر فقط ملدة  48ساعة غري قابلة للتمديد.
لكن هذا ال مينع ان يتم الحجز عليك بعد ذلك لسبب آخ ر.
وكيل قانوني عام

ان وضعت يف قسم الحجز فسوف تحصل عىل وكيل قانوين عام بعد ثالثة ايام.
باستطاعة وكيلك الطعن يف ق رار الحجز قبل مرور شهرين .قد يتم االمر بان يطلب
وكيلك وضعك تحت امل راقبة عوضا عن ذلك (مبا معناه ان تسجل نفسك لدى
السلطات من وقت آلخر) او اطالق رساحك كليا .ليس من الحاجة ان يكون الوكيل
القانوين العام الذي يساعدك يف الحجز هو نفسه الذي يساعدك يف طلب ترصيح
االقامة.
زيارة السفارات ووثائق السفر

من االسباب العادية التي تجربك عىل البقاء يف الحجز ملدة طويلة هو صعوبة تدبري
وثائق للسف ر .فالرشطة يف هذه الحالة تستطيع الطلب منك ان ت رافقهم اىل سفارة
وطنك .باستطاعتك رفض م رافقتهم فليس من املعتاد ان تستعمل الرشطة العنف،
لكن لهم الحق يف فعل ذلك استنا ًدا عىل القانون.
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باستطاعتك ايضا رفض التعاون بطريقة اخرى ،مثال بان ترفض التوقيع عىل طلب
وثيقة السف ر .لكن هذا قد يُ ستعمل ضدك عندما يحني موعد التفاوض فيام اذا كنت
ستبقى يف الحجز ام ال.

طلبك للحصول على االقامة
ان كان طلبك لترصيح االقامة او اللجوء مل يُ بت فيه بعد فمعالجته تستمر اثناء
وجودك يف قسم الحج ز .بامكانك ايضً ا التقدم يف طلب ترصيح االقامة او اللجوء ان مل
تكن قد فعلت ذلك .ومبا انك مسلوب الحرية فقضيتك يكون لها اولوية.
ان انت حصلت عىل وكيل قانوين عام خصيصا لقضية الحجز فال تكون من مهامه
مساعدتك يف قضية طلب ترصيح االقامة .لك الحق دامئ اً يف الكتابة اىل املحكمة او
اىل مصلحة الهجرة بلغتك وتقديم اسباب اً جديدة عن ملاذا انت بحاجة اىل حامية يف
السويد .ان كانت لديك االمكانية فباستطاعتك توكيل محام او رجل قانون خاص .ال
مانع باستشارة املنظامت الطوعية التي تزور اقسام الحج ز.

حقوقك في قسم الحجز
يُ ذكر يف قانون االجانب بانك ان كنت محجوزًا يجب ان ُتعا َم ل بطريقة انسانية
وان ك رامتك تكون محفوظة .سيكون لديك ايض اً امكانية مامرثة نشاطات
وتسليات (العاب ،تلفاز وغري ذلك) .سيكون ايضا يف استطاعتك التمرين يف الهواء
الطلق.
لك الحق يف الحصول عىل الرعاية الطبية والصحية اثناء وجودك يف الحج ز .هذا
سا ٍر ايضا اذا كنت يف حاجة اىل عالج يف املستشفى .اذا ُرفض طلبك لعالج تعتقد انك
بحاجة اليه فام عليك سوى االستم رار يف املطالبة بحقك .الكحول واشياء اخرى قد
تؤذيك او تؤذي االخرين ممنوع ادخالها اىل قسم الحج ز.
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لك الحق يف استقبال الزوار وبطرق اخرى ان تكون عىل اتصال باشخاص خارج قسم
الحج ز .رشط ان ال يعيق ذلك نشاطات قسم الحج ز .من املعتاد ان يتم تحديد
عتب رضوري اً من اجل
موعد الزيارات مسبقا .ممكن م راقبة الزيارات ،ان كان ذلك يُ َ
االمن .من املعتاد ان موظفو قسم الحجز يطلبون من الزوار تسجيل اسامءهم عىل

الئحة .لكن هذه املعلومات ال تُحفظ .ليس من حق املوظفني تفتيش الزوار ،لكنهم
باستطاعتهم تفتيشك بعد انتهاء الزيارة.
و االمر يختلف ان كان زائرك هو وكيلك القضايئ العام او محاميك عندها ممكن
م راقبة اللقاء فقط ان كان الوكيل القضايئ هو الذي كان قد طلب ذلك.

السجن االحتياطي
ان اع تُ ِب االمر رضوريا من اجل النظام واالمن ،او انك ت ُعترب خط ريا عىل نفسك
واآلخرين فقد تقرر مصلحة الهجرة بعزلك عن بقية املحتجزين .هذا معناه انه يتم
وضعك يف سجن احتياطي عادي .السجن االحتياطي هو عبارة عن قسم حجز تقوم
الرشطة بادارته ،وهناك يتواجد اشخاص ارتكبوا ج رائم .الح راسة هناك تكون أكرث
شدة.
ق رار وضعك يف السجن االحتياطي يجب اعادة النظر فيه كل ثالثة ايام .ال يجوز
وضعك يف السجن االحتياطي ان كنت تحت سن الثامنة ع رش.
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الوضع تحت المراقبة
بدال من ق رار احتجازك فان مصلحة الهجرة او الرشطة قد تقرر بوضعك تحت
امل راقبة .هذا معناه انك يجب ان تسجل نفسك يف مركز الرشطة او لدى مصلحة
الهجرة بانتظام ،مثال مرتني يف االسبوع .حتى االطفال ممكن وضعهم تحت امل راقبة.
ق رار الوضع تحت امل راقبة يجب اعادة النظر فيه عىل االكرث كل ستة اشه ر.

الحجز على االطفال
نادرا ما يوضع االطفال يف الحج ز .لكن القانون يسمح بذلك ،اذا فُ ِع َل ذلك من اجل
تنفيذ عملية االبعاد.
لكن هذا يتطلب فشل محاوالت سابقة لتسفري الطفل ،بالرغم من ان الطفل قد
وضع تحت امل راقبة .وبالتايل فان القانون يسمح بذلك ان كان هناك ق رارا بإبعاد
الطفل مع التنفيذ الفوري ،او ان هناك احتامال بان ق رارا من هذا النوع سيتخذ،
عندها من املمكن وضع الطفل يف الحجز رشيطة ان كان هناك:
● ●خطورة واضحة بان الطفل سوف يختفي عن االنظار ليك ال يتم تسفريه
خارج السويد ،و ...
● ●  ...ليس كافيا وضع الطفل تحت امل راقبة.
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ال يجب فصل الطفل عن اولياء امره (اغلب االحيان االبوين) من خالل وضع الطفل
او اولياء االمر يف الحج ز .طفل آت لوحده (طفل اىت اىل السويد بدون اولياء امره)
ممكن وضعه يف الحجز فقط ان كان هناك اسبابا قوية.

ال يجب ابقاء الطفل يف الحجز اكرث من  72ساعة ،لكن ان كان هناك "اسبابا قوية"

فمن املمكن ابقاء الطفل ملدة  72ساعة اخرتني .وهذا معناه انه ليس من املمكن
ابقاء االطفال يف قسم الحجز اكرث من ستة ايام .يسمح القانون للرشطة بالقبض عىل
االجانب ليك يتم تنفيذ ق رار االبعاد بحقهم .هذا معناه انه يتم القبض واالحتجاز
ونقل االشخاص ليك يتم التنفيذ ،من غري ان يتم تعريف هذا اليش بالوضع يف الحج ز.
هذا يتعلق ايضً ا باالطفال .ومدة القبض ممكن ان تستمر لفرتة اقصاها  24ساعة ،او
 24ساعة اضافية ان كان هناك اسبابا خاصة لذلك.
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عوائ ق التنفيذ
– اختبار اسباب جديدة
االستشهاد بعوائق التنفيذ معناه انك تخرب مصلحة الهجرة بانه
من غري املمكن تنفيذ ق رار اإلبعاد (تسفريك من السويد) ،وملاذا.
عىل مصلحة الهجرة يف الواقع اختبار عوائق كهذه من تلقاء
نفسها ،ان هي سمعت بها .لكن من املعتاد ان الذي حصل عىل
الرفض ان يقول ذلك.
ان كان هناك عوائق للتنفيذ فقد يتم تأجيل إبعادك او انك قد تحصل عىل ق رار
جديد مينحك ترصيح االقامة .هناك نوعني من عوائق التنفيذ،
● ●العائق االول هو من النوع العميل او سببه مرضً ا او ظروف اً انسانية اخرى،
● ●والعائق الثاين يجعلك بحاجة اىل الحامية.
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فمصلحة الهجرة قد تصدر ق را ًرا بكال النوعني من العوائق .اذا كان العائق سببه
الحاجة اىل الحامية فهناك امكانية الطعن يف ق رار مصلحة الهجرة اىل محكمة الهجرة.
ق رار عوائق التنفيذ الذي قد تصدره مصلحة الهجرة بدون اعادة النظر يف القضية
يُ سمى غال بً ا " "12:18عن الفقرة املتعلقة بعوائق التنفيذ يف قانون االجانب .يف هذه
االحوال يتم فقط تقييم االسباب الجديدة.

ق رار اعادة النظر يف القضية بسبب وجود اسباب حامية جديدة يُ سمى ""12:19

عن الفقرة املتعلقة باختبار جديد .اختبار جديد يتم فقط ان انت (او ممثلك او
محاميك) هو من اشار اىل عوائق التنفيذ.
ليس لك الحق يف الحصول عىل مساعدة من الوكيل القضايئ العام لالستشهاد بعوائق
التنفيذ .لكن ان انت قدمت طل بً ا الختبار عوائق التنفيذ بسبب الحاجة اىل الحامية
( او الطعن يف ق رار من هذا النوع) فباستطاعتك يف نفس الوقت طلب وقف التنفيذ
والحصول عىل وكيل قضايئ عام .ان انت حصلت عىل اختبار جديد فقد تحصل عىل
وكيل قضايئ عام.
االطفال وعوائق التنفيذ

عندما يتعلق طلب ايقاف التنفيذ بطفل ما فليس من الرضوري ان يكون االمر
بنفس الجدية كام هو للكبار .عوائق التنفيذ لالطفال قد تكون بحسب مسودة
قانون االجانب تتعلق بانه ال ميكن االعتناء بالطفل يف وطنه بطريقة الئقة .سبب
ذلك قد يكون ان حاضن الطفل قد توىف ،او انه من غري املمكن الجزم مبكان وجود
الوالدين .فوض ًع ا صحي اً خط ًريا وظروف فاقة اخرى قد تشكل وزنا اكرب للصغار عام
هو عليه للكبار.

عوائق تنفيذ طبية وعملية
سبب لالفت راض بان بلد االستقبال لن يستقبلك.
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ان كان البلد الذي تريد السويد إبعادك اليه يرفض استقبالك فهذا عائق تنفيذ عميل.
لكن ال يجب ان يكون ذلك سببه انك " ترفض التعاون" .هذا ما تتهم به ان انت رفضت
الذهاب اىل سفارة وطنك من اجل الحصول عىل وثائق للسفر ،او انك ال تجهد نفسك مبا
فيه الكفاية للحصول عىل وثائق اثبات الشخصية.

عوائق طبية او سبب خاص آخر بحيث انه ال ينبغي تنفيذ الق رار.
العائق الطبي هنا ليس معناه انه كيف ستكون حالتك الصحية عند وصولك اىل وطنك،
وامنا ان كنت مريض جداً بحيث انك ال تستطيع تحمل السفر بالطائرة.
قد يوجد ايضا عوائق انسانية ،كأن يكون طفلك مريضا جداً وال يستطيع الحصول عىل
العالج الالزم يف الوطن.
قد يكون االمر كذلك انك حصلت عىل ارتباط بالسويد مل يكن موجودًا يف السابق عند
حصولك عىل ق رار اإلبعاد .ان كنت قد ك ّونت عائلة وما زلت طالب لجوء فقد يكون لك
الحق عندها بالبقاء يف السويد .عاد ًة يجب ان ُي قدم الطلب السباب كهذه من الخارج.
لكن ان كان هناك اطفاالً قد يتأذون ان انتم قد انفصلتم فقد تأخذ مصلحة الهجرة بعني
االعتبار ما هو االنسب ملصلحة الطفل فتدعك تبقى يف السويد لتقديم الطلب.

عوائق تنفيذ بسبب حاجات جديدة
للحماية
ظروف جديدة من المكن ان تعطيك تصريح االقامة
كالجئ أو كشخص بحاجة للحماية.
اسباب حامية جديدة قد تكون مث الً ان االوضاع يف بلدك قد تغريت ملا هو االسؤا بحيث
انها اصبحت تشكل خط را اكرب عليك.
قد تكون االمور ايضً ا ان السلطات قد فتحت عيونها عليك واصبحت مهتمة بك اكرث  ،او
انه مث الً قد وصل اىل علمك بانك مطلوب للعدالة او قد تم الحكم عليك يف بلدك.
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ان كانت ظروفك الشخصية قد تغريت فقد يُ شكل ذلك عائ ًق ا للتنفيذ .مث الً ان انت امرأة
ِ
واصبحت منفصلة او انك آتيت من بلد ليس من املمكن ابعاد النساء اليه بدون شبكة
اجتامعية رجالية.
ُختب ساب ًق ا ومل يكن يف استطاعتك طرحها سابق اً .حتى اسبابً ا
يجب ان تكون اسبابا مل ت َ
طبية خطرية جدًا او اسبابً ا اخرى ،من املرجح انها قد تسبب يف معاملة مهينة او غري
انسانية ان تم طردك ،قد تعترب كعوائق تنفيذ.

بغض النظر عن نوع عوائق التنفيذ التي تريد من السلطات اختبارها فمن الصعب
ان تجعلهم يعرتفون بها .الظروف التي ذكرتها ساب ًق ا او التي كان من املمكن ذكرها
ال تكفي عاد ًة حتى ولو كان هناك اثباتات جديدة .ففحوى الفقرتني يتعلق بظروف
جديدة تجعل من غري املمكن تنفيذ الق رار.
مبا ان االسباب الطبية او العملية والحاجات الجديدة للحامية تُعالج بطرق مختلفة
املستحس ن التفكري جي ًدا عن اي نوع من االسباب
من قبل السلطات قد يكون من
َ
لديك او العوائق لديك.

اختبار مصلحة الهجرة لعوائق
التنفيذ )(12:18
يجب عىل مصلحة الهجرة مببادرة ذاتية اختبار ما اذا كان هناك عوائق للتنفيذ،
اي كان باستطاعته اعالم
اذا وصل لعلمها بانه من غري املمكن تنفيذ ق رار اإلبعادٌ .
مصلحة الهجرة بالعوائق .فباستطاعة الرشطة مثال االعالم بان اإلبعاد ال ميكن
شخص ا ما هو مريض بشكل انه ال
تنفيذه اىل بلد معني او ان طبي بً ا يُ ع لِ م بان
ً
يستطيع الط ريان .من املمكن ان يكون الويص او موظف قسم االستقبال هو الذي
ذكر بان هناك مشكلة بتنفيذ الق رار .انت بنفسك او وكيلك او املحامي بامكانكم
طب ًع ا إعالم مصلحة الهجرة بان هناك اسبابً ا تجعل اإلبعاد غري قاب الً للتنفيذ .لكنه
ناد ًرا ما تقبل مصلحة الهجرة بوجود عوائق للتنفيذ .حتى ولو ان الرشطة بلغت
بان البلد االم يرفض االستقبال ،فهذا من النادر ان يكفي ليك تقوم مصلحة الهجرة
بايقاف االبعاد.
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فيام يتعلق بالعوائق الطبية والعملية فان مصلحة الهجرة هي وحدها فقط التي
بامكانها اتخاذ الق رار ،والق رار غري قابل للطعن .نفس اليشء فيام يتعلق بعوائق
لسبب الحاجة للحامية ،ان كان ذلك مل تنوه به بنفسك او ان يقوم محاميك بذلك
بحسب الفقرة 12:19

اختبار جديد للحاجة الى الحماية )(12:19
فيام يتعلق بعوائق بسبب ظروف جديدة تجعلك بحاجة للحامية ،فان مصلحة
الهجرة هي ايضا التي تصدر الق رار االول .هناك ثالثة اجوبة من املمكن ان تحصل
عليها:

جواب بالرفض.
تقول مصلحة الهجرة بان هذا ليس بظرف جديد ذو عالقة بالحاجة للحامية .هذا هو
الجواب االكرث اعتيادا!

جواب بالقبول.
توافقك مصلحة الهجرة عىل انه لديك اسبابً ا جديدة تجعلك بحاجة للحامية .عندها
تحصل عىل ق رار بترصيح االقامة ،بحسب الفقرة .12:18

 .3جواب باختبار جديد.
توافق مصلحة الهجرة بان االسباب التي طرحتها تتعلق بالحاجة للحامية ،لكنها ال
تستطيع القول مبارشة بان هذا كاف ًي ا للحصول عىل ترصيح االقامة .عندها تُعرض قضيتك
بكاملها الختبار جديد ،بحسب الفقرة .12:19

باختصار
تبي بانه لديك اسبابً ا جديد ًة مل
للحصول عىل اختبار جديد لطلب اللجوء يجب ان ّ
يتم اختبارها ساب ًق ا تجعلك بحاجة للحامية يف السويد.
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فاذًا ان انت اردت ان يكون هناك اختبا ًرا جدي ًدا لكامل قضيتك فال يفيد ان انت قد
ذكرت عوائق تنفيذ طبية او عملية ،حتى ولو كان لديك اسباب اً كهذه .عوائق من هذا
النوع ال تعطي يف الواقع اي اختبا ًرا جديدا ً.

اثباتات
ان انت استشهدت بعوائق تنفيذ طبية عليك بتسليم شهادة طبية تظهر خطورة
السفر (مث الً املوت او خطر فظيع عىل صحتك) .فقط ملفات املريض ال تكفي
لوحدها .الشهادة يجب ان تتبع ارشادات ادارة الخدمات االجتامعية لكتابة
الشهادات.
ارشادات ادارة الخدمات االجتامعية تجدها هنا:
www.Socialstyrelsen.Se/sosfs/2005-29

هنا تجد دليل الشهادات الطبية فيام يتعلق بقضايا اللجوء:
www.farr.se/att-soeka-asyl/vard-och-lakarintyg/1079-intygi-asylarenden

عندما يتعلق االمر بعوائق تنفيذ بسبب الحاجة للحامية فيجب عليك ان تذكر ملاذا
وكيف يختلف هذا عن االسباب السابقة التي ذكرتها .يجب عليك ايضا ان ترشح ملاذا
انت مل تستطع يف السابق ذكر هذه الظروف الجديدة .قد يكون هناك عذرا صالحا،
مث الً ان االحداث قد حصلت حدي ثًا .يف بعض االحيان قد يكون ذلك عذ ًرا صال ًح ا ان
يكون املرء قد كبت او مل يكن يف استطاعته التكلم يف بعض االمور بسبب حالته
النفسانية.
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اذا حصلت على اختبار جديد
اذا قُ ب َِل طلبك باختبار عوائق التنفيذ ،لكن مصلحة الهجرة مل توافقك مبارشة بان
العائق ٍ
كاف إليقاف اإلبعاد ،عندها يتم طرح قضية لجوئك من جديد .يف هذه
ُختب جميع ظروف قضيتك من جديد ،ليس فقط الظروف الجديدة .فيصبح
الحالة ت َ
االمر تقري بً ا وكأن جميع اج راءات اللجوء قد بدأت منذ البداية ،لكن اسبا ب محض
انسانية ال ت ُأخذ بعني االعتبار.
ق رار اإلبعاد يوقف الجل غري مسمى (أي تحصل عىل أمر بوقف التنفيذ) وان احتاج
االمر ستحصل ايضا عىل وكيل قضايئ عام .ستكون عندها لديك امكانية طرح جميع
املعلومات عام قد تخاطر به ،الوضع ال راهن يف الوطن ووضعك يف السويد .بعد وقت
تصدر مصلحة الهجرة ق رارا ً قد يكون ايجابيا او سلبيا .الق رار السلبي ممكن الطعن
فيه متاما كطلب اللجوء الجديد ،وعندها تعود القضية مجد ًدا اىل محكمة اللجوء .ان
مل تحصل عىل وكيل قضايئ عام فبامكانك طلب ذلك من محكمة الهجرة عند الطعن.
ان ظهرت عوائق تنفيذ يف قضية تتعلق باالمن تسلم عندها القضية اىل الحكومة
التخاذ الق رار.
قضايا االمن ،راجع ص .65

اذا لم تحصل على اختبار جديد
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ان قالت مصلحة الهجرة "ال" مبارش ًة ومل ترد اج راء اختبارا ً جديدا ً بسبب عوائق
التنفيذ فبامكانك الطعن يف هذا الق رار لكن فقط ان كنت قد نوهت بالحاجة
للحامية .عندها باالمكان الطعن يف ق رار عدم اج راء اختبار جديد اىل محكمة
لجوء ،ويف الدرجة االخرية اىل محكمة اللجوء العليا .قد يكون جيدا ان يكون لديك
وكيل يساعدك .وعند الطعن يف الق رار بامكانك طلب الحصول عىل وكيل قانوين
عام .بالنسبة للبالغني فهم يحصلون عاد ًة عىل الرفض ،لكن لالطفال القادمني
لوحدهم الحق يف الحصول عىل وكيل قانوين عام عندما يتم رفض طلبهم بالحصول

عىل اختبار جديد .فكر بان الطعن يتعلق فقط مبا اذا كنت اطالقا ستحصل عىل
اختبار جديد ام ال.
لكنه ليس من املؤكد بانه من االفضل لك الطعن ان انت حصلت عىل جواب بالرفض
الختبار جديد .خاص ًة اذا كان االمر يتعلق يف الواقع بعوائق طبية او عملية ،االرتباط
بالسويد أو بصحة الطفل وما شابه .لكن قد يتعلق االمر ايضا مبا اذا كنت تشك بان
هناك احتامالً بسي طًا بان توافقك املحكمة عىل انك بحاجة لحامية مل يتم اختبارها
ساب ًق ا .عندها يكون من االفضل لك ولالخرين التكلم مع موظف مصلحة الهجرة،
النه هناك يتم اتخاذ ق رارعوائق التنفيذ .ان كانت قضيتك قد سلمت اىل الرشطة فقد
يكون من املستحسن ان الرشطة تسمع بهذه املشاكل .والقضية هي ان متخذ الق رار
يف مصلحة الهجرة يجب ان يكتشف بنفسه بانه من غري املمكن وضعك يف الطائرة.

طول مدة تصريح االقامة وعوائق التنفيذ
طاملا ان قانون التقييد ساري املفعول فاغلب تصاريح االقامة هي مؤقتة.
● ●ترصيح االقامة املمنوح عىل اساس وجود عوائق تنفيذ دامئة صالح ملدة
ثالثة عرش شه ًرا.

● ●ترصيح االقامة املمنوح عىل اساس وجود عوائق تنفيذ بعد اختبار جديد
السباب اللجوء صالح ملدة ثالث سنوات او ثالثة عرش شه ًرا ،مثله مثل اي
اختبارعادي السباب اللجوء.
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● ●تصاريح اقامة مدتها اقرص ممكن الحصول عليها بسبب عوائق تنفيذ
مؤقتة وظروف خاصة اخرى ،مثال عند وجود معالجة طبية او الحاجة
للشهادة امام محكمة.

● ●تصاريح اقامة لعرشة اشهر او اقرص ممكن الحصول عليها الطفال قادمني
لوحدهم والذين ال ميكن ابعادهم اىل اوطانهم بسبب عدم وجود من
يستقبلهم طاملا هم ما زالوا قارصين.

?
موانع ما هو احتمال
ايقاف اإلبعاد بسبب
عوائق التنفيذ؟

اغلب طلبات ايقاف اإلبعاد
بسبب عوائق التنفيذ ترفض من
قبل مصلحة الهجرة ،ومن غري
املعتاد ان يكون للمحاكم رأيا
آخ ًرا .بامكانك االستشهاد بعوائق
التنفيذ عدة م رات ان طرأت ايضا
اسباب حامية جديدة او اثباتات
او عوائق عملية للتنفيذ .لكن كل
مرة تستشهد بعوائق تنفيذ فان
الظروف الجديدة التي تقدمها
" تستنفذ" .مبا معناه ان انت
تقدمت بطلب جديد فان هذه
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ُعتب جديدة ،النه
الظروف ال تعود ت َ
قد حصل انك ارشت اليها ساب ًق ا.
لذلك فمن املستحسن الرتيث
بتقديم طلب جديد مع م راعاة
ان يكون مبن يً ا بشكل جيد وان
جميع الظروف الجديدة ت ُأخذ بعني
خصوص ا ان كنت تنتظر
االعتبار،
ً
اثباتات اخرى او انك تشك يف ان
الوضع سوف يزداد سو ًء .قد يكون
من املستحسن ايضً ا الرتيث لغاية
ما تحصل عىل مساعدة من وكيل
ماه ر.

هل باستطاعتي االنتظار
في السويد اثناء دراسة
االمر؟
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ان كنت قد حصلت عىل ق رار من
محكمة الهجرة او من محكمة
الهجرة العليا قد دخل حيز
التنفيذ (أي بدأ مفعوله بالرسيان)
فليس لك الحق يف البقاء يف
السويد اثناء انتظارك لق رار اختبار
عوائق التنفيذ .االستثناء يكون ان
انت طرحت عوائق تنفيذ بسبب
الحاجة اىل الحامية .عندها ال
يتم تنفيذ االبعاد قبل ان تقرر
مصلحة الهجرة ان كنت ستحصل
عىل اختبا ًرا جديدا ً ام ال .ان انت
استأنفت وطلبت وقف التنفيذ
فعندها ال يتم تنفيذ االبعاد إالّ
عند صدور ق رار من املحكمة بهذا
الخصوص .لكن هذه القاعدة ال
ت ُتَ بَ ع إالَّ اذا كان هذا هو اول مرة
تطلب فيها الحصول عىل اختبا ًرا
جدي ًدا .إن كان هناك اختبا ًرا جدي ًدا
فان االبعاد ال يُ ن َّف ذ قبل ان يكون
االختبار الجديد قد ت َّم البت فيه.
لكنه من الصعب معرفة كم من
الوقت قد تأخذ هذه املهلة ،النها
تنتهي حاالً عندما تكون مصلحة
الهجرة قد اتخذت ق رارها ،وقد

يحصل ان يصل ذلك اىل علم
الرشطة قبل وصوله اليك .مصلحة
خاص ا بوقف
الهجرة قد تصدر ق رارا ً
التنفيذ وعندها تصلك هذه
املعلومات.

مصلحة الهجرة ال
تستطيع إبعادي ،لكنني ال
احصل وال حتى على تصريح
االقامة .الى متى يبقى
االمر على هذا النحو؟

يف بعض الحاالت قد يكون هناك
عوائق تنفيذ عملية تؤدي اىل عدم
امكانية إبعادك ،ولكن مصلحة
الهجرة ترى بان الخطأ خطأك.
قد يتعلق االمر مثال بانك ال تريد
زيارة سفارة بلدك للحصول عىل
وثائق سفر او ان مصلحة الهجرة
ترى بانك ال تجهد نفسك مبا فيه
الكفاية الثبات هويتك .حتى
وان كانت الدولة التي سوف يتم
ابعادك اليها ال تريد استقبالك
فقد يكون من الصعب اثباته .وقد
يكون من الصعب ايضً ا االثبات بان
هناك ظروفًا جديدة.
يف حاالت كهذه فقد تنتظر طويال.

تغيير المسار
ان انت حصلت عىل الرفض لطلب لجوئك وكنت خاللها تعمل يف السويد اثناء
فرتة االنتظار فهناك امكانية خاصة بـ "تغيري املسار" وتقديم طلب ترصيح االقامة
بسبب العمل بدون الحاجة ملغادرة السويد اوالً .ان طل بً ا كهذا يجب تقدمته يف خالل
اسبوعني من دخول ق رار االبعاد حيز التنفيذ .تكلم مع رب العمل مسب ًق ا ان كنت
تشك بانك ستحصل عىل الرفض ،حتى ولو كنت تفكر بالتبليغ عن عوائق التنفيذ
السباب اخرى .ليك تحصل عىل ترصيح االقامة بسبب العمل يجب ان يكون لديك
جواز سفر صالح .يجب ان تكون قد اشتغلت بصورة رشعية عىل االقل ملدة اربعة اشهر
عند نفس رب العمل .يجب ان تحصل ايضا عىل وعد بانك ستحتفظ بعملك عىل
االقل ملدة سنة .عدا ذلك فان القواعد املتبعة هي نفسها كعند طلب ترصيح العمل
من الخارج .لكنه ليس هناك من واجب لرب العمل ان يعلن عن وظيفة شاغرة.
اقرأ املزيد عن ترصيح العمل ،ص .32

الدراسات الثانوية بعد الرفض
االطفال القادمون لوحدهم والذين تقدموا بطلب اللجوء قبل  24نوفمرب
ميكنهم الحصول عىل ترصيح االقامة ليك يستطيعوا انهاء الدراسة الثانوية ان كان
قد تم تقيمهم عىل اساس انهم قارصون عند صدور الرفض االول .ويجب ان يكون
ق رار االبعاد قد تم تحريره بشكل انه مل يكن من املستطاع تنفيذه قبل بلوغ الطفل
سن الـ  18سنة ،بسبب انه مل يكن من املمكن ايجاد من يستقبله يف البلد االم.
بعض االطفال القادمني لوحدهم والذين كان سيتم طردهم عند بلوغهم سن الرشد
كان يف استطاعتهم ايضً ا التقدم بطلب ترصيح االقامة من اجل الدراسة الثانوية.
هذه االمكانية والتي ُس ميت " قانون الدراسة الثانوية الجديد" ا ُدخ لَت عىل قانون
التقييد يف  1يوليو  . 2018الطلب هذا كان يجب ان يتم تقدميه قبل  30سبتمرب
 .2018والترصيح يكون صال ًح ا ملدة  13شه ًرا.
2015
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رشوط تصاريح االقامة بحسب " قانون الدراسة الثانوية الجديد":
طلبك للجوء يجب ان يكون قد ُس ِّج َل قبل  24نوفمرب  2015ويجب ان يكون قد تم
اعتبارك عندها كطفل قادم لوحده .يجب ان يكون الق رار االول بعد تقديم طلب
اللجوء قد حصلت عليه بعد  20يوليو  2016وتكون عندها قد بلغت سن الرشد.
يجب ان يكون قد مىض عىل االقل خمسة عرش شه ًرا ما بني تسجيل طلب اللجوء
وحتى الق رار االول .يجب ان تكون متواج ًدا يف السويد عند تقديم طلب االقامة
من اجل الدراسة الثانوية .يجب ان ال تكون قد ارتكبت جر ًم ا .ويجب ان تدرس يف
املدرسة الثانوية اوصف التأهيل اللغوي ،او انك تريد فعل ذلك .ان مل تكن تدرس يف
مدرسة عند تقديم الطلب يجب ان تكون قد فعلت ذلك مرة يف السابق يف السويد.
من اجل تقديم طلب ترصيح جديد بعد ترصيح الـ  13شه ًرا االوىل بحسب قانون
الدراسة الثانوية الجديد يجب ان يكون قد تم قبولك لدراسة ما وان يكون هناك
مخططا دراسيا .ان كنت قد اصبحت كب ريا عىل الدراسة الثانوية فيجب ان تكون قد
تسجلت يف تعليم البلدية للكبار او يف مدرسة شعبية ُع ليا .دقق مع املدرسة بان هذا
حس ب بحسب قانون الدراسة الثانوية.
الفرع يُ َ
قد تستطيع الحصول عىل ترصيح آخر اضايف بـ  13شه ًرا من اجل برنامج متهيدي
كالتأهيل اللغوي مث الً ،لكن ملرة واحدة فقط .ان كنت تدرس يف برنامج ثانوي وطني
او برنامج ثانوي ضمن تعليم البلدية للكبار او يف مدرسة شعبية عليا فتستطيع
الحصول عىل ترصيح صالح لكامل مدة الدراسة الثانوية ُم ضافًا اليها ستة اشه ر .حتى
برنامج متهيدي مهني يف الثانوية قد يؤدي اىل امكانية البحث عن عمل او اىل دراسة
متهيدية م رتابطة يف تعليم البلدية للكبار قد مينحك ترصيحا بكامل مدة الدراسة
مضافا اليها ستة اشه ر.
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عندما تبلغ سن  25او ان كنت قد انتهيت من الدراسة الثانوية او املهنية فانت ال
تستطيع بعدها الحصول عىل ترصيح من اجل الدراسة .ان كان لديك عم الً فانت
مبدئ يً ا قد تحصل عىل ترصيح عمل عوضا عن ذلك.
اقرأ املزيد عن التمديد و تصاريح العمل يف الصفحة .74

عندما ال
تقدم السويد
الحماية
ان انت حصلت عىل جواب نهايئ بالنفي لطلبك فقد تشعر
بانك قد ُق يمت بصورة خاطئة .قد تكون بحاجة للحامية بشكل
قوي جدا ،او انك قد تتعرض للتعذيب او ملعاملة غري انسانية او
مهينة ان انت أُرجعت اىل وطنك .ان كانت لديك ادلة قوية عىل
ذلك فهناك عدة م راجع عاملية بامكانك التوجه اليها.
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هذه امل راجع لديها امكانية م راجعة قضيتك وتقييمها ،حتى ولو ان السويد ترى بانك
لست بحاجة للحامية .لكن قبل ان تتجه اليها يجب ان تكون قد وصلت اىل املرحلة
النهائية من اج راءات اللجوء يف السويد ،بحيث انه مل يعد يوجد هناك اي امكانية
متبقية للحصول عىل الحامية هنا .ال تتم معالجة الطلب إال حني دخول الق رار يف
السويد حيز التنفيذ ،لكنك تستطيع ارسال طلبك اول ما يصدر ق رار املحكمة ،ليك

تتمكن املحكمة الدولية من رؤية الوثائق قبل تنفيذ ق رار الطرد .ان وافقت الجهة
الدولية عىل اختبار القضية والطلب من السويد تجميد ق رار اإلبعاد ،عندها ال يدخل
الق رار حيز التنفيذ مجددا قبل اتخاذ املرجع الدويل ق راره .ان كان الق رار يحث السويد
عىل إلغاء ق رار اإلبعاد كلي اً ،فان السويد من عادتها االستجابة لهذا الق رار.
من املهم عدم استعامل هذه االمكانية ان مل يكن لديك سبب للخوف من تعديات
خطرية يف وطنك ،او ان كان هناك امكانية لجوء داخلية (مبا معناه انك محمي يف جزء
آخر من وطنك) .هذه ليست مب راجع يتوجه اليها الشخص يف الحاالت العادية .من
االفضل التحدث مع خبري قبل ان ترسل طلب اً اىل احد امل راجع الدولية .امل راجع املألوفة
هي:

●●

لجنة االمم املتحدة ضد التعذيبCAT ،

●●

املحكمة االوروبية لحقوق االنسانECHR ،

مركزها جنيف وهي تتخذ ق راراتها يف القضايا الخاصة يف أيار/مايو و ترشين
الثاين/نوفمرب من كل عام.
مركزها س رتاسبورغ يف فرنسا وهي تسهر عىل ان الدول التي وقعت عىل
االتفاقية االوروبية لحقوق االنسان تحرتم هذه االتفاقية .واملحكمة تتخذ
ق راراتها عىل طوال السنة.

هذان املرجعان يعتمدان كل عىل اتفاقيته :اتفاقية االمم املتحدة ضد التعذيب و
االتفاقية االوروبية لحقوق االنسان .فالفقرةالثالثة من كِ لتا االتفاقيتني هي املهمة
بالنسبة ملن قد يتعرض لخطورة اإلبعاد.
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ال لجنة االمم املتحدة ضد التعذيب وال املحكمة االوروبية تعالجان جميع الحاالت
التي تسلم اليهام .وان وافقتا عىل اختبار قضيتك فعليك ان تكون مستعدا لالنتظار
طويال قبل الحصول عىل ق رار.

اللجنة ضد التعذيبCAT ،
اللجنة ضد التعذيب ،CAT ،هي هيئة تابعة لالمم املتحدة مل راقبة الدول االط راف
ليك ال تطرد اي شخص قد يتعرض للتعذيب .عمل اللجنة مبني عىل الفقرة  3من
اتفاقية االمم املتحدة ضد التعذيب .تنص هذه الفقرةعىل انه:

 .1ال يجوز ألية دولة طرف أن تبعد أي شخص أو أن تعيده أو تسلمه
إىل دولة أخرى ،إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إىل االعتقاد بأنه
سيكون يف خطر التعرض للتعذيب.
 .2ت راعى السلطات املختصة لتحديد ما إذا كانت هذه األسباب
متوافرة ،جميع االعتبارات ذات الصلة ،مبا يف ذلك ،يف حالة االنطباق،
وجود منط ثابت من االنتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجامعية
لحقوق اإلنسان يف الدولة املعنية.

اللجنة ضد التعذيب تعالج فقط حاالت قد يتعرض فيها الشخص للتعذيب من قبل
السلطات (الدولة).
اقرأ املزيدwww2.ohchr.org/english/bodies/cat :

المحكمة االوروبية لحقوق االنسانECHR ،
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املحكمة االوروبية لحقوق االنسان (European Court of Human Rights,

 )ECHRتسهر عىل ان الدول االط راف ال تخالف الفقرة  3من االتفاقية االوروبية
لحقوق االنسان .تنص هذه الفقرةعىل انه:

ال يجوز إخضاع أي إنسان للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة,
الالانسانية أو املهينة للك رامة.

هكذا تقدم الطلب
ان كان االمر مستعجال فباالمكان ارسال الطلب اىل اللجنة ضد التعذيب و املحكمة
االوروبية بواسطة الفاكس .عندها بامكانك ان تكتب بلغتك او باالنكليزية او
بالسويدية والتوضيح ملاذا انت تتوجه اليهام( .ليست السويدية بلغة رسمية لدى
 ،CATلكنه باالمكان الكتابة بالسويدية اىل املحكمة االوروبية .بامكانك امل راجعة
عىل صفحاتهم الرئيسية ان كانت هناك امكانية تقديم الطلبات بلغتك) .ملساعدتك
يوجد هناك استامرات تسجيل بعدة لغات.
تجد العناوين عىل الصفحات الرئيسية.
www2.ohchr.org/english/bodies/cat
www.Echr.Coe.Int

أصف ما انت خائف من ان يحصل لك ان انت أُب ِع دت ،وما هي الدالئل التي
عندك عىل ذلك .يجب عليك ايضا ارسال نسخ عن جميع الق رارات يف قضية لجوئك
بالفاكس او بالربيد االلكرتوين .سواء اكانت ق رارات من مصلحة الهجرة او محكمة
اللجوء ،ومن محكمة اللجوء العليا ان انت قد طلبت اذن باالستئناف.
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عاد ًة التستطيع االعتامد عىل وكيلك القضايئ العام بان يرفع القضية اىل اللجنة ضد
التعذيب او املحكمة االوروبية .فهذا ليس من ضمن مهمته.

?
هل باستطاعت المحكمة
االوروبية و  CATايقاف
إبعادي؟

نعم .فكلتاهام ،اللجنة ضد
التعذيب و املحكمة االوروبية
لديهام امكانية باج راء رسيع
الطلب من الدولة السويدية ايقاف
إبعاد مخطط له .بامكانهام فعل
ذلك ان هام بعد اول نظرة عىل
قضيتك يرون بانه من املمكن ان
يكون ذلك انتهاكًا للامدة  3ان
تم إبعادك قبل ان تكون اللجنة
او املحكمة قد انهيتا يف الوقت
املحدد اختبار قضيتك بشكل
دقيق .بحسب قانون االجانب
السويدي فطلب من هذا النوع
يجب اح رتامه ومصلحة الهجرة
توافق عىل تعليق الق رار .يف الفصل
 12الفقرة  12من قانون االجانب
نجد ما ييل:
2017
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"ان طلبت منظمة عاملية ،لها
صالحية اختبار دعاوى استئنافية
مقدمة من قبل اشخاص ،من
السويد إيقاف تنفيذ ق را ًرا باإلبعاد،

فيجب املوافقة عىل وقف التنفيذ،
ان مل تكن هناك اسبابا قوية ضد
هذا اليشء".
عند املوافقة عىل تعليق الق رار
باستطاعتك العيش كام كنت
كطالب لجوء مع إعانة كاملة،
لكنه ال يكون لديك ترصيح للعمل.
ان كانت كلتا اللجنة ضد التعذيب
و املحكمة االوروبية قد توصلتا
اىل ان السويد قد أخطأت وبان
ق رار االبعاد مل يكن صحي ًح ا ،فعىل
السويد عندها االمتثال لذلك
ومنحك ترصيح االقامة.

هل استطيع التوجه الى
المحكمة االوروبية و CAT
في نفس الوقت؟

ال .فاللجنة ضد التعذيب ،CAT ،ال
تأخذ عادة قضايا قد تم البت فيها
يف املحكمة االوروبية.
اقرأ املزيد عن املحكمة االوروبية:
( www.Echr.Coe.Intاضغط عىل
.)Applicants

© UNHCR/Olivier Laban-Mattei

هكذا تستطيع
التأثير على قضيتك؟
تكلم عن كل شيء منذ البداية.
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ال مصلحة الهجرة وال وكيلك القضايئ العام يعرفان بقدر معرفتك انت عام هربت
منه .هذا معناه انه ان انت كنت ترى بان ما عايشته هو واضح متاما بالنسبة لك،
فليس اكيدا ان مصلحة الهجرة عىل علم بكل يشء .لهذا يجب عليك ان تتكلم عن
وضعك انت بالذات يف البلد الذي هربت منه بشكل مفصل وم رتابط بقدر املستطاع.
قد تشعر بان بعض االشياء قد يكون من الصعب التحدث بها ،ولكن قد يكون
رأس ا
من املهم جدا التكلم بصورة خاصة عن هذه االشياء .ان مل تستطع التحدث بها ً
فمن املهم ان تقول ذلك ،والعودة اليها يف وقت الحق .الرتكيز يجب ان يكون عام
سيحصل لك ان انت عدت اىل وطنك.
ان حصل اثناء معالجة قضية لجوئك شي ئً ا قد يعطيك ترصيح االقامة ،مثال ان
تصبح عىل عالقة مع شخص ما يف السويد او ان صحتك قد تسوء جدا ،فمن املهم ان
تخرب وكيلك القضايئ العام بارسع وقت ممكن.
ليست فكرة جيدة ان "توفر" اسبابا ليك تستطيع طرحها الحقا .بال شك يجب
عىل املرء ان تكون لديه اسبابا جديدة للحصول عىل اختبار جديد بعد الرفض لكنه
يوجد هناك حظا اكرب بان السلطات تصغي اىل اسبابك ان انت طرحت كل يشء منذ
البداية .الخطورة ان ما انت "وفرته" بالرغم من ذلك ال يُ ق بَ ل كسبب جديد ،النه
ليس لديك سبب مقبول بانك مل تذكره ساب قًا.

من املهم ج ًدا ان تقدم اسباب لجوءك يف ابكر وقت ممكن ،مثال عند تسجيل طلب
خصوص ا ان كنت تعلم بان اغلب طالب اللجوء من بلدك ياتيهم الرفض.
اللجوء،
ً

اختار وكيلك القضائي العام.
يف اول اتصال لك مع مصلحة الهجرة عند تقديم طلب اللجوء تُسأل عام اذا كنت
تريد ان يكون محاميا او رجل قانون معني هو وكيلك القضايئ العام (ان كان واضحا
بان السويد هي التي ستخترب طلب لجوئك) .عندها تكون لديك امكانية ذكر اسم
محامي او رجل قانون قد نُصحت به ،او ان تقبل بالذي تعينه لك مصلحة الهجرة.
ان اردت ان تختار ولكنك ال تعرف احدا فباستطاعتك املجيء الحقا بعد عدة ايام
واعطاء االسم.
اقرأ عن الحق يف الحصول عىل وكيل قضايئ عام وامكانية التبديل عىل
الصفحة .49

تعاون مع وكيلك.
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انه من املهم التعاون مع وكيلك القضايئ العام .االفضل ان تكون قد قابلت وكيلك
قبل املقابلة املتعلقة بطلب اللجوء اتصل بنفسك به ان هو مل يتصل بك! ان كان
يجب عليك الحضور اىل مصلحة الهجرة للمقابلة قبل حصولك عىل وكيل قضايئ
عام يجب عليك بالرغم من ذلك الوصف بدقة ملاذا انت بحاجة اىل حامية يف
السويد .يجب ان تكون مفصال؛ ال يكفي القول بان هناك مشاكل كثرية يف بلدك.
خب ملاذا انت بالذات بحاجة اىل حامية .حتى لو كانت مصلحة الهجرة ترى بان
ِّ
هناك امان يف بلدك يجب عليها اختبار اسباب طلبك للحامية بصورة فردية .ان
كانت املقابلة االوىل قد متت فمن املهم ان ت راجع مع وكيلك ما قد كتب عنها يف
النسخة املطبوعة ليك يتم التأكد من ان موظف مصلحة الهجرة مل يسوء فهم
مهم.
شي ئً ا او ان يكون قد نيس شي ئً ا ً

ساهم في اعطاء معلومات
عن البلد الذي هربت منه.
يف متناول مصلحة الهجرة معلومات عن بالد طالبي اللجوء من خالل قاعدة البيانات
 ،Lifosاملفتوح للجميع من عىل الصفحة الرئيسية ملصلحة الهجرة .انت عادة لست
بحاجة الن ترسل معلومات تتعلق باالوضاع العامة يف بلدك .لكنه من الجيد ان
تظهر االجزاء من املعلومات عن البلد التي تتعلق بقضيتك .فكر بان املعلومات عن
البلد يجب ان تكون حالية؛ ما يجب اثباته هو ليس ما تعرضت له يف السابق وامنا ما
قد تتعرض له يف املستقبل ،الن ما حصل قد يحصل مجددا.
Lifos: http://lifos.migrationsverket.se

خبر بالتفاصيل عن االسباب
التي جعلتك تطلب اللجوء.
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من املهم ان تخرب عن اسباب طلبك للجوء بشكل مفصل ،صادق ومتسلسل زمنيا
قدر املستطاع.
حاول ان تحرض مستندات تثبت قصتك ،سواء لحني مقابلة املحامي او ملا بعده.
يجب ان تثبت هذه املستندات حاجتك للحامية او لظروف الفاقة االستثنائية
التي تستشهد بها .قد تكون رسالة استدعاء للرشطة ،وثائق قضائية ،شهادات
طبية ،رسائل تهديد ،قصاصات صحفية وما شابه .س لّم جميع هذه املصادر
بصورتها االصلية يف ظرف اىل وكيلك .استنسخ دامئًا صو ًرا إضافية لكل ما تسلمه
واحتفظ بها يف مكان آمن.
ان شككت بان وثيقة ما هي مزورة فعليك بان ال تستعملها .ان تم اكتشاف ان
وثيقة ما هي ليست اصلية فهذا معناه ان مصلحة الهجرة قد تشك يف كامل روايتك،
ليس فقط ما تحتويه الوثيقة.

ان كنت نشط سياسي اً يف وطنك فباستطاعة جمعيات سياسية يف املنفى بعض
االحيان املساعدة يف الحصول عىل اثباتات عىل نشاطاتك السياسية .هنا ايضا نفس
النصائح :ال تطلب شهادات مزورة او مبالغات.
ان كنت نشط سياسيا يف السويد فعليك برتك معلومات عن هذا اليشء ايض اً .قد
يكون ذلك صورا ً من مظاه رات ،تسجيالت من االذاعة املحلية ،قصاصات صحفية،
ترصيحات من ممثيل هذه الجمعيات او اشياء اخرى تؤكد عىل مشاركاتك السياسية.
خرب عن وقع نشاطاتك يف السويد ان انت اجربت عىل الرجوع اىل وطنك.
ان كنت مسجونا ،اصف السجن ،ومن االفضل بالرسومات والتفاصيل.
حتى ولو كان من الصعب التحدث عن خربة شخصية ،كأن تكون مثال قد صاحبت
شخص ا من نفس الجنس ،او ان تكون قد تعرضت لالغتصاب ،فمن املهم ان يصل هذا
ً
اليشء اىل وكيلك القضايئ العام ومصلحة الهجرة بارسع وقت ممكن .ان كانت هذه
املعلومات ستصل الحق اً فهي لن تكون عىل نفس القوة .وحتى قد تكون نتيجتها
انك تعترب لست صادقًا.
ان كنت ال تريد ان تصل معلوماتك الشخصية اىل اشخاص آخرين وال حتى اىل
اف راد عائلتك فمن املهم ان تطلب الرسية من املوظف املسؤول عن قضيتك و وكيلك
القضايئ العام .لك الحق ايضً ا طلب الرسية حتى فيام يتعلق باقرب املقربني اليك ان
انت اردت.
ان تذكرت بانك قد نسيت شي ئً ا مهام فاتصل بوكيلك القضايئ العام .باستطاعتك
كتابة قصتك باية لغة تريدها وارسالها اىل وكيلك القضايئ العام ومصلحة الهجرة .ان
كتبت بلغتك فمن املهم ان تزود ذلك بعناوين بالسويدية او باالنكليزية.
ملصلحة الهجرة مبادئها الخاصة فيام يتعلق بالجنس وبامليول الجنسية والتي
يجب عىل موظفي مصلحة الهجرة م راعاتها والتي تسهل عليك التكلم عن اسباب
لجوئك .امرأة طالبة لجوء لها الحق يف الطلب بان يُ حقق معها من قبل امرأة
موظفة ،لكنه ليس مضمونا بان تحصل عىل هذا الطلب.
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عند تقييم اسباب لجوئك ت ُعطى التواريخ واالوقات اهمية كربى ،خصوص اً ان كانت
حريص ا عىل ان تذكر فقط ما تتذكره ،وما
هذه متضاربة .فلذلك عليك بان تكون
ً
تعتقد انك تتذكره .بامكانك يف بعض االحيان ان تذكر الوقت من خالل ذكر يف اي

فصل كان ذلك ،او مفاهيم تقريبية اخرى .ان انت صححت االوقات فيام بعد فان
عتب بانك تغري قصتك.
هذا قد يُ َ
قد يكون يف بعض االحيان سبب التواريخ واالوقات الخاطئة هو خطأ يف الرتجمة.
لذلك من املهم ان تتطلع عىل املستندات التي يرسلها وكيلك القضايئ العام بحيث
تتأكد من انها صحيحة .ان متت مقابلتك من قبل مصلحة الهجرة او انك قد
رضا ،فمن املهم ايض اً ان تتم ق راءة
استدعيت اىل جلسة شفهية وقد كُتب بعدها مح ً
حريص ا عىل ان تقول مبارشة ان كان هناك خطأ ما.
املحرض عليك بلغتك .كن
ً
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اسباب عادية
للرفض
ليس في السويد ستتم معالجة

قضيتك.

لقد كنت متواجدا يف دولة اخرى من دول االتحاد اورويب او دول دبلن
ُعتب آمنة .عندها يجب معالجة طلب
(انظر ص  ،)150او دولة اخرى ت َ
لجوئك هناك عوضا عن هنا .قد يكفي انه قد كانت لديك امكانية
التواجد هناك ،مثال كأن تكون تلك الدولة قد منحتك تأشرية دخول.
هذا يعود اىل مبدأ بلد اللجوء االول .هذا يعني بأن السويد قد اتفقت
مع دول اخرى بأن طلبات اللجوء ستعالج يف اول دولة آمنة قد كان
باستطاعة طالب اللجوء تقديم الطلب فيها.
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انت غير موثوق بك.

سلطات الهجرة ترى بأن هناك معلومات متناقضة يف روايتك ،او ان االدلة
التي سلمتها ليست مقنعة .بعض االحيان قد تعتقد السلطات بأن أدلة

عىل شكل نسخات لق رارات من محكمة وغريها هي مزورة .قد يُ شك ايضا
يف مقدار صدقيتك ان كنت ال تستطيع اثبات هويتك.

انت لن تتعرض لتعديات خطيرة.

سلطات الهجرة ال تعتقد بان هناك خط را حقيقيا ممكن توقعه بانك
ستتعرض للمالحقة ،للتعذيب ،ملعاملة غري انسانية او مهينة او عقاب
مفرط ان انت ارسلت اىل بلدك .حتى وان تم تصديقك عندما تخرب عام
قد حصل ،فبامكان السلطات الشك فيام اذا كان ذلك سيحصل مجددا.

باستطاعتك طلب الحماية من

سلطات بالدك.

قد تحصل عىل الرفض عىل هذا االساس حتى ولو كنت قد تعرضت
لتعديات من قبل اشخاص يعملون ضمن الدولة ،كالرشطة والجيش.
سلطات الهجرة قد ترى االمر عىل انهم قد ترصفوا خارج نطاق وظيفتهم
كأف راد ،وانك بالتايل بامكانك طلب الحامية من السلطات.
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بامكانك االنتقال الى قسم آخر من

وطنك.

قد ترى سلطات الهجرة بانه ليس بامكانك العيش بامان يف منطقتك،
لكنها ما زالت تحثك عىل طلب الحامية يف جزء آخر من وطنك بحيث
انك ال تتعرض فيه للمالحقة .هذا ما يُ سمى بخيار لجوء داخيل.

االزمة في وطنك ليست شاملة بما
فيه الكفاية.

انت ٍ
آت من بلد يجري فيه نزاع مسلح او تناقضات صعبة اخرى ،لكن
السويد ال تق يّ م ذلك عىل انه نزاع خطري قد يصيب اي كان .ان مل يكن
تبي بانك كفرد مع ّرض شخص يًّ ا للمالحقة ،للتعذيب
يف استطاعتك ان ّ
او ملعاملة غري انسانية ومهينة وامنا فقط تشري اىل الوضع العام يف البلد
فانك قد تتعرض لخطورة الحصول عىل الرفض.

لقد سلمت معلومات مهمة متأخ رًا
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تكلمت عن اسباب مهمة لطلبك للجوء فقط بعد ان اصدرت مصلحة
الهجرة ق رارا باإلبعاد ،بالرغم من انك كنت عىل علم بها سابقا .هذا قد
يؤدي اىل ان اسبابك الجديدة ت ُف َه م عىل انها "زيادة" ،مبا معناه انك تبالغ
وتختلق اشيا ًء .فقد تعتقد السلطات بأنك تعلمت ماذا تقول ليك تزيد
من حظك يف الحصول عىل اللجوء.

ان انت قد تعرضت اىل اهانات صدمية صعبة يف وطنك وانت خائف
بشكل انك ال تستطيع ذكر الحقيقة بكاملها من االول فالسلطات
ستكون متفهمة لذلك .عندها يكون الخطر أقل بأن املعلومات الجديدة
ت ُرفض عىل انها أقل صدقًا .لكنك قد تحتاج اىل شهادة طبية من طبيب
نفساين أو طبيب رشعي ليك تستمع السلطات.

أصبحت االوضاع أهدأ في وطنك.

أالوضاع يف وطنك قد تحسنت بعد هربك وسلطات الهجرة تق يّ م ان
التهديدات ضدك مل تعد خطرية بحيث انك تحتاج للجوء .قد تكون مثال
قد هربت من الجندية والحقا اصدرت الحكومة عفوا عاما للفارين من
الجندية .أو أن قوة من االمم املتحدة بدأت العمل يف وطنك وباستطاعتها
تقديم الحامية يف كامل البالد أو يف جزء منها.

انت لم تكن نشط ًا سياسيا على

عال بما فيه الكفاية
مستوى
ٍ

انت كنت مناهضً ا للنظام ولكن مل يكن لديك دو ًرا قياديً ا .لذلك يُ عترب بان
السلطات يف بالدك ليس لديها اهتامم معني بك.
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انت ال ُت عت َب ر بان لديك ظروف فاقة.

قد تكون ُم صابً ا مبرض خطري ال يوجد عالج له يف بلدك او ام يكون لك
ارتباط قوي بالسويد ،هذه اسباب بحسب قانون االجانب قد تكون
ظروف فاقة او صعبة ت ُساعد عىل البقاء .لكنه طاملا قانون التقييد
املؤقت ساري املفعول فمن املمكن بالرغم من ذلك ابعادك ان كانت
اسبابك ليست قوية مبا فيه الكفاية بحيث ان االبعاد ال يخرق مثال
معاهدة الطفل او املعاهدة االوروبية.
اقرأ عن قانون التقييد ،صفحة .11

اسباب هربك اليغطيها القانون

السويدي.

امثلة عىل اسباب ليست كافية لطلب اللجوء بحسب الفق رات املتعلقة
بطلب الحامية يف قانون االجانب هي متييز عرقي من "النوع الخفيف"
أو مشاكل مع املافيا أو مجموعات اج رامية أخرى والتي تعتربها السويد
بان بالدك تستطيع حاميتك منها.
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ُعتب أيضا اقتصادية .ان تكون فق ًريا ،وان ال يكون لديك
اسبابك قد ت َ
مسكنا أو عمال ال يُ عترب عادة كسبب صالح للجوء يف السويد ،حتى ولو
كان وضعك سببه انك تعرضت للتميي ز.

نصائح خاصة للنساء
من املفرتض ان يكون قانون االجانب حيادي الجنس .يف نفس
الوقت فأن أختبار حق اللجوء متت صياغته من منظور ذكري
تقليدي .مام يسبب عمليا صعوبة للنساء يف الحصول عىل اع رتاف
باسباب لجوئهم ،الن املالحقة التي تتعرض لها النساء تختلف عن
التي يتعرض لها الرجال.
حاولي الحصول على وكيل يعرف اسباب لجوء النساء

ِ
ان كانت ِ
بجنسك فمن املهم ان تحصيل عىل وكيل قانوين
لك اسباب حامية تتعلق
ذو كفاءة خاصة باسباب لجوء النساء.
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أبدأي بنفسك بالتكلم عن اسباب لجوئك

اثناء التحقيق يف طلب لجوئك من املهم ان تقومي بنفسك بذكر اسباب الحامية
التي لها عالقة بالجنس .وإال فقد يكون هناك خطورة بان وكيلك والسلطات قد
يفوتهم االم ر.

اظهري االشياء السياسية فيما فعلتيه

يف اماكن كثرية من العامل تختلف املشاركة السياسية للنساء عام هي للرجال .حتى
ِ
ِ
ولو ِ
ورفضت الخضوع فقد
تعرضت لتعديات بسبب انك إحتججت
انت كإمرأة
ُعتب سياسية عندما تطلبني اللجوء .االحتجاج ضد
يكون االمر ان حاجتك للحامية ال ت َ
املعاير االجتامعية والثقافية والدينية ال تتطابق دامئًا مع الصورة عام هو سياسيا.
ِ
ِ
معيشتك كانت خيارات
نشاطاتك او طريقة
لذا فمن املهم ان تؤكدي عىل ان
سياسية ،حتى ولو مل تكوين منضمة اىل حركة سياسية.
ِ
ِ
ان مل تكن سلطات الهجرة تق ّدر ِ
فبامكانك
معتقداتك السياسية
بانك الجئة بسبب
تجربة صياغة جديدة يف نفس الفقرة :اضطهاد بسبب الجنس" .جنس" بحسب
فس كفئة اجتامعية وبيولوجية .هذا املصطلح يحوي ايض اً:
االق رتاح الحكومي يُ َّ

"مفاهيم ،ذو منط واحد ،محددة اجتامعيا وثقافيا عن كيف يجب عىل
الرجال والنساء ان يترصفوا كل عىل حدة"
Prop 2005/06:6
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هذه الفقرة تتعلق بك ايضا ان كنت قد تعرضت لإلضطهاد بسبب انك مغايرة
الجنس ،مبا معناه انك تخالفني املعايري االجتامعية حول الهوية الجنسية والتعبري
الجنيس .لرمبا تحددين هويتك بانك ال تنتمي اىل اي جنس (ال ذكر وال انثى)،
مشتهية لبسة الجنس االخر او متحولة جنسيا (رغبتك يف تعديل جنسك).
لكن غال بً ا ما يعني اإلضطهاد بسبب الجنس تعديات تصيب النساء ،فقط النهن
نساء .هذا اليشء يتعلق ايضا بحاجات الحامية االخرى .ان مصلحة الهجرة قد رصحت

بان االضطهاد املتعلق بالجنس قد يعني كل يشء من االجهاض الكرهي والعنف
ِ
داخل االرسة اىل معاقبة النساء بسبب نشاطاتهم السياسية .قد يتعلق االمر بانك قد
أُجربت عىل الهرب ِ
ِ
رفضت اتباع املعايري االجتامعية لبالدك ،بأن تلبيس الحجاب
النك
ِ
اجبارك عىل الزواج أو القيام بعملية برت
مث الً .قد يكون االمر ايضً ا ان احدهم يريد
هربت لهذه االسباب يجب ان تشددي عىل انك انتِ
ِ
االعضاء الجنسية .حتى ِ
انت من
ِ
اخرتت عم ًدا الترصف ضد املعايري االجتامعية.
قد
التعبري اضطهاد بسبب الجنس يُ ستعمل ايضا عند االضطهاد السباب اخرى سياسية
او عرقية ،لكن االضطهاد هنا تكون له عالقة بالجنس .فقد تكوين مث الً كجزء من
اضطهاد سيايس (باملعنى التقليدي) قد تعرضت لعنف جنيس .فمن الصعب يف
حاالت كهذه االثبات بان ذلك هو اضطها ًدا ،باملقارنة مع اذا ما تعرضت لنوع آخر من
ِ
عليك االثبات بان التعديات كانت منهجية.
التعذيب .يجب
خ بّري باكر ًا

بحسب مبادئها الداخلية فان مصلحة الهجرة تتفهم بانك كإمرأة تتأخرين بعض
االحيان السباب طبيعية عن التكلم عن حوادث صدمية .قد يكون االمر كذلك
بانك بسبب اختالفات ثقافية ولغوية تجاه الرجال او تجاه املوظف معالج القضية
السويدي قد تعربين عن نفسك بطريقة ال يفهمها املوظف .ان مصلحة الهجرة
ال تتفهم دامئا ان املعايشات الصدمية تؤثر عىل كيفية ووقت اختيار االنسان ليك
ِ
معايشاتك الصدمية يف أبكر
يخرب عن معايشاته .لذلك فمن املهم ان تخربي عن
وقت ممكن ،حتى بشكل خاص عن تلك االشياء الحساسة والتي من املتعب التكلم
بها .ان مل تكوين عىل ثقة ال باملحامي وال باملوظف فمن املهم ان تجدي شخصا آخ ًرا
ِ
ِ
بامكانك ايضا كتابة الرواية بنفسك
روايتك.
تستطيعني التكلم معه او معها لنقل
بلغتك وتسليمها بارسع وقت ممكن .لك الحق ايضا ان انت ارديت بطلب مرتجمة
وموظفة.
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من املهم خالل التحقيق يف قضية لجوئك ان تقومي بنفسك بطرح اسباب اللجوء
التي هي مرتبطة بالجنس .وإال فقد تكون هناك خطورة من ان ممثلك القانوين
والسلطات قد يفوتهم االم ر.

خ بّري بالتفاصيل

أشخاص ا آخرين مقربني
ان كانت التعديات قد متت من قبل شخص من العائلة أو
ّ
ِ
منك فمن الصعب االثبات بانك بحاجة اىل حامية .ان كنت قد تعرضت لالغتصاب
فمن الصعب ايضا االثبات بانك قد تتعرضني اىل ذلك حتى يف املستقبل.
ِ
تعرضت اىل تعديات من هذا النوع ان تخربي
لذلك فمن املهم انك ان كنت قد
بالتفاصيل وبشكل م رتابط قدر املستطاع ،الن التحقيق سوف يُ بنى عىل روايتك فقط
لعدم وجود ب راهني أخرى.

خ بّري في الوقت المناسب

من املهم ان تبيني اسباب لجوئك اثناء التحقيق يف طلب لجوئك بالذات ،بدل ان
يكون ذلك اثناء االسئلة عن اوضاعك العائلية وما شابه.

خ بّري لماذا ال تستطيعين الحصول على
حماية من الدولة

احد اسباب الرفض العادية هي ان مصلحة الهجرة ترى انك تستطيعني طلب الحامية
من السلطات او املنظامت يف البلد الذي هربتي منه .ان كان هذا مستحي الً بالنسبة
ِ
عليك سوى اثباته .التعديات قد تكون قد متت مبوافقة اشخاص من السلطة،
لك فام
أو انه ال يوجد اي نوع من الحامية العملية او القانونية من االضطهاد الذي تعرضتي
له.
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بحسب مبادئها الداخلية فان سلطات الهجرة السويدية تتفهم بانه يف بعض البلدان
قد توجد اسباب قوية للنساء بعدم الرغبة يف التبليغ عن اعتداءات ،خصوصا ان
كانت هذه االعتداءات قد متت من قبل اشخاص يعملون يف الدولة .سلطات الوطن
قد تتغاىض مثال عن التحقيق يف اعتداءات جنسية .وبالتايل يكون عاد ًة أصعب عىل
النساء العيش يف لجوء داخيل اكرث من الرجال.

ان انت اردتي فأطلبي مقابلة منفصلة

ان مل تريدي بان رشيكك او اوالدك سيتطلعون عىل بعض االشياء التي عايشتيها
فبامكانك طلب مقابلة منفصلة من اجل التكلم عن اسبابك الخاصة بك .بامكانك
رس ل لوحده ،وبان املعلومات
عندها الطلب بان الق رار املتعلق بهذه االسباب يُ َ
ً
ال تصل اىل رشيكك أو بقية اف راد عائلتك .يف بعض الحاالت بامكانك ايض ا الطلب
بالحصول عىل وكيل قضايئ عام غري الذي لزوجك او لرشيكك.

الشهادة ضد تجار البشر

من كانت ضحية تجارة الجنس ،فبامكانها الحصول عىل ترصيح اقامة مؤقت
للشهادة ضد االشخاص الذين ارتكبوا هذه الجرمية .يجب طلب هذا اليشء من قبل
مدع عام يعترب بان شهادتك مهمة .تصاريح اقامة مؤقتة من هذا النوع صالحة عىل
االقل ملدة ستة اشه ر .ان تبقي هنا للشهادة ال مينع من ان تقدمي طلب للحصول
عىل وضع الجئة وترصيح االقامة الدائم.
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مضطهدا
نصائح خاصة ملن كان
ً
بسبب هويته الجنسية

GODA RÅD 2019

116

عتب مخالفا للقانون
مامرسة الجنس مع شخص من نفس الجنس ال يُ َ
يف السويد ،وبحسب القانون السويدي ال يُ س َم ح مبامرسة التمييز
ضد أي كان بسبب ميوله الجنسية او بسبب هويته الجنسية او/
و تعبريه الجنيس  .االشخاص ذو املثلية الجنسية والثنائية الجنسية
لهم يف هذه االيام تقريبا نفس حقوق متبايني الجنس ،والكثريون
يعيشون عىل املالء .التقبل كبري يف السويد باملقارنة مع الكثري من
الدول االخرى .هناك منظامت تعمل من اجل حقوق االشخاص الذين
يشملهم مصطلح الـ  hbtqأشخاص الجي يب يت أو مجتمع امليم،
وهناك ايضً ا الكثري من االماكن االجتامعية للتالقي( .و مصطلح
 hbtqمكون من أوائل احرف الكلامت :مثليي ومثليات الجنس
 homosexuellaومزدوجي الجنس  bisexuellaواملتحولون جنس يً ا
 transsexuellaواح رار الجنس .)queerpersoner
أذكر أسبابك

ان انت قد تعرضت لالضطهاد يف وطنك بسبب ميولك الجنسية ،هويتك الجنسية
او تعبريك الجنيس فبامكانك الحصول عىل اللجوء يف السويد لهذه االسباب.

لذلك من املهم ان تخرب ما الذي عايشته لوكيلك وللموظف املسؤول عن معالجة
قضيتك .فمن هو قادم من مكان حيث ان املعيار هو املغايرة الجنسية يكون من
السهل له او لها االعتقاد بانهم قد يترصفون بطريقة غريبة ،لكن عليك بان ال
تقلق لهذا اليشء .وكيلك هناك ملعاونتك ،وعىل املوظف املسؤول اتباع القانون.
نفس اليشء ينطبق ان كانت لديك اسباب لجوء تتعلق بهويتك الجنسية او
تعبريك الجنيس .فلك الحق يف الهوية الجنسية والتعبري الجنيس الذي تع ّرف
نفسك به .ان كنت متحول جنس يً ا مبا معناه ان لديك هوية جنسية ال تتناسب مع
ما قد تم منحك اياه عند الوالدة وهربت من بلدك لهذا السبب يكون لك الحق
عندها يف الحصول عىل استقبال جيد وان يتم االخذ مبأخذ الجد السبابك وجعلها
مرئية.
خ بّر باك رًا

ان انت انتظرت بان تقول ما اسباب هربك فهناك خطر بان سلطات الهجرة لن
تصدقك عندما تروي ذلك .لذلك اذكر منذ البداية االمور كام هي .ان انت مل تخرب
وكيلك او سلطات الهجرة قبل حصولك عىل الرفض فباستطاعتك ان تخرب ذلك الح ًق ا.
يجب عليك عندها تقديم طلب الختبار جديد .من الجيد دامئًا رواية االشياء كام هي
يف ارسع وقت ممكن ومن االفضل منذ البداية.

ان اردت اطلب مقابلة منفصلة
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ان تم اج راء مقابلة معك ومع عائلتك ومل ترد ان يعلموا بعض االشياء التي
حصلت معك فبامكانك ان تطلب اج راء مقابلة اخرى منفصلة لعرض اسباب
لجوئك الشخصية .عندها تستطيع القول بانك تريد ان يُ رسل الق رار املتعلق
بهذه االشياء اليك عىل انفصال ،وان املعلومات ال تصل اىل بقية اف راد عائلتك .يف
بعض الحاالت باستطاعتك ايضا الطلب بحصول عىل وكيل قضايئ عام غري الذي
القاربك.

خ بّر لماذا ال تستطيع الحصول على حماية في وطنك

احد اسباب الرفض العادية هي ان مصلحة الهجرة ترى انك تستطيع طلب الحامية
من السلطات او املنظامت يف البلد الذي هربت منه .ان مل تكن تستطيع ذلك ،فمن
املهم اثباته .التعديات قد تكون قد متت مبوافقة اشخاص من السلطة ،أو انه ال
يوجد اي نوع من الحامية العملية او القانونية من االضطهاد الذي تعرضت له .ففي
الكثري من البلدان ال تحمي الرشطة مث الً املتحولني جنس يً ا ،مثليي ومثليات الجنس
ُحس ب كالجئ.
ومزدوجي الجنس .يف هذه الحالة فانت ما زلت ت َ

من املهم ان تقول ملاذا ال تستطيع الحصول عىل مساعدة من الرشطة ،او لرمبا ملاذا مل
تب لّغ عن اليشء الذي حصل .ان استطعت ،اعط مثال عن موقف السلطات من مثليي
الجنس وحاول اعطاء ال رباهني.
فكر مل ًي ا في افكارك واحاسيسك

احد اسباب الرفض العادية االخرى هي عندما ال تصدق مصلحة الهجرة ان من
طلب اللجوء هو مثليي او مزدوج الجنس .لذا فمن املهم ان تخرب بالتفاصيل قدر
املستطاع عن معايشاتك السابقة .من املستحسن ان تخرب عن محيطك ونظرته اىل
االشخاص الذين هم "مختلفني" عن االخرين وكيف كنت تشعر حيال ذلك .ال تخاف
من ان تخرب عن اشياء قد تعتربها بنفسك طبيعية .املهم هو ان ما تقوله يُ ظهر انك
عايشته.
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ساعد على اعطاء معلومات عن الوضع في بلدك

مصلحة الهجرة تج ّم ع معلومات عن البلدان التي يأيت منها طالبوا اللجوء .هذه
املعلومات عن البلدان ت ُستعمل كأساس للق رارات .عىل االغلب فان مصلحة الهجرة
ال تعرف الكثري عن اوضاع الذين ليسوا متغايري الجنس يف بلدك .ان كان هناك شي ئً ا
مكتوبا عىل االطالق فهذا ال يتعلق تقريبا ابدا مبثليي الجنس من النساء وامنا مبثليي
الجنس من الرجال .لذلك يكون جي ًدا ان انت ساهمت باعطاء معلوماتك الخاصة:
خب بالتفاصيل عام تعرفه ،انظر ان كنت تستطيع ايجاد تقاري ر ،مقاالت أو شهادات
ّ
من منظامت معينة .اعط املعلومات اىل وكيلك ،بحيث يقوم هو بتجميعها.
هنا بعض صفحات ملواقع قد تفيدكwww.ilga.org :
www.outrightinternational.org

ً
علن ا – ان اردت
عش

يف مسودة قانون االجانب السويدي يُ ذكر بان امليول الجنسية هي ميزة اساسية ليس
من املمكن مطالبة الشخص بالتخيل عنها .لكن ان رأت مصلحة الهجرة انك ال تريد
العيش عالنية يف حياتك الجنسية فقد يتم الشك عندها يف مصداقيتك .لكنه ليس
هناك من رشط للعيش عالنية كشخص من الجي يب يت أو مجتمع امليم ولكن من
املستحسن ان توضح ملاذا مل تستطع فعل ذلك يف البلد الذي انت آت منه وملاذا ال
تشعر بنفسك مرتا ًح ا به هنا يف السويد ان كان االمر كذلك .ان كنت متكتم حول
ميولك فمن املهم عندها رشح ملاذا بالرغم من ذلك قد تتعرض لالضطهاد او انك تريد
العيش عالنية ان انت تج رأت .وقد يكون من املهم ايضً ا ان تخرب الناس يف السويد عن
وضعك .عندها تكون ايضا امكانية االتصال باناس ميكنهم مساعدتك أك رب.
استعد للمقابلة
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من املهم ان تشعر باالمان قدر املستطاع اثناء اج راء مقابلة اللجوء معك .احدى
النصائح هي ان تتمرن عىل التكلم عن افكارك واحاسيسك حول ميولك الجنسية
خصوص ا ان كنت غري معتاد عىل
وايضً ا عن معايشاتك السابقة مع شخص تثق به،
ً
التكلم عن هذه االشياء .فكر مل يً ا كيف كنت تشعر وتفكر يف اوقات مختلفة
من حياتك .قد تكون فكرة جيدة ايضً ا ان تختار وكيل قانوين عام لديك ثقة به.

من املهم ان تبلغ مصلحة الهجرة عمن تريده ان يكون وكيلك القانوين يف ارسع
وقت ممكن بعد طلبك للجوء .منظامت كـ  RFSLقد يكون لديها معلومات عن
خصوص ا لتمثيل اشخاص من الجي يب يت أو مجتمع امليم.
قانونيني مناسبني
ً
ان انت اصبحت على عالقة مع شخص في السويد

ان كنت متعايشا لفرتة طويلة او انك دخلت يف رشاكة مع شخص من نفس الجنس
ساكن يف السويد فهذا قد يساعدك عىل البقاء هنا .لكن مصلحة الهجرة قد تطالبك
بالعودة اىل وطنك وتقديم طلب الحصول عىل االقامة من هناك.

هنا يمكنك الحصول على المساعدة

 ،RFSLاالتحاد العام للحفاظ عىل مصالح مثليي الجنس ،ثنائيي الجنس ومتحويل
الجنس ،هي منظمة كبرية بامكانك الحصول عىل الدعم واملساعدة منهاRFSL .
لديها يف الكثري من االماكن ” ”Newcomersمجموعات حيث طالبوا اللجوء،
البال اوراق واشخاص معهم ترصيح االقامة يستطيعون التالقي من اجل نشاطات
اجتامعية .ملنظمة العفو ايضا فريق يعتني بشؤون الالجئني من مثليي /ثنائيي/
ومتحويل الجنس.
عناوينهم تجدها يف www.farr.se/adresser
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تعذيب و تعديات
جنسية
خ بّر عن كل شيء شعرت بانه مهين

تعريف قصري ملفهوم التعذيب هو انه يتعلق بعنف جسدي ،نفيس أو جنيس ت َّم
بواسطة موظف رسمي أو أي شخص له صفة رسمية يف الدولة .وال يُ عترب تعذيبا ان
انت تعرضت لعنف جسيم من قبل رشيك حياتك او من قبل عصابة مجرمني يف
الشارع .لكنه بالتايل قد يكون تعذيبا ان انت أُجربت عىل مشاهدة تعد عىل االخرين،
بغض النظر عام اذا كانوا اقرباء لك او اشخاص اً ال تعرفهم.

منظمة العفو ومنظامت اخرى لحقوق االنسان قد وصفت عدة انواع مستعملة
للتعذيب .بعض االحيان ال يحصل العنف عىل شكل رضب ،ولكن بالتالعب ببيئة
املكان ،مثال بتخفيض أو رفع درجة الح رارة بشكل كبري ،أو ان يُ سكب املاء عىل ارض
الخلية باستم رار.
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بحسب الكثري من املعاهدات الدولية وبحسب القانون السويدي فانه ممنو ًع ا إبعاد
أي شخص كان اىل دولة قد يتعرض فيها للتعذيب او اىل عقاب أو معاملة مهينة
أو غري انسانية .فلك الحق اذًا بالحامية حتى لو كان ما ستتعرض له ال يُ َع َّرف بانه
تعذيب بكامل معنى الكلمة .من املهم ان تذكر جميع االشياء التي شعرت بانها
مهينة أو مؤذية لصحتك النفسية والجسدية.

خ بّر باك رًا

ان انت قد تعرضت لتعذيب ،أيذاء عنيف ،اغتصاب أو ٍ
تعد آخر فعليك بارسع وقت
ممكن اخبار وكيلك القضايئ العام ،أو لشخص آخر تثق به ليقوم بدوره باالتصال
بالوكيل .ان شعرت بانه اسهل لك فباستطاعتك ايضا كتابة روايتك بلغتك وتسليمها
اىل وكيلك القضايئ العام أو اىل مصلحة الهجرة.

وصف مفصل لالحداث قد يزيد من امكانية تصديقك .من املهم ان تظهر هذه
املعلومات باك ًرا ضمن اج راءات اللجوء ،أو انه باستطاعتك الح ًق ا ان توضح ملاذا
تأخرت يف ذلك.
ّ
وث ق االصابات الجسدية

لتقوية حججك عليك بارسع وقت ممكن االتصال بطبيب ليك يتم توثيق اصاباتك.
خذ معك الوثائق اىل مصلحة الهجرة واطلب ايضا تحويلك اىل طبيب رشعي .قد
تطلب املصلحة تقري را طبيا رشعيا ،أي شهادة من طبيب رشعي ،ودفع تكاليف ذلك،
ان هي ارتأت ان فحصا من هذا النوع هو مهم لتقيم مدى موثوقيتك .ان كان لديك
ندبات قدمية فمن املستحسن بالرغم من ذلك ان يتم فحصها .بهذه الطريقة ميكنك
الحصول عىل إثبات بان ندبات الحرق مثال هي ليست بسبب جدري املاء وإمنا هي
آثار الرضب ،وبالتايل تكون معك اوراق اً ثبوتية لإلصابات اذا ما بدأت الندبات باالختفاء.
التقرير الطبي الرشعي يصف االصابات وما اذا كان من املعقول انها نتيجة ملا وصفته.

ّ
وث ق االصابات النفسية
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متام اً كام هو مهم توثيق االصابات الجسدية والندبات التي حصلت عليها بسبب
التعذيب ،فمن املهم أيض اً توثيق االصابات النفسية والشعورية التي اصابتك.
لذلك عليك بالحصول عىل شهادة نفسانية ،تصف كيفية تجاوبك عقليا ملا قد
تعرضت له .هذا قد يفرس ايضا ملاذا مل تستطع التكلم عن بعض الحوادث سابقا.
الشهادة النفسانية يجب ان تكون معطاة من قبل طبيب نفساين .حاول املجيء اىل

طبيب ذو خربة يف هذا املجال .ومن االفضل مقابلة الطبيب عدة م رات ،ليك يستطيع
الطبيب اعطاء تقي امً حقيقيا ،بحيث ان السلطات تثق يف ذلك.
من املهم ايض اً ،ملصلحتك الشخصية ،الحصول عىل املساعدة والعناية .فاالشخاص
الذين تعرضوا لتعديات صعبة أو تهديدات خطرية أو انهم قد عايشوا عنفا جسي امً،
كحاالت حرب ،يحصلون بعدها يف بعض االحيان عىل مشاكل نفسية .واع راضها كثرية
ومختلفة كالكوابيس ،صور لذكريات مؤملة اثناء اليقظة ،عدم الثقة باآلخرين ،نوبات
قلق ،خفقان القلب ،لعيان وغريها .وهذا قد يجعل من الصعب اسرتجاع ذكريات
أو أجزاء منها من الوطن أو من املكان الذي متت فيه هذه التعديات .ومن العادة
أيضا ان تظهر عوارض إكتآبية ،كعدم االهتامم للعامل الخارجي ،صعوبة الشعور
باالحاسيس ،عدم وجود أو وجود ضئيل لالميان باملستقبل أو عدم املباالة .قد تظهر
بعض هذه االع راض مبارشة ،بينام تظهر اخرى بعد وقت طويل من حصول الصدمة.
أحاسيس كهذه بعد صدمة نفسية تُسمى مبتالزمة الضغط التالية للصدمة او
اضط راب ما بعد الصدمة.
عادة يعتقد االشخاص الذين مل يطلبوا املساعدة بانهم قد اصبحوا "مجانني" ولهذا
يكونون خائفني من إخبار االخرين عن افكارهم وكوابيسهم .لكن الضغط التايل
للصدمة هو ردة فعل طبيعية لحادثة غري طبيعية .وهذا يشء ال يجب الخجل منه
عىل االطالق ان تقدم االنسان بطلب املساعدة .قد يكون من الصعب مقابلة طبيب
نفساين ،احد االسباب هو ان املرء كطالب لجوء له الحق فقط يف العالج الطبي
الطارئ والذي من غري املمكن تأجيله ،ولكن من املهم عندها محاولة الحصول
عىل موعد طبي بطريقة أو باخرى .أحيانا قد يكون افضل يشء هو التحدث مع
عامل نفساين او زيارة معالج نفساين .ولكن حتى ولو كان العامل النفساين أو املعالج
النفساين هو الذي يعرف مشاكلك أفضل ،فانت قد تحتاج اىل شهادة عن حالتك من
طبيب (طبيب نفساين) ،الن مصلحة الهجرة تأخذ بعني االعتبار بدرجة أقل شهادات
ليست مكتوبة من قبل أطباء.
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بامكانك الق راءة عام يجب ان تحتوي عليه الشهادة الطبية يف الخطوط
العريضة ملجلس الشؤون االجتامعية:
www.socialstyrelsen.se/sosfs/2005-29

يوجد هنا دليل عن الشهادات الطبية فيام يتعلق بقضايا اللجوء:
www.farr.se/att-soeka-asyl/vard-och-lakarintyg/
1079-intyg-i-asylarenden

مسؤولية مصلحة الهجرة

من الصعب لطالب اللجوء دفع تكاليف تحقيق طبي من قبل خبري باستطاعته
تقييم اصابات التعذيب .لكن بحسب املحكمة االوروبية ومحكمة اللجوء العليا
وحتى من قبل توجيهات مصلحة الهجرة فمن واجب مصلحة الهجرة تهيئة تحقيق
كهذا ،ان كان قد تبني بان طالب اللجوء قد تعرض للتعذيب .ان مل يكن باستطاعتك
الحصول عىل اكرث من شهادة من قبل طبيب صحة عام او عامل نفساين فقط ،فعندها
ال يجب ان ت ُرفَض الشهادة عىل انها غري مكتوبة من قبل خب ري .ان كانت معلوماتك
غري كافية فعىل مصلحة الهجرة عندها تدبري تقرير خبري بنفسها.
أطلب المساعدة في مركز الالجئين
الذين تعرضوا للتعذيب

ان انت شعرت بانك تعاين من مشاكل تبدو وكأنها لها عالقة باشياء عايشتها قبل
هربك فهناك مساعدة تستطيع الحصول عليها .بامكانك الحصول عىل عالج ضمن
الطب النفيس ولدى املعالجني الطبيعني واملرشدين االجتامعني .بعض االحيان ليس
من املستحسن البدء يف عالج ان مل يكن من املستطاع اكامله ،فان انت حصلت او مل
تحصل عىل عالج فهذا يتعلق باية مرحلة من م راحل اج راءات اللجوء تتواجد فيها.
عناوين اماكن العالج تجدها يف www.farr.se/adresser
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أسباب الطفل
س ب طف ً
ال؟
من يُحْ َ

عتب طف الً يف السويد .ان كان طالب اللجوء قد بلغ
كل من هو تحت سن  18سنة يُ َ
سن  18قبل اصدار ق رار ترصيح االقامة فعندها يُ عامل كأنه بالغ من قبل سلطات
الهجرة .فاالمر يتعلق اذا بعمرك عند اتخاذ الق رار وليس عند مجيئك اىل السويد ليك
تعامل كطفل أو كشخص بالغ.

حقوق الطفل في القانون
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ان السويد قد وقعت عىل إتفاقية االمم املتحدة لحقوق الطفل .وهذا معناه ان أي
طفل يطلب اللجوء يجب أن يُ عا َم ل مع االخذ بعني االعتبار ما هو االفضل ملصلحة
الطفل وما هو االفضل بالنسبة لتطوره ولصحته .تنص إتفاقية حقوق الطفل عىل
ان مصلحة الطفل يجب ان تكون يف املقام االول ان تكون االهم .ولكن يف السويد ال
ت ُطبق نصوص هذه االتفاقية تلقائيا ،بل يجب تحويلها اىل القوانني السويدية .مل يتم
تحويل كامل إتفاقية االمم املتحدة لحقوق الطفل اىل قانونًا سويديًّ ا ،لكنه يف قانون
االجانب السويدي توجد " فقرة بوابية" عن مصلحة الطفل:

يف القضايا املتعلقة بالطفل يجب ان ت ُراعى بشكل خاص صحة الطفل
وتطوره وعدا ذلك ما هو االفضل ملصلحة الطفل.
قانون االجانب الفصل  1الفقرة 10

نص ا يقول بان مصلحة الطفل يجب
يف إتفاقية االمم املتحدة لحقوق الطفل هناك ً
ان تأيت يف املرتبة االوىل ان تكون اهم يشء .يف مسودة قانون االجانب السويدي
يُ ذكر بان مصلحة الطفل يجب ان تُقاس مبصلحة السويد يف االحتفاظ بهجرة
ُم نظمة .هذا التعبري ليس هو بنفس القوة .لكن ما هو ملصلحة الطفل يجب عىل
اية حال معاينته وتعليله يف ق رار ترصيح االقامة .ومن املهم التدقيق بان مصالح
الطفل مل تذكر فقط يف الق رار وامنا ايضا قد تم موازنتها يف اختبار حق اللجوء،
وبأية طريقة تم ذلك.
يجب ان يحصل الطفل على امكانية التكلم بنفسه

ينص القانون عىل انه عندما يتعلق امر ق رار ما بطفل يجب عندها االستامع اىل
هذا الطفل (باج راء مقابلة معه من قبل سلطات اللجوء) ،ان مل يكن ذلك غري ُم الئم
كليا .من املهم جعل الطفل يشعر باالمان ليك يتكلم ،النه من الصعب جعل الطفل
يتكلم باالوامر أو يف جو يشعر فيه بالخوف .عىل السلطات االخذ بعني االعتبار ما
تكلم به الطفل انطالقا من عمره ومستوى نضجه .ان الوالدان هام اللذان يقرران ما
اذا كانت س تُ جرى مقابلة مع طفلهام ام ال.
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قد يكون للطفل اسباب لجوء خاصة به

تشدد السلطات السويدية عىل حق الطفل بوالديه ،فان كانت اسباب لجوء الوالدين
عتب عندها عادة بانه افضل للطفل م رافقتهام يف العودة اىل الوطن.
غري كافية ف يُ َ
حتى ولو كان االفضل للطفل البقاء يف السويد مع والديه فهذا ال يكفي دامئا كسبب.
لكنه يجب علينا اال ننىس بانه قد نكون للطفل ايضً ا اسباب لجوء خاصة به .عادة ال
يفكر محققو مصلحة الهجرة وال حتى الوكيل القضايئ العام .بهذا اليشء .حتى ولو
تذكروا بانه قد تكون هناك ظروف فاقة استثنائية لالطفال ،كتأقلمهم بشكل جيد
يف السويد ،أو انهم مرضاء وبحاجة لعالج أو ما شابه ،فان معايشات الطفل يف الوطن
والخوف من العودة اىل هناك قد يتم نسيانها.

قد يكون ايضا من الصعب لك كوالد أو كوالدة معرفة ما يعرفه طفلك ،ومعايشة ان
طفلك س يُ جرب عىل التفكري يف هذه االشياء مجددا .لكن من املهم ان ما ميس الطفل
يجب ان يظه ر .ان كان طفلك قد تعرض للسوء فانه لن يكون عىل ما ي رام ان تظاهر
االخرون وكأنهم ال يعلمون .لذلك حاول التفكري مجددا مبا قد تعرض له الطفل ومبا
شاهده .وان ترتك الطفل يرسم االشياء قد تكون طريقة جيدة ،ان كان من الصعب
التعبري بالكالم عام حصل.
قد يحتاج الطفل الذي تأذى بسبب تعرضه ملعايشات مروعة اىل مقابلة معالج
نفساين او طبيب اطفال بامكانه مساعدة الطفل عىل معالجة ما حصل .وبامكانهام
ايضا من خالل كتابة شهادة ان يوضحا للسلطات ما هي االشياء التي من املمكن
ان الطفل قد عايشها وعن نوع العالج الالزم .اطلب املساعدة لدى  ،BUPالطب
النفساين لالطفال واالحداث!
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متاما كام هو الحال بالنسبة للكبار فمن املهم بشكل خاص التحدث عن االشياء التي
قد يتعرض لها الطفل اذا ما متت اعادته .هل هناك خط را ً عىل طفلك بسبب وضعك؟
هل هناك خطورة لطفلك بالتعرض لالنتقام ،أو عدم امكانه بالذهاب اىل املدرسة ،أو
وضعه تحت الرعاية أو فصله عنك بطريقة ما؟ هل هناك خط را ً عىل الطفل بتعرضه
لبرت االعضاء الجنسية أو الزواج باالك راه؟ ان كان للطفل أرضارا نفسية أو جسدية،
فهل هناك من امكانية للحصول عىل العالج والتطور يف الوطن؟

اطفال قادمون لوحدهم

االطفال القادمون اىل السويد من دون والدين او اي شخص يحل محلهم ،يُ سمون
عادة باطفال قادمون لوحدهم .لكل طفل ٍ
عي ويص ،بحيث انه عوضا
آت لوحده يُ ّ
عن الوالدين يتحمل مسؤولية الطفل ويدبر اموره.
ان مصلحة الهجرة او لجنة الخدمات االجتامعية يف البلدية التي يتواجد فيها الطفل
هي التي تقدم طلبا لدى الويص االعىل من اجل الحصول عىل ويص للطفل .يف حال
حصول الطفل عىل ترصيح االقامة فانه يحصل عوضً ا عىل ذلك عىل حاضن يكون
معني خصيصا.
حتى ولو كان االمر يتعلق باطفال قادمني لوحدهم فمن املهم الحرص عىل ان
اسباب اللجوء تظهر فعال اثناء التحقيق .مبا ان الطفل رمبا ال يعرف ما هو املطلوب
ولن يقابل الوكيل القضايئ العام لفرتة طويلة ،فقد يحتاج اىل مساعدة الكبار يف
ذلك .فالطفل قد يكون مهددا بسبب مركز والديه ،بسبب رفض االش رتاك يف الحرب
أو االنضامم اىل امليليشيات ،بسبب ان فئة عدوة تختطف أو تقتل االحداث بصورة
منتظمة أو متاما كالكبار بسبب النشاطات الخاصة أو االنتامء اىل فئة ما .والطفل قد
يكون ايضا هاربا من تجارة االطفال.
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الى االطفال القادمين لوحدهم
عن اسباب اللجوء والعمر

من املعتاد ان التحقيق يف طلب لجوء الطفل يتعلق كث ريا مبحاولة معرفة مكان
تواجد الوالدين ،ليك يكون باستطاعة الطفل االلتحاق بهام .ان كنت تحت سن
 18وال تستطيع العودة اىل وطنك فعليك بنفسك او عىل وصيك أو وكيلك القضايئ
التعاون للتوضيح ملحققي مصلحة الهجرة ملاذا االمر عىل ما هو عليه.
من املستحسن قبل مقابلة اللجوء ان ت راجع افكارك يف ما قد حصل لك ،يف اي
تسلسل زمني حدثت االشياء وتاريخها .قد تكون اشيا ًء تتعلق بك شخص يً ا ،عائلتك،
املدرسة او اشياء مهمة يف العامل الخارجي حولك .فوضع "خط زمني" هو امر
جيد ج ًدا ليك تتذكر االشياء افضل وليك تستطيع ان تروي ملاذا انت او والديك قد
اضطررتم اىل الهرب .ان كنت مستع ًدا فانت تكون اقل عرضة للضغط النفيس اثناء
املقابلة.
فوضع "خط زمني" هو كذلك امر جيد ليك تستطيع توضيح سبب معرفتك لعمرك.
ان كان موظفوا مصلحة الهجرة يشكون بانك اكرب سنا مام قد رصحت به فقد ت ُغري
املعلومات عن عمرك .قد يحصل هذا ان كنت مسج الً يف بلد اورويب آخر بعمر اكرب
او بكل بساطة النك ال تستطيع االثبات بانك تحت سن الـ  .18يكون االمر جي ًدا
ان كانت لديك مستندات خاصة بك تظهر عمرك .من املمكن ان يقوم معلمك او
موظف الخدمات االجتامعية او حتى الكبار الذين تقابلهم يف مكان سكنك بالكتابة
اىل مصلحة الهجرة بانك ال تبدو ناض ًج ا .ولكن ليس من املؤكد ان هذا قد يُ ساعد.
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ان كان املوظف املسؤول عن قضيتك يرى بانك تبدو بشكل واضح اكرب بكثري من
 ،18فانت تحصل عندها عىل امكانية تصوير االسنان او الركبتني باالشعة قبل تغري
غي حتى ولو مل توافق عىل هذا
عمرك .وهذا الفحص هو اختياري ،لكن العمر قد يُ َّ
الفحص.
ان قررت مصلحة الهجرة بانك فوق  18فانت ت ُعا َم ل بعدها وكأنك بالغ من قبل
السلطات .التستطيع عندها الحصول عىل ويص أو السكن يف بيت االحداث .ان تم

اعتبارك بانك فوق  18فباملستطاع طردك حتى ولو مل يتم العثور عىل اقاربك .لكن
ُعتب تحت سن الـ  18وحصلت عىل الرفض فال يتم ارسالك اىل وطنك
ان ما زلت ت َ
بدون وجود أقارب أو دار لاليتام يتحمل مسؤوليتك( .استثنا ًء من ذلك يكون ان كنت
قد حصلت عىل ق رار باللجوء يف بلد اورويب آخ ر .عندها يتم ارسالك اىل هناك لوحدك
حتى ولو كنت تحت سن الـ ).18
غي عمرك قبل حصولك
ان كنت قد تقدمت بطلب اللجوء قبل  31يناير  2017ال يُ َّ
عىل ق رار يف قضية لجوئك .لكن ان كنت قد تقدمت بطلب اللجوء بعد ذلك فقد
غي العمر حال االنتهاء من التحقيق يف تحديد العم ر .وق رار كهذا حول تحديد
يُ َّ
العمر ان كان اكرب مام هو عليه من املمكن الطعن فيه .مبا معناه انك ولرمبا
مبساعدة وصيك او محاميك تحاول اقناع محكمة ما بتغري الق رار.
ان انت حصلت عىل ق رار بالطرد فلك الحق يف الطعن يف هذا الق رار ،وان كان العمر
قد تم تغريه يف نفس الوقت يكون باستطاعتك ايضً ا طرح مسألة العمر يف الطعن.
اليشء االهم هو ان كان عليك الطعن يف ق رار االبعاد هو ان يتبني ان كان هناك
من يهددك او ان كان هناك شي ئً ا آخ را ً انت خائف منه يف بلدك ،ش يً ا مل تفهمه
مصلحة الهجرة .فلرمبا تستطيع البقاء هنا لهذه االسباب ليس فقط الن اقاربك غري
موجودين هناك .ان كنت بحاجة للحامية فلك الحق بالبقاء حتى وان كان عمرك
فوق الـ 18سنة.
.
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حقوقك كطالب لجوء
ان قانون استقبال الالجئني وغريهم ( )137:1994هو الذي يحدد
ما هي حقوقك كطالب لجوء يف السويد فيام يتعلق بالتعويض
املايل ،الرعاية الصحية والسكن وغريها .طالبوا اللجوء االطفال
تشملهم اتفاقية االمم املتحدة لحقوق الطفل ،والتي وقعت
عليها السويد .ومبا انه مل يتم تحويل هذه االتفاقية اىل قانون
سويدي فال يرسي مفعولها بالكامل يف السويد .لكنها بالرغم من
ذلك تؤثر عىل جميع الق رارات.
الرعاية الصحية
طالبوا اللجوء البالغون يحق لهم الحصول فقط عىل:

● ●الرعاية الصحية الطارئة
● ● عالج االسنان الطارئ

● ● الرعاية الصحية للحوامل مبا فيها التوليد والرعاية التابعة له،
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● ● ارشادات حول وسائل منع الحمل،
● ● الرعاية الصحية عند االجهاض،

● ● عالج واج راءات بحسب قانون الحامية من العدوى
● ● عالج ليس من املمكن تأجيله.

ان ال يكون من املمكن تأجيل العالج معناه ان الحالة الصحية قد تتدهور وتصبح
مهددة للحياة أو انها قد تؤدي اىل عواقب وخيمة اخرى ان مل يحصل املريض عىل
عالج رسيع .ما هو عالج ليس من املمكن تأجيله يقرره الطبيب امل ُعالِ ج (قد يكون
طبيبا أو ممرضة أو أي شخص آخر يعمل يف مجال التطبيب) .أول ما تأيت اىل السويد
كطالب لجوء يحق لك ايضا باج راء فحص صحي عام أو مبقابلة لالجابة عىل اسئلة
تتعلق بحالتك الصحية.
ي بّ ني طالبوا اللجوء حقهم يف العالج الطبي من خالل اظهار بطاقة معينة :بطاقة
اللجوء  LMA-kortetوالتي يحصل عليها جميع طالبوا اللجوء يف السويد عند
تسجيل طلب لجوئهم .يف كل مرة تزور فيها الطبيب تدفع  50كرون اً رسام للعالج.
وانت تدفع ايضً ا  50كرونا عىل كل دواء تحصل عليه من قبل الطبيب (بحسب
التسعرية لعام  ،)2017الباقي تدفعه مصلحة الهجرة .ان كنت بحاجة للعالج بشكل
كثري فبامكانك التقدم بطلب اعانة اضافية .ليس من املستحيل الحصول عىل عالج
عدا الرعاية الطبية املبارشة والعالج الذي ليس من املمكن تأجيله ،ولكن عندها
يجب ان تدفع بنفسك تكاليف العالج.
قوانني الرسية للرعاية الصحية واالجتامعية تشمل الجميع ،بغض النظر ان كان
الشخص معه ترصيح اقامة ام ال .بحسب قانون الرسية فانه ممنوعا تسليم
معلومات عنك الشخاص آخرين بدون موافقتك .باستثناء انه ملصلحة الهجرة الحق
يف الحصول عىل ملفك املريض الستعامله يف تقييم قضية لجوئك.

االطفال والرعاية الصحية
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االطفال طالبو اللجوء لهم الحق مبدئيا يف الحصول عىل جميع انواع العالج الطبي
وعالج االسنان الذي يحتاجون اليه ،بنفس رشوط بقية االطفال الساكنني يف السويد.
الرعاية الصحية لالطفال الذين كانوا طالبي لجوء يجب الحصول عليها بنفس
الرشوط كام هي لبقية االطفال السويديني .هذا معناه انها مجانية يف انحاء كثرية من
البالد ،لكن يف اماكن اخرى قد يدفع املرء رسم عالج معني حتى لالطفال .عالج االسنان
هو دامئا مجانا بالنسبة لالطفال .قد ترفض مؤسسات الرعاية الصحية منح عالجات

تأخذ وقتا طوي الً الن الطفل طالب اللجوء قد ال يستطيع اكامل العالج فيعرض نفسه
الرضار ان هو مل يبقى يف البلد طوال فرتة العالج.
يف بعض االحيان قد يحصل حتى الوالدين عىل عالج مثال يف بيت عالجي لجميع اف راد
العائلة ،ان كان ذلك رضوري اً لشفاء الطفل.
حتى االطفال يجب ان يظهروا بطاقة اللجوء .LMA-kort

التعليم
االطفال طالبي اللجوء لهم الحق يف الذهاب اىل دار الحضانة وروضة االطفال
واملدرسة متاما كام هي الحال بالنسبة لباقي االطفال يف السويد .الذهاب اىل املدرسة
هو من حقوق االطفال طالبي اللجوء .لكن التعليم ليس اجباريا (اي ان الطفل
ُم ل َزم بالذهاب اىل املدرسة) كام هي الحال بالنسبة ملعظم بقية االطفال يف السويد.
البلدية ملزمة بايجاد مكانا دراسيا لالطفال طالبي اللجوء يف خالل شه ر .لالطفال
الحق يف الذهاب اىل صف متهيدي حيث يحصلون عىل تدريس اضايف يف اللغة
السويدية لغاية السنتني.
االطفال طالبو اللجوء يف سن املرحلة الثانوية لهم الحق يف الذهاب اىل املدرسة
الثانوية .وان كنت مل تكمل عمر  18سنة بعد فلك الحق يف االلتحاق باملدرسة
الثانوية ،وان كان قد تم قبولك يف برنامج تعريفي او بربنامج وطني فلك الحق يف
تكملة هذا الربنامج .يف بعض املناطق يتم تنظيم دورات دراسية او اي نشاط آخر حتى
للبالغني ،غالب االحيان من قبل منظامت طوعية غري حكومية.
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ان كنت ٍ
آت لوحدك وامتمت سن الـ 18فقد تتعرض للنقل من مسكنك اىل سكن
للبالغني بحيث يصبح بيتك بعي ًدا عن املدرسة .وان كنت تفضل ان تأمن مكان
للسكن بنفسك فباستطاعتك فعل ذلك ،لكن مع االسف فانت ال تحصل عندها
عىل مساعدة يف دفع االيجار .يف بعض املناطق تقوم البلدية او املنظامت الطوعية
باملساعدة يف ايجاد مسكن! ان كنت ستنتقل فاطلب عندها من معلمك اعطائك

شهادة بقدرتك املعرفية ليك تريها للمدرسة الثانوية الجديدة يف املنطقة التي ستنتقل
اليها .لك الحق يف انهاء الربنامج الثانوي الذي قد بدأته ،او برنام ًج ا مشاب ًه ا.

العمل
ان كان لديك اوراقا ثبوتية تقبل بها مصلحة الهجرة فلك الحق كطالب لجوء العمل
بدون ترصيح عمل هذا ما يُ سمى ” ”AT-UNDالذي هو اختصا ًرا يف السويدية لعبارة
" استثناء للعمل بال ترصيح " .حتى ومل يكن بحوزتك اوراق ثبوتية فقد تستطيع
العمل ان ارتئ موظفوا مصلحة الهجرة بانك تتعاون معهم من اجل التعريف عن
نفسك .ان كان سيتم ابعادك بالتنفيذ الفوري او انه سوف يتم نقلك بحسب اتفاقية
دبلن فال تستطيع العمل حتى ولو كان معك اوراقا ثبوتية.
ان كان مسمو ًح ا لك العمل يكون ذلك مسج الً عىل بطاقة اللجوء .عندما تبدأ
بالعمل تنقص كمية املساعدة اليومية (انظر اسفل) بنفس كمية ال راتب الذي
تتقاضاه وقد تلغى املساعدة كل يً ا .الرشوط املوضوعة عليك كطالب لجوء تختلف
عام هي لبقية السكان يف السويد .فانت ال تحصل مثال عىل تعويض مريض ان انت
مرضت وامنا تحتفظ فقط بالتعويض اليومي .لكنه لك الحق يف االنضامم اىل نقابة
عامل ان انت اردت.
حتى ولو مل تحصل مبارشة عىل عمل فانه من االفضل ان تقدم طلبا للحصول عىل ما
يُ سمى بقسيمة رضيبة الدخل يف ارسع وقت ممكن بعد حصولك عىل بطاقة اللجوء.
قسيمة الرضيبة قد تسهل عليك الحصول عىل عمل حقيقي ،وبعدها تظهر بانك
مهتم بتدبري نفسك والعمل بصورة رشعية يف السويد.
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السكن
لك الحق يف السكن بدون تكاليف يف مساكن يؤمنها قسم استقبال الالجئني يف
مصلحة الهجرة ،فيام يُ سمى بسكن املخيامت أو املنشآت  . ABOحتى ولو كانت
هذه ت ُسمى بسكن املخيامت فالسكن يكون عادة يف شقة يف منطقة سكنية عادية،
أو ُم شاركة طالبي لجوء آخرين يف شقة من هذا النوع .باستطاعتك ايضا تدبري شقة
بنفسك ،فيام يُ سمى بسكن خاص  . EBOعندما تسكن يف سكن املخيامت فان
مصلحة الهجرة هي التي تدفع تكاليف السكن ،لكن ان انت اخرتت السكن الخاص
فال تحصل عندها عىل تكاليف االيجار إال مؤق تً ا ان كان ذلك مرتب طًا بانتقالك اىل
منطقة اخرى بعد حصولك عىل عمل ما .بالرغم من ذلك فكثري من طالبي اللجوء
يختارون السكن الخاص عىل سكن املخيامت .ان انت بدأت بالسكن عىل هذا الشكل
ولسبب من االسباب اردت االنتهاء من ذلك فباستطاعتك التوجه اىل مصلحة الهجرة
للحصول عىل مكان يف احد مخيامتهم .لكنه ال يكون باستطاعتهم الضامن بانك
ستحصل عىل مسكن ان كان قد سبق لك ان رفضت العرض االول.
باستطاعتك ايضا االنتقال من سكن املخيامت اىل سكن خاص خالل الوقت الذي ما
زلت فيه طالب لجوء ،لكنه عليك بايجاد املسكن بنفسك .ان كان لديك اقارب تريد
السكن معهم ،ضمن  ، EBOفيجب عليك االستعالم عن الوضع يف تلك املدينة وان
كان ستواجهك مشكلة هناك يف املستقبل يف الحصول عىل مسكن خاص بك وعمل أو
حتى انه سيكون من االسهل لك ايجاد عمال هناك.
ان كنت تحت سن  18وطالب لجوء لوحدك ،بدون صحبة والديك أو ويص عليك،
فانت ال تسكن بنفس طريقة سكن طالبي اللجوء البالغني .فانت بدال من ذلك
تحصل عىل مكان يف بلدية تؤمن سكن لالطفال طالبي اللجوء لوحدهم .بعد وقت
قصري من وجودك يف احد االماكن التي يتم فيها تسجيل طالبي اللجوء ،يتم تحويلك
للسكن اما يف بيت لالحداث مع أطفال آخرين قادمني لوحدهم أو عند عائلة.
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االطفال القادمون لوحدهم والذين تم وضعهم يف بلدية ما ،لهم نفس حقوق
جميع اآلخرين القاطنني يف البلدية .هذا مكتوب ا ً يف قانون الخدمة االجتامعية (Lag
 )2001:453عندما تبلغ سن  18فلن تعود البلدية تتحمل مسؤوليتك وال يكون لك
الحق يف ويص.

اقرأ املزيد عن الويص يف الصفحة .129
والبلدية تسمح لك بالسكن يف بيت االحداث حتى سن  ،21ولكن االكرث احتامالً هو انك
ُجب عىل االنتقال اىل مساكن الكبار لدى مصلحة الهجرة اول ما تكمل عمر الـ 18سنة.
ت َ
ان كانت مصلحة الهجرة بعد تقدير العمر قد توصلت اىل النتيجة بانك بالغ فانه عىل
االرجح يتم نقلك مبارش ًة من بيت االحداث.

التعويض اليومي
لك الحق كطالب لجوء بتعويض يومي ان مل يكن لديك ماالً أو مل يكن باستطاعتك
اعالة نفسك بطريقة ما .التعويض اليومي بسيط والهدف منه تغطية تكاليف
السلع اليومية االكرث أهمية.
ليس من املمكن تخفيض التعويض اليومي لالطفال لكنه باالمكان تخفيضه
بالنسبة للكبار أو سحبه كلي اً ان انت مثال بحسب مصلحة الهجرة "ت َُص ِّع ب" االمر
يف التحقيق بقضيتك .قد يكون االمر انك تختبئ ليك ال يتم تنفيذ ابعادك ،أو انك ال
تساعد بالحصول عىل دالئل الثبات هويتك .حتى ولو مل يكن بامكانك تأكيد هويتك،
فأن مصلحة الهجرة تعترب انك التتعاون.
من املمكن الطعن بق رار تخفيض أو سحب التعويض اليومي لدى املحكمة
االبتدائية االدارية .بامكانك كتابة الطعن بلغتك .أرسل مع كتاب الطعن نسخة
خطية بق رار مصلحة الهجرة.
عىل صفحة مصلحة الهجرة تجد معلومات عن التعويض اليومي:
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www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-iSverige/Medan-du-vantar/Ekonomiskt-stod.html

بعد قرار االبعاد
ان كنت بال ًغ ا وال تسكن مع اطفاالً لك حق رعايتهم فانت تفقد حق الحصول عىل
السكن والتعويض اليومي بعد فرتة وجيزة من حصولك عىل ق رار نهايئ باالبعاد.
والحاسم يف االمر هو ان يكون ق رار االبعاد قد دخل حيز التنفيذ ،مبا معناه انه
من غري املمكن الطعن فيه .هذا تقهق ًرا بدأ تطبيقه يف يونيو سنة  2016يف قانون
استقبال الالجئني .LMA-lagen ،يف شهر آب /اغسطس  2017ا ُدخلت قواعد
مشابهة حتى لالشخاص الذين بحقهم ق رار بالتحويل اىل بلد اورويب آخر بحسب
اتفاقية دبلن.
بعد انتهاء املهلة املمنوحة للعودة االختيارية (عادة اربع اسابيع) تُع لَم عندها
بوجوب مغادرة املسكن ،ان كنت ساك ًن ا لدى مصلحة الهجرة .وقد يُ ط لَب منك
عندها تسليم بطاقة اللجوء والبطاقة املرصفية .من املستحسن ان تأخذ نسخة عن
بطاقة اللجوء الستعاملها مثال ان انت احتجت لزيارة طبيب طاملا ما زلت موجو ًدا يف
السويد .قد تحتاج ذلك ليك ت ُظهر بانك لست سائ ًح ا وامنا كنت طالب لجوء.
من املمكن الخروج عن ذلك فيام يتعلق مبن هم مثال شديدي املرض عند وصول
الق رار ،وحتى ملن يتعاون يف تنفيذ ق رار االبعاد ولكنه لسبب ما مل يكن من املستطاع
بالرغم من ذلك تنفيذه.
ان انت قد حصلت عىل اختبا ًرا جدي ًدا لقضية لجوئك لسبب عوائق التنفيذ فلك
الحق يف السكن والتعويض اليومي مجد ًدا .لكن يجب عليك بنفسك تقديم طل بً ا
بذلك لدى مصلحة الهجرة .مع االسف ليس هناك حق يف الحصول عىل املعونة
بانتظار ان مصلحة الهجرة تبت يف الق رار االول فيام يتعلق باختبار جديد ،بالرغم
من ان االبعاد ال يجب تنفيذه اثناء ذلك الوقت.
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ان كنت تعترب ان املعونة قد ُس ِح بَ ت منك خط أً فعليك بالتكلم بهذا الخصوص مع
موظف مصلحة الهجرة يف قسم االستقبال اوالً ،والطلب بالحصول عىل ق رار خطي بهذا
الخصوص ان مل تكن قد حصلت عىل ذلك .وهذا الق رار ممكن الطعن فيه لدى املحكمة.

ان موظفي مصلحة الهجرة ليس لهم الحق يف استعامل العنف الخ راجك من السكن.
لكن كآخر حل ممكن استدعاء الرشطة.
سلطة الخدمات االجتامعية يف البلدية تتحمل مسؤولية جميع القاطنني يف البلدية.
من املمكن تقديم طلب نجدة طارئة .لكن ليس للبلديات واجب قانوين عىل تقديم
الدعم عىل شكل اعانة اىل اشخاص صادر بحقهم ق رار بالطرد .والكثري من البلديات
يفرسون ذلك بانهم يساعدون فقط يف تقديم العون من اجل السفر اىل البلد االم.
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حقوقك كمهاجر
بدون اوراق
ان  FARRكمنظمة ال تشجع االشخاص الذين حصلوا عىل ق رار
اإلبعاد النهايئ باالختفاء من خالل العيش مختبئني يف السويد .ان
كنت ترى بانه من املستحيل العودة اىل البلد الذي هربت منه،
فالق رار ق رارك بان تستمر يف العيش يف السويد .وان عشت يف
السويد بدون ترصيح فان حقوقك محدودة.
ليس مخالفا للقانون اعطاء الدعم لشخص يختبئ ليك ال يتم تنفيذ ق رار اإلبعاد
بحقه ،ان مل يكن هدف هذا الدعم هو كسب املال ،او ان كان من يختبئ يشكل
خط ًرا عىل االمن.
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جميع االطفال ،طالبي اللجوء واملختبئني ،تشملهم اتفاقية االمم املتحدة لحقوق
الطفل ،والتي وقعت عليها السويد .فهي تعطي جميع االطفال حقوقهم فال فرق ان
كان للطفل ترصيح اقامة ام ال .مبا انه مل يتم جعل هذه االتفاقية قانونا سويديا فانها
غريسارية كليا يف الترشيع السويدي .لكنها بالرغم من ذلك تؤثر عىل جميع الق رارات.

الرعاية الصحية
منذ  1يوليو  2013فللبالغني املتواجدين يف السويد بدون ترصيح (بدون اوراق)
نفس حقوق طالبي اللجوء البالغني فيام يتعلق بالرعاية الصحية.
انظر الفقرة املتعلقة بالرعاية الصحية ،صفحة .142
هذا سا ٍر فقط فيام يتعلق بالرعاية الصحية الطارئة وعالج االسنان الطارئ
والذي ليس من املمكن تأجيله ،وكذلك رعاية االمومة ،م راقبة الحوامل ،ارشادات
حول وسائل منع الحمل ،رعاية صحية عند االجهاض و فحص صحي عام .ما هو
العالج الذي ليس من املمكن تأجيله يقوم بتقيمه املسؤول الطبي .لكل قضاء
( )landstingامكانية اتخاذ الق رار بنفسه بتقديم مساعدة اكرث شموالً للمختبئني
البالغني .ان كنت محتا ًج ا اىل رعاية صحية غري االشياء املذكورة اعاله فحاول االستعالم
عام هو سا ٍر يف القضاء الذي انت ساكن فيها.
يف املرة االوىل التي تطلب فيها الرعاية الصحية تحصل عىل رقم احتياطي يتم
استعامله يف امل راكز الصحية بدال عن رقمك الشخيص .من املهم انك تحتفظ بهذا
الرقم وتحرضه معك كلام راجعت م راكز الرعاية الصحية .وجيد ايضً ا ان كان معك
ورقة اثبات هوية (بطاقة هوية ،جواز سف ر ،نسخة من بطاقة هوية او بطاقة لجوء
قدمية) بحيث تقدمها عند طلب الرعاية الصحية .ان كنت تفتقد اىل بطاقة هوية
فلك الحق بالرغم من ذلك بالرعاية الطبية.
ان الدولة السويدية هي التي تدفع القدر االكرب من تكاليف التطبيب ،ولكنك حالك
كحال طالبي اللجوء عليك بدفع رسم العالج .هذا الرسم قد يختلف من قضاء اىل
آخر ولكن زيارة الطبيب يف املركز الصحي تكلف  50كرون .وانت تدفع ايضً ا 50
كرون عند رشاء كل دواء يصفه لك الطبيب
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معلومات اكرث بلغات مختلفة عن الرعاية الصحية للذين بدون اوراق
تجدها لدى الصليب االحم ر:
http://www.redcross.se/behover-du-var-hjalp/vard-ochbehandling/roda-korsets-vardformedling

قوانني الرسية للرعاية الصحية تشمل الجميع ،بغض النظر ان كان املرء معه ترصيح
االقامة ام ال .بحسب قانون الرسية فانه غري مسموح تسليم معلومات التمريض
لشخص غريب ان كان ذلك يرض باملريض .هناك استثناء فيام يتعلق بالرشطة ،لكن
عندها فقط ان سألت الرشطة بكل وضوح عن شخص ما يف مستشفى .عندها يجب
عىل موظفي املستشفى الجواب بنعم او بال عىل السؤال .ال يحق للموظفني االتصال
بانفسهم مبصلحة الهجرة او بالرشطة والقول بانك هناك.
ان كنت قل ًق ا بان الرشطة ستبحث عنك ،اطلب من املوظفني اعالمك يف حال ان
الرشطة اتصلت بهم .وانت لست مج ربا عىل اعطاء عنوانك وامنا بامكانك القول بانه
لديك عنوان محمي .ان كان موظفوا املستشفى ال يعلمون بقوانني الرسية فانه قد
يحصل ان يتصلوا مبصلحة الهجرة ملعرفة من سيدفع تكاليف العالج ،وعندها قد
تتصل مصلحة الهجرة بالرشطة .لذا فمن املهم ان تخرب عن حقوقك ،وبانه مخالفا
للقانون ان اتصل موظفوا التمريض مبصلحة الهجرة واإلعالم بانك هناك .اسم القانون
هذا هو قانون الرسية ).Sekretesslag (1980:100

االطفال والرعاية الصحية
االطفال املختبؤن لهم الحق يف الحصول عىل جميع انواع العالج الطبي وعالج االسنان
الذي يحتاجون اليه ،بنفس رشوط بقية االطفال املولودين يف السويد .قد يتم رفض
العالجات التي تأخذ وقت اً طوي الً اثناء انتظار الطفل بالحصول عىل ترصيح االقامة.
هذا ليك اليترضر الطفل ان توقف العالج يف حال اإلبعاد.
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العالج الطبي لالطفال الذين بدون اوراق يجب ان يُ عطى بنفس الرشوط كام هي
الحال بالنسبة لالطفال املتواجدين بصورة رشعية يف السويد .هذا معناه انه مجاين
يف بعض االماكن ،لكنه يف اماكن اخرى يجب دفع تكاليفه ان كان الطفل قد بلغ سن
الثانية ع رش .وعالج االسنان املشمول بالدعم الحكومي هو مجاين لجميع االطفال.
وسعر الدواء هو  50كرون كام هي للكبار.

بعض االحيان ال يعلم موظفوا التطبيب ما هي القوانني املتبعة عندما يأتيهم طف الً طال بً ا
العالج وينقصه االربع ارقام النهائية من رقمه الشخيص ،فيكونون عندها غريمتأكدين
بكيفية الترصف فيام يتعلق بالدفع والتسجيل .لذلك من املهم ان تعلم املوظفني
بنفسك عام هو املتبع .فيام يتعلق بالرعاية الصحية بامكانك االشارة اىل صفحات
االنرتنيت الرئيسية للبلديات واالقضية ،حيث توجد القواعد املتعلقة بهذا اليشء هناك.

الدعم والمساعدة من قبل الخدمات
االجتماعية
ان كل بلدية سويدية تكون هي املسؤولة عن جميع الناس املتواجدين يف البلدية
وهذا يتعلق ايضً ا بالذين هم بدون اوراق .لكن لكل بلدية قواعدها االرشادية
والقليل منها لديها قواعد ارشادية خاصة ملن هم بدون اوراق.
باستطاعتك التقدم بطلب للحصول عىل عالج او رعاية او اي مساعدة اخرى بسبب
مشكلة نفسانية ،ادمان او عائق وظيفي .باستطاعة الخدمات االجتامعية ايضً ا اصدار
ق رار بالرعاية يف حال تعرض طفل ما اىل العنف الجسدي او النفيس ،او بشكل آخر
يتعرض للسوء يف بيئته املنزلية ،او ان كان الطفل يشكل خط ًرا عىل نفسه بسبب
ادمان او اج رام او اي ترصف آخر ُم خ ٍز اجتامع يً ا .االشخاص الذين يتعرضون للعنف
ضمن عالقات قريبة ميكنهم الحصول عىل سكن محمي ودعم ليك يستطيعوا معالجة
معايشاتهم .واالطفال الذين قد شهدوا عن ًف ا يستطيعون ايضً ا الحصول عىل الدعم.
باستطاعتك ايضً ا طلب الحصول عىل مساعدة مالية ،لكن كثري من البلديات ال توافق
عىل منح ذلك ملن هم بدون اوراق.
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من واجب الخدمات االجتامعية استالم طلبك ولكنهم قد يقررون رفض مساعدتك.
وعليك دامئًا بالحصول عىل ق رار خطي بذلك .من املهم ان تخرب بانك ال تستطيع الحصول
عىل مساعدة من مكان آخر وبأن مصلحة الهجرة ال تتحمل مسؤوليتك .وعليك ان تكون
واض ًح ا بانه ليس لديك اي امكانية لالعالة او العودة اىل بلدك االم .باستطاعتك اعطاء
عنوان متنقل ( )C/Oان اردت ،ولكن شدد عىل انك يف الواقع تسكن يف البلدية.

كان لسلطة الخدمات االجتامعية ساب ًق ا واجب ابالغ الرشطة ان تقدم احدهم بطلب
املساعدة ،لكن هذا مل يعد ساريً ا .فاالمر يتعلق بالرسية والخدمات االجتامعية
ليس لديها الحق باالتصال مبصلحة الهجرة .ليس للرشطة الحق مهام كان باالتصال
بالخدمات االجتامعية واالستعالم ان كان هناك اشخاص بدون اوراق يف سجالتهم.
ولكنه بالتايل فموظفو الخدمات االجتامعية ملزمون برتك معلومات عن شخص
حصل عىل ق رار الطرد ان تم االتصال بهم من قبل الرشطة او مصلحة الهجرة
لالستعالم عن هذا الشخص بالذات .والخدمات االجتامعية لديها الحق يف إعالم
االشخاص عن ان معلومات عنهم قد تم تسليمها.

التعليم
جميع االطفال يف السويد ما بني سن  6و  18سنة لهم الحق يف الذهاب اىل املدرسة .هذا
االمر اصبح ممك ًن ا ايضً ا بالنسبة لالطفال املختبئني منذ  1يوليو  .2013اتصل مبدير
املدرسة التي يريد طفلك الذهاب اليها .فموظفو املدارس ليس لهم الحق يف االتصال
مبصلحة الهجرة او بالرشطة وانت لست محتا ًج ا للكشف عن عنوانك للمدرسة.
السنة التي يبلغ فيها الطفل سن  6سنوات يستطيع فيها دخول املدرسة يف الصف
التمهيدي ،حيث يبدأ الطفل هناك باالستعداد للمرحلة االساسية .ويف سن الـ7
يستطيع الطفل ان يبدأ يف املدرسة االساسية .يذهب االطفال يف السويد اىل املدرسة
االساسية ملدة تسع سنوات .يف كلتا املدرستني التمهيدية واالساسية يحصل الطفل
عىل الكتب املدرسية والطعام مجانًا.
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واالحداث الذين انهوا املدرسة االساسية باستطاعتهم االختيار بتكملة دراستهم يف
احدى ب رامج املرحلة الثانوية .هناك الكثري من ال ربامج املختلفة التي من املمكن
التقدم اليها والقبول فيها يكون معتم ًدا عىل عالمات التلميذ .اغلب ال ربامج الثانوية
تكون مدتها  3سنوات .ان انت بدأت يف الدراسة يف املرحلة الثانوية و ما زلت تحت
سن الـ 18فلك الحق يف تكملتها حتى بعد بلوغك سن الـ.18
اطفال واحداث مختبئني ذو اعاقة وظيفية نفسية لهم الحق يف الذهاب اىل "مدرسة

خاصة بذوي العاقات" ،بحيث يحصلون هناك عىل تعليم مناسب ملستواهم وحاجاتهم.
جميع انواع الدراسة لالطفال هي مجانية يف السويد وان احتاج الطفل للمساعدة يف
االنتقال اىل املدرسة فان املدرسة هي التي تأمن ذلك.
اصدرت مديرية الرتبية والتعليم كتي بً ا عن االطفال بال اوراق يف املدرسة:
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visaenskild-publikation?_xurl_=http://www5.skolverket.se/wtpub/ws/
skolbok/wpubext/trycksak/Record%3Fk=3493

العمل
ان كان لك الحق سابقا بالعمل بدون رخصة فهذا ينتهي عند حصولك عىل ق رار
الرفض النهايئ لطلب لجوئك .ان كان لديك عم الً عاديا وتدفع ال رضائب فلرمبا
بامكانك االستم رار يف ذلك ،ان كان رب العمل مثال مل يكتشف ذلك او انه ال يكرتث.
مصلحة ال رضائب ال ترتك بشكل تلقايئ معلومات للرشطة عن عامل فرديني .لكن
مصلحة ال رضائب والرشطة يدققان احيانا يف اجازات العمل واالقامة يف اماكن العمل.
ان كنت تشتغل باالسود فليس لديك ضامن التوظيف او الحق يف النقدية املرضية
ان انت مرضت .لكن لك الحق دامئا يف راتب لعملك ،ولك الحق يف ال راتب الذي
وعدت به ،سواء كان ذلك شفهيا ام كتابيا .هذا ليس له عالقة باجازة العمل .التأمني
ضد اصابات العمل يشمل جميع العاملني ،بغض النظر ان كان هناك رخصة ام ال.
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نقابة العامل قد تحاول مساعدتك يف الدفاع عن مصالحك ودعمك يف حال حصول
خالف بينك وبني رب العمل .اغلب نقابات العامل التقبل االشخاص الذين ليس
لديهم اجازة عمل ،لكن من املمكن ان تحصل عىل مساعدة من قبل نقابة العامل
مث الً بالحصول عىل ال راتب الذي وعدت به .يوجد يف استوكهومل مركز نقايب ملن ليس
لديه ترصيح تديره سويً ا عدة اتحادات نقابية.
العناوين تجدها هناwww.farr.se/adresser :

إذا عوملت بصورة خاطئة
مندوب الشكاوى لمن تعرض
لسوء المعاملة لدى مصلحة
الهجرة

ان تعرضت لسوء املعاملة او بطريقة اخرى
عوملت بصورة خاطئة من قبل موظفي مصلحة
الهجرة فبامكانك التوجه اىل مندوب الشكاوى ملن
تعرض لسوء املعاملة لدى مصلحة الهجرة .مندوب
الشكاوى ملن تعرض لسوء املعاملة لدى مصلحة
الهجرة يتلقى ويحقق يف تقارير من هذا النوع.
لكن مندوب الشكاوى ملن تعرض لسوء املعاملة
لدى مصلحة الهجرة ال ينظر يف التقييم باسباب
لجوئك.

بامكانك االتصال مبندوب الشكاوى ملن تعرض
لسوء املعاملة لدى مصلحة الهجرة بواسطة
الربيد االلكرتوين:

https://www.migrationsverket.
se/English/About-the-MigrationAgency/Our-organisation/TheApplicants-ombudsman.html
أو بواسطة التلفون.020-30 30 20 :

مندوب الشكاوى للشؤون
القانونية ()JO

امكانك التقدم بشكوى لدى مندوب الشكاوى
للشؤون القانونية ان اعتربت انك انت او شخصا
آخ را قد ُع ومل بطريقة خاطئة من قبل ُس لطة
أو من قبل موظف عند معالجة قضية ما .لكن
مندوب الشكاوى للشؤون القانونية ال يستطيع
ابدا ً تغيري حك امً أو ق را ًرا .مندوب الشكاوى للشؤون
القانونية يسهر عىل ان السلطات واملوظفني
الحكوميني يتبعون القانون وينفذون إلتزاماتهم.

قسيمة التبليغ ملندوب الشكاوى للشؤون
القانونية  JOتجدها هناwww.jo.se :
مندوب الشكاوى لشؤون
التمييز ()DO

يعمل مندوب الشكاوى لشؤون التمييز من اجل ان
يتمتع الجميع بحقوق وامكانيات متساوية وضد
جميع انواع التفريق السلبي مث الً التمييز بسبب
الجنس ،االنتامء العرقي ،االعتقاد الديني ،العاقة،
امليول الجنسية أو العم ر.

قسيمة التبليغ ملندوب الشكاوى للشؤون
القانونية  JOتجدها هناwww.do.se :
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ميكنك االتصال بالسلطات بلغتك .وعندها يكون مه امً ج ًدا وضع عناوين
الرسالة باللغة السويدية او باالنكليزية.

عناوين
ليك تجد الجمعيات االعضاء يف  FARRواملنظامت
االخرى التي تقدم الدعم او املعلومات لطالبي
اللجوء وملن هم بال اوراق ،انظر اىل:
www.farr.se/adresser

لالتصال
45 02 710-08
info@farr.se
www.farr.se

رئيس
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Sara Edvardson
Ehrnborg, Stockholm
sara.edvardson.
ehrnborg@farr.se

FARR

املجلس املركزي السويدي
ملجموعات دعم الالجئني هو
منظمة شاملة مستقلة سياس يً ا
وديني اً تقدم الدعم ملجموعات
دعم الالجئني ولجان اللجوء
واالف راد.

مالحق
دول االتحاد االوروبي
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بلجيكا
بلغاريا
قربص
الدامنرك
استلندا
فنلندا
فرنسا
اليونان
ارلندا
ايطاليا

كرواتيا
لتلندا
لوكسمبورغ
ليتوانيا
مالطا
هولندا
بولونيا
الربتغال
رومانيا

دول دبلن

دول منطقة
التعاون االقتصادي
االوروبي

دول االتحاد االورويب
باالضافة اىل الرنوج
وايسالندا وسوي رسا.

دول االتحاد االورويب ،جبل
طارق ،ايسالندا ،ليشتينشتني
والرنوج.

سلوفاكيا
سلوفينيا
اسبانيا
بريطانيا العظمى
السويد
تشيكيا
املانيا
هنغاريا
النمسا

النص السويدي عىل الصفحة التالية هو اق رتا ًح ا بتفويض أو بوكالة .تُستعمل هذه الوكالة ان كنت كطالب
لجوء تريد توكيل وكيل قانوين خاص .من خالل التوقيع عىل الوكالة يكون للوكيل الحق يف االتطالع عىل وثائقك
وكذلك متثيلك أمام السلطات يف جميع املسائل املتعلقة بترصيح االقامة .وهذه هي ترجمة هذا النص:

التوكيل
اوكل السيد/ة

				

أوكلها لتنوب عني وتقوم مقامي ،مرة او عدة م رات ،يف قضايا تتعلق بتصاريح
العمل واالقامة ،ترصيح اللجوء ووثيقة السف ر ،التوقيف عىل ذمة التحقيق وقضايا
الدفاع ،قضايا التنفيذ وكذلك جميع املسائل املتعلقة او لها عالقة بتصاريح االقامة.
ولحامل هذه الوكالة صالحية متثييل والنيابة عني يف القضايا املذكورة اعاله وفيام
يتعلق بها ،والقيام مقامي ومتثييل أمام جميع السلطات واملحاكم واملنظامت والجهات
االخرى كمصلحة الهجرة واملحكمة االدارية االبتدائية ومحكمة االستئناف االدارية ،يف
املفاوضات ،يف استالم الوثائق ويف جميع االج راءات االخرى التي تتطلبها هذه القضية.
ولحامل هذه الوكالة صالحية متثييل والنيابة عني أمام الجهات الدولية التي ت راقب
وتدقق يف التزامات السويد فيام يتعلق بالحقوق االنسانية.
التوقيع
االسم (اكتب بشكل واضح)
تاريخ امليالد
ولرمبا ايضا رقم امللف او القضية
التاريخ

Fullmakt för ombud
Härigenom befullmäktigas
vid ett eller flera tillfällen, att företräda mig i ärende angående
arbets och uppehållstillstånd, flyktingförklaring och
resedokument, häktning och förvarsfrågor, verkställighetsärenden, samt alla andra frågor som har något samband med
ärenden om uppehållstillstånd.
Fullmakten innefattar behörighet att i angivna ärenden och vad
därmed sammanhänger handla å mina vägar i alla hänseenden,
och inför alla myndigheter, domstolar och organisationer och
andra instanser, såsom Migrationsverket, förvaltningsrätten och
kammarrätt, vid förhandlingar, vid utkvittering av handlingar och
alla andra åtgärder som ärendet kräver.
Fullmakten innefattar behörighet att företräda undertecknad
inför internationella instanser som övervakar Sveriges åtaganden
beträffande mänskliga rättigheter.

Underskrift
Namn (textat)
Födelsedatum
Eventuellt ärendenummer
Datum

انضم الى FARR
 FARRهي الشبكة االجتامعية لالف راد واملجموعات التي تريد تعزيز
حق اللجوء والعمل من اجل سياسة لجوء تضامنية وانسانية .العضوية
متكنك من الحصول عىل اربعة اعداد من مجلة  ،Artikel 14املجلة
الوحيدة املتخصصة يف سياسة اللجوء يف السويد.
www.farr.se/sv/kontakt/bestallningar

