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الدليل العملي الخاص باالنتفاع 
بإجراءات اللجوء





v م دمد  

مقدمة  

نظًرا ألنك في كثيٍر من األحيان ن طد االتصال األولى لرعايا البلدان الثالثد الذين يصلون إلى بلدك، وكذلك إلى دول االتحاد 
ال على الحمايد الدوليد. وقد يتح ق ذلك من  األوروبي ككل في حاالت كثيرة، فإنك تؤدي دوًرا محورًيا في تيسير الحصول الفعَّ
خالل التحديد االستباقي لهويد األشخاص الذين ربما يحتاجون إلى الحمايد وتزويدهم بالمعلومات ذات الصلد بح هم في طلب 
اللجوء وإحالتهم إلى اإلجراءات المناسبد وغيرها من أشكال المساعدة والضمانات اإلجرائيد التي ت ّدم لمثل هؤالء األشخاص.  

م هذا الدليل معلومات عن االلتزامات األساسيد لمسؤولي االتصال األول وح وق األشخاص المحتاجين إلى الحمايد الدوليد  ي دِّ
في حالد االتصال األول. ويرشدك الدليل أثناء عمليد تحديد هويد األشخاص الذين قد يرغبون في طلب الحصول على الحمايد 

وتوفير الضمانات اإلجرائيد والدعم المالئمين.

ين سم الدليل إلى األجزاء األربعد التاليد:

تدف ات 	� لسياق  تمهيًدا  الجزء  اللجوء: يضم هذا  بإجراءات  االنتفاع  األول في سياق  االتصال  تعزيز دور مسؤولي 
الهجرة المختلطد ولمحد عامد عن الخلفيد ال انونيد ذات الصلد شاملًد الح وق األساسيد.

إرشادات لالستعداد للتعرف على طالب الحماية الدولية المحتمل: يحدد هذا الجزء الشروط المسب د الالزمد المتعل د 	�
بسلوكيات مسؤولي االتصال األول وطبيعد تفكيرهم ليتسنى لهم تحديد هويد األشخاص الذين قد يرغبون في طلب 

للحصول على الحمايد الدوليد.

المؤشرات الدالة على رغبة شخص في طلب الحصول على الحماية الدولية: ي دم هذا الجزء إرشادات بشأن العناصر 	�
الواجب أخذها في االعتبار بغيد التعرف بصورة أفضل على األشخاص الذين قد يرغبون في ت ديم طلب للحصول 

على الحمايد الدوليد.

اإلجراءات التالية: ي دم هذا الجزء إرشادات بشأن الحاالت التي تحددت فيها هويد أحد األشخاص الذين قد يرغبون في 	�
ت ديم طلب للحصول على الحمايد الدوليد وما يجب عليه فعله بمجرد ت ديم الطلب. كما يتناول الحاالت التي قد يكون 

للشخص فيها احتياجات حمايد ولكنه ال يرغب في ت ديم طلب للحصول على الحمايد الدوليد.

اعلم أن تشريعات اللجوء باالتحاد األوروبي تشترط على المسؤولين الذين هم ن طد االتصال األولى مع األشخاص الساعين 
للحصول على الحمايد الدوليد، ال سيما المسؤولين الذين يتولون مراقبد الحدود البريد أو البحريد أو ينفذون إجراءات التفتيش 
والمراقبد على الحدود، الحصول على المعلومات وتل ي التدريب الالزم حول كيفيد التعرف على طلبات الحصول على الحمايد 

الدوليد والنظر فيها.
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الدور األساسي لمسؤولي االتصال األول

األوروبي. ويتن ل  لالتحاد  الخارجيد  الحدود  بالتحديات على  بيئد محفوفد  تع يدها  وتزايد  الهجرة  اتساع نطاق حركات   يشكل 
األشخاص المدفوعون بم اصد وأهداف مختلفد مع بعضهم ضمن تدفقات هجرة مختلطة مستخدمين الطرق ووسائل الن ل 
م في كثيٍر من األحيان بطري د غير شرعيد.  ذاتها. وقد تكون هذه الرحالت طويلد وشاقد وتهدد حياة من ي ومون بها، وتنظَّ
وكثيًرا ما يرتحل األشخاص في أوضاع قاسيد وغير آمند، إما مختبئين في شاحنات وحاويات صغيرة أو محشورين في مراكب 
جرين  والمتَّ المهربين  أيدي  على  المعاملد  وإساءة  واالستغالل  والجوع  لألخطار  أنفسهم  يعرضون  وبذلك  لإلبحار،  غير صالحد 
بالبشر. وقد يف دون أثناء الرحلد أفراد أسرهم أو أقاربهم. وهناك ت ارير ال حصر لها تفيد تعرض أفراد منهم لالستغالل وإساءة 

المعاملد واالغتصاب واإلجبار على العمل في البغاء أو األنشطد اإلجراميد.

 وإلى جانب األشخاص الذين ال ترتبط دواعي سفرهم بطلب الحصول على الحمايد نجد من لديهم احتياجات حماية تستلزم 
التعذيب  أو  بالبشر  الدوليد، فضاًل عن ضحايا االتجار  الحمايد  إلى  الفوري. وقد يشمل هؤالء األشخاص من يحتاجون  التحرك 
أو االغتصاب أو غيرها من أشكال العنف الخطيرة واألطفال غير المصحوبين بذويهم أو المنفصلين عنهم والنساء المعرضات 

للخطر وغيرهم من األشخاص المستضعفين.

تعزيز دور مسؤولي االتصال األول في االنتفاع 
بإجراءات اللجوء

 نظًرا ألنك نقطة االتصال األولى لرعايا البلدان الثالثة الذين يصلون إلى بلدك، وكذلك إلى دول االتحاد 
األوروبي ككل في حاالت كثيرة، فإنك تؤدي دوًرا محورًيا في تحديد هوية هؤالء األشخاص في الوقت 
المناسب وتلبية احتياجاتهم األساسية وضمان حقوقهم األساسية وتزويدهم بالمعلومات وتوجيههم إلى اإلجراءات 

المالئمة وإلى السلطات المختصة.

تدفقات الهجرة المختلطة

األشخاص الذين قد يحتاجون 
إلى الحماية الدولية

طالبو الحصول على 
الحماية الدولية

المستفيدون من 
الحماية الدولية
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الحقوق األساسية

ُيراعى في أي إجراء يتم اتخاذه على المعابر الحدوديد وفي مرافق االحتجاز أن يكون متناسًبا مع األهداف المطلوبد منها وأال 
ينطوي على أي تمييز ويحترم الح وق األساسيد احتراًما تاًما مثل:

� الكرامة اإلنسانية الذي يشترط الحق الفطري لكل إنسان في التمتع بالت دير واالحترام وتل ي معاملد أخالقيد.	

� الحق في الحياة الذي يحظر ع وبد الموت أو اإلعدام ويشترط اتخاذ إجراءات وقائيد في الحاالت التي يوجد بها 	
خطر ح ي ي ومباشر على حياة الفرد.

� حظر التعذيب الذي يشترط عدم تعريض أي شخص للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملد أو الع وبد ال اسيد 	
أو الالإنسانيد أو المهيند .

� مبدأ عدم اإلعادة القسرية الذي يشير إلى التزام الدول باالمتناع عن طرد أو إعادة أي شخص بأي شكل كان إلى 	
وضع قد يتعرض فيه لالضطهاد أو التعذيب أو غيره من ضروب المعاملد أو الع وبد ال اسيد أو الالإنسانيد أو 

المهيند .  

� الحق في اللجوء الذي يمنح الجميع حق طلب الحصول على الحمايد من االضطهاد والتمتع به في البلدان األخرى. 	
على الدول األعضاء أن تضمن حصول كل شخص، سواًء أكان بالًغا أو طفاًل، على الحق في ت ديم طلب للحصول 

على الحمايد الدوليد باألصالد عن نفسه أو عن طريق أحد أقاربه أو من يمثله.

� عدم التمييز الذي يحظر كافد أنواع المعاملد أو األفعال الجائرة أو التعسفيد أو التمييز على أساس الجنس أو العرق 	
أو اللون، أو األصل العرقي أو االجتماعي، أو الخصائص الجينيد أو اللغد أو الدين أو المعت د، أو اآلراء السياسيد 

أو غيرها من اآلراء، أو االنتماء إلى أقليد قوميد، أو الممتلكات أو الميالد أو اإلعاقد أو السن أو الميل الجنسي.

الحماية  على  للحصول  بطلب  تقدم صراحًة  قد  كان  إذا  عما  النظر  بغض  الحقوق  بهذه  التمتع  في  الحق  فرد  ولكل 
الدولية أم ال.

يجب على الدول األعضاء ضمان احترام السلطات لمبدأ السريد، حسبما ُينص عليه في ال انون الوطني ويفرضه قانون 
االتحاد األوروبي، فيما يخص أي معلومات يحصلون عليها أثناء عملهم. ال يجوز الكشف عن المعلومات الخاصد بت ديم 

شخص طلب للحصول على الحمايد الدوليد إلى سلطات بلد المنشأ.  

الكرامد اإلنسانيد 

عدم التمييز الحق في الحياة

حق اللجوء حظر التعذيب

الشخص الذي 
أمامك

عدم اإلعادة 
ال سريد
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عدم اإلعادة القسرية

يشير مصطلح عدم اإلعادة القسرية إلى االلتزام الواقع على الدول األعضاء باالمتناع عن طرد أو إعادة أي شخص بأي 
شكل كان إلى حدود األقاليم أو إلى أي مكان قد يتعرض فيه لالضطهاد أو التعذيب، أو غيره من ضروب المعاملد أو 
الع وبد ال اسيد أو الالإنسانيد أو المهيند ، ويشمل ذلك التعذيب، حتى لو كانت هجرتهم غير شرعيد. وفي سياق اللجوء، 
يستتبع مبدأ عدم اإلعادة ال سريد اشتراًطا بمنح األفراد الساعين إلى الحصول على الحمايد الدوليد إمكانيد الدخول إلى 

اإلقليم واالستفادة من إجراءات لجوء نزيهد وفعالد لتحديد هل سيمنح الفرد الحمايد أم ال.

من ي ع عليهم واجب االلتزام بهذا المبدأ؟ التزام عدم اإلعادة ال سريد ُملزم لكافد أجهزة أي دولد، فضاًل عن أي أشخاص 
أو كيانات تمثلها باإلنابد، ومن بينهم مسؤولي االتصال األول. 

ماذا يشمل هذا المبدأ؟ يسري حظر اإلعادة ال سريد إلى أي أخطار بالتعرض لالضطهاد بموجب قانون الالجئين الدولي 
“عمليات  أو  الرسمي  غير  الن ل  أو  التسليم  أو  الطرد  أو  الترحيل  ويشمل  ال سري،  اإلبعاد  أشكال  من  شكل  أي  على 
التسليم”، وعدم السماح بالدخول على الحدود. ويشمل ذلك اإلعادة ال سريد غير المباشرة، وهي إعادة شخص إلى بلد 
ثالث يواجه فيها خطر اإلعادة ال سريد. يجب إجراء ت ييم موثوق فيما يتعلق بخطر اإلعادة ال سريد غير المباشرة في كل 
حالد فرديد، وذلك قبل الترحيل إلى بلد ثالث. وال يجوز إعادة أي طالب لجوء لبلد ثالث للبت في طلبه بدون ضمانات كافيد 
في كل حالد فرديد. وتشمل هذه الضمانات إعادة السماح بدخول ذلك الشخص إلى ذلك البلد، وتمتعه بحمايد فعالد من 

اإلعادة ال سريد، وإتاحد الفرصد له لطلب اللجوء والتمتع به، وتل ي معاملد وفً ا للمعايير الدوليد الم بولد.

االنتفاع بإجراءات اللجوء
لضمان احترام مبدأ عدم اإلعادة القسرية وليكون الحق في اللجوء نافًذا المفعول، يجب ضمان انتفاع كل شخص يحتاج إلى 

الحمايد الدوليد بإجراءات اللجوء.

 فالكثير ممن يحتاجون إلى الحمايد الدوليد ال يعرفون ح وقهم 
الذي  البلد  في  اللجوء  طلب  في  ون  يجّدْ وال  والتزاماتهم 
لألشخاص  األولى  االتصال  ن طد  ألنك  ونظًرا  إليه.  وصلوا 
الموجودين على الحدود، عليك االضطالع بدور حاسم لتيسير 
حصولهم على الحمايد الدوليد عن طريق المبادرة بتحديد هويد 
على  للحصول  ت ديم طلب  يرغبون في  قد  الذين  األشخاص 
ت ديم  في  الحق  عن  بالمعلومات  وتزويدهم  الدوليد  الحمايد 
طلب للحصول على اللجوء وإحالتهم إلى اإلجراءات المالئمد.   

واإلجراءات المتخذة عند المعابر الحدوديد وفي مرافق االحتجاز أحد اللحظات الرئيسيد التي قد ُيعلن فيها االحتياجات الخاصد 
تحديد االحتياجات  أيًضا مسؤوليد  أو ُيكشف عنها. وبصفتك مسؤول االتصال األول، ت ع عليك  لألشخاص المستضعفين 

الخاصة لألشخاص المستضعفين وإحالتهم لمزيد من التقييم و/أو الدعم إلى السلطات الوطنيد.

المكتب  أداة  استخدام  يمكن   ، أفضل  بشكل  للخطر  المعرضين  لألشخاص  الخاصة  االحتياجات  تحديد  أجل  من 
التالي:  الرابط  على  المتاحة  الخاصة  االحتياجات  ذوي  األشخاص  لتحديد  العملية،   )EASO) اللجوء  لدعم   األوروبي 

 https://ipsn.easo.europa.eu

السيناريوهات،  معظم  في  أنه  تذّكر 
لك  للتعبير  الفرصة  لألشخاص  سيتاح 
ألول مرة عن احتياجهم من الحماية واحتياجاتهم الخاصة.  

https://ipsn.easo.europa.eu
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ز دورك في ضمان االستفادة من إجراءات اللجوء، المنصوص عليها في المادة 3أ من قانون شنغن للحدود )1(، بفضل  وقد ُيعزَّ
تشريعات اللجوء في االتحاد األوروبي، خاصد توجيه إجراءات اللجوء )APD( المعاد صياغته، المطّبق اعتباًرا من 20 تموز/يوليو 
2015. )2( وينص التوجيه المعاد صياغته، من بين مجموعد من األحكام، على ُحكمين أساسيين لهما أثرهما المباشر على عملك 

اليومي:

!
تقديم طلب  إمكانية  عن  المعلومات  توفير  منك  المعاد صياغته  اللجوء  إجراءات  توجيه  8 من  المادة  ت تضي 
للحصول على الحماية الدولية عندما تكون هناك مؤشرات دالة على رغبة الشخص المحتجز في مرافق االحتجاز 
أو الموجود على المعابر الحدودية الخارجية في طلب ذلك. ومن الناحيد العمليد، يعني هذا التوجيه أنه يتعين عليك 
أن تكون استباقًيا في تحديد هويد ذلك الشخص وإعالمه بح ه في ت ديم طلب اللجوء وت ديم المشورة له بشأن 

ت ديم هذا الطلب.

 وت تضي المادة 6 من توجيه إجراءات اللجوء المعاد صياغته منك إحالد أي شخص عّبر عن نيته في الحصول على !
الحمايد الدوليد )أي قّدم طلًبا للحصول على الحماية الدولية( إلى إجراءات اللجوء من خالل إعالمه بمكان وكيفيد 

إيداع طلب الحصول على الحمايد الدوليد.

وُيبين التوجيه كذلك ثالث خطوات منفصلة لالستفادة من هذا اإلجراء، حيث يمّيز بشكل واضح بين إنشاء طلب للحصول 
على الحماية الدولية وتسجيله وإيداعه وموقف الفرد فيما يتعلق بإجراء اللجوء. 

ُي صد بتقديم طلب للحصول على الحماية الدولية أن يعّبر 
رغبته  كانت، عن  األشكال وألي سلطد  بأي شكل من  المرء 
قد  شخص  أي  ويعتبر  الدوليد.  الحمايد  على  الحصول  في 
عّبر عن نيته في ت ديم طلب للحصول على الحمايد الدوليد 
المرتبطد  وااللتزامات  الح وق  بكافد  يتمتع  طلب”  “م دم 

بهذه الصفد.

ينبغي  الدوليد،  الحمايد  على  الحصول  طلب  ت ديم  وبعد 
الزمني  المختصد في غضون اإلطار  تسجيله لدى السلطات 
ت ديم  أيام عمل في حال  ثالثد  أقصاه  المحدد – في موعد 
موعد  في  أو  تسجيله  عن  المسؤولد  السلطد  لدى  الطلب 
أقصاه ستد أيام عمل في حال ت ديمه لدى سلطات أخرى، 
مثل الشرطد أو حرس الحدود أو سلطات الهجرة أو موظفي 
مرافق االحتجاز، أو جميعها مًعا. ويجوز لك تمديد المدة إلى 
تتكدس  عندما  استثنائيد،  ظروف  ظل  في  عمل،  أيام   10
الزمنيد  بال يود  الوفاء  جاعلد  واحد  آن  في  أمامك  الطلبات 

المحددة أمًرا يصعب تح ي ه من الناحيد العمليد.

الئحد االتحاد األوروبي رقم 2006/562 الصادرة عن البرلمان األوروبي والمجلس بتاريخ 15 آذار/مارس 2006 التي تنص على قانون   )1(
الجماعد األوروبيد الخاص بال واعد التي تحكم انت ال األشخاص عبر الحدود )قانون شنغن للحدود(

توجيه البرلمان والمجلس األوروبي رقم EU/ 2013/32 المؤرخ 26 حزيران/يونيو 2013 بشأن اإلجراءات المشتركد لمنح وسحب الحمايد   )2(
الدوليد )معاد صياغته(، والمشار إليه أيًضا بتوجيه إجراءات اللجوء المعاد صياغته.

راء
إلج

ء ا
بد

تقديم الطلبتسجيل الطلبإيداع الطلب

قد  األشخاص  أن  اعتبارك  في  ضْع 
عن  ليعّبروا  مختلفة  لطرق  يلجؤون 
نيتهم في تقديم طلب للحصول على 
من  الخوف  عن  تعبير  أي  يؤهل  الدولية.  الحماية 
التعرض لالضطهاد أو ألضرار جسيمة إذا ما ُرفض 
خطًيا،  أو  لفظًيا  ذلك  عن  أعّبروا  سواًء  دخولهم، 
من  فليس  الحماية.  على  للحصول  طلًبا  يكون  ألن 
الضروري أن يتلفظوا بكلمة “لجوء” أو “الجئ”.  وإذا 
ساورك الشك، فعليك أن تفترض أن طلب الحماية 

م. قد ُقدِّ
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اعلم أن مهمتك تنحصر في تحديد هوية األشخاص الذين قد يرغبون في تقديم طلب للحصول على 
أي  حرمان  لك  يجوز  وال  المختصة.  السلطات  إلى  وإحالتهم  بالمعلومات  وتزويدهم  الدولية  الحماية 
شخص من االنتفاع بإجراءات اللجوء. وتنطوي اإلحالة الفورية والفّعالة للسلطات المختصة على أهمية 
جوهرية لضمان حق اللجوء عملًيا.  وال يندرج ضمن اختصاصات عملك تقييم ما إذا كان الشخص الذي أمامك لديه 

احتياجات مرتبطة بالحماية أم ال وما إذا كان مستحًقا لهذه الحماية أم ال.

 ويتعين على م دم الطلب عند إيداع طلب للحصول على الحماية الدولية توفير المعلومات/الوثائق الالزمد الستكمال الملف 
الذي أنشأه عند تسجيله الطلب. وبمجرد إيداعه الطلب تبدأ عمليد الفحص االبتدائي. ويجوز للدول األعضاء وضع قواعد بشأن 

طري د إيداع الطلبات وجهد اإليداع.
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من المرجح أن يحاول األشخاص الذين يحتاجون إلى الحمايد االقتراب من أي شخص يرتدي زًيا رسمًيا والتواصل معه. إال أن 
الكثيرين منهم ربما قد تعرضوا لسوء معاملد على أيدي مسؤولين في بلدهم األصلي أو في بلدان أخرى أثناء رحلتهم. وعليه، 
وفي حاالت كثيرة، تجدهم يحجمون عن التواصل معك بصورة مباشرة، وهنا يأتي دورك في خلق جو من الث د وأن تحدد 
أنهم يسعون  ُيفهم  وإحالد من  الدوليد  الحمايد  للحصول على  ت ديم طلب  يرغب في  الذي قد  الشخص  استباقي  نحو  على 

للحصول عليها.

ي دم هذا ال سم إرشادات حول كيفيد التحضير لتنجز االلتزامات المترتبد عليك في تحديد من قد يكونون بحاجد إلى الحمايد 
والسماح لهم بدخول أراضي االتحاد األوروبي وتزويدهم بالمعلومات وإحالتهم إلى إجراءات اللجوء الوطنيد.

كن استباقًيا
ُي صد بالتحلي بروح االستباقيد تركيز جهودك على العناصر التي يمكنك التحكم بها أو التأثير عليها، فمن شأن إتباعك لنهج 

استباقي أن يعينك على أداء واجباتك على الوجه األمثل.

وي ع على عاتق حرس الحدود ومسؤولي االتصال األول مسؤولية المبادرة بضمان االستفادة الفعالة من إجراءات اللجوء. إذ 
يجب عليهم تحديد هويد األشخاص الذين قد يرغبون في ت ديم طلب للحصول على الحمايد الدوليد واطالعهم على ح هم في 
ت ديم طلب للحصول على لجوء وتزويدهم بالمعلومات الالزمد حول كيفيد ت ديم الطلب. ويجب عليهم أيًضا اطالع األشخاص 

الذين قدموا طلبات للحصول على الحمايد الدوليد بمعلومات عن كيفيد إيداع الطلب.

هل أنت شخص استباقي أم تفاعلي؟

إلى ذلك( ويركز جهوده على منط د  ل، وما  الشخص االستباقي لغد استباقيد )مثل: أستطيع، سأفعل، أفضِّ يستخدم 
نفوذه وعلى األشياء التي بوسعه التحكم بها والتأثير عليها.

أما الشخص التفاعلي فيستخدم لغد تعبر عن هذه األمور )ال أستطيع، أنا مضطر لكذا، لو كان األمر كذا، وما إلى ذلك( 
التي ليس له عليها سيطرة تذكر أو ليس له عليها سيطرة  تثير الشواغل، وعلى األمور  التي  المجاالت  ويركز جهوده على 

على اإلطالق.
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كيفية االستعداد للتعرف على مقدمي الطلبات 
المحتملين للحصول على الحماية الدولية
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راقب
أن  شأنها  التي من  المعلومات  لتل ي  نشطد  عمليد  بل هي  حولك”.  المشهد من  “وتأمل  الجلوس  مجرد  المراقبد  تعني  ال 
تساعدك على ت ييم األشخاص والظروف على نحٍو أدق وأسرع. تستلزم منك أن تب ي عينيك مفتوحتين وأذنيك ُمصغيتين، 

لتحصل على أكبر قدر ممكن من المعلومات وتحفظها في ذاكرتك.

انتبه انتباًها وثيًقا لكل األمور من حولك. أجبر نفسك قدر استطاعتك على مالحظد كل ما يجري من حولك بدًءا من  �
والتمييز  االختالف  أوجه  ورّكز على  ذاكرتك.  أن تحفظها في  المعتاد حدوثها، وحاول  غير  األمور  الروتينيد وحتى  األمور 

والمواقف والظروف غير االعتياديد. ويشكل وعيك بانطباعاتك أمًرا أساسًيا لتصبح مراقًبا جيًدا

ابحث عن المؤشرات الدالد على رغبد الشخص في ت ديم طلب للحصول على الحمايد الدوليد. �

انتبه جيًدا للغة الجسد – لتعبيرات الوجه واإليماءات واالتصال البصري ووضعيد الجلوس ونبرة الصوت - لألشخاص  �
التواصل مع اآلخرين  أن تعينك على  المالئم منها  الجسد واستخدام  لغد  تراقبهم. فمن شأن قدرتك على فهم  الذين 
وتحديد احتياجاتهم. ورغم ذلك، ضع في اعتبارك أن معاني لغد الجسد واإلشارات غير اللفظيد قد تتفاوت من بلد آلخر 

نتيجد ث افات الشعوب المختلفد. لذا من المهم أن تتفادى اللغط في التفسير وتمتنع عن تبني تفسيرات متسرعد.  

انتبه إلى مواطن الضعف
تستلزم اهتماًما خاًصا وتحرًكا فورًيا. وي ع على  اعلم أن الشخص الذي أمامك قد يكون مستضعًفا وله احتياجات خاصة 

عات ك واجب تحديد االحتياجات الخاصد لألشخاص المستضعفين وإحالتهم لمزيد من الت ييم أو الدعم، أو لكليهما مًعا.

الخاصد لألشخاص  االحتياجات  ُيعلن فيها عن  التي قد  الرئيسيد  المواقع  االحتجاز واحدة من  الحدوديد ومرافق  المعابر  وتعد 
المستضعفين أو يتم اكتشافها. ورغم ذلك، ضْع في اعتبارك أنها قد ال تتضح لك فوًرا بل ربما تتجلى في مراحل الحقة.    

لذا تأكد من أن أي إجراء ُيتخذ عند المعابر الحدوديد أو في مرافق االحتجاز ال يخلُّ بأحكام الحمايد المحددة التي ينّص عليها ال انون 
الدولي لألشخاص المحتاجين إلى الحمايد الدوليد واألشخاص المستضعفين، مثل النساء والفتيات المعرضات للخطر، بما في 
ذلك النساء الحوامل؛ واألطفال، بمن فيهم األطفال غير المصحوبين بذويهم والمنفصلين عنهم؛ وضحايا جرائم االتجار بالبشر؛ 

واألشخاص الذين تعرضوا للتعذيب أو لالغتصاب أو ألشكال خطيرة أخرى من العنف؛ واألشخاص ذوي اإلعاقد.

سّجل مواطن الضعف واالحتياجات الخاصد بأسرع ما يمكن وفً ا لممارسد الوطنيد، ثم بّلغ أصحاب المصلحد المعنيين  �
بهذه المعلومات ليعملوا على توفير الضمانات والدعم الكافيين.

احرص على اإللمام بآليات وإجراءات اإلحالة الوطنية السارية في بلدك واحتفظ ببيانات االتصال الخاصد بالمؤسسات  �
لألمم  الساميد  والمفوضيد  لألطفال  المتخصصد  الحمايد  خدمات  تشمل  والتي  الوطنيد،  للممارسد  وفً ا  الوطنيد 
المتحدة لشؤون الالجئين وغيرها من المنظمات التي ت دم االستشارة ال انونيد أو غيرها من أشكال االستشارة لم دمي 

طلبات الحمايد.

�  اضبط أسلوب تعاملك ولغتك وطريقتك في التواصل وفً ا الحتياجات الشخص الذي تتعامل معه. تكتسي قدرتك
على بناء جسور الث د والتواصل مع األشخاص أهميد كبيرة، وذلك لكي يتسنى لك تحديد المؤشرات المحتملد الدالد على 

وجود حالد استضعاف وبغيد جمع معلومات دقي د.

�  للتشريعات وفً ا  المالئمة  المساعدات  من  غيرها  و/أو  الطبية  المساعدات  توفير  من  تأكد  األمر،  اقتضى  وإذا 
والممارسات الوطنيد.
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األطفال غير المصحوبين بذويهم أو المنفصلين عنهم  

تنّص المعايير والتشريعات ال انونيد الدوليد واألوروبيد ذات الصلد، على أن الطفل هو أي إنسان لم يتجاوز سن الثامند عشرة، 
ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب ال انون المنطبق عليه. وحتى لو ساورتك الشكوك حيال الشخص الذي يزعم أنه طفل، 
يجب إحالته إلى السلطد المسؤولد عن ت دير السن، وذلك عماًل بال وانين والممارسات الوطنيد ووفً ا ل انون االتحاد األوروبي.

 األطفال مستضعفون بحكم طبيعتهم ومن األهميد بمكان أن تتحلى بحساسيد شديدة إزاء احتياجاتهم الخاصد، خاصد إذا كانوا 
ذويهم  المنفصلين عن  أو  المصحوبين  غير  األطفال  تحديد هويد  ويجب  عنهم.   أو منفصلين  بذويهم  غير مصحوبين  أطفااًل 
وإحالتهم إلى السلطات المسؤولد بأسرع ما يمكن وفً ا لل وانين والممارسات الوطنيد. ووفً ا لما ينّص عليه قانون االتحاد 
األوروبي، ثمد ضمانات خاصد في حالد األطفال غير المصحوبين بذويهم عليك أن تكفلها لهم، وخاصد فيما يتعلق بتعيين ممثل 
قانوني بأسرع ما يمكن. واحرص على اإللمام بإجراءات اإلحالد الوطنيد واالحتفاظ ببيانات اتصال خدمات حمايد الطفل المتخصصد 

وبأصحاب المصلحد المسؤولين.

 كن شديد المالحظد وانتبه دائًما ألي مؤشرات محتملد لوجود حالد اتجار بالبشر. هل تلحظ أمًرا غير اعتيادي في الموقف الذي 
يحدث أمامك؟ هل يبدو الطفل هادًئا، غير مباٍل/مشوًشا، منهاًرا، مذعوًرا، ضِجًرا؟ هل هناك شخص ينتظر الطفل أو هل ينظر 
الطفل إلى شخص بالغ آخر؟  إذا أثار الموقف لديك اشتباًها مع واًل في أي وقت كان بأن الطفل ربما يكون معرًضا لخطر االتجار، 

أو أنه بحاجد إلى الحمايد، فعليك تنفيذ آليد اإلحالد والتح يق األولي دون تردد وفً ا لل وانين والممارسات الوطنيد.

ه ونضجه في االعتبار. أبِ ه على اطالع على ما يحدث وما سيحدث له. واحرص  وتذكر التواصل بطري د مالئمد مع الطفل، وأخذ سنِّ
على استفادته من الخدمات األساسيد.  

كما يجب إيالء مصلحد الطفل الُفضلى االعتبار األول في كافد ما يتخذ من إجراءات وقرارات تتعلق بالطفل. وك اعدة عامد، ال 
يجوز فصل األطفال عن آبائهم أو أقاربهم المراف ين لهم، ما لم يساورك شك مع ول بأن ب ائهم معه ال يصب في مصلحتهم 
التشريعات  عليه  تنّص  لما  وفً ا  الفور  على  المتخصصد  الطفل  حمايد  خدمات  إعالم  يجب  الحالد،  هذه  مثل  وفي  الُفضلى. 

والممارسات الوطنيد.

ويجب تطبيق مبدأ عدم اإلعادة ال سريد. وفي حالد تطبيق مبدأ اإلعادة، يجب مراعاة الضمانات الممنوحد لألطفال والمنصوص 
عليها في المادة 10 من التوجيه الخاص بالعودة.

تحّل بعقلية منفتحة
إن ميل معظمنا لتصنيف األشخاص الذين الت ينا بهم لتونا واستخدامنا للطرق المعتادة والمألوفد للتعامل مع المهام المتكررة 
ردة فعل طبيعيد ومألوفد لدى الجميع. إال أنه من األهميد بمكان أن نعي ذلك وأن نتحلى دوًما بع ليد منفتحد، وذلك بصرف 
النظر عن التجارب الشخصيد والمهنيد الساب د التي خضناها. اعلم أن أي شخص قد تكون له احتياجات حمايد، بصرف النظر عن 

هيئته أو األسلوب الذي يتصرف به.

تحّل بعقلية منفتحة. ُي صد بالتحلي بع ليد منفتحد أن تكون مرًنا وقادًرا على التكيف مع التجارب واإلجراءات والتحديات الجديدة 
والمختلفد. فاألشخاص الذين يتحلون بع ليد منفتحد أقل مياًل للتحيز ويرجح أن يغيروا آرائهم عندما ُت ّدم لهم ح ائق جديدة.

احترم اآلخرين
أو  مذعورين  أشخاًصا  وت ابل  مواقف ضاغطد عصبًيا  يوميد  بصفد  وتصادف  والتحديات،  بالتع يد  يتسم  مناخ  في  تعمل  إنك 

تعرضوا لتجارب مؤذيد أو ال يث ون في السلطات، إضافد إلى أشخاص كاذبين ومخادعين وتبدو عليهم سلوكيات عدوانيد.  
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بلدك كما تمثل  األوروبي، فإنك تمثل  االتحاد  إلى  الذين يصلون  الثالثد  الدول  االتصال األول لمواطني  ولكن بصفتك مسؤول 
االتحاد األوروبي. ينبغي أن تتحلى بالمهنيد واألخالق الحميدة وتنتهج في كافد األوقات سلوًكا يعكس بشكل جيد شخصك والسلطد 

التي تمثلها.

تذّكر احترام اآلخرين على الدوام. يجب معاملد الجميع باحترام. واحرص في كافد األوقات على احترام الكرامد اإلنسانيد ومراعاة 
التنوع واالختالف في الث افات.  

تحّل باالحترام لكي تبني جسور الث د مع اآلخرين ولكي يبادلوك االحترام. فّكر قلياًل في هذا األمر... لكي تحظى باالحترام، عليك أن 
تظهر االحترام في الم ام األول. فمن شأن عدم االحترام أن يخلق توتًرا قد يتحول إلى نزاع.

تجنب التمييز
من  غيرها  أو  المنصفد  غير  المعاملد  أو  التمييزي  السلوك  ألن  ذلك  آخر.  التمييز ضد شخص  ممارسد  يجوز ألي شخص  ال 

الممارسات التمييزيد تتعارض جميعها مع الحقوق األساسية.

 ولكي تتجنب التمييز وتبذل مراعاة االختالفات، من المهم أن تتواصل بلغد يفهمها الشخص وبطري د تجعله يشعر باألمان 
واالطمئنان. وإذا اقتضت الحاجد، عّدل أسلوبك في العمل ولغتك وطري د اتصالك وفً ا لنوع الجنس والسن والحالد البدنيد 

والذهنيد والمستوى التعليمي للشخص الذي أمامك.

تجنب إصدار أحكام على اآلخرين
ال تصدر أحكاًما مسبقة على اآلخرين بسبب تصرفاتهم أو سلوكياتهم أو مظهرهم، أو بسببها جميًعا. وبداًل من إطالق حكم على 
شخص نتيجد تصرف ما أو نتيجد مظهره، ابذل جهًدا لمعرفد المزيد عنه وعن خلفيته. وسيع ب ذلك إجراء مختلف في مكان 

مون احتياجات الحمايد الخاصد للشخص وح ه في الحمايد الدوليد. مختلف، يجريه مسؤولون آخرون ي يِّ

ر  ال تطلق األحكام من خالل االتصال اللفظي وغير اللفظي. وإذا وجدت نفسك تطلق أحكاًما على اآلخرين، توقف قلياًل وذكِّ
نفسك بعدم تكرار ذلك.

تحلَّ بحسن اإلصغاء
كن مستمًعا جيًدا  حسن اإلصغاء هو أحد العناصر الرئيسيد في مهارات االتصال. فعندما تصغي بحرص، فإنك تبدي اهتماًما 
صادًقا بما ُي ال لك بداًل من االكتفاء بسماعه. وبهذه الطري د، فإنك ستظهر االحترام للشخص الذي تتواصل معه، وهو ما 

يؤثر تباًعا على كل من جودة وكميد المعلومات التي سيتسنى لك الحصول عليها.

اصغ باهتمام صادق وبنيد الفهم. يمكنك استخدام التلخيصات الموجزة والمباشرة، مع تكرر األجزاء الرئيسيد من سرد  �
م دم الطلب مستخدًما المفردات والتعبيرات التي استخدمها إلظهار حسن اإلصغاء والفهم له. ويمكنك أيًضا استخدام 

العبارات الزاخرة باألفكار المتعم د لطمأند الشخص بأنك تصغي إليه.

شجْع الشخص على التحدث. استخدم العبارات المشجعد مثل “أخبرني أكثر عن هذا األمر” أو “ماذا حدث بعدها؟” وهو  �
ما يدع م دم الطلب لمواصلد الحديث ويسهم في عدم م اطعد سرده واالستفاضد فيه.

اطرح األسئلة إلبداء االهتمام. ولكن تذكر أن أكثر المعلومات دقد وفائدة تأتي عندما تترك المجال للشخص لسرد روايته  �
بحريد. فإذا قاطعته كثيًرا بغيد طرح أسئلد إضافيد، ف د يؤدي هذا إلى إضعاف الحافز لدى الشخص أو  زعزعد ث ته 

بنفسه، وي لل من إمكانيد الحصول على روايد كاملد وافيد لما حصل.  

تأكد من أن الشخص الذي أمامك يفهم ما قلته. ي ع على عات ك مسؤوليد أن يفهمك اآلخرون. لذا اغتنم الفرصد  �
الستيضاح الفهم، وذلك مثاًل بالطلب من الشخص تكرار األجزاء المهمد من المعلومات التي زودتها به بألفاظه الخاصد.
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استخدم أسلوب اتصال مالئم ومراٍع لظروف اآلخرين
قد تؤدي االختالفات في اللغد والث افد والتجارب إلى خلق حواجز في التواصل. ومن شأن الكثير من العوامل األخرى، مثل السن 
ونوع الجنس والتوتر والصحد البدنيد والع ليد، إضافد إلى الظروف البيئيد أن تؤثر في قدرة الشخص على التعبير عن نفسه. كما 

أن الحاجد إلى االستعاند بمترجمين شفويين للتواصل قد تزيد أيًضا من خطر سوء الفهم.

ل أسلوب تواصلك ولغتك وفً ا لذلك. ومن شأن هذا أن   لذا من المهم أن تعي بالعوامل التي قد تشّوه عمليد التواصل وأن تعدِّ
يساعد على الحد من مشاعر ال لق والتوتر ويرفع من جودة وكم المعلومات التي ستحصل عليها.

ف أسلوبك في التواصل وفً ا لذلك.   احرص على مراعاة الحالة الشخصية، إذا كانت معروفد بالفعل، وكيِّ  

والوضوح  والبساطد  بالدقد  تتسم  بلغد  تتواصل  أن  دوًما  حاول  فهمها.  الشخص  يستطيع  مناسبة  لغة  استخدم   
قدر اإلمكان.    

من  أنت  تراها  ما  غالًبا  التي  الصغيرة  التفاصيل  ذلك  ويشمل  منه،  المتوقعة  األمور  عن  بمعلومات  الشخص  زّود   
المسلمات، مثل التعريف بنفسك، وأين ستذهب، ولماذا تغلق باب غرفد الم ابلد وما إلى ذلك، وعن العمليد بحد ذاتها. 

ال تفترض فهم الجميع لألمور بنفس طري د فهمك لها.

اضمن السرية. أوضح أن كل ما ي ال سيب ى طي الكتمان، وذلك ما لم يتعين عليك مشاركد المعلومات مع الهيئات   
الحكوميد األخرى.

أفسح المجال للشخص ليتحدث بحرية. شجع الشخص على روايد األحداث أو المواقف بمفرداته وبإي اعه الخاص ومن   
دون أي م اطعد من طرفك.   

استهل  اهتمامك.  محور  أنه  للشخص  المفتوحد  األسئلد  ُتظهر  مالئمة.  بطريقة  للموقف  المناسبة  األسئلة  اطرح   
الن اش معه بأسئلد سهلد.

امنح الجميع الفرصة للتحدث. احرص على عدم تدخل أي شخص آخر و/أو إجابته عن األسئلد بالنيابد عن الشخص المعني   
إال إذا كان ذلك يصبُّ ذلك في مصلحته الفضلى.

العمل مع المترجم الشفوي

تلزم تشريعات اللجوء لالتحاد األوروبي الدول األعضاء بإجراء الترتيبات الالزمد لتوفير خدمد الترجمد الشفويد إلى الحد الالزم 
لتيسير االنتفاع بإجراءات اللجوء عندما تكون هناك دالئل على أن األشخاص المحتجزين في مرافق االحتجاز أو الموجودين عند 
المعابر الحدوديد قد يرغبون في ت ديم طلب للحصول على الحمايد الدوليد. وكثيًرا ما تستدعي الحاجد االستعاند بالمترجمين 
تعديل  الشفوي يستلزم منك  المترجم  العمل مع  أن  بيد  المعني.  والمسؤول  الشخص  بين  اللغد  الشفويين لسد فجوة 
الطري د التي تتواصل بها مع الشخص المعني و/أو كيفيد إدارتك للمناقشد. وفيما يلي بعض الن اط التي يلزم أخذها في 

االعتبار عند االستعاند بأحد المترجمين الشفويين:

� بناًء 	 الطلب  م دم  جنس  نفس  من  شفوي  بمترجم  استعْن  أمكن،  وإذا  الشفوي.  المترجم  اختيارك  عند  انتبه 
على طلبه.  

� أحط المترجم الشفوي علًما بمسؤولياته وبدوره أثناء الم ابلد الشخصيد.	

� تحّ ق من أن الشخص المعني يفهم ويستوعب ما ي وله المترجم الشفوي والعكس صحيح.	

� صيغد 	 باستخدام  الشفوي  المترجم  خالل  من  وليس  المخاطب(  )بضمير  مباشرة  المعني  الشخص  خاطب 
ضمير الغائب.

� احرص على التحدث ببطء وبوضوح وتوقف مراًرا أثناء حديثك إلتاحد الوقت للمترجم الشفوي لكي يترجم األجزاء 	
ال صيرة من الكالم، خاصد عندما يتعلق األمر بشروحات مفصلد أو مع دة.

وتكتسي هذه المبادئ أهميد مضاعفد عند استعانتك بخدمات الترجمد الشفويد عبر الهاتف.
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انتبه للغة جسدك
البدنيد،  السلوكيات  طريق  عن  المشاعر  أو  النوايا  أو  األفكار  عن  فيها  ُيعّبر  التي  اللفظي  غير  التواصل  أنواع  أحد  الجسد  لغد 
كتعبيرات الوجه ووضعيد الجسم واإليماءات ونبرة الصوت أو استخدام الحيز. وتعد ال درة على فهم واستخدام التواصل غير 

اللفظي أداة قويد للتواصل.

والوئام  األلفد  من  جو  وخلق  الث د  جسور  لبناء  مهمد  أداة  جسدك  لغد  اللفظي.  غير  تواصلك  ألسلوب  واعًيا  كن  �
مع المتحدث.

اختر اإليماءات والوضعيات المناسبة. تبنى لغد جسد منفتحد )تجنب ع د ذراعيك، واتخاذ وضعيد جسد منغل د، وما  �
إلى ذلك(. استخدم نبرة صوت مالئمد وتعبيرات وجه مناسبد لتهيئد أجواء من األمان واالنفتاح. ومن شأن محاكاتك للغد 

جسد م دم الطلب أحياًنا إلى تهيئد أجواء من التفاهم.

احترم المساحة الشخصية لآلخرين واحرص على االتصال البصري المناسب معهم. احترم رغبد م دم الطلب إذا لم  �
يكن ميااًل للنظر إلى عينيك مباشرة.

الجسد  لغد  إيماءات  تتفاوت معاني  إذ  اللفظي.  التواصل غير  الثقافية والجنسانية في  باالختالفات  كن على اطالع  �
إطالق  عن  امتنع  تفاهم.  سوء  نشوء  في  االختالفات  هذه  تتسبب  وقد  ألخرى،  ث افد  من  اللفظيد  غير  واإلشارات 

التفسيرات المتسرعد للغد جسد الشخص الذي أمامك.

كن على وعي بظروفك الشخصية
يلتقي  ما  كثيًرا  حيث  ملحة،  ظروف  في  مهامه  تنفيذ  إلى  األول  االتصال  من مسؤولي  كل  يحتاج 
العمل  بيئة  تؤدي  وقد  مختلفة.  حياتية  تجارب  ولديهم  مختلفة  اجتماعية  وخلفيات  مختلفة  ثقافات  من  أشخاًصا 
المثيرة لالهتمام ولكن شديدة التوتر إلى الشعور بالملل والتوتر واإلحباط أحياًنا، بل وقد تؤدي إلى اإلصابة بأعراض 
المباالة واالستنزاف  التركيز وعدم  الدخيلة واإلرهاق المزمن والحزن والغضب وضعف  الثانوية كاألفكار  الصدمة 

العاطفي والخوف والخزي والتعب البدني والتغيب الكثير عن العمل.

وأحياًنا ما تكون حياتنا الخاصة مصدًرا للتوتر والمشكالت التي قد تؤثر على طريقة أدائك للمهام المهنية وقدرتك 
على التكيف مع اإلجهاد في العمل.

 عليك اإللمام بهذه العوامل وبذل مجهود دائم للحد من آثارها. وعند الحاجة، ال تتردد في طلب الدعم من زمالئك 
أو مشرفيك أو طلب المشورة المهنية.  
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يحجم الكثير من األشخاص الذين قد يكونون بحاجد إلى الحمايد الدوليد عن طلب للجوء بنشاط في البلد الذي وصلوا إليه؛ 
ذلك أن الكثيرين منهم ال يعرفون ح وقهم والتزاماتهم أو قد يختارون عدم طلب الحمايد بسبب وضعهم الخاص أو بسبب 
معلوماتهم الخاطئد التي است وها من اآلخرين، ومنهم المهربين، بشأن ح وقهم والخيارات المتاحد أمامهم. وليس واقعًيا أن 
تتوقع منهم اإللمام بإجراءات اللجوء وإجراءات دبلن المع دة، أو أن يضعوا كامل ث تهم في السلطات إلبداء مخاوفهم على 
الحدود أو في مرافق االحتجاز، أو أن يكونوا على علم بالمصطلحات والتعبيرات الصحيحد التي قد تمنحهم حق االنتفاع باإلجراء.

وألنك تمثل ن طد االتصال األولى لألشخاص على الحدود، فيترتب عليك معرفد متى يعّبر شخص ما عن عزمه على ت ديم 
طلب للحصول على الحمايد، والمبادرة بتحديد هويتهم وإحاطتهم علًما عندما تتضح لديك مؤشرات تدل على رغبتهم في ت ديم 

طلب اللجوء.

تذّكر أنه في معظم السيناريوهات سيحظى األشخاص للمرة األولى بفرصة التعبير عن احتياجاتهم للحماية. وعليه فأنت 
الحدود  على  للهويد  الصحيح  غير  التحديد  ينطوي  وقد  المحتاجين.  لألشخاص  الحمايد  لضمان  واألهم  األولى  الخطوة  تشكل 
والت اعس عن تمرير طلب اللجوء للسلطد المختصد على تبعات خطيرة للشخص الذي يحتاج إلى الحمايد الدوليد. ف د ُيعاد 
الشخص إلى بلد تتعرض فيه حياته أو حريته للتهديد أو يواجه فيه االضطهاد أو ال تل أو المعاملد ال اسيد والالإنسانيد أو 

المهيند أو غيرها من االنتهاكات الخطيرة لح وق اإلنسان.

وي دم هذا ال سم بعض النصائح واإلرشادات المفيدة لمساعدة مسؤولي االتصال األول على تحديد هويد األشخاص الذي قد 
يرغبون في ت ديم طلب لجوء وضمان عدم إغفال أي مؤشرات محتملد.

من األشخاص الذين قد يرغبون في تقديم طلب اللجوء؟  
اعلم أنه يتحتم عليك عدم حرمان أي شخص من االنتفاع بإجراءات اللجوء. �

إذ يتمتع الجميع بالحق في طلب اللجوء.

تذّكر دائًما أن أي شخص قد يصبح الجًئا.    �
وأن أي شخص قد تكون له احتياجات حمايد، بصرف النظر عن هيئته أو طري د تصرفه. ونجد ضمن تدف ات الهجرة 
المختلطد، أناًسا بدوافع وأهداف مختلفد يسافرون مًعا، مستخدمين في الغالب طرق الهجرة ووسائل الن ل ذاتها. ومن 

ثم، فإن الالجئين واألشخاص الذين ال ترتبط أسبابهم للسفر بالحمايد قد يبدون ويتصرفون على نفس النحو.

تذّكر أن مهمتك ت تصر على تحديد هويد الشخص الذي قد يرغب في ت ديم طلب للحصول على الحمايد الدوليد وتزويده 
بالمعلومات وإحالته إلى السلطد المناسبد. وال يندرج ضمن مسؤولياتك ت ييم ما إذا كان الشخص الذي أمامك لديه 
إجراءات مختلفد في مكان  ذلك  أم ال. وسيلي  الدوليد  الحمايد  لهذه  كان مستحً ا  إذا  وما  بالحمايد  مرتبطد  احتياجات 
التمتع  في  أح يته  وتحديد  بالشخص  الخاصد  الحمايد  احتياجات  لت ييم  وذلك  مختصون،  يتخذها مسؤولون  مختلف، 

بالحمايد الدوليد.

نعم، أي شخص قد يصبح الجًئا بغض النظر عن موطنه أو عرقه و/أو مظهره. �

المؤشرات الدالة على رغبة الشخص 
في طلب الحصول على الحماية الدولية
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أي شخص قد يكون الجًئا سواء

دخل الدولة العضو أو كان موجوًدا على إقليمها بصورة غير شرعية، وسواء استخدم وثائق سفر مزيفد أو احتياليد 	�
أو لم يحمل وثائق على اإلطالق، ويشمل ذلك إذا كان ممنوًعا من الدخول بسبب انخراطه بهجرة غير شرعيد ساب د.

وقع ضحية لالتجار بالبشر. وقد تتشكل لدى ضحايا االتجار بالبشر احتياجات حمايد خارج إطار مسألد االتجار. يجوز لهم 	�
أيًضا ت ديم طلب للحصول على الحمايد الدوليد في حال تمكنوا من الهرب من حالد اتجار بالبشر كانوا قد وقعوا في 

شركها؛ أو قد يستغل المتاجرون إجراءات اللجوء ذاتها لتيسير وجود شخص في البلد المضيف.

كان طفاًل غير مصحوب بذويه.  تنّص تشريعات اللجوء الخاصد لالتحاد األوروبي على ضمانات خاصد لضمان إمكانيد 	�
استفادة الطفل غير المصحوب بذويه من الح وق واالمتثال اللتزاماته في سياق اللجوء. ونظًرا ألن الطفل مستضًعفا 
بطبيعته، فمن األهميد بمكان أن تراعي بصفد خاصد أيد مؤشرات إضافيد دالد على وجود احتياجات خاصد له وأن 

تتصرف بما يصب في مصلحد الطفل الفضلى.

األشخاص ذوو االحتياجات الخاصة المتعددة

أخرى تستدعي  احتياجات حمايد  لدى بعض األشخاص  تكون  الدوليد، قد  الحمايد  إلى  الحاجد  النظر عن  أنه، وبغض  تذّكر 
غير مصحوب  يكون طفاًل  أو قد  ذاته،  الوقت  للبشر والجًئا في  لالتجار  الشخص ضحيد  يكون  ملًحا. فمثاًل، قد  اهتماًما 
بذويه والجًئا في الوقت ذاته. وقد يكون من الصعب للغايد تحديد هذه االحتياجات المتعددة وإحالد الطفل إلى اإلجراءات 

المناسبد، خاصد في مرحلد ما بعد وصول الطفل البلد مباشرة. 

بيد أن عمليد فرز األشخاص ال ادمين إلى فئات مختلفد ينبغي أال تنت ص من أهميد وضع تدابير لحمايد الح وق اإلنسانيد 
بالبشر  االتجار  تتعامل مع ضحايا  كنت  حالد  وفي  وبذلك،  اللجوء.  على  الحصول  في  الحق  ال سيما  تمييز،  بدون  للجميع 
واألطفال غير المصحوبين بذويهم على سبيل المثال، يتعين عليك تفعيل آليات الحمايد الكافيد بأسرع ما يمكن. بيد أنه يجب 

ضمان ح هم في اللجوء كذلك ويجب اتخاذ الخطوات الالزمد ضمن سياق اللجوء بشكل متزامن.  

قائمة غير شاملة بالمؤشرات

الدوليد بطرق مختلفد.  الحمايد  الدالد على رغبد الشخص المحتملد في ت ديم طلب للحصول على  وقد تنكشف المؤشرات 
ف د تالحظها بنفسك أو تعرفها بطريق التواصل المباشر مع الشخص أو مع أشخاص آخرين أو تستنتجها من المستندات التي 
قدمها الشخص أو تجدها نتيجد ظروف أخرى، أو بجميع تلك الطرق مًعا. وللكشف عن المؤشرات على نحو أسرع وأدق، وّجه 

اهتماًما خاًصا للعناصر التاليد:

اعلم أن قائمة المؤشرات أدناه هي لالسترشاد فقط وال تشمل بأي حال من األحوال كافة المؤشرات 
العوامل  حول  نصيحة  اعتبارها  يجب  دقيقة،  صيغة  باعتبارها  إليها  النظر  من  وبداًل  وتباينها.  الممكنة 
الواجب التركيز عليها عند تقييم احتمالية رغبة أي شخص في تقديم طلب للحصول على الحماية الدولية.
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هوية الشخص والمكان الذي أتى منه

بلد المنشأ
تشكل معرفتك العامد بآخر تطورات األوضاع في البلد المنشأ الذي أتى منه الشخص، متضمًنا ذلك الظروف السياسيد العامد 
لهويد لألشخاص  الدقيق  للتحديد  إلى مؤشرات  للتوصل  األساسية مصدًرا مهًما  الحقوق  احترام  األمنيد فضاًل عن  والحالد 
الذين قد يرغبون في ت ديم طلب للحصول على الحمايد الدوليد. فمن المرجح أن تكون البلدان التي مزقتها الحرب )األهليد( 
أو النزاع المسلح أو التي تحكمها أنظمد ديكتاتوريد بلداًنا مصّدرة لالجئين. ورغم ذلك، اعلم أنه ال توجد دولد يمكن اعتبارها 
آمند لكافد مواطنيها بصفد عامد، وبناًء على ذلك، حتى األشخاص ال ادمين من بلد أو موطن آمن قد تكون لهم احتياجاتهم 

الفرديد للحمايد.  

اإلثنية والدين والجنسية
بصرف النظر عن السياق العام لبلد المنشأ، يجب أن تولي اهتماًما خاًصا لألشخاص المنتمين إلى أقليات )قوميد أو عرقيد 
أو دينيد( حيث إنهم في الغالب أهداًفا لالضطهاد أو العنف. بيد أن هذا ال يعني أن األشخاص المنتمين لألغلبيد ليس لديهم 

احتياجات حمايد.

الظروف العامة للوافدين
قد يفرض وصول أعداد غفيرة من المجموعات أو األفراد أو األسر الكبيرة توقعات مختلفد بشأن أوصاف األشخاص واحتياجاتهم 

للحمايد. وعلى الرغم من ذلك، من المهم أن نضع في االعتبار أن الالجئين ال يلجؤون إلى السفر حصرًيا بطري د أو بأخرى.  

السّن
األطفال مستضعفون بحكم طبيعتهم ومن األهميد بمكان مراعاة احتياجاتهم من الحمايد بصفد خاصد، خاصد إذا كنت تتعامل 
ما  وفق  التصرف  األطفال  مع  يتعامل  مسؤول  كل  على  وينبغي  عنهم.   منفصلين  أو  بذويهم  غير مصحوبين  أطفال  مع 
تمليه مصلحتهم الُفضلى وال درة على التواصل معهم بطري د مالئمد لألطفال وأخذ احتياجاتهم الخاصد اإلضافيد المحتملد 

في االعتبار.

ويجب أخذ تدابير الحمايد الخاصد في االعتبار عندما تكون هناك مؤشرات دالد على وجود جريمد تهريب األطفال و/أو االتجار 
بهم. لمزيد من المعلومات، استشر دليل VEGA: األطفال في المطارات.)3(

نوع الجنس
قد تجد النساء والفتيات أنفسهن في سياق الهجرة في وضع استضعاف وال حول لهّن وال قوة بسبب تجربد خاضوها في بلد 
البلد المضيف. لذا يجب إيالء احتياجاتهم  المنشأ والظروف التي ساقتها رحلتهن وبسبب الفروق االجتماعيد أو الث افيد في 
الدرجد ذاتها من  النساء يعانين  بالطبع أن جميع  الخاصد اإلضافيد اهتمام خاص. وهذا ال يعني  الحمايد و/أو احتياجاتهم  من 

االستضعاف.

انفراد وباألصالد عن أنفسهن ودون تدخل أي  التحدث معك على  يجب ت ديم دعًما خاًصا للنساء والفتيات بحيث يستطعن 
شخص آخر و/أو إجابته عن األسئلد بالنيابد عنهن إال إذا كذلك يصب في مصلحتهن الُفضلى. كما يجب تزويدهن بالمعلومات 
بصورة مباشرة بحيث ال تحرمن من أي معلومات حيويد وتمكينهن من اتخاذ قرارات مست لد، ويشمل ذلك طلب الحمايد 

الدوليد وغيرها من أنواع المساعدة.

النساء  على  اإللحاح  ينبغي  وال  ذلك.  أمكن  إن  ومترجمد شفويد،  اإلناث  من  أول  اتصال  بمسؤول  االستعاند  ويجب ضمان 
بالتحدث عن الحوادث أو الجرائم المرتبطد بالعنف الجنسي. يجب، إذا أمكن ذلك، ومع مراعاة أعمارهن، سؤال النساء بطري د 

مراعيد عما إذا كن حوامل، وإحاطتهن علًما بالمساعدة المتاحد عند الحاجد إليها.

http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Training/VEGA_Children_Handbook.pdf  )3(

http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Training/VEGA_Children_Handbook.pdf
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الحالة األسرية
ذويهم  عن  المنفصلين  أو  المصحوبين  غير  كاألطفال  الفئات،  فبعض  االعتبار.  في  للشخص  األسريد  الحالد  أخذ  المهم  من 
أو النساء العازبات أو الوالد الوحيد الذي يعيل أطفااًل، قد تلتبس بحالد استضعاف خاصد وقد تكون لديهم احتياجات حمايد 

واحتياجات خاصد إضافيد.

ما يقوله الشخص
تعد أقوال الشخص العامل األساسي والمؤشر الرئيسي في كثيٍر من األحيان على ما إذا كان يرغب في ت ديم طلب للحصول 
على الحمايد الدوليد أو قد تشّكل أساًسا لعمليد ت ديم الطلب بحد ذاتها. وال سيما إذا عّبر الشخص بأي شكل من األشكال عن 
خوفه أو قل ه من التعرض لالضطهاد أو اإليذاء الخطير في حال ُرفض طلبه بالدخول، فيجب اعتبار ذلك مؤشًرا. وتشمل بعض 
الكلمات أو التعبيرات أو الرسائل األساسيد التي قد تدل على رغبد الشخص في ت ديم طلب للحصول على الحمايد الدوليد 

ما يلي:

الخوف: على سبيل المثال، إذا كان الشخص يخشى العودة إلى وطنه؛ أو يخاف من التعرض لالضطهاد؛ أو يخشى أن 	�
ُيل ى به في السجن في وطنه؛ أو يخشى أن ُي تل في حال عودته.

 الموت: مثاًل إذا كان الشخص يخشى التعرض لل تل عند عودته.	�

االضطهاد: وذلك إذا صّرح الشخص مثاًل بأنه تعرض لالضطهاد في موطنه أو يخشى التعرض لالضطهاد عند عودته.	�

التعذيب: وذلك إذا صّرح الشخص مثاًل بأنه قد تعرض شخصًيا أو أي فرد من أفراد أسرته للتعذيب أو إذا ظهرت عليه 	�
ندوب أو غيرها من اإلصابات التي يحتمل أنها نتجت عن التعذيب.

الحرب: على سبيل المثال، إذا صرح الشخص بنشوب حرب )أهليد( أو نزاع مسلح في وطنه؛ وأنه يخشى أن ُي تل في 	�
الحرب، وما إلى ذلك.

العودة: على سبيل المثال إذا صّرح الشخص بأنه ال يستطيع العودة إلى وطنه؛ أو يخاف من العودة؛ أو ليس لديه 	�
مأوى ليعود إليه؛ أو يخشى التعرض لالضطهاد أو ألن ُيل ى به في السجن أو ألن يتعرض للتعذيب أو ال تل في حال 

عودته إلى وطنه.

سبيل 	� على  الشخص،  سأل  إذا  محاٍم:  أو  المتحدة(  )األمم  الالجئين  لشؤون  المتحدة  لألمم  السامية  المفوضية 
المثال، عن مكتب األمم المتحدة أو المفوضيد الساميد لألمم المتحدة لشؤون الالجئين؛ أو رغب في التواصل مع 

المفوضيد؛ أو رغب في االستعاند بمحاٍم وما إلى ذلك.

 األمور التي يمكنك مالحظتها 
)المظهر والسلوك(

التواصل مع المسؤول أو تجنبه
يمكن تمييز المسؤولين في أي مكان في العالم ت ريًبا بالزي الرسمي الذي يرتدونه. وقد يوحي هذا الزي الرسمي لمن يراه 
بشعور بالنفوذ والسلطد وقد يترك أثًرا نفسًيا قوًيا على من يرونه. ومن المرجح أن يتواصل األشخاص الراغبون في الحصول 
على الحمايد الدوليد مع الشخص المرتدي الزي الرسمي وي يمون اتصال معه. ولكن اعلم أن األشخاص قد يأتون أيًضا من 
د الزي الرسمي لديهم شعوًرا بعدم الث د أو حتى الخوف. وكثيًرا ما يحجم األشخاص عن االقتراب ممن يرتدون  بلدان ربما يولِّ
هذا الزي الرسمي بسبب الخوف من تبعات دخولهم غير ال انوني أو حيازة وثائق مزورة أو مزيفد أو لعدم حيازتهم أي وثائق على 
اإلطالق. وفي هذه الحاالت، ينبغي أن تكون قادًرا على تفسير مثل هذه اإلشارات من أجل التعامل معها على النحو المناسب 

أو ت ديم المساعدة.

ضع في اعتبارك أن اإلفادات الشفهية لمقدم الطلب يتم تلقيها في األغلب األعم بلغة مختلفة عن اللغة 
ف هذا الحاجز اللغوي أثًرا على الفهم المتبادل  األم لمقدم الطلب و/أو من خالل مترجم شفوي. وقد يخلِّ

ويخلق تناقضات أو تضارب في أقوال الشخص.
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الخوف
الخوف يوّلد مستويات مرتفعد من التوتر، األمر الذي قد يتجلى بطرق عديدة، بدنيد وعاطفيد. وقد يؤدي الخوف الشديد إلى 
شل حركد الشخص تماًما ويخلق لديه حالد من السلبيد والالمباالة. أو قد يتسبب في إصابته بفرط النشاط أو العدوانيد أو 
اإلتيان بتصرفات غريبد األطوار، أو جميعها مًعا. اعلم أن أي شخص قد تكون لديه احتياجات حمايد، بصرف النظر عن الطري د 

التي يتصرف بها.

الذي أمامك فهم أسئلتك والحفاظ على تركيزه. ولذا، من  المتعذر على الشخص  والحظ أن الخوف والتوتر قد يجعالن من 
األهميد بمكان تهيئد أجواء من األمن واألمان من خالل ت ديم المعلومات والتفسيرات.

التعامالت بين األشخاص
تعمل كافد المجموعات ت ريًبا على أساس الترابط والتكافل فيما بينها، سواًء كانت المجموعد كبيرة أو صغيرة، أو كانت منظمد 
بصورة رسميد أو متفككد، أو كانت تركز على نشاط واحد أو غيره. وقد تنشأ عالقات من طبيعد مختلفد داخل أي مجموعد، 
فهناك العالقات اإليجابيد ال ائمد على الث د والدعم المتبادل، والعالقات غير الصحيد ال ائمد على التبعيد واإلذعان والسيطرة 
وإساءة المعاملد. ولذلك، من األهميد بمكان االهتمام بطبيعد التفاعل بين أفراد أي مجموعد والبحث عن أي مؤشرات غير 
صحيد أو تنطوي على إشكاليد، وأن تمنح الجميع فرصد التحدث معك على انفراد، متضمًنا ذلك األطفال والنساء والفتيات. 
تأكد من عدم تدخل أي شخص أو إجابته عن األسئلد نيابد عنهم، أو كليهما مًعا، إال إذا كان ذلك يصب في مصالحهم الفضلى.

المظهر )اإلصابات والندبات والمالبس والمقتنيات الشخصية وغيرها(
قد تكون الجروح أو اإلصابات أو الندبات الظاهرة مؤشًرا قوًيا على احتياجات حمايد. وقد تدل العالمات الخارجيد كذلك، مثل نوع 
المالبس وهيئتها ومدى كفايد األمتعد وغيرها من الم تنيات التي يحملها الشخص معه، على رغبته في ت ديم طلب للحصول 

على الحمايد الدوليد. ومع ذلك، اعلم أن أي شخص قد تكون له احتياجات حمايد، بصرف النظر عن مظهره.

لغة الجسد  
فهم  على  ال درة  أن  ذلك  وغيرها،  صوته  ونبرة  وإيماءاته  جسده  ووضعيد  وجهه  كتعبيرات  الشخص،  جسد  لغد  إلى  انتبه 
الحصول على  المحتملد في  الشخص  رغبد  تكون مؤشًرا مهًما على  تواصل قويد وقد  أداة  اللفظي  غير  االتصال  واستخدام 
الحمايد الدوليد. وعلى الرغم من ذلك، عليك اإللمام باالختالفات الث افيد والجنسانيد عند التواصل غير اللفظي. إذ يتفاوت 
معنى واستخدام لغد الجسد واإلشارات غير اللفظيد من ث افد ألخرى، وقد تتسبب هذه االختالفات في حدوث سوء الفهم. 

لذا امتنع عن أي تأويالت متسرعد.  

تذكر أن لحسن تقديرك عند نقطة الدخول أهمية بالغة وحاسمة. استشر رؤساءك متى ساورتك الشكوك 
بشأن نوايا الشخص الذي أمامك. قد يكون للقرارات غير الصائبة، كرفض الدخول مثاًل، تبعات خطيرة 

على الشخص الذي أمامك. ومن ثم، فّكر ملًيا دائًما قبل أن تتصرف.
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توفير المعلومات
 إن من واجبك ضمان إحاطد الشخص الذي قد يرغب في ت ديم طلب للحصول على الحمايد الدوليد علًما بإمكانيد ت ديمه طلب 

ونصحه بكيفيد تنفيذ ذلك. وبذلك تكون قد ح  ت الطري د التي يمكن لالنتفاع بإجراءات اللجوء أن تكون نافذة عملًيا.

 إن الهدف الرئيسي من توفير المعلومات هو ضمان قدرة األشخاص الذين قد يحتاجون إلى الحمايد الدوليد على االستفادة الفعالد 
من إجراءات اللجوء وقدرتهم على اتخاذ قرارات مستنيرة حول ت ديم طلب للحصول على الحمايد الدوليد. ولذلك، يجب توفيرها في 

حينها كما يجب أن تكون وافيد ب در اإلمكان، مع أخذ الظروف في االعتبار.  

إحاطة الشخص علًما بإمكانية تقديم طلب للحصول على الحماية الدولية. ت ع على عات ك مهمد توفير المعلومات األساسيد 
حول الحمايد الدوليد وإجراءات اللجوء لألشخاص الذين قد يرغبون في طلبها. وقد تتفاوت المعلومات ومستوى التفاصيل 

الم دمد وفً ا للظروف، إال أنه ينبغي أن تشمل على األقل معلومات عن:

� ح وق الفرد األساسيد والتزاماته	

� الحمايد الدوليد	

� األشخاص الذين لهم حق ت ديم طلب للحصول على الحمايد الدوليد	

� األشخاص الذين يعتبرون الجئين أو مستفيدين من الحمايد الثانويد	

� كيفيد ت ديم طلب للحصول على الحمايد الدوليد	

بالسلطات  الخاصد  االتصال  معلومات  يديك  وتحت  الوطنيد  للممارسات  وفً ا  ت ديمها  الواجب  بالمعلومات  إلمامك  من  تأكد 
الحكوميد  غير  والمنظمات  كالمترجمين  المصلحد،  أصحاب  من  وغيرهم  المتخصصد  الطفل  حمايد  خدمات  وتشمل  المسؤولد، 
وعند  أخرى.  مساعدات  أو  ال انونيد  المشورة  ت دم  أخرى  منظمات  وأي  الالجئين  لشؤون  المتحدة  لألمم  الساميد  والمفوضيد 

االقتضاء، احرص على حيازة نسخ إضافيد من أي نشرات أو كتيبات إعالميد باللغد ذات الصلد.

ومن الضروري التواصل بلغد يفهمها الشخص المعني، وهو ما قد يستلزم حضور مترجم شفوي. ويجب تكييف طري د التواصل مع 
االحتياجات الخاصد للشخص المعني وظروفه، ويشمل ذلك مراعاة الفوارق الجنسانيد أو تبني نهج مالئم لألطفال، أو كليهما مًعا.  

التعرف على آلية تقديم طلب للحصول على الحماية الدولية
بموجب قانون اللجوء لالتحاد األوروبي، ُيعتبر شخص أنه قدم 
وسيلد  بأي  يعّبر،  عندما  الدوليد  الحمايد  على  للحصول  طلًبا 
يسعى  أنه  ُيفهم  أو  الطلب  ت ديم  في  رغبته  عن  وشكل، 

للحصول على الحمايد الدوليد.  

ممثل  أول  غالًبا  ستكون  األول،  االتصال  مسؤول  وباعتبارك 
لبلدك يلت يه مواطنو البلدان الثالثد الذين يصلون إلى أراضي 
االتحاد األوروبي، وستتاح لديك أول فرصد يحظون بها للتعبير 

عن رغبتهم في طلب اللجوء.

ومتى عبر الشخص عن رغبته في ت ديم طلب، سيجب عليك 
إلى  وإحالته  الصلد  ذات  بالمعلومات  وتزويده  ذلك  معرفد 

السلطد المختصد المسؤولد عن إجراءات اللجوء.

اإلجراءات التالية

قد  األشخاص  أن  اعتبارك  في  ضْع 
عن  ليعّبروا  مختلفة  لطرق  يلجؤون 
على  للحصول  طلب  تقديم  في  نيتهم 
من  الخوف  عن  تعبير  أي  يشكل  الدولية.  الحماية 
رفض  تم  إذا  الجسيم  الضرر  أو  لالضطهاد  التعرض 
ر عنه الشخص شفوًيا أو خطًيا، طلًبا  الدخول، سواًء عبَّ
للحصول على اللجوء. فليس من الضروري أن يتلفظوا 

بكلمة “لجوء” أو “الجئ”.
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وتزويده  الدوليد  الحمايد  على  للحصول  طلب  ت ديم  في  عنها  عبر  التي  الشخص  رغبد  معرفد  في  تنحصر  مهمتك  أن  تذكر 
بالمعلومات وإحالته إلى السلطد المناسبد. وال يندرج ضمن مسؤولياتك تقييم مدى حاجة الشخص الماثل أمامك للحماية 
أم ال، وما إذا كان من الواجب منحه الحمايد الدوليد أم ال. وسيلي ذلك إجراء مختلف في مكان مختلف يتخذه مسؤولون آخرون 

لت ييم احتياجات الشخص للحمايد وح ه في التمتع بالحمايد الدوليد.

ما الذي يجب فعله إذا قدم الشخص طلًبا للحماية الدولية
يعتبر أي شخص عّبر عن نيته في ت ديم طلب للحصول على الحمايد الدوليد )أي الشخص الذي قدم الطلب( طالًبا للحماية 
المرتبطد بهذه الصفد. وباعتبارك مسؤول االتصال األول، فعليك االضطالع  بااللتزامات  الدولية ومستحً ا للح وق وم ًرا 
على  الصلد  ذات  والمنظمات  السلطات  إلى  الطلبات  م دمي  بإحالد  وذلك  الح وق،  هذه  لضمان  المساعدة  في  بدورك 

سبيل المثال.

إلى  الطلب  بإحالة  قم  أو  االقتضاء،  عند  الطلب،  سّجل 
السلطات المختصة للتسجيل

أمامك،  اللجوء  طلب  في  رغبته  عن  األشخاص  أحد  عّبر  إذا 
فإنه يكون بذلك قد “قّدم” طلًبا للجوء، ومن ثم يصبح طالًبا 
يجب  الطلب،  ت ديم  وبعد  الدوليد.  الحمايد  على  الحصول 
من  الهدف  يتمثل  المختصد.  السلطد  جانب  من  تسجيله 
من  الناشئد  وااللتزامات  الح وق  جعل  في  التسجيل  عمليد 
ت ديم الطلب أكثر فعاليد. ومن ثم، يجب استكمال التسجيل 
عليها  ينّص  التي  الزمنيد  الحدود  وضمن  يمكن،  ما  بأسرع 

قانون االتحاد األوروبي.

الحق في الب اء 

الحق في التواصل مع المفوضيد 
الساميد لألمم المتحدة لشؤون 
الالجئين أو غيرها من المنظمات 

غير الحكوميد التي ت دم 
االستشارات ال انونيد 

الضمانات في حالد االحتجاز  

الدعم الكافي في حالد 
االحتياجات الخاصد المرتبطد 
باإلجراءات أو االست بال 

االلتزام بالتعاون

الحق في تهيئد ظروف 
االست بال الماديد 

األساسيد

االستعاند بخدمات 
مترجم شفوي

الحق في الحصول على 
المعلومات 

 تذّكر أنه ال تجوز معاقبة مقدم الطلب 
غير  بصورة  وجوده  أو  دخوله  بسبب 
من  نفسه  يسّلم  أن  قانونية، شريطة 

دون تأخير إلى السلطات.
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إذا كنت تنتمي سلطة مختصة بتسجيل الطلب، فأنت ُملزم بتسجيله خالل مدة أقصاها ثالثد أيام عمل.

أما إذا كنت تعمل لصالح سلطد غير مختصد بالتسجيل، يجب عليك إحالد الطلب إلى السلطة المختصة ليتم تسجيله وذلك 
في موعد أقصاه 6 أيام عمل بعد ت ديم الطلب.  وننصحك باالحتفاظ بسجل خطي، وذلك وفً ا إلجراءاتك الوطنيد، يفيد بأنك 

تل يت الطلب.

التسجيل   

تسجيل الطلب

إحالة إلى السلطة المختصة، في 
حال وجود عدد كبير من الطلبات

+
االحتفاظ بسجل خطي

10 أيام عمل 

6 أيام عمل بحٍد أقصى

3 أيام عمل بحٍد أقصى
إحالة إلى السلطة 

المختصة
+

االحتفاظ بسجل خطي

اعلْم مقدم الطلب بمكان إيداع الطلب وكيفية إيداعه  
إعالم م دم  الدوليد، فإن من واجبك  الحمايد  الحصول على  األرجح طلبات  التي تتسلم على  السلطد  باعتبارك موظًفا لدى 

الطلب بمكان إيداع الطلب وكيفيد إيداعه. يجب تزويده بالمعلومات عما يلي:

إجراء إيداع الطلب، ويشمل التبعات المترتبد إذا تخّلف م دم الطلب عن إيداع طلبه.	�

أيُّ السلطات مسؤولد عن إجراءات اللجوء.	�

األمور التي يحتاجها إليداع الطلب.	�

المكان الذين يتعين عليهم الذهاب إليه إليداع الطلب.	�

كيفيد الوصول إلى هذا المكان.	�

تحديد االحتياجات الخاصة لمقدم الطلب وإحالته إلى اإلجراءات المالئمة
تفعيلها  الواجب  اإلحالد  آليات  بنوع  فّكر  المتعددة،  االحتياجات  ذوي  الطلبات  لم دمي  بالنسبد  تأخير.  أي  بدون  ذلك  نفذ 
وتسلسلها حتى يتسنى لك االستجابد لكافد االحتياجات الخاصد لم دم الطلب. وبذلك، في حالد التعامل مع ضحايا االتجار 
بالبشر أو األطفال غير المصحوبين بذويهم على سبيل المثال، يجب تفعيل آليات الحمايد الكافيد بالتوازي مع إجراءات اللجوء.

اإلجراءات التالية الواجب اتخاذها في حالة عدم رغبة الشخص الذي 
قد تكون لديه احتياجات حماية في تقديم طلب للحصول على 

الحماية الدولية
ربما تصادف حاالت ي رر فيها أحد األشخاص الذين ربما بحاجد إلى الحمايد عدم ت ديم طلب للحصول على اللجوء. هذا ح هم 
في االختيار وال يملك أي شخص إجبارهم على فعل عكس ذلك. ومع ذلك، تذكر أنه يتعين عليك في مثل هذه الحاالت استيفاء 

بعض االلتزامات التي يفرضها ال انون الدولي وقانون االتحاد األوروبي، مثل ما يلي:



20 اإلجراءات التاليد

ضمان تطبيق مبدأ عدم اإلعادة القسرية
ض فيه لخطر التعذيب أو المعاملد أو الع وبد ال اسيد أو الالإنسانيد أو المهيند. ويسري  ال يجوز إعادة أي شخص إلى بلد ُيعرَّ
مبدأ عدم اإلعادة ال سريد كذلك على األشخاص الموجودين على الحدود أو في أعالي البحار. ويستتبع اشتراًطا بمنح الشخص 
حق الدخول إلى اإلقليم. ويجب أن تتبع أي عمليات إعادة اإلجراءات الم ررة )السماح بالدخول مرة أخرى، آليد اإلعادة، وغيرها(، 

ويشمل ذلك الضمانات وُسبل الحمايد ال انونيد الالزمد. كما يحّظر تنفيذ عمليات الطرد الجماعي.

إعالم الشخص بإمكانية تقديم طلب للحصول على الحماية الدولية.
ي ع على عات ك واجب توفير المعلومات األساسيد حول الحمايد الدوليد. وتذّكر أن أحد األغراض الرئيسيد المرجوة من توفير 

هذه المعلومات هو ضمان قدرة الشخص المعني على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن ت ديم الطلب أو عدمه.

وقد تستلزم عمليد توفير المعلومات مواءمتها مع الظروف، ويشمل ذلك بصفد خاصد ح وق م دمي الطلبات )مثل الحق 
إلى تبعات عدم ت ديم طلب  الوطني، إضافد  اللجوء بموجب قانون االتحاد األوروبي وال انون  الب اء( والتزامات طالبي  في 

للحصول على الحمايد الدوليد.

من  غيرها  أو  الحكوميد  غير  المنظمات  أو  الالجئين  لشؤون  المتحدة  لألمم  الساميد  بالمفوضيد  االتصال  اعتبارك  في  ضع 
المنظمات األخرى، أو جميعها مًعا، التي بوسعها توفير المزيد من الخدمات المتخصصد في ت ديم المشورة والمساعدة وفً ا 

للتشريعات والممارسات الوطنيد.

عندما يساورك الشك حيال أمر ما، استشر رؤساءك
استشر رئيسك متى ساورتك شكوك إزاء نوايا الشخص الذي أمامك، خاصد في حال كانت عودته إلى بلده األصلي أو عبوره 

به سيشكل انتهاًكا لل انون الدولي.

اتبع اإلجراءات التشغيلية الوطنية لمزيد من المتابعة
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الرسائل الرئيسية المتعلقة باالنتفاع 
بإجراءات باللجوء

لكل إنسان حقُّ التمتع بالتقدير واالحترام.  ◀

يجب دائًما إيالء األولوية لتلبية احتياجات الرعاية الصحية الطارئة واالحتياجات األساسية.  ◀

1
لكل شخص الحق في الحماية من اإلعادة القسرية.2

أو أن يواجه  إلى وضع ُيخشى أن يتعرض فيه لخطر االضطهاد  إعادته  أو  وال يجوز طرد أي شخص 
أو  الالإنسانيد  أو  ال اسيد  الع وبد  أو  المعاملد  ذلك من ضروب  غير  أو  التعذيب  أو  اإلعدام  ع وبد 
المهيند. وتنطبق هذه ال اعدة أيًضا على عدم السماح لألشخاص بالدخول على الحدود وعلى أي شكل 

من أشكال اإلبعاد ال سري.

يجب تحديد هوية األشخاص المستضعفين ودعمهم دعًما مالئًما.3
تعد التدابير المتخذة عند المعابر الحدوديد وفي مرافق االحتجاز بالغد األهميد، حيث قد ُيصّرح األشخاص 

المستضعفين عن احتياجاتهم الخاصد أو قد ُتكتشف، وبخاصد األطفال وضحايا اإلتجار بالبشر.

تحظى مصالح الطفل الُفضلى باألولوية في كافة اإلجراءات المتعلقة 4
باألطفال.

عند ت ييم مصالح الطفل الُفضلى، يجب إيالء العنايد الواجبد، وذلك مع كل حالد على حده، فيما 
يتعلق بعوامل مثل األمن واألمان وفرص لّم شمل األسرة ورفاه الطفل وسماع آراء الطفل وفً ا 

لسنه ودرجد نضجه.

يجب إبالغ أي شخص قد يرغب في الحصول على الحماية الدولية بحقه 5
في ذلك.  

يجب تزويد جميع األشخاص الذين قد يحتاجون إلى الحمايد الدوليد بالمعلومات عن الحق في طلب 
اللجوء للتأكد من انتفاعهم الفّعال بإجراءات اللجوء.

يمكن ألي شخص أن يتمتع بصفة الجئ   
مظهره  أو  عرقه  أو  األصلي  بلده  عن  النظر  بصرف  حمايد،  احتياجات  شخص  أي  لدى  تكون  قد 

أو سلوكه.  
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للجميع الحق في تقديم طلب للحصول على الحماية الدولية.

جميع  الشخص  هذا  يستوِف  لم  لو  حتى  اللجوء،  إجراءات  من  أي شخص  حرمان  يجوز  ال 
الشروط الخاصد بالدخول.

يمكن تفسير أي عالمة أو تعبير عن الخوف في حال ُرفض دخول 
الشخص على أنه طلب للحماية الدولية.

الدوليد بطرق  الحمايد  للحصول على  ت ديم طلب  نيتهم في  يعّبر األشخاص عن  ف د 
مختلفد. لذا ُيشّكل أي شكل من أشكال التعبير عن الخوف من التعرض لالضطهاد أو 
إذا ُرفض دخول الشخص - سواًء لفظًيا أو خطًيا - طلًبا للحصول على  الضرر الجسيم 

الحمايد. وليس من الضروري أن يتلفظ بكلمد “لجوء” أو “الجئ”.

ُيحظر معاقبة مقدمي طلبات الحماية الدولية جراء دخولهم أو 
وجودهم في البلد بصورة غير قانونية

أو  البالد  لدخولهم  نتيجد  للسلطات  تأخير  بدون  أنفسهم  يسّلمون  من  معاقبد  يجوز  ال 
وجودهم فيها بصورة غير قانونيد.

يجب تسجيل كل طلب أو إحالته للتسجيل لدى السلطة المسؤولة
بعد ت ديم الطلب، يجب تسجيله من جانب السلطد المسؤولد. ويجب استكمال عمليد التسجيل 

بأسرع وقت ممكن، وخالل الحدود الزمنيد التي أقّرها ال انون.

6
7

8

9

يجب ضمان مبدأ عدم اإلعادة القسرية، حتى عندما يقرر الشخص 10
الذي يبدو أنه بحاجة إلى الحماية عدم تقديم طلب للحصول على 

اللجوء
يجب أن تلتزم عمليات اإلعادة باإلجراءات الم ررة، والتي تشمل توفير الضمانات وُسبل الحمايد 
أو  التعذيب  لخطر  فيه  يتعرض  أن  ُيخشى  لبلد  أي شخص  إعادة  يجوز  وال  الالزمد.  ال انونيد 
المعاملد أو الع وبد ال اسيد أو الالإنسانيد أو المهيند، حتى ولو كان قد هاجر من بالده بصورة 

غير شرعيد.  
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الكرامة اإلنسانية

قانون االتحاد األوروبي

ميثاق الحقوق 
األساسية لالتحاد 

األوروبي

المادة 1
الكرامة اإلنسانية

الكرامد اإلنسانيد مصاند. ويجب صونها وحمايتها.

الحق في الحياة

قانون االتحاد األوروبي

ميثاق الحقوق 
األساسية لالتحاد 

األوروبي

المادة 2
الحق في الحياة

1- لكل فرد الحق في الحياة.
2- وال يجوز الحكم على أي شخص بع وبد اإلعدام، أو تنفيذ حكم اإلعدام فيه.

حظر التعذيب

القانون الدولي

 االتفاقية األوروبية 
لحقوق اإلنسان:

المادة 3
حظر التعذيب

ال يجوز إخضاع أي شخص للتعذيب أو المعاملد أو الع وبد ال اسيد أو الالإنسانيد أو المهيند.

قانون االتحاد األوروبي

ميثاق الحقوق 
األساسية لالتحاد 

األوروبي

المادة 4
حظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة

ال يجوز إخضاع أي شخص للتعذيب أو المعاملد أو الع وبد ال اسيد أو الالإنسانيد أو المهيند.

ملحق - المراجع القانونية
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حظر اإلعادة القسرية

القانون الدولي

 المادة 33)1( اتفاقية جنيف:
حظر الطرد أو اإلعادة )“اإلعادة القسرية”(

ال يجوز ألي دولد متعاقدة طرد أو إعادة )“اإلعادة ال سريد”( أي الجئ بأي شكل كان لحدود األقاليم التي قد تتعرض 
فيها حياته أو حريته للتهديد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئد اجتماعيد معيند أو تبنيه آلراء سياسيد 

معيند.

قانون االتحاد األوروبي

ميثاق الحقوق 
األساسية لالتحاد 

األوروبي

المادة 19)2(
الحماية في حالة الترحيل أو الطرد أو التسليم

ال يجوز ترحيل أي شخص أو طرده أو تسليمه إلى أي دولد يشكل وجوده فيها خطًرا جسيًما عليه من حيث إمكانيد 
تعرضه لع وبد اإلعدام أو التعذيب أو غيرها من ضروب المعاملد أو الع وبد ال اسيد أو الالإنسانيد أو المهيند.

المادة 3قانون شنغن للحدود
النطاق

تسري هذه الالئحد على أي شخص يعبر الحدود الداخليد أو الخارجيد للدول األعضاء، بدون اإلخالل بما يلي:
)…(

)ب( ح وق الالجئين واألشخاص طالبي الحمايد الدوليد، خاصد فيما يتعلق بمبدأ عدم اإلعادة ال سريد.
المادة 3أ 

الحقوق األساسية
عند تطبيق هذه الالئحد التنظيميد، تمتثل الدول األعضاء امتثااًل تاًما ل انون االتحاد ذي الصلد، متضمًنا ذلك ميثاق 
اتفاقيد جنيف؛ وااللتزامات المتعل د بالحصول على  الدولي ذي الصلد، بما في ذلك  الح وق األساسيد؛ وال انون 

الحمايد الدوليد، وال سيما مبدأ عدم اإلعادة ال سريد؛ والح وق األساسيد. )...( 
المادة 13)1(

رفض الدخول
يجب رفض دخول رعايا البلدان الثالثد غير المستوفين لكافد شروط الدخول الواردة في المادة 5)1( وال ينتمون إلى 
فئات اأِلشخاص المشار إليها في المادة 5)4( إلى أقاليم الدول األعضاء. وذلك بدون اإلخالل بتطبيق األحكام الخاصد 

المتعل د بحق اللجوء أو الحق في الحمايد الدوليد أو إصدار تأشيرات اإلقامد الطويلد.

الالئحة 2014/ 656  

المتعلقة بمراقبة 
الحدود البحرية 

الخارجية في سياق 
عمليات وكالة 

فرونتكس

المادة 4)1(
حماية الحقوق األساسية ومبدأ عدم اإلعادة القسرية

ال يجوز، وبما يتنافى مع مبدأ عدم اإلعادة ال سريد، إنزال أي شخص أو إجباره على الدخول أو ن له أو تسليمه إلى 
أو  اإلعدام  لع وبد  بها  يتعرض  قد  أو  حياته  على  كبيًرا  أمور، خطًرا  فيها، في جملد  ُيشّكل وجوده  بلد  أي  سلطات 
التعذيب أو االضطهاد أو غيرها من ضروب المعاملد أو الع وبد ال اسيد أو الالإنسانيد أو المهيند، أو من شأن حياته أو 
حريته فيها أن تتعرض للتهديد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو ميوله الجنسيد أو النتمائه إلى فئد اجتماعيد معيند 
أو بسبب أرائه السياسيد، أو كان هناك خطر كبير يهدده بالطرد أو الترحيل أو التسليم إلى دولد أخرى بشكل يتنافى 

مع مبدأ عدم اإلعادة ال سريد.
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 توجيه العودة 
2008/115 /EC

المادة 4)4(
فيما يتعلق برعايا البلدان الثالثد المستثنين من نطاق هذا التوجيه وفً ا للمادة 2)2()أ(، على الدول األعضاء ما يلي ]…[:

)ب( احترام مبدأ عدم اإلعادة ال سريد.
المادة 5

عند تنفيذ هذا التوجيه، على الدول األعضاء ]…[ واحترام مبدأ عدم اإلعادة ال سريد.

الئحة المفوضية 
األوروبية لنظام 

معلومات التأشيرة 
رقم 2008/767

المادة 31 )3(
نقل البيانات إلى البلدان الثالثة

ال ينبغي إخالل ن ل البيانات الشخصيد إلى البلدان الثالثد أو المنظمات الدوليد بح وق الالجئين واألشخاص طالبي 
الحمايد الدوليد، خاصد فيما يتعلق بعدم اإلعادة ال سريد.

الئحة نظام مراقبة 
حدود االتحاد األوروبي 

رقم 2013/1052

المادة 2)4(
اإلنسانيد  الكرامد  واحترام  ال سريد  اإلعادة  عدم  مبادئ  وخاصد  األساسيد،  بالح وق  والوكالد  األعضاء  الدول  تلتزم 

ومتطلبات حمايد البيانات، عند تطبيق هذه الالئحد.

الحق في طلب اللجوء

قانون االتحاد األوروبي

ميثاق الحقوق 
األساسية لالتحاد 

األوروبي

المادة 18
الحق في طلب اللجوء

وبروتوكولها   ،1951 تموز/يوليو   28 المؤرخد  اتفاقيد جنيف  ل واعد  الواجب  باالحترام  اللجوء  الحق في طلب  ُيكفل 
المؤرخ 31 كانون الثاني/يناير 1967 المتعلق بوضع الالجئين ووفً ا للمعاهدة المنشئد للجماعد األوروبيد.

توجيه إجراءات اللجوء 
المعاد صياغته

المادة 7)1(
مة نيابة عن الُمعالين أو القّصر الطلبات المقدَّ

1.   تضمن الدول األعضاء أن لكل فرد بالغ متمتع باألهليد ال انونيد الحق في ت ديم طلب للحصول على الحمايد الدوليد 
باألصالد عن نفسه.

2.   يجوز للدول األعضاء أن تنّص على جواز ت ديم الطلب بواسطد م دم الطلب بالنيابد عمن يعولهم. وفي مثل هذه 
الحاالت، على الدول األعضاء أن تضمن مواف د األفراد الُمعالين البالغين على إيداع الطلب باألصالد عنهم، وفي حال عدم 

حدوث ذلك، ُتتاح الفرصد لهم لت ديم الطلب بأنفسهم.
)…( 

3.   تضمن الدول األعضاء أن يتمتع ال اصر بحق ت ديم طلب للحمايد الدوليد إما باإلصالد عن نفسه، إذا كان متمتًعا 
باألهليد ال انونيد للتصرف في اإلجراءات وفً ا ل انون الدولد العضو المعنيد، أو من خالل والديه أو غيرهم من أفراد 
األسرة البالغين، أو أحد البالغين المسؤولين عنه، سواء بموجب ال انون أو الممارسد المتبعد في الدولد العضو المعنيد، 

أو من خالل ممثل قانوني.
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عدم التمييز

القانون الدولي

 االتفاقية األوروبية 
لحقوق اإلنسان:

المادة 14
حظر التمييز

 ُيكفل التمتع بالح وق والحريات المنصوص عليها في هذه االتفاقيد دون تمييز على أي أساس مثل الجنس أو العرق 
أو اللون أو اللغد أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره من اآلراء، أو األصل ال ومي أو االجتماعي، أو بسبب االنتماء إلى 

أقليد قوميد أو بسبب الممتلكات أو الميالد أو صفد أخرى.

 المادة 3اتفاقية جنيف:
عدم التمييز

تطبق الدول المتعاقدة أحكام هذه االتفاقيد على الالجئين دون تمييز على أساس العرق أو الدين أو بلد المنشأ.

 قانون االتحاد األوروبي

ميثاق الحقوق 
األساسية لالتحاد 

األوروبي

المادة 21)1(
عدم التمييز

يحظر أي تمييز على أي أساس مثل الجنس أو العرق أو اللون أو األصل اإلثني أو االجتماعي أو الخصائص الجينيد 
أو اللغد أو الدين أو االعت اد أو الرأي السياسي وغيره من اآلراء أو االنتماء ألقليد وطنيد، أو الممتلكات أو الميالد أو 

اإلعاقد أو العمر أو الميل الجنسي.

عدم المعاقبة  

القانون الدولي

 المادة 31)1( اتفاقية جنيف:
الالجئون الموجودون في بلد اللجوء بصورة غير قانونية

1. ال يجوز للدول المتعاقدة فرض ع وبات بسبب
الدخول أو التواجد غير ال انوني، على الالجئين الذين أتوا مباشرة من إقليم تتعرض فيه حياتهم أو حريتهم للتهديد 
بالمعنى الوارد في المادة 1، أو يدخلون أو يوجدون على أراضيها بدون تصريح، وشريطد تسليمهم ألنفسهم بدون 

تأخير للسلطات وإبدائهم حسن النيد في دخولهم أو تواجدهم غير ال انوني.

 قانون االتحاد األوروبي

المادة 13)1(قانون شنغن للحدود
رفض الدخول

يجب رفض دخول رعايا البلدان الثالثد غير المستوفين لكافد شروط الدخول الواردة في المادة 5)1( وال ينتمون إلى 
فئات اأِلشخاص المشار إليها في المادة 5)4( إلى أقاليم الدول األعضاء. وذلك بدون اإلخالل بتطبيق األحكام الخاصد 

المتعل د بحق اللجوء أو الحق في الحمايد الدوليد أو إصدار تأشيرات اإلقامد الطويلد.
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االنتفاع بإجراءات اللجوء

قانون االتحاد األوروبي

توجيه إجراءات اللجوء 
المعاد صياغته )4(

الحيثيد 25
حرًصا على االعتراف الصحيح باألشخاص المحتاجين إلى الحمايد كالجئين في إطار المعنى الم صود من المادة 1 من 
اتفاقيد جنيف أو كأشخاص مؤهلين للحمايد الثانويد، يتمتع كل مت دم بإمكانيد االستفادة الفّعالد من اإلجراءات، )…(

الحيثيد 26
حرًصا على ضمان االستفادة الفّعالد من إجراءات نظر الطلبات، ينبغي على المسؤولين الذين يمثلون ن طد االتصال 
األولى مع األشخاص الساعين للحصول على الحمايد الدوليد، وخاصد المسؤولين الذين يباشرون الرقابد على الحدود 
كيفيد  حول  الالزم  والتدريب  الصلد  ذات  المعلومات  تل ي  الحدوديد،  التفتيش  أعمال  يجرون  أو  البحريد  أو  البريد 
التي  الصلد  اإلرشادات ذات  االعتبار  األخذ في  والتعامل معها، مع  الدوليد  الحمايد  الحصول على  االعتراف بطلبات 
وضعها المكتب األوروبي لدعم اللجوء. ويجب أن يكون في م دورهم تزويد رعايا البلدان الثالثد أو األشخاص عديمي 
الجنسيد الموجودين في اإلقليم، ومنهم الموجودين على الحدود أو في المياه اإلقليميد أو في مناطق عبور الدول 
إيداع طلبات  بجهد وكيفيد  يتعلق  الصلد فيما  بالمعلومات ذات  الدوليد،  الحمايد  والذين ي دمون طلبات  األعضاء، 
الحمايد الدوليد. ومتى كان هؤالء األشخاص موجودين في المياه اإلقليميد للدولد العضو، يجب إنزالهم إلى البر والنظر 

في طلباتهم وفً ا لهذا التوجيه.
الحيثيد 28

بغيد تيسير االستفادة من إجراءات الفحص عند المعابر الحدوديد وفي مرافق االحتجاز، يجب توفير المعلومات بشأن 
إمكانيد الت دم لطلب الحمايد الدوليد. يجب ضمان توفير التواصل األساسي الالزم لتمكين السلطات المختصد من 
ترتيبات  خالل  من  وذلك  الدوليد،  الحمايد  على  للحصول  طلب  ت ديم  في  رغبتهم  عن  األشخاص  أعلن  إذا  الفهم 

االستعاند بالترجمد الشفويد.
المادة 8)1(

المعلومات واالستشارات في مرافق االحتجاز وفي المعابر الحدودية
حيثما ظهرت مؤشرات دالد على أن رعايا البلدان الثالثد أو األشخاص عديمي الجنسيد المحتجزين في مرافق االحتجاز أو 
الموجودين عند المعابر الحدوديد، ومنها مناطق العبور، وعلى الحدود الخارجيد، قد يرغبون في ت ديم طلب للحصول 
على الحمايد الدوليد، يجب على الدول األعضاء تزويدهم بالمعلومات حول إمكانيد فعل ذلك. وفي مرافق االحتجاز 
الالزم لتيسير االنتفاع  الحد  إلى  الترجمد الشفويد  الخاصد بتوفير  الترتيبات  الدول األعضاء  العبور تلك، تع د  ون اط 

بإجراءات اللجوء.

المادة 3أقانون شنغن للحدود
الحقوق األساسية

عند تطبيق هذه الالئحد التنظيميد، تمتثل الدول األعضاء امتثااًل تاًما ل انون االتحاد ذي الصلد، متضمًنا ذلك ميثاق 
اتفاقيد جنيف؛ وااللتزامات المتعل د بالحصول على  الدولي ذي الصلد، بما في ذلك  الح وق األساسيد؛ وال انون 

الحمايد الدوليد، وال سيما مبدأ عدم اإلعادة ال سريد؛ والح وق األساسيد. )...(
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إنشاء وتسجيل طلبات الحماية الدولية

قانون االتحاد األوروبي

توجيه إجراءات اللجوء 
المعاد صياغته

الحيثيد 27
نظًرا ألن رعايا البلدان الثالثد واألشخاص عديمي الجنسيد الذين عّبروا عن رغبتهم في الحصول على الحمايد الدوليد 
التوجيه وتوجيه  الح وق، بموجب هذا  لاللتزامات واالستفادة من  االمتثال  الدوليد، فإن عليهم  الحمايد  هم طالبي 
البرلمان األوروبي والمجلس EU/ 2013/33 المؤرخ 26 حزيران/يونيو 2013 الذي ينّص على معايير است بال طالبي 
الحمايد الدوليد. ولهذه الغايد، يجب على الدول األعضاء تسجيل ح ي د أن هؤالء األشخاص طالبي الحمايد الدوليد 

وذلك بأسرع ما يمكن.
 المادة 2)ج(

التعريفات
“م دم طلب” ُي صد به أحد رعايا البلدان الثالثد أو أحد األشخاص عديمي الجنسيد ممن قدموا طلًبا للحصول على 

الحمايد الدوليد ولم يتم البت فيه بعد بصفد نهائيد.
المادة 6

االستفادة من اإلجراءات
ال انون  المختصد بموجب  السلطات  إحدى  الدوليد لدى  الحمايد  للحصول على  أحد األشخاص طلًبا  1. عندما ي دم 

الوطني بتسجيل هذه الطلبات، فتتم عمليد التسجيل في موعد أقصاه ثالثد أيام عمل بعد ت ديم الطلب.
غير مختصد  ولكنها  الطلبات،  األرجح هذه  على  والتي ستتل ى  أخرى،  لدى سلطات  الدوليد  الحمايد  إذا قدم طلب 
بتسجيلها بموجب ال انون الوطني، تضمن الدول األعضاء أن تتم عمليد التسجيل في موعد أقصاه 6 أيام عمل بعد 

ت ديم الطلب.
)…( 

5. متى قدمت طلبات متزامند للحصول على الحمايد الدوليد من جانب عدد غفير من رعايا البلدان الثالثد أو األشخاص 
عديمي الجنسيد مما يجعل من المتعذر للغايد عملًيا احترام المواعيد التي ُنص عليها في الف رة 1، يجوز للدول األعضاء 

أن تشترط تمديد المدة الزمنيد إلى 10 أيام عمل.
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األشخاص المستضعفون

قانون االتحاد األوروبي

 توجيه إجراءات اللجوء 
المعاد صياغته

الحيثيد 29
قد يحتاج بعض م دمي الطلبات لضمانات إجرائيد خاصد ألسباب عدة من بينها السن أو الجنس أو الميول الجنسيد 
أو الهويد الجنسانيد أو اإلعاقد أو المرض الخطير أو االضطرابات النفسيد أو نتيجد للتعذيب أو االغتصاب أو غيره من 
أشكال العنف النفسي أو البدني أو الجنسي الخطيرة. يجب على الدول األعضاء السعي لتحديد هويد م دمي الطلبات 
المحتاجين لضمانات إجرائيد خاصد قبل اتخاذ أي قرارات ابتدائيد. ويجب تزويد هؤالء المت دمين بالدعم الكافي شاماًل 
الوقت الكافي، وذلك من أجل تهيئد الظروف الالزمد الستفادتهم الفعّالد من اإلجراءات ولت ديم العناصر المطلوبد 

لدعم طلبهم للحصول على الحمايد الدوليد باألدلد.
 المادة 24

مقدمي الطلبات المحتاجين لضمانات إجرائية خاصة
1. ت ّيم الدول األعضاء خالل فترة زمنيد مع ولد ع ب ت ديم طلب الحصول على الحمايد الدوليد حاجد م دم الطلب 

إلى ضمانات إجرائيد خاصد أم ال.
2. وقد ُيدرج الت ييم المشار إليه في الف رة 1 من اإلجراءات الوطنيد ال ائمد أو في الت ييم المشار إليه في المادة 22 

من التوجيه EU/ 2013/33 وال يأخذ شكل إجراء إداري.
3. تضمن الدول األعضاء أنه متى ُاعتبر م دمو الطلبات محتاجين لضمانات إجرائيد خاصد، أن يتم تزويدهم بدعم كاف 

من أجل السماح لهم باالستفادة من الح وق واالمتثال اللتزامات هذا التوجيه خالل مدة إجراء اللجوء.
وفي حال لم يتسن توفير هذا الدعم الكافي ضمن إطار اإلجراء المشار إليه في المادة 31)8( والمادة 43، وبخاصد 
متى اعتبرت الدول األعضاء أن م دم الطلب بحاجد إلى ضمانات إجرائيد خاصد نتيجد تعرضه لتعذيب أو الغتصاب أو 
غيرها من أشكال العنف النفسي أو البدني أو الجنسي الخطيرة، ال يجوز للدول األعضاء تطبيق، أو تمتنع عن تطبيق، 
المادة 31)8( والمادة 43. وفي حال طب ت الدول األعضاء المادة 46)6( على م دمي الطلبات الذين ال يمكن تطبيق 
المادة 31)8( والمادة 43 عليهم وفً ا لهذه الف رة الفرعيد، ت دم الدول األعضاء على األقل الضمانات المنصوص 

عليها في المادة 46)7(.
4. تضمن الدول األعضاء أيًضا التطرق لمسألد الحاجد إلى الضمانات اإلجرائيد الخاصد، وذلك وفً ا لهذا التوجيه، عندما 

تصبح هذه الحاجد ظاهرة في مرحلد الح د من اإلجراءات، بدون إعادة بدء اإلجراءات بالضرورة.
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توجيه شروط االستقبال 
المعاد صياغته  )5(

المادة 21
األحكام الخاصة باألشخاص المستضعفين 

المبدأ العام
ر غير المصحوبين  ر والُ صَّ تأخذ الدول األعضاء في االعتبار الوضع الخاص لألشخاص المستضعفين مثل األطفال الُ صَّ
ر وضحايا االتجار بالبشر  بذويهم وذوي اإلعاقات وكبار السن والنساء الحوامل والوالد الوحيد الذي يعول أطفال قصَّ
أو  لتعذيب  الذين خضعوا  واألشخاص  النفسيد  االضطرابات  ذوي  واألشخاص  الخطيرة  األمراض  ذوي  واألشخاص 
تعرضوا الغتصاب أو لغيره من أشكال العنف النفسي أو الجسدي أو الجنسي الخطيرة، مثل ضحايا تشويه األعضاء 

التناسليد األنثويد )ختان اإلناث(، وذلك في ال انون الوطني المطبق لهذا التوجيه.

 الالئحة 2014/ 656  

المتعلقة بمراقبة 
الحدود البحرية 

الخارجية في سياق 
عمليات وكالة 

فرونتكس

المادة 4)4(
ر غير المصحوبين بذويهم،   في العمليات البحريد، تلبي الوحدات المشاركد احتياجات األطفال، ومنهم األطفال ال صَّ
وضحايا االتجار بالبشر واألشخاص المحتاجين لمساعدة طبيد عاجلد واألشخاص المعاقين واألشخاص الذين يحتاجون 

لحمايد دوليد وغيرهم من األشخاص الذين في حالد استضعاف بصفد خاصد.

توجيه البرلمان والمجلس األوروبي رقم EU/ 2013/32 المؤرخ 26 حزيران/يونيو 2013 بشأن اإلجراءات المشتركد لمنح وسحب الحمايد الدوليد )معاد صياغته(، والمشار إليه   )4(
أيًضا بتوجيه إجراءات اللجوء المعاد صياغته.

توجيه البرلمان األوروبي والمجلس EU/ 2013/33 المؤرخ 26 حزيران/يونيو 2013 الذي ينّص على معايير است بال م دمي طلبات الحصول على الحمايد الدوليد )معاد   )5(
صياغته(.
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