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حيل؟’ ‘ما إعادة ال�ت

ي احتياج واضح للحماية 
ي اللجوء الذين �ف حيل هي عملية نقل طال�ب إعادة ال�ت

ي إىل بلد عضو آخر.  الدولية من أحد البلدان االأعضاء باالتحاد االأورو�ب
 ، ي الوقت الحاىلي

حيل. و�ف ويُفحص طلبهم للجوء بمجرد إتمام عملية إعادة ال�ت
حيل متاحة فقط من إيطاليا واليونان. فإن إعادة ال�ت

ّ؟’ ‘هل ينطبق الأمر علي

ي حاجة واضحة للحماية الدولية وكنت 
حيل إذا كنت �ف عادة ال�ت ستكون مؤهالً الإ

، يمتلك هذا الحق  ي الوقت الحاىلي
ي دول معينة. و�ف

مواطًنا أو مقيًما بال جنسية �ف
يا والعراق وجمهورية أفريقيا الوسطى والبحرين  المواطنون من سوريا وإري�ت

واليمن وسوازيالند.
حيل: ضافة إىل ذلك، ولكي تستفيد من إعادة ال�ت باالإ

ي اليونان أو إيطاليا؛ –
عليك أوالً أن تقّدم طلًبا للحصول عىل الحماية الدولية �ف

ي  –
عليك الخضوع الإجراءات تحديد الهوية والتسجيل وأخذ البصمات ال�ت

يطالية واليونانية. تجريها السلطات االإ
كما أن عليك إظهار ما يثبت وصولك إىل إيطاليا أو اليونان بعد  –

24 مارس 2015.

صورة لموظفي المكتب 
ي لدعم اللجوء  االأورو�ب
مع عدد من أفراد أول 

مجموعة تم إعادة 
ترحيلها من إيطاليا.
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ي 
‘لدّي احتياجات خاصة، فهل سيتم إعطا�أ

الأولوية؟’

ي عملية إعادة 
ف للخطر االأولوية �ف نعم، يتم إعطاء االأشخاص المعرض�ي

حيل، وستكون المصلحة العليا للطفل موضع أولوية بالنسبة للسلطات. ال�ت
ويشمل االأشخاص المعرضون للخطر بصفة خاصة: االأطفال الُقرّص، والُقرّص 
عاقات، والعجائز، والنساء الحوامل، واالآباء والوحيدون  بغ�ي رفقة، وذوي االإ

، واالأشخاص ذوي االأمراض  ي الب�ش
تجار �ف ذوي االأطفال القرص، وضحايا االإ

ة، واالأشخاص ذوي االضطرابات النفسية واالأشخاص الذين خضعوا  الخط�ي
ه من أشكال العنف النفسي أو الجسدي أو  لتعذيب أو اغتصاب أو غ�ي

، كضحايا تشويه االأعضاء التناسلية )الختان(. الجنسي

؟’ ي
‘لماذا ستؤخذ بصما�ت

ستؤخذ بصمات كافة مقدمي الطلبات. فسواء كنت تتقدم لطلب الحصول عىل 
، ستؤخذ بصمات أصابعك ويتم  الحماية الدولية وإذا كان سنك 14 سنة أو أك�ش

ي كله تسمى Eurodac. وعليك  ي قاعدة بيانات عىل مستوى االتحاد االأورو�ب
حفظها �ف

التعاون مع هذا االإجراء؛ وأنت ملزم قانونًا بالخضوع الإجراء أخذ البصمات. ولن يحق 
حيل ما لم تؤخذ بصماتك. لك إعادة ال�ت
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؟’ ‘أين يمكن إعادة ترحيلي

ص،  إىل أحد الدول االأوروبية التالية: النمسا، بلجيكا، بلغاريا، كرواتيا، ق�ب
جمهورية التشيك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، هنغاريا، أيرلندا، التفيا، 

تغال، رومانيا، سلوفاكيا،  ج، مالطة، هولندا، بولندا، ال�ب ليتوانيا، لوكسم�ب
سلوفينيا، أسبانيا، السويد.

ي اختيار البلد الذي سيتم إعادة 
‘هل يمكن�ن

ترحيلي إليه؟’

ال، ليس من الممكن اختيار البلد الذي سيتم إعادة ترحيلك إليه. ورغم ذلك، 
ي 

حيل، ستأخذ السلطات المختصة �ف وعند اتخاذ القرار بشأن بلد إعادة ال�ت
مكان روابطك االأرسية ومهاراتك اللغوية وأي روابط ثقافية  اعتبارها وبقدر االإ

حيل. كما تؤخذ  ي خطة إعادة ال�ت
أو اجتماعية تربطك بالبلد الذي يشارك �ف

ي البلدان المختلفة، 
ي الحسبان، كعدد االأماكن المتاحة �ف

عوامل أخرى �ف
حيل. عادة ال�ت ف االآخرين الإ وطبيعة المرشح�ي
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‘كيف سأعلم المكان الذي سيتم إعادة ترحيلي 
إليه؟’

حيل معك كتابة. ستتم مشاركة قرار إعادة ال�ت

‘كم تستغرق العملية؟’

حيل، فحينئذ يجب إتمام عملية االنتقال  عادة ال�ت إذا تقررت أهليتك الإ
بأرسع ما يمكن.

‘ماذا سيحدث بعد استالمي لقرار إعادة 
حيل؟‘ ال�ت

سيتم تزويدك بمعلومات عن عملية االنتقال. وبعد وصولك، ستقوم بلد 
حيل بمعالجة طلبك الخاص بالحصول عىل الحماية الدولية. ولن  إعادة ال�ت

يمكنك االنتقال إىل بلد آخر بدون ترصيح بذلك أثناء عامك االأول من 
ة االبتدائية، ستتم  ي حالة إذا ما قررت االنتقال أثناء الف�ت

قامة بها. و�ف االإ
حيل. إعادتك إىل بلد إعادة ال�ت
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