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 در بارهٴ مرکز حقوقی پناهندگی کودکان
Om Barnens Asylrättscentrum 

شما افراد زير سن را که در طی مراحل پروسهٴ پناهندگی قرار داريد و همراه با  ،مرکز حقوقی پناهندگی کودکان
خانواده تان و يا بدون خانواده تان در سويدن بسر می بريد، در آغوش توجه خود می گيرد. ما تالش و سعی می 

از رهنمايی الزم در  نماييم تا حقوق تان بعنوان کودک در پروسه پناهندگی مراعات شوند و تا کودکان و نوجوانان
 مورد حقوق قانونی شان و مشوره دهی دقيق در مورد قوانين و مقررات مربوطه بهره مند شوند.

خدمات مشوره دهی حقوقی ما و رهنمايی در عرصه پروسهٴ پناهندگی اعم از طريق تيلفون و هم توسط پست 
اشيم که در آنجا شما می توانيد نوبت پذيرش کودکان نيز می ب بخش الکترونيکی عرضه می شود. ما داری يک

اعم شما  گرفته با يک حقوقدان که در مرکز حقوقی پناهندگی کودکان ايفای وظيفه می نمايد، مالقات و گفتگو کنيد.
پناهجويان زير سن و شما که با کودکانی روبرو می شويد که در پروسهٴ پناهندگی قرار دارند، می توانيد به ما 

 مراجعه کنيد.

وه بر ارائه مشوره دهی حقوقی، ما از طريق به عهده گرفتن وظايف بعنوان وکيل امور پناهندگی عمالً مشغول عال
کار می باشيم. در عدم موجوديت يک وکيل امور پناهندگی بطور مثال وقتی که شما تمام مراحل پروسهٴ پناهندگی 

ا می توانيم به مثابه وکيل از حقوق شما دفاع تان را طی کرده باشيد و حکم ترک خاک را دريافت کرده باشيد، م
نماييم. ضمناً ما اعم برای کودکان که در روند پروسهٴ پناهندگی قرار دارند و بزرگساالنی که به اينگونه کودکان 

 همکاری می کنند، دورهٴ های آموزشی نيز برگزار می نماييم.

فه می نمايند دارای تجربه گسترده در عرصه کمک و همه افرادی که در مرکز حقوقی پناهندگی کودکان ايفای وظي
 همکاری با کودکان هستند.

 ارائه تمام خدمات ما طبعاً کامال رايگان است.

 کند؟ یم کمک یموارد چه در کودکان یپناهندگ یحقوق مرکز
När kan Barnens Asylrättscentrum hjälpa till? 

توانيد به ما  اگر سواالتی را در مورد پروسهٴ پناهندگی و مقررات وابسته به اين پروسه در ذهن داريد، هميشه می
 رجوع کنيد. ما در بسا موارد می توانيم در حصهٴ درخواست پناهندگی شما نيز مشوره های الزم ارائه کنيم.

توانيد به چندين شيوه با ما در تماس شويد. شما می توانيد توسط خط تيلفون مشوره دهی که هر پنجشنبه بر  شما می 
با ما به تماس شويد. شما می  ،يک ايميل حاوی پرسش های تانروی مراجعين باز می باشد يا توسط فرستادن 

پذيرش کودکان ما يک وقت مالقات نيز ريزرف کرده با يک حقوقدان مالقات کنيد. شما می توانيد  بخش توانيد در
د توسط ايميل يا تيلفون نيز وقت مالقات ريزرف کنيد. اگر شما نمی خواهيد شخصاً با ما در تماس شويد، می تواني

 بوسيلهٴ شخص کالنسالی که برای شما مهم باشد يا رفيقی که شما به او اعتماد داشته باشيد، ارتباط بگيريد.

اگرچه شما يک وکيل امور پناهندگی را داشته باشيد باز هم می توانيد از ما رهنمايی و مشوره دريافت کنيد. بسا 
خود صحبت کنيد زيرا وکيل تان با شرايط تان و  با وکيل قدم نخستاوقات به شما مشوره خواهيم داد که در 

. اگر شما هنوز با وکيل امور پناهندگی تان مالقات نکرده ايد داردآشنايی بيشتر  نسبت به ما تقاضای پناهندگی تان
 کنيد، پس هر وقتی که خواسته باشيد با ما در تماس شويد. يا سواالتی داريد که پاسخ آن را دريافت نمی
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دريافت کرده باشيد و وکيل امور پناهندگی نداريد تا شما را ياری رساند، در را ميم ترک خاک اگر شما تص 
آنصورت ما می توانيم اسناد تان را مرور و از نظر گزرانيم تا ببينيم که آيا ما می توانيم در کدام مورد شما را 

 ياری رسانيم. اسنادی که ما بايد از نظر بگزرانيم عبارتند از:

 ادداشت جريان مصاحبهٴ بررسی پناهندگینسخه ي •
وکيل امور پناهندگی (اولين نامه که وکيل امور پناهندگی بعد از مصاحبهٴ بررسی حاوی اظهار نظر نامهٴ  •

 )ارسال می نمايدپناهندگی به ادارهٴ امور مهاجرت 
 تصميم ادارهٴ امور مهاجرت •
 نامهٴ استيناف خواهی به محکمهٴ امور مهاجرت •
 امور مهاجرتحکم محکمهٴ  •
 خواهی به محکمهٴ عالی امور مهاجرت فرجامنامهٴ  •
 حکم محکمهٴ عالی امور مهاجرت •
 محل سکونتنسخه يادداشت جريان جلسه در مورد بازگشت به کشور  •

خواهيد که مرکز حقوقی پناهندگی کودکان اسناد تان را از نظر بگزراند، شما می توانيد آنرا به ما  اگر شما می
که ادارهٴ امور مهاجرت و  باشد اتفاق افتادهمربوط به شما و شرايط تان در کيس تان  یچيز جديد اگربفرستيد. 

 ، آگاهی از آن نيز مفيد و حائز اهميت است.محاکم از آن آگاهی نداشته و يا آنرا قبال مورد رسيدگی قرار نداده باشد

نداريد، می توانيد آنرا از ادارهٴ امور مهاجرت دسترسی متذکره تان به اسناد  )گودمان(اگر شما يا سرپرست موقت 
طلب کنيد. همچنين شما می توانيد آنرا از وکيل امور پناهندگی قبلی تان تقاضا نماييد. شما می توانيد از يکی از 

 و تسليم شدن اين اسناد کمک بدست بياوريد. دريافتوالدين يا گودمان تان در عرصه 

در دفتر  که می خواهند اسناد خود را تحويل بدهند، زديد کننده گان غير منتظره رابا اظهار تأسف ما نمی توانيم با
يا آدرس پستی ما  barn@sweref.orgپست اليکترونيکی ما  از طريقاسناد را می توان  اين خود بپذيريم ولی

 ارسال کرد:

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar 
Taptogatan 6 

115 26 Stockholm 

 ما با تماس اتيجزئ
Våra kontaktuppgifter 

خواهيد با ما کارمندان مرکز حقوقی پناهندگی کودکان تماس برقرار نماييد، لطفا به ما زنگ بزنيد يا  اگر شما می
که برای شما  ايميل بفرستيد. اگر شما نمی خواهيد شخصاً با ما در تماس شويد، می توانيد بوسيلهٴ شخص کالنسالی

مشوره دهی فقط به زبان سويدنی يا خدمات  مهم باشد يا رفيقی که شما به او اعتماد داشته باشيد، ارتباط بگيريد.
ولی در صورتيکه شما يک نوبت مراجعه را ريزرف کنيد، ما می توانيم يک مترجم به  ارائه می گرددانگليسی 

 زبان شما را فرمايش دهيم.

توسط شمارهٴ لطفاً باشد.  بر روی مراجعين باز می 11.00الی  9.00ما هر پنجشنبه از ساعت  مشوره دهی تيليفونی
 ما رايگان است. یمراجعهٴ تيلفونخدمات . در تماس شويد 0200-751 703تيلفون: 

 ستيد.ايميل بفر barn@sweref.orgجهت تماس با ما توسط پست الکترونيکی: 
 
 گر در مورد پروسهٴ پناهندگی يا پروندهٴ پناهندگی تان سواالتی داريد پس از تماس گرفتن دريغ نکنيد.ا

mailto:barn@sweref.org
mailto:barn@sweref.org
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 د؟شو یم گذاشته یطيشرا چه شما یباال

Vilka krav ställs på dig? 

بايد بفهميد که پروسه پناهندگی  ،شما که از کشور سويدن تقاضای پناهندگی می نماييد اين بسيار مهم است که
و شما بنا بر کدام داليل و اساس اقامه دريافت کرده می توانيد، تا شما بدانيد که چه چيزهايی  می رودچطور پيش 

دارند که آن را مطرح کنيد و ادارهٴ امور مهاجرت به چه دليل از شما  ارتباطاست که به تقاضای پناهندگی تان 
 سواالتی می پرسد.

ثابت کنيد، به دوش شما که  يا به عبارت ديگر امکانپذير محتملرا  در سويدنبه پناه  مندی تاننياز اينکه بار اثبات
شواهد و ساير بوسيله تقاضای پناهندگی می نماييد، است. اين بدان معناست که شما از طريق سخن های تان و شايد 

ادارهٴ امور مهاجرت را بايد قانع سازيد که اگر شما به کشور اصلی تان برگرديد به خطری مواجه خواهيد  مدارک
شد. شما بايد هويت تان را نيز محتمل و قابل باور بسازيد، به اين معنی که شما بايد تالش کنيد که به هر شکلی که 

 باشد تصديق کنيد که شما همان شخصی هستيد که ادعا داريد.

است که مسئوليت بررسی و رسيدگی به درخواست های پناهندگی را به عهده دارد.  مقامیادارهٴ امور مهاجرت 
تقاضا استوار است تا  بر مبنای داليل کافیکند که آيا درخواست پناهندگی  يعنی ادارهٴ امور مهاجرت قضاوت می

ارهٴ امور مهاجرت به اين نتيجه برسد که . اگر ادشناخته شوددر سويدن واجد شرايط اقامه  کننده پناهندگی
درخواست پناهندگی بر مبنای داليل کافی استوار است، در مرحلهٴ بعدی بررسی می نمايد که آيا اطالعات و 

اند.  اعتبارقابل . اين به اين معناست که آيا اطالعات ارائه شده يا خير جزئيات که ارائه شده اند، واقعيت دارند
 "ارزيابی انفرادی" در قسمت پايين اين متن رجوع کنيد. قسمتر در مورد اعتبار به جهت معلومات بيشت

 هويت و سن
Identitet och ålder 
برای آنکه درخواست پناهندگی مورد رسيدگی قرار گرفته بتواند بايد ادارهٴ امور مهاجرت با افرادی که در سويدن 

دهد و  تقاضا کننده پناهندگی گوش می ، مالقات کند. ادارهٴ امور مهاجرت به سرگذشتمی نمايندتقاضای پناهندگی 
. اينکه شما کی هستيد يعنی مورد بررسی قرار می دهند راپناهندگی  مربوط به درخواستوسايل اثبات يا اسناد 

تان نقش پر اهميتی دارد. هويت تان عبارت از نام تان، چه وقت تولد شده ايد و از کجا هستيد يعنی تابعيت  هويت
هم است تا ادارهٴ امور مهاجرت بداند که نام تان واقعاً همان است که شما می گوييد و سن تان تان است. هويت تان م

 واقعاً همان است که شما در ميان گذاشته ايد.

ساخته است، فرق و  محتمليا آن را  ثابتادارهٴ امور مهاجرت و محاکم بين اينکه يک شخص هويت خود را  
تفاوت قايل می باشند. برای اثبات نمودن هويت عموماً اصل اسناد هويت مورد نياز می باشد. البته شما می توانيد 

و امکانپذير محتمل  ،هويت خود را توسط اسناد کتبی ديگری و بوسيله جزئيات که بطور شفاهی ارائه می کنيد
د اسناد هويت هستيد، می توانيد با استفاده از سرگذشت تان هويت تان را اين بدان معناست که شما که فاق بسازيد.

محتمل بسازيد. اگر ادارهٴ امور مهاجرت به اين نتيجه برسد که شما هويت تانرا محتمل ساخته ايد، اين به اين معنی 
 خواهد بود که آنها جزئياتی را که شما در مورد هويت تان ارائه کرده ايد، قبول دارند.

ن تان هم قسمتی از هويت تانرا تشکيل می دهد. در شرايط بين اينکه شما هنگام درخواست پناهندگی زير يا س 
بطور مثال ادارهٴ امور مهاجرت و محاکم باالی يک فرد زير سن  سال هستيد، تفاوت وجود دارد. 18باالی سن 

 يک شخص بزرگسال پرجزئيات باشد. همانگونه شرايط سخت نمی گذارد که گويا سرگذشت و قصه اش بايد مانند
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تان مطابق به مقررات که برای کودکان صدق می کنند، بررسی شود الزم نيست که سن دقيق  کيسبرای اينکه  
 تانرا محتمل سازيد. اين کفايت می کند که شما فقط اين را محتمل سازيد که شما زير سن هستيد.

اگر ادارهٴ امور مهاجرت در جريان طی مراحل پرونده تان به اين نتيجه برسد که شما زير سن بودن را محتمل  
سن تان را تثبيت شما بتوانيد نساخته ايد، ممکن است آنها يک آزمايش طبی جهت تعيين سن را پيشنهاد نمايد تا 

هويت قابل قبول ادارهٴ امور مهاجرت را ارائه نکرده کنيد. بطور مثال اين اتفاق در صورتی می افتد که شما اسناد 
باشيد و آنها به اين نتيجه برسند که آنچه که شما در مورد سن و سال تان در ميان گذاشته ايد، دارای جزئيات کافی 

 نيست. اگر ادارهٴ امور مهاجرت بعد از مصاحبهٴ بررسی پناهندگی (عاميانه: انترويو) تان شما را مطلع سازد که
آنها جزئيات سن و سال تانرا مورد سوال قرار می دهند، اين مهم است که آنها سبب و دليل آنرا توضيح دهند. وکيل 

تان شما را در دريافت اين معلومات از ادارهٴ امور مهاجرت ياری  سرپرست موقت (گودمان)امور پناهندگی يا 
 خواهد رساند.

تان باهم تصميم می گيريد  سرپرست موقتاختياری است و شما و انجام يک آزمايش طبی جهت تعيين سن کامالً 
تان قبل از  سرپرست موقتاعم شما و  اين بسيار مهم است کهکه آيا می خواهيد اين آزمايش را انجام بدهيد يا خير. 

چه معنی  اين آزمايشاطالعات واضح در بارهٴ آزمايش های طبی جهت تعيين سن،  در اين مورد تصميم گرفتن
ارد، خطراتی که اينگونه آزمايش ها ممکن در پی داشته باشند و اينکه اگر شما با انجام دادن آزمايش موافقت د

ننماييد چه اتفاقی خواهد افتاد، دريافت کنيد. اينکه قبل از قبول کردن يا رد کردن اين آزمايش با وکيل امور 
 .فايده داردپناهندگی تان مشوره کنيد، نيز 

ينکه شما آزمايش طبی جهت تعيين سن را انجام می دهيد يا خير، ادارهٴ امور مهاجرت هنگام صرف نظر از ا 
تان ارائه شده اند، مد نظر بگيرد. آنها بايد اعم  کيستعيين و تثبيت سن تان بايد تمام وسايل اثبات و اسناد را که در 

بی را که شما ارائه کرده ايد بطور مثال آنچه که شما در مورد سن و سال تان در ميان گذاشته ايد و اسناد کت
اطالعنامه مکتب يا تصديق دکتور از کشور اصلی تان که در آن سن تان تذکر يافته باشد، در نظر بگيرند. شما می 

توانيد از ديگر افراد که در اطراف تان وجود دارند بطور مثال روانشناس، معلم و مشاور امور اجتماعی در 
 بمنظور تقويت و حمايت سخن های تان در مورد سن و سال تان يک تصديق نوشته کند. مکتب، تقاضا کنيد که

اگر ادارهٴ امور مهاجرت به اين نتيجه برسد که شما باالتر از سن که شما هنگام تقاضای پناهندگی ارائه داده ايد، 
سال يا باالتر از آن باشد  18 نهستيد در آن صورت ادارهٴ امور مهاجرت سن تان را تغيير خواهد داد. اگر سن تا

 های پناهندگان بزرگسال مورد رسيدگی قرار خواهد گرفت. درخواستتان مانند  درخواست پناهندگی

 محل سکونت 
Hemvist 

محلی که شما در آنجا بسر برده ايد، در زبان قانونی بنام محل سکونت ناميده می شود. اينکه ادارهٴ امور مهاجرت 
سر برده ايد، نقش مهمی دارد زيرا در حين قضاوت در نظر گرفته می شود که آيا شما بداند که شما در کدام محل ب

می توانيد به محلی که در آنجا بسر برده ايد برگرديد و در آنجا زندگی کنيد. اگر شما اسنادی نداريد که نشان دهد که 
مايد که در مورد محل سکونت خود شما در کجا تولد شده ايد، در آنصورت ادارهٴ امور مهاجرت از شما تقاضا می ن

از شما بخواهند که به تفصيل شرح دهيد که منطقه چگونه به نظر می رسد و در آنجا  ممکنتوضيحات بدهيد. آنها 
 کدام مردمان زندگی می کنند.

 و مدارکواهد ش
Bevisning 

رسی پناهندگی می تواند عبارت از يکتعداد چيزهای مختلف باشد. سرگذشت تان که هنگام مصاحبهٴ بر وسايل اثبات
است. سرگذشت تان عبارت از آنچه که برای شما اتفاق  شفاهیدر ميان می گذاريد، يکی از انواع وسايل اثبات 
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افتاده است و چيزی که شما را وادار به فرار به سويدن ساخته است و در صورت عودت به کشور اصلی تان شما 
هم بوده می توانند. اسناد هويت که نشان می  تحريریکل دچار چه مشکالتی خواهيد شد، است. وسايل اثبات به ش

اند. وسايل اثبات  تحريریدهند که شما کی هستيد، از کجا هستيد و شما چند ساله هستيد، از امثال وسايل اثبات 
کتبی عبارت از يک تصديق والدت، يک تصديق از يک مکتب، يک سازمان يا تصديق دکتور بوده می تواند. اگر 

 د، پس سرگذشت شفاهی هنوز پراهميت می گردد.نبات کتبی وجود نداشته باشوسايل اث

 کشور مورد در اطالعات
Landinformation 

اينکه مسئول پرونده تان نزد ادارهٴ امور مهاجرت از شرايط کشور و منطقه مربوطه تان آگاهی داشته باشد، خيلی 
اشد که افرادی که به دام همان مشکالت مهم است. اين هم مهم است که ادارهٴ امور مهاجرت اطالع و آگاهی داشته ب

گرفتار هستند که شايد شما و اعضای خانواده تان دچار ان بوده ايد، در حال حاضر در چه شرايطی قرار دارند. 
ادارهٴ امور مهاجرت بايد فکر کند که آيا در منطقه تان جنگ است يا بازگشت به آنجا به دليل ديگری زندگی شما را 

بسيار مهم است تا ادارهٴ مربوطه دازد. معلومات مفصل و به روز آورده شده در بارهٴ سرزمين به مخاطره می ان
د بود، تصميم درست نامور مهاجرت بتواند در مورد خطراتی که در صورت بازگشت احتمالی متوجه شما خواه

 اتخاذ نمايد.

 تان سرگذشت

Din asylberättelse 
هرچند شمار زيادی راپور هايی وجود داشته باشند که شرايط کشور تان را تشريح می نمايند، باز هم شما از همه 

زندگى کردن در آنجا از چه قرار است. و اين فقط شما هستيد که می می دانيد بهتر می دانيد. اين شما هستيد که 
واده تان افتاده است و شما را وادار به ترک کشور محل توانيد اتفاق های را بيان داريد که برای شما و شايد خان

و قوم داريد که ممکن شما را ياری رسانند و  خويشسکونت تان کرده است. همچنين فقط شما می دانيد که آيا شما 
ر يا اينکه آيا پوليس کشور اصلی تان می تواند به شما کمک کند. بنا بر اين بسيار مهم است که شما اعم ادارهٴ امو

مهاجرت و وکيل امور پناهندگی تان را در جريان بگذاريد که برای تان چه اتفاق های رخ داده است، شما و 
اعضای خانواده تان با چه مشکالتی مواجه بوده ايد و اينکه آيا شما می توانيد جهت دريافت کمک به مقامات دولتی 

 همچو پوليس در کشور اصلی مراجعه کنيد.

 یانفراد قضاوت
Individuell bedömning 

ر کم نظير اينطور می باشد که همه افرادی که از همان يک کشور می آيند، نيازمند پناه شناخته شوند. شرايط و بطو
ميزان خطر در نقاط مختلف يک کشور شايد فرق و تفاوت داشته باشد و الزم نيست که همه افراد به پناه نياز داشته 

همين دليل است که ادارهٴ امور مهاجرت هر پرونده را  ند.يک منطقه ناامن باشهمان باشند ولو اگر آنها مربوط به 
همواره به صورت انفرادی مورد قضاوت قرار می دهد. اين بدان معناست که آنها شرايط هر شخص را به طور 

بنا بر اين اين بسيار مهم است که شما آنچه را که برای تان اتفاق افتاده است،  جداگانه مورد رسيدگی قرار می دهند.
شکالت که شما و يا اعضای خانواده تان گرفتار آن بوده ايد و آنچه را که شما می ترسيد در صورت بازگشت م

 اجباری رخ خواهد داد، بيان داريد.

ادارهٴ امور مهاجرت سرگذشت شخصاً شما را بطور انفرادی قضاوت می نمايد. اگر ادارهٴ امور مهاجرت به اين 
شما گذشته است و باربط سر گذشتی را ارائه داده ايد که معلوم می شود شخصاً نتيجه برسد که شما واقعات و سر

که در مورد کشور تان به همه معلوم  سر می خورد است و فاقد جزئياتی است که ضد و نقيض باشند و با آنچه
الت است، در آنصورت ادارهٴ امور مهاجرت قضاوت خود را بر مبنای سرگذشت تان قرار می دهد. در چنين ح

 موثق و اعتماد قابلادارهٴ امور مهاجرت به اين نتيجه می رسد که شما اطالعات و جزئياتی را ارائه داده ايد که 
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که بنا بر آن  اند. سپس ادارهٴ امور مهاجرت قضاوت می نمايد که آيا شما در معرض خطر برخورد قرار داريد
س در کشور اصلی تان می تواند از شما محافظت نمايد و يا ، آيا مثالً پوليواجد شرايط پناه شناخت شده می توانيد

 اينکه شما به حفاظت جانی در سويدن نياز داريد.

اگر ادارهٴ امور مهاجرت به اين نتيجه برسد که شما در اوقات مختلف معلومات مختلف ارائه داده ايد که باهم ضد و 
تان معلوم است، سر نمی خورد، در آنصورت آنها شايد نقيض اند يا اينکه سرگذشت تان با آنچه که در مورد کشور 

 قضاوت کنند که سخن های تان قابل اعتماد و موثق نيست.

اينکه پروسهٴ پناهندگی از لحاظ مطابقت با کودکان با شرايط شما که زير سن استيد، تطابق يافته باشد. اين از جمله 
به اين معناست که مسئول پرونده پناهندگی بايد سن و سال تان را در هنگام مطرح کردن سواالت مد نظر بگيرد. 

ا چه واژه هايی را به کار می برند و اينکه کودکان شايد پرسونل ادارهٴ امور مهاجرت بايد متوجه باشند که آنه
هميشه از مشکالت که والدين شان به آن دست و پنجه نرم کرده اند، آگاهی نداشته باشند يا حد اقل علت و سبب آنرا 

بگذارد  شايد نمی دانند. با توجه به اينکه شما زير سن هستيد، آنها نمی توانند همانند يک بزرگسال باالی تان شرط
 که سرگذشت تان را بيان کنيد.

 

 د؟يشو موفق دنيسو در اقامه کسب به ديتوان یم هنگام چه
När kan du få asyl i Sverige? 

 

اين قانون اتباع بيگانه است که تعيين می نمايد که چه کسانی می توانند در سويدن بسر ببرند و ماندگار شوند. طی 
در سويدن نافذ است. اين قانون  موقت قانون، يک 2019جوالی  19الی  2016جوالی  20يک دورهٴ سه ساله، از 

شما از  درخواست پناهندگی شما بدانيد که کهاين بسيار مهم است نسبت به قانون اتباع بيگانه نسبتاً محدود است. 
 اين در پروسه پناهندگی تان تعيين کننده باشد. زيراروی کدام قانون بررسی می شود، 

داده می شود. در پرونده های  دايمیفرق اساسی و تعيين کننده اينست که از روی قانون اتباع بيگانه عموماً اقامهٴ  
 که از روی قانون موقت بررسی می شوند، فقط اقامهٴ موقت داده می شود.

امه تا چه مدت زمانی اقامهٴ موقت ممکن تا مدت زمان مختلف مدار اعتبار باشد. اساس اقامه تعيين می نمايد که اق
و شرايط  به شکل ديگر حفاظت جانی نيازمندپناهنده،  سه اساس وجود دارند:در اين رابطه اعتبار خواهد داشت. 

اين بدان معناست که نه تنها اينکه کدام قانون برای شما صدق می کند بلکه اينکه  فوق العاده همدردی برانگيز.
ان پذيرفته شود، بر کدام اساس اقامه دريافت می کنيد، نقش مهمی خواهد شما، در صورتيکه درخواست پناهندگی ت

 داشت. جهت کسب معلومات بيشتر در مورد اساسات اقامه به قسمت پايين اين متن رجوع کنيد.

در  آنها د که آيا شما واجد شرايط اقامه در سويدن هستيد،نوقتی که ادارهٴ امور مهاجرت يا محاکم به اين نتيجه برس
دم نخست قضاوت می نمايند که آيا شما نياز به حفاظت جانی (بعنوان پناهندهٴ سياسی يا شخص نيازمند حفاظت ق

) و بعد از آن آنها سنجش می نمايند که آيا شما بر اساس ديگری می توانيد در سويدن باقی به شکل ديگر جانی
 يا خير). بمانيد (يعنی آيا شرايط فوق العاده همدردی برانگيز وجود دارند

 شوند؟ یم یبررس کشور کدام به نسبت تان یپناهندگ ليدال
Vilket land ska dina asylskäl prövas mot? 
داليل پناهندگی يک فرد نسبت به سرزمينی بررسی می شوند که تابعيت آنجا را داشته باشد. تبعه يک کشور بودن 

به اين معناست که شما مسلماً حق داريد در آنجا زندگی کنيد و اينکه شما شامل ملت آن کشور هستيد و دارای حقوق 
انيد اسناد هويت و مسافرت آن کشور را دريافت کنيد. البته ويژه وابسته به تابعيت تان هستيد، بطور مثال شما می تو
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هيچ کشور قايل به دادن تابعيت به آنها نمی باشد. اگرچه آنها تمام زندگی خود را و يکتعداد از افراد بی کشور بوده 
اد بنام در يک کشور سپری کرده باشند، آنها دارای حقوق مساوی با ساير شهروندان آن کشور نمی باشند. اين افر

است، به تقاضای پناهندگی در سويدن اقدام کند،  بدون تابعيتناميده می شوند. اگر فردی که  بدون تابعيتافراد 
 داليل پناهندگی اش نسب به کشوری که در آنجا بسر برده است، بررسی می گردند.

عمر تان را در کشور ديگری سپری معموالً شما همان تابعيت داريد که والدين تان دارا می باشند ولو که شما تمام 
کرده باشيد. بطور مثال اگر شما تمام زنده گی تان را در ايران سپری کرده باشيد ولی والدين تان تابعيت افغانستان 

را دارا هستند، پس شما هم تبعهٴ افغانستان شمرده می شويد. اين بدان معناست که ادارهٴ امور مهاجرت بررسی 
 ت بازگشت احتمالی به افغانستان، شما به چه شرايطی مواجه خواهيد شد.خواهد کرد که در صور

 پناهنده
Flykting 

سنجش می نخست وقتی که ادارهٴ امور مهاجرت بررسی می کند که آيا شما نيازمند پناه در سويدن هستيد، در قدم 
. همه افرادی که مجبور به هستيديا به عبارت ديگر پناهندهٴ سياسي کند که آيا شما واجد شرايط اقامه بعنوان پناهنده

ترک کشور خود شده اند، بطور عاميانه به نام پناهنده ياد می شوند ولی برای آنکه کسی به عنوان پناهنده مطابق به 
قانون اتباع بيگانه شناخته شود بايد بعضی از شرايط برآورده ساخته شوند. اين شرايط به نام معيار ها نيز ياد شده 

 می توانند.

نکه شما بعنوان پناهنده شناخته شويد، اولين شرط اينست که شما ترس موجه از مورد ايذا و اذيت قرار برای اي
اينست که شما از چيزی بسيار زياد می ترسيد که احتماالً  ترس موجهگرفتن را احساس می کنيد. مفهوم از داشتن 

امور مهاجرت مکلف است به شرايطی که در صورت بازگشت به کشور اصلی تان به آن مواجه خواهيد شد. ادارهٴ 
شما را وادار به ترس و نگرانی ساخته است، گوش بدهد. بعداً آنها گزارش های سرزمين در مورد وضعيت کشور 

 تان را مطالعه می نمايند تا ببينند که آيا ترسی که شما داريد واقعاً دليل و برهان دارد يا خير.

که اگر شما وادار به بازگشت به کشور خود شويد در معرض خطر دچار  به معنای اينست ايذا و اذيتاصطالح 
قرار خواهيد گرفت. اين خطر ممکن به شکل خطر مرگ يا دچار آسيب  و فاجعه آميزی شدن به چيزی نهايت جدی

شدن و يا عدم دسترسی به حقوق اساسی بشر شکل گيرد. مورد ايذا و اذيت قرار گرفتن بايد با يکی از علل 
متن چند امثال در بارهٴ اينکه ايذا و اذيت به چه شيوه با علل  اينندگی نيز ارتباط داشته باشد. در قسمت پايين پناه

 پناهندگی ارتباط داشته می تواند، تقديم خواهيم کرد.

نه علل پناهندگی در کنوانسيون مربوط به وضع پناهندگان سازمان ملل متحد وضع گرديده اند و در قانون اتباع بيگا
 گنجانيده شده اند. اين علل پناهندگی عبارتند از:

 نژاد (بطور مثال منشاء قومی) •
 مليت •
 عقيدهٴ مذهبی •
 عقيدهٴ سياسی •
 عضويت در بعضی گروه های اجتماعی •

يکی از طبقه بندی های فوق منشاء  ازبرای واجد شرايط پناهنده بودن بايد ايذا و اذيت که به شما متوجه است، بايد 
يک دليل ضمنی باشد يا اين . البته اين الزم نيست که فقط همين علت را داشته باشيد، اين ممکن است که گرفته باشد

اينکه پوليس يا ساير مقامات دولتی در کشور اصلی تان بر اساس وابستگی تان يا رابطه تان به يکی از گروه های 
 .نباشندمذکوره باال حاضر به محافظت از شما 
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 تي/قومنژاد
Ras/etnicitet 

انسان ها می توانند بر اساس رنگ جلد و وابستگی قومی خود مورد آزار و تجاوز قرار بگيرند. در کنوانسيون 
بکار برده شده است. ولی در » نژاد«به تصويب رسيده است) واژهٴ  1950مربوط به وضع پناهندگان (که در دهه 

يکی از اقوام که ملت کشور اصلی تان را  در بين مردم معمول است. بطور مثال شما به» قوميت«سويدن اصطالح 
تشکيل داده است، وابستگی داريد و اين قوم به رفتار نابرابر در مقايسه با ساير اقوام مواجه است و اين رفتار 

نامساوی می تواند به شکل خشونت و تجاوز جدی و سيستماتيک عليه افراد اين قوم نيز جنبه عملی را دربر بگيرد. 
بلکه بطور سيستماتيک يک به معنای اينست که اين پديده يگان بار دامنگير يک نفر يا چند نفر نشده تجاوز سيستمات

 باشد.رخ داده 

 تيمل
Nationalitet 

يکی از علل پناهندگی را مليت تشکيل می دهد که به اين معناست که شما به سبب تابعيت تان يعنی اينکه شما 
نی تان قرار داريد. اين نيز ممکن است که شما تابعيت شهروند کدام کشور هستيد در معرض خطر نقض حقوق انسا

کشور را که در آن بسر برده ايد، نداشته باشيد. بدون تابعيت بودن به اين معناست که هيچ کشوری وجود ندارد که 
شما را شهروند خود می داند. اين علت پناهندگی حتی بستگی به يکی از اقوام را نيز دربر می گيرد. فرض کنيد که 

شهروندان کشور که شما در آن بسر برده ايد، بر اساس وابستگی تان به اقليت قومی يا زبانی نسبت به شما و 
خويشاوندان تان احساس دشمنی و کينه دارند و يا اينکه مردم به دليل اينکه شما را يکی از شهروندان کشور نمی 

ه می شود. مورد تبعيض قرار گرفتن به اين معناست دانند، در برابر شما به اعمالی دست می زنند که تبعيض دانست
 که به ديگران نسبت به شما ترجيح داده شود.

 یمذهب دهٴ يعق
Religiös uppfattning 

شما حق داريد که آزادانه انتخاب کنيد که شما به کدام مذهب وابستگی داشته باشيد و عقيدهٴ دينی را چطور اعمال 
کسی به خدايی ايمان نداشته باشد يا از اعمال هر گونه دين  کنيد. اين آزادی اساسی اين حق را نيز به همراه دارد که

 و مذهب خودداری کند. اين را خداناباوری می گويند.

ايذا و اذيت بنا بر عقيدهٴ مذهبی به شيوه های مختلف رخ داده می تواند. بطور مثال کشور اصلی تان ممکن يک 
. داده باشدهب مثالً عبادات را ممنوع قرار مذهب مخصوص، عضويت در يک سازمان مذهبی يا اعمال اين مذ

اينگونه موارد می تواند از اين قرار هم باشند که افرادی که به يک دين مخصوص وابسته بوده و آنرا اعمال می 
يا ساير مقامات دولتی و يا هم افراد وابسته به  سازمان های نظامینمايند در معرض آزار جدی از سوی پوليس، 

خصوص در مواردی که اکثريت مردم يک کشور به فرقه مذهبی خاصی تعلق داشته باشند، مورد دين ديگری، در 
تغيير دين مورد ايذا و اذيت  بعلتآزار جدی قرار می گيرند. فردی که دين خود را تغيير می دهد نيز می تواند 

 قرار بگيرد.

 یاسيس دهٴ يعق
Politisk uppfattning 

در معرض خطر ايذا و اذيت قرار بگيرند. ايذا و اذيت بر بنا بر عقايد سياسی خود  می تواننديکتعداد از افراد 
اساس عقيدهٴ سياسی ممکن از اين قرار باشد که يک فرد در يک حزب سياسی فعاليت داشته و به شيوه ديگری خود 

و نظريات خود را ابراز می نمايد که اين نظريات مخالف  اين رابطهو در  باشد را درگير مسائل اجتماعی کرده
معتقدات و نظريات افرادی باشد که زمام امور دولت را در دست دارند. در بعضی کشور های جهان ممکن مغاير 

است کسی که بطور مثال نظر خود را در مورد اينکه کشور چگونه اداره می شود، ابراز نمايد يا اگر کسی برای 
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بگيرد يا تحت تعقيب قرار گرفته  حقوق بشر فعاليت و مبارزه می نمايد، می تواند در خطر خشونت جسمی قرار
 دستگير شود.

فعال بودن در عرصهٴ سياسی کشور الزاماً بدان معنا نيست که کسی واقعاً نقش فعال در يک حزب سياسی را داشته 
باشد. اين هم مطمئن نيست که شخصی که به زعم خويش خود را فعال سياسی می داند، به همين عنوان پذيرفته 

در اين مورد نظر مقامات دولتی است. منظور از مقامات دولتی بطور مثال نهادها و اداراتی که  شود. تعيين کننده
زمام حکومت در کشور تان را در دست دارند يا ارگان های همچو پوليس و اردوی ملی است. اگر مقامات دولتی 

آنرا انتقاد از عملکرد شان فکر کنند که يک شخص به شيوه يی ابراز نظر يا عمل کرده است که مقامات دولتی 
د، در بعضی موارد ممکن به خطر دچار شدن به ايذا و اذيت بنا بر نبخواند و مقامات تاب تحمل آنرا نداشته باش

عقيدهٴ سياسی بيانجامد. سپس ادارهٴ امور مهاجرت بايد بررسی کند که شخصی که به يک شيوه خاص عمل کرده 
 باشد به چه عواقب و پيامدهايی روبرو شده می تواند.باشد يا نظريات خود را ابراز کرده 

در بعضی کشور های جهان دختران و زنان اجازه ندارند بدون پوشيدن حجاب بيرون بروند و آنها نمی توانند تنها 
زندگی کنند و يا هم يک زندگی خودکفا داشته به کسب و کار بپردازند. اگر دختری يا زنی باز هم چنين رفتار کند، 

توان گفت که او يک عقيدهٴ سياسی را ابراز می نمايد. چنين قضيه ها نيز رخ می دهند که در آن اعضای  می
خانواده بطور مثال فرزندان يک شخص که در عرصه سياسی کشور نقش فعال داشته باشد، ممکن دچار مشکالت 

ا ساير مراجع دولتی به اين باور ي سازمان نظامیشده و در معرض تهديد ها و تجاوز قرار بگيرند زيرا پوليس، 
باشند که آنها با عضو خانواده/خويشاوند که فعال سياسی است، همنظر و عم عقيده اند. در بارهٴ اينگونه قضيه ها 

نمی باشد که  ثابتگفته می شود که يک عقيدهٴ سياسی از طرف مقامات دولتی به فرد نسبت داده می شود که اصالً 
 است يا خير.او دارای همان عقيده 

و با  بودهمادر تان يک فعال سياسی فرض کنيد  گفت که اگر اين موضوع را به شيوه ساده توضيح دهيم، می توان
 .شودپس مشکالت مادر تان شايد دامنگير شما نيز  ،مقامات دولتی مشکلی داشت

 یاجتماع یها گروه یبعض در تيعضو
Tillhörighet till viss samhällsgrupp 

در معرض ايذا و اذيت  مخصوصگروه اجتماعی يک تگی به برخی از افراد ممکن به علت وابستگی يا شک وابس
و يا هم شايد اينطور  ، تشکيل شودبا خصوصيات ويژه تولد می شوند افرادی کهگروه ممکن از  يکقرار بگيرند. 

يک قشر خاصی در جامعه مشخص گردند. به طور باشد که گروهی از افراد بنا بر ساير شرايط و خصوصيات 
از قشر اناث بودن  اساس يکی از امثال گروه اجتماعی شمرده شود و اعضای اين گروه بر قشر اناث می تواند

مورد ايذا و اذيت قرار گرفته می توانند. در بعضی شرايط اطفال می تواند يک گروه اجتماعی را تشکيل دهند. 
د بطور مثال ازدواج بعضی اشکال ايذا و اذيت بر سر اطفال صرف نظر از اينکه طفل از کدام جنس است، می آي

اجباری. بعضی اشکال ايذا و اذيت بطور عموم دامنگير بچه ها می شوند، بطور مثال به کارگيری اجباری و 
اشتراک اجباری در جنگ ها يا انجام وظايف برای گروه های درگير. ولی افراد دارای ساير هويت های جنسی می 

استخدام شوند. برخی از اشکال ايذا و اذيت در مجموع فقط توانند از طرف گروه های مسلح مجبور به خدمت و 
 دامنگير دختران می شوند، بطور مثال بريدن آلت تناسلی زنان.

» وابستگی به گروه خاصی اجتماعی«جنس و گرايش جنسی در قانون اتباع بيگانه بطور امثال علل پناهندگی 
 بطور واضح ذکر شده اند.

 يتجنس
Kön 

کردن جنس بدنی يک فرد بکار برده نمی شود بلکه مفهوم به اصطالح جنسيت  واژه جنسيت فقط برای توضيح
اجتماعی را نيز افاده می نمايد. جنس بدنی اکثر برای توضيح کردن اينکه يک شخص دارای کدام اندام ها و آلت 
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البی و تناسلی است در حاليکه جنسيت اجتماعی برای افاده کردن اين مفهوم که مردم چطور از طريق افکار ق
 مورد استفاده قرار می گيرد.  » چگونه بايد باشند«تصورات در مورد اينکه مرد و زن 

د زيرا عالوه بر آن نوقتی که ما از جنس و هويت جنسيتی حرف می زنيم، منظور ما فقط پسران و دختران نمی باش
رد از خود شکل می گيرد، به هويت جنسيتی يک فرد معموالً از تشخيص ذهنی ف جنسيت های بيشتری وجود دارند.

عبارت ديگر جنسيت آنست که شخص در ذهن خود تصور می کند يا با آن احساس راحتی می کند. هويت جنسيتی 
باشد. اگر کسی خود را به جنس واقعی که با آن تولد  مطابقت داشتالزم نيست که با اندام های جنسی سازگار و 
 فرد را می توان تراجنس تلقی کرد. شده می باشد، نسبت و تشخيص نمی دهد اين

برای همه رخ دهد. تا آنجا که به شايع ترين شکل  ،جنسيت می تواند صرف نظر از جنسيت اساس ايذا و اذيت بر
ايذا و اذيت بنا بر جنسيت مربوط می شود، عموماً از ايذا و اذيت که دامنگير قشر اناث می شود، حرف زده می 

ان زنان و دختران از حقوق همانند مردان و پسران يا برخوردار نيستند و يا هم اينکه شود. در بسياری از نقاط جه
جامعه به آنها ارزش کمتری نسبت به مردان و پسران قايل می باشد. آزادی دختران و زنان ممکن محدود باشد که 

شند. اگر شما از قشر اناث بنابراين آنها از امکانات انتخاب در زندگی شان کمتر از پسران و مردان بهره می با
باشيد شايد از رفتن به مکتب يا تحرک و جنبش ازاد در جامعه به ممانعت روبرو شويد. زنان و دختران ممکن بنا 

، ازدواج اجباری و تجاوز جنسی مواجه يا ختنهٴ زنان بر جنسيت شان به تجاوز بعنوان مثال بريدن آلت تناسلی
ی رسد، زنان بيشتر از مردان در معرض ايذا و اذيت مربوط به جنسيت قرار شوند. طوری که عمالً به مشاهده م

 می گيرند يا قرار گرفته اند.

بايد چطور رفتار کند و يک دختر » واقعی«همه جوامع جهان دارای نورم ها و مقرراتی است که يک پسر يا مرد 
از بچه ها شايد انتظار برود که آنها بايد قوی، بايد به چه نحوه طرز رفتار داشته باشد. بطور مثال » واقعی«يا زن 

باشهامت و جسور باشند. اگر شما بعنوان يک پسر اين خصوصيات را نداشته باشيد شايد در معرض توهين، آزار 
و خشونت قرار بگيريد. اگر شما از قالب نورم ها و اصول که جامعه تعيين کرده است، پيروی نمی کنيد، ممکن با 

نا بر جنسيت، صرف نظر از اينکه شما به کدام جنس تعلق داريد و هويت جنسيتی تان چيست، روبرو ايذا و آزار ب
 شويد.

اگر شما بنا بر اينکه شما دختر يا تراجنسيتی هستيد، در معرض ضرر ديدن، آزار يا ايذا و اذيت قرار داريد يا 
طر دچار شدن به ايذا و اذيت بنا بر ديگران شما را طوری که هستيد، نمی پذيرند، پس ممکن است شما به خ

                            جنسيت مواجه شويد.

 یجنس شيگرا
Sexuell läggning 

از خود نشان می دهد. اگر شما  تمايلگرايش جنسی به اين معناست که کسی نسبت به چه کسانی کشش عاشقانه و 
در آنصورت با افراد از جنس مخالف از خود تان تمايل و کشش عاشقانه داشته می باشيد. اگر  دگرجنسگرا باشيد

شما همجنسگرا باشيد در آنصورت تمايل و کشش عاشقانه تان متوجه جنس همگون با خود تان خواهد بود. اگر شما 
رجنس گرا، همجنس گرا و دوجنسگرا باشيد در آنصورت به دو يا بيشتر جنس تمايل و گرايش خواهيد داشت. دگ

وجود دارند بطور مثال  یولی طبعاً گرايش های بيشتر به شمار می روندجنسی  یدوجنس گرا شايعترين گرايش ها
 همه جنس گرا و بی جنس گرا.

در سويدن شما حق داريد همراه با هر کسی که خواسته باشيد زندگی کنيد، ازدواج کنيد و با افراد که جنس شان 
ود تان باشد، خانواده تشکيل داده و فرزند داشته باشيد. ولی متاسفانه در تمام کشور های جهان اينطور همگون با خ

نيست. در بسياری از کشور های جهان کسانی که با افراد همجنس شان ارتباط جنسی داشته باشند، با مجازات 
و با او رابطه برقرار نمايد،  ه باشددوست داشتکه همجنس با او باشد،  ی راسخت روبرو می شوند. اگر کسی فرد

اعم از طرف افراد در جامعه و پوليس در معرض خطر زندانی شدن قرار می گيرد يا به آزار، لت و کوب و 
 داشته باشد. در پیخشونت دچار می شود. اين شايد خطر مورد ايذا و اذيت قرار گرفتن بنا بر گرايش جنسی را 
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د که در آنجا گرايش جنسی به فرد همجنس نه تنها منع بوده بلکه خيلی نهی شده اگر کسی در کشوری تولد شده باش
باشد، شايد اين فرد فکر کند که در همه جامعه اينطور است. همين دليل است که اين شايد بسيار دشوار باشد که 

مهم است که شما آگاهی کسی که خودش بچه باشد با ديگران در ميان بگذارد که او بچه ها را دوست دارد. البته اين 
 وطنداشته باشيد که در سويدن شما حق داريد هر کسی را که خواسته باشيد دوست داشته باشيد. اگر اين امکان در 

تان مساعد نباشد، مهم است که احساسات تان و شرايط در محلی که در آنجا بزرگ شده ايد، را در ميان بگذاريد 
 ان را تشکيل می دهند.زيرا اين اطالعات داليل پناهندگی ت

 گريد بشکل یجان حفاظت ازمندين
Alternativt skyddsbehövande 

وقتی ادارهٴ امور مهاجرت بررسی می نمايد که آيا شما نيازمند حفاظت و پناه در سويدن هستيد يا خير، در قدم 
نخست آنها بايد بررسی کند که آيا شما واجد شرايط اقامه بعنوان پناهنده سياسی هستيد يا خير. باوجود آنکه ادارهٴ 

هٴ سياسی ممکن در نظر نگيرد، شما باز هم نيازمند حفاظت امور مهاجرت واجد شرايط بودن شما را بعنوان پناهند
بوده می توانيد. بنابراين، موضوع دومی که ادارهٴ امور مهاجرت بررسی می کنند اينست که آيا شما واجد جانی 

برای  اساسبر اين قرار باشد بنا شرايط اقامه بعنوان فرد نيازمند حفاظت جانی به شکل ديگر هستيد يا خير. اگر 
 شما اقامه داده شود، ممکن مواجه شدن با خطرات ذيل الزام آور باشد:

مجازات شدن به مرگ يا مجازات جسمانی، شکنجه و يا ديگر برخورد يا مجازات غير انسانی يا تحقير  •
 ياآميز، 

 متضرر شدن در اثر درگيری های مسلحانه در محلی که شما زندگی می کنيد. •

جرم ادعا شده که به هيچ جنايتی ربط نداشته باشد، محکوم به مرگ شود. بگونه  امکان دارد فردی بدليل ارتکاب
فرد دين و مذهبش را تغيير داده باشد، در معرض خطر محکوم اگر يک مثال، در بعضی از کشور های جهان 

ای شدن به مرگ قرار خواهد گرفت. همچنان، ممکن شما با خطر محکوم شدن به شالق مواجه شويد. شکنجه بمعن
تجاوز با ضرب و جرح که بطور ويژه چگونگی ظالمانه را داشته باشد، است که گفته می شود که اکثراً در 

شرايطی رخ می دهد که فرد در جريان تحقيقات از جانب پوليس يا مسئولين امنيتی متحمل خشونت گسترده جسمی 
 و روحی می شود.

 مسلحانه یها یريدرگ
Väpnad konflikt 

نيازمند حفاظت جانی به شکل ديگر شناخته شويد بشرطيکه شما در معرض خطر دچار شما می توانيد واجد شرايط 
شدن به خشونت که بسبب درگيری ها در منطقه سکونت تان رخ می دهند، قرار داشته باشيد. درگيری های 
لف مسلحانه بمعنای جنگ ميان نيروهای ملی کشور شما و ساير گروه های مسلح و يا ميان گروه های مسلح مخت

 در کشور شما است.

به زبان عاميانه، درگيری های مسلحانه را می توان به نام جنگ و نبردها ياد کرد. در صورتيکه در محل بودوباش 
شما جنگ جريان داشته باشد، ادارهٴ امور مهاجرت نخست بايد بررسی کنند که آيا جنگ آنقدر شديد است که 

شما در صورت بازگشت به خطر متحمل شدن خشونت های ناشی از آن، و اينکه آيا  پنداشته شوددرگيری مسلحانه 
         مواجه خواهيد شد يا خير.

در صورتيکه خشونت ها در يک کشور بحدی گسترده و شديد باشند که ادارهٴ امور مهاجرت به اين نتيجه برسند که 
ور نيست که تقاضا کنندهٴ پناهندگی هر فرد که در آنجا وجود دارد در معرض خطر قرار دارد، در چنين حالت ضر

نشان دهد که او شخصا در خطر است و در صورت بازگشت به خشونت ها مواجه خواهد شد. اگر خشونت آنقدر 
يکسره نبوده و بالاستثنای زن و بچه و پير و جوان دامنگير همه انسان ها نمی شود، ادارهٴ امور مهاجرت بررسی 

افرادی که از همان يک  همهدست می گيرد. بطور کم نظير اينطور می باشد که نسبتاً دقيق و انفرادی را روی 
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کشور می آيند، نيازمند پناه شناخته شوند. ناآرامی ها ممکن به سطوح مختلف در بخش های مختلف يک کشور 
همان  مربوط بهوجود داشته باشد و واضح است که هر شخص نيازمند حفاظت پنداشته نمی شوند حتی اگر آنها 

يک منطقه ناآرام باشند. اگر ادارهٴ امور مهاجرت به اين نتيجه نرسيده باشد که همه افرادی که به وطن شما برمی 
گردند با خطر آسيب ديدن مواجه هستند، پس شما بايد به ادارهٴ امور مهاجرت توضيح دهيد که چرا شخصا شما با 

 خطر بزرگتری نسبت به ديگران مواجه خواهيد شد.

نکه ادارهٴ امور مهاجرت در بررسی خود وضعيت اطفال در آنجا را بالخصوص در نظر بگيرد، حايز اهميت اي
زياد است. وقتی که جنگ جريان می داشته باشد، مقامات دولتی وظايف محوله خود را بطور معمول انجام داده 

بشکل خوب انجام نمی دهد و يا هم نمی توانند. اينگونه موارد ممکن از اين قرار باشند که پوليس وظايف را 
مقامات تأمين کننده رفاه اجتماعی همچو ادارهٴ خدمات رفاه اجتماعی وجود نداشته باشد تا از شما محافظت و 

مراقبت نمايند. کودکان در حاالت جنگ و درگيری ها بالخصوص در معرض خطر قرار دارند. عالوه بر اينکه 
ی ناشی از جنگ ها مانند بمباردمان، قرار گرفته می تواند، آنها ممکن کودکان ممکن در معرض خطر خشونت ها

با خطر قربانی شدن خشونت های جنسيتی مواجه باشند، مجبور به همکاری با گروه های مسلح دخيل در جنگ ها 
 و يا در بدترين حالت ممکن به اشتراک در جنگ ها نيز مجبور ساخته شوند.

 نگر ندهيآ یبررس
Framåtsyftande bedömning 

امور مهاجرت يا محکمه ها به اين غور و فکر می کنند که آيا شما واجد شرايط پناهنده سياسی يا وقتی ادارهٴ 
می کنند که آيا شما در آينده (يعنی در  قضاوتشخص نيازمند حفاظت جانی بشکل ديگر هستيد، آنها در اصل 

ير. به عبارت ديگر اين صورت بازگشت به وطن) در معرض خطر ايذا و اذيت يا آسيب قرار خواهيد گرفت يا خ
در تمام حاالت کافی نيست که شما قبال مورد ايذا و اذيت قرار گرفته باشيد، بلکه شرط اينست که در آينده بعد از 

خطر مورد ايذا و اذيت قرار گرفتن وجود داشته باشد. اينگونه بررسی را بررسی آينده نگر می  ،بازگشتن به وطن
 گويند.

 یدولت مقامات یسو از محافظت
Myndighetsskydd 

اگر ادارهٴ امور مهاجرت و يا محاکم به اين نتيجه برسند که شما در کشور تان تحت تهديد قرار داريد، پس آنها در 
که آيا شما می توانيد از محافظت از سوی مقامات دولتی کشور تان بطور مثال  پردازندقدم دوم به بررسی می 

 پوليس، برخوردار شويد.

مقامات دولتی منبع تهديدات باشد. در چنين صورت ادارهٴ امور مهاجرت ممکن به  بعضی اوقات امکان دارد خود
اين نتيجه برسد که دريافت حفاظت از سوی مقامات دولتی از دائره امکان خارج است. در بسا موارد ممکن است 

ونه تهديدات ممکن شخصی از افرادی ترس داشته باشد که اصال هيچ رابطه يی با مقامات دولتی نداشته باشند. اينگ
از سوی همسايگان يا خويشاوندان رخ دهد. حتی اعضای خانواده می توانند منبع تهديدات باشند. اگر شما عمدتاً از 

اين می ترسيد که افراد عادی (مثالً اعضای فاميل تان) در صورت بازگشت به وطن در مقابل شما چگونه برخورد 
ور مهاجرت نشان دهيد که شما نمی توانيد از سوی مقامات دولتی در کشور خواهند کرد، پس شما بايد به ادارهٴ ام

تان محافظت دريافت کنيد. در بعضی از موارد شايد اينطور باشد که شما بايد نشان دهيد که شما قبال به دريافت 
 شما صورت نگرفته است. بامحافظت از سوی مقامات اقدام کرده ايد ولی هيچ همکاری 

 یداخل مهاجرت
Internflykt 

شود که بازگشت شما و يا فاميل شما به محلی که قبال در آنجا زندگی و بودوباش داشتيد، خطر  پنداشتهاگر چنين 
دارد در آن صورت ادارهٴ امور مهاجرت و يا محاکم می تواند بررسی کند که آيا شما می توانيد به يکی از مناطق 

در چنين موارد گفته می شود که ادارهٴ امور مهاجرت ديگر کشور تان نقل مکان کنيد تا از تهديد نجات يابيد. 
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موجوديت گزينه های مهاجرت داخلی را مورد غور و بررسی قرار می دهد. اگر شما به تنهائی از کشور سويدن 
تقاضای پناهنده گی می نماييد و فاميل شما به يکی از مناطق ديگر وطن تان نقل مکان کرده است، ادارهٴ امور 

کم امکانات بودوباش شما همراه با فاميل تان در منطقهٴ جديدی را نيز در نظر می گيرد. اگر شما مهاجرت و محا
می توانيد به آنجا نقل مکان کنيد تا از مشکالتی نجات يابيد که در منطقه جايی که بزرگ شده باشيد با آن مواجه 

 بوديد، پس اين می تواند يک گزينه مهاجرت داخلی خوانده شود.

 فوق العاده همدردی برانگيزشرايط 
Särskilt ömmande omständigheter 

در صورتيکه ادارهٴ امور مهاجرت به اين نظر باشد که شما به مثابه پناهندهٴ سياسی يا فرد نيازمند حفاظت جانی 
بشکل ديگر به محافظت بين المللی نياز نداريد، آنها در مرحله دوم اين امکان را مورد غور و بررسی قرار می 

اساس چيز ديگری واجد شرايط اقامه در سويدن شناخته شويد. در کيس شما که زير  دهد که آيا شما می توانيد بر
 د.نسال هستيد، موجوديت شرايط فوق العاده همدردی برانگيز در نظر گرفته می شو 18سن 

شرايط فوق العاده همدردی برانگيز چيست؟ اين اصطالح ممکن مفاهيم زيادی را افاده کند. ادارهٴ امور مهاجرت، 
را نيز در نظر می گيرد ( بطور مثال اگر سالهای زياد عمر خود  سازگاری شما با سويدنوه بر موارد ديگر، عال

را در سويدن بسر کرده باشيد). سازگاری بمعنای رفتن به مکتب، داشتن دوست ها، تکلم به زبان سويدنی و فعاليت 
واندو، آب بازی و يا رقص باشيد و يا هم عضو در انجمن ها در اوقات فراغت است. شما شايد مشغول تمرين تايک

 .باشيديک زندگی را در سويدن آغاز و برپا کرده شايد باشيد. شما  يی تيم ورزشی

آنها وضعيت صحی شما را نيز در نظر می گيرند. در صورتيکه شما مبتال به بيماری جدی باشيد که معالجه آن در 
 تواند شرايط فوق العاده همدردی برانگيز دانسته شود.وطن تان امکان نداشته باشد، اين وضعيت می 

همچنين ادارهٴ امور مهاجرت مکلف است تا بررسی نمايد که در صورتيکه شما وادار به بازگشت به وطن شويد به 
خود مواجه خواهيد شد. از آنجائيکه شما بعنوان يک خردسال از روی کنوانسيون حقوق  چه نوع وضعيت در وطن

وق ِويژه همچو حق استفاده از خدمات صحی، حق تحصيل و حق انکشاف اجتماعی برخوردار هستيد، اطفال از حق
. يا خير ادارهٴ امور مهاجرت بايد غور و بررسی کند که آيا به اين حقوق در کشور تان دسترسی خواهيد داشت

هيد بود و در صورت مريضی بطور مثال آنها بررسی می نمايند که آيا شما از امکان درس خواندن برخوردار خوا
. اگر شما متعلق به يک گروه خاص آسيب پذير در يا خير به خدمات صحی و معالجوی دسترسی خواهيد داشت

کشور تان هستيد، اين موضوع ممکن در هنگام بررسی شرايط فوق العاده همدردی برانگيز نقشی داشته باشد. اگر 
در صورت برگشت به کشور تان پذيرش منظم وجود داشته  شما کودک تنها وارد هستيد، پس ضروری است که

باشد تا شما بتوانيد پس به وطن خود برگرديد. شما می توانيد در مورد پذيرش منظم در قسمت پايين اين صفحه 
 بيشتر بخوانيد.

. اعطا کندمه ادارهٴ امور مهاجرت نياز به داليل خيلی قوی دارد تا بر اساس شرايط فوق العاده همدردی برانگيز اقا
وقتی ادارهٴ امور مهاجرت درخواست پناهندگی شما را از روی اين دليل مورد غور و ارزيابى قرار می دهد گويا 
آنها بررسی می نمايند که آيا شرايط انفرادی شما به اندازه يی جدی اند که معيارهای شرايط فوق العاده همدردی 

فته می شود که آنها يک قضاوت کلی تمام شرايط را انجام می دهند. اين برانگيز را برآورده کنند. در چنين موارد گ
بدان معناست که هرچند سازگاری شما با سويدن، وضع صحی تان و وضعيت شما در وطن تان هر يک به تنهايی 

در  یو بطور مجموع باهماين همه شرايط کفايت نمی کند تا شرايط فوق العاده همدردی برانگيز شمرده شود، البته 
 بسا موارد کفايت می کنند.
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 منظم رشيپذ
Ordnat mottagande 

اگر شما بدون والدين تان در سويدن تقاضای پناهندگی نموده ايد، پس بايد پذيرش منظم در کشور تان وجود داشته 
که کسی باشد که شما را در صورت  به اين معناستباشد تا شما بتوانيد پس به وطن خود برگرديد. پذيرش منظم 

 پذيرد و از شما مراقبت کند. ولی اين نمی تواند هر شخصی باشد.ب به وطن بازگشت

در قدم اول، بايد اين پذيرش از سوی والدين تان يا بزرگسال ديگری که سرپرستی يا مسئوليت شما را به عهده 
ی دارد، فراهم شود. اگر چنين شخص وجود نداشته باشند، پس ادارهٴ امور مهاجرت بررسی می کند که آيا نهاد ها

را که فاقد خانواده در کشور اصلی خود هستند، بپذيرد.  یاجتماعی يا بطور مثال پرورشگاه وجود دارد که کودکان
مناسب باشد و نيازمندی های تانرا برآورده  برای زندگی کردن برای روی دست گرفتن اين گزينه بايد پرورشگاه

 ، تعليم و تربيه و زندگی در محيط مصون را تأمين کند.ساخته بتواند، بطور مثال نيازمندی های تان در زمينه غذا

اگر ادارهٴ امور مهاجرت به اين نتيجه برسد که شما از پذيرش منظم در وطن خود بهره مند نيستيد، در آن صورت 
 ممکن است بر اساس عدم موجوديت پذيرش منظم به شما اقامه داده شود.

ادارهٴ امور مهاجرت نشان دهيد که هيچ گونه گزينه پذيرش منظم وجود شما بايد تا حد ممکن همکاری نموده به 
ندارد. فقط در جريان گذاشتن ادارهٴ امور مهاجرت هميشه کافی نمی باشد، بعضی اوقات شواهد بيشتری الزم می 

ما می باشد. دانستن اينکه چه چيزهايی می تواند بطور شواهد مورد قبول قرار بگيرد، هميشه آسان نيست، اما ش
 توانيد با وکيل امور پناهندگی تان در مورد صحبت کنيد.

 دنيسو یالملل نيب تعهدات با رتيمغا
I strid med Sveriges internationella åtaganden 
در قانون موقتی شرطی وجود دارد که بيان می دارد که اقامه بر اساس شرايط فوق العاده همدردی برانگيز فقط در 

تعهدات بين المللی سويدن باشد. منظور از تعهدات صورتی داده شده می تواند که عدم اعطای اقامه منافی و مغاير 
بين المللی کنوانسيون هايی است که سويدن آنرا امضا کرده است. سويدن به کنوانسيون حقوق بشر اروپا نيز ملحق 

شده است و اين قانون به مثابه قانون قابل اجرای سويدن نيز به قوت خود باقی است. سويدن همچنان تعهد کرده 
نوانسيون حقوق طفل را رعايت کند. در اين کنوانسيون، حقوقی ذکر گرديده است که ادارهٴ امور مهاجرت است تا ک

مکلف است آنرا در حين بررسی اينکه آيا شرايط فوق العاده همدردی برانگيز در قضيه شما وجود دارند يا خير، 
 در نظر بگيرد.

گی شخصی پاسداری می نمايد. اگر شما سال های زيادی  کنوانسيون حقوق بشر اروپا از حق داشتن محدودهٴ زنده
(شايد بخاطريکه شما فقط در  باشيدرا در کشور سويدن سپری کرده باشيد و وابستگی قوی با اين جامعه پيدا کرده 

سويدن به مکتب رفته ايد، يا عضويت انجمن های را دارا هستيد و در اوقات فراغت با دوستان تان بطور فعاالنه 
ماس هستيد) در آن صورت ادارهٴ امور مهاجرت به غور و بررسی خواهد پرداخت که آيا بازگرداندن شما به در ت

 وطن تان از روی کنوانسيون حقوق بشر اروپا مجازخواهد بود يا خير.
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 ديا کرده اقدام یپناهندگ یتقاضا به نيوالد بدون که شما یبرا
För dig som sökt asyl utan dina föräldrar 

 

 یپناهندگ یبررس مصاحبهٴ  یبرا یآمادگ
Förberedelser inför asylutredningen 

آنکه ادارهٴ امور مهاجرت بتواند بررسی نمايد که آيا شما واجد شرايط اقامه در سويدن هستيد، بايد آنها برای 
ملحوظ شما به مصاحبهٴ بررسی پناهندگی  اين معلومات بيشتر در مورد وضعيت و شرايط تان کسب کند. بنا بر

جريان بگذاريد که شما چرا خواهان پناهندگی  خواسته می شويد تا با ادارهٴ امور مهاجرت مالقات نموده آنها را در
هستيد. در اين قسمت معلومات بيشتر در مورد آنچه که شما در رابطه به مصاحبهٴ بررسی پناهندگی بايد در نظر 

 .، ارائه شده استبگيريد و آماده سازيد

 مدارک و شواهد
Bevisning 

را شواهد و مدارک بهترين راه آمادگی گرفتن برای مصاحبهٴ بررسی پناهندگی اينست که شما در بارهٴ اينکه کدام 
در دست داريد يا می توانيد تهيه کنيد، فکر و تأمل کنيد. ادارهٴ امور مهاجرت اسناد هويت و ساير مدارک را از شما 

يا کسانی هستند تا اسناد را برای شما بفرستند؟ اگر شما در تقاضا خواهد کرد. در وطن تان چه مدارکی داشتيد؟ آ
اثر رويداد خاصی از کشور تان فرار کرده ايد، آيا می دانيد که در باره اين رويداد در روزنامه ها يا در انترنت 

 چيزی گزارش شده است؟

 تان سرگذشت
Din berättelse 

آماده کنيد. ادارهٴ  انح دوران رشد تانصحبت در مورد خويشتن و سابقه تان و سوهمچنين شما بايد خود را برای 
امور مهاجرت خواهد خواست تا بداند که شما کی هستيد و خانواده تان چطور به نظر می رسد (متشکل از چه 

کسانی است) و شما از کجا هستيد. همچنان آنها می خواهند بدانند که آيا شما به مکتب رفته ايد و اگر بلی چند سال 
ها می خواهند بدانند که شما چه وضعيت تان چطور است و آيا چيزی در مورد صحت شما آن .درس خوانده ايد

وجود دارد که دانستن آن برای آنها مهم باشد. سپس آنها از شما در مورد حوادث يا اتفاقاتی خواهند پرسيد که شما 
آيا چيزی برای شما يا  را مجبور به ترک کشور تان کرده است. ادارهٴ امور مهاجرت از شما خواهد پرسيد که

بوده باشيد که يی خانواده تان اتفاق افتاده است که شما می خواهيد آن را در ميان بگذاريد. ممکن شما شاهد واقعه 
در آن با والدين تان برخورد زشت و بدرفتاری صورت گرفته باشد و در اثر آن شما از بازگشت ترس و بيم داريد. 

به مثابه کودک در معرض خطر ناشی از مشکالت والدين تان قرار خواهيد گرفت. يا شايد اينطور باشد که شما 
طبعاً اين امکان نيز وجود دارد که عالوه بر داليل خانواده تان شما به عنوان کودک داليل شخصی را نيز داشته 

 باشيد.

ها بايد تمام اطالعات را که دليلی اينکه ادارهٴ امور مهاجرت سويدن سواالت زيادی را مطرح می کند، اينست که آن
برای اتخاذ تصميم درست مورد نياز است، کسب کنند. اين نهايت مهم است که ادارهٴ امور مهاجرت و وکيل امور 

پناهندگی شما را در جريان بگذارد که ارائه دادن چه چيزهايی مهم است و داليل پناهندگی چه معنی دارد. اگر شما 
صحبت نکنيد، در آنصورت  ها و جزئياتنکرده ايد و در نتيجه در باره همه چيزاين معلومات مهم را دريافت 

 خطری وجود دارد که داليل پناهندگی تان شايد واضح و روشن نشوند.

حتی اگر ادارهٴ امور مهاجرت آشنايی و آگاهی گسترده با کشورها و کشور شما را داشته باشد، هنوز هم مهم است 
ن داريد. اين بدان معناست که حتی اگر شما فکر می کنيد که خطری که در صورت خود را بيا سرگذشتتا شما 

بازگشت به کشور تان به شما متوجه است، خيلی واضح و بديهی است ولی الزم نيست که اين برای ادارهٴ امور 
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ور تان به مهاجرت هم واضح باشد. بگونه مثال ممکن برای ادارهٴ امور مهاجرت شايد روشن نباشد که پوليس کش
شما کمک نمی کند. ممکن شما فکر کنيد که ادارهٴ امور مهاجرت سواالت عجيبی يا سواالتی را مطرح کند که شما 

فکر کنيد که پاسخ اش واضح و بديهی است. اما ادارهٴ امور مهاجرت ممکن نمی داند و يا می خواهد تا شما به الفاظ 
ر مورد وضعيت تان و خطراتی که متوجه شماست، تا حد امکان خود شرح دهيد. همين دليل است که شما بايد د

 مفصل و پرجزئيات صحبت کنيد.

 ديکن فکر آن مورد در یپناهندگ یبررس مصاحبهٴ  از قبل ديتوان یم که یسواالت
Frågor du kan fundera på inför asylutredningen 
 اين خيلی مهم است که شما در مورد وضعيت تان فکر و تأمل کنيد تا به آسانی بتوانيد به ادارهٴ امور مهاجرت آنچه

 که سر شما گذشته است، بيان داريد. در زير يک لست سواالتی که در نظر گرفتن آن شايد مهم باشد، نقل می شوند:

 هويت و محل سکونت
Identitet och hemvist 

شما چند سال عمر داريد؟ اولين بار چه وقت در مورد سن خود شنيديد و چه کسی در مورد آن به شما  •
؟ آيا رويداد خاصی را به ياد داريد که آنرا به شديد مکتبشامل گفت؟  شما چند سال عمر داشتيد وقتی که 

 دهيد و شما چند ساله بوديد وقتی که اين رويداد اتفاق افتاد؟ ربطسن تان 
در منطقه که شما زندگی می کنيد، چگونه به نظر می رسد؟ آيا می توانيد از چند محل های مشهور   •

 يا ها نام ببريد؟بطور مثال روستاها، شهرها، مناطق، ساختمان ها يا در

 شرايط خانوادگی
Familjesituation 

 خانواده شما از چه کسانی تشکيل شده است و خويشاوندان شما شامل چه کسانی می شوند؟ •
خانواده تان شما کجاست؟ آيا با آنها تماس داريد؟ اگر شما با آنها تماس نداريد، از چه زمانی و چرا با   •

 آنها تماس تان قطع شد؟
 آيا خويشاوندان بيشتر يا وابستگان نزديک در وطن خود داريد؟ آيا با آنها تماس داريد؟  •

 مسير سفر
Resväg 

سفر به سوی سويدن چگونه بود؟ در راه سفر از کدام کشورها گذشتيد؟ آيا شما در جريان سفر در   •
 معرض چيزی قرار گرفته ايد بطور مثال خشونت يا ساير انواع تجاوز؟

 

 داليل پناهندگی
Asylskäl 

آيا سبب اينکه شما مجبور به فرار شديد شخصاً با شما ارتباط دارد بطور مثال سبب فرار تان اين بود که  •
 شما زير سن بوديد؟ يا اينکه شما جنسيت خاصی داريد؟

اگر والدين شما فرار کرده باشند، چرا آنها فرار کردند؟ آيا مشکالت شما به اين واقعيت مربوط است که  •
مذهب خاصی هستيد يا اينکه به يک گروه خاصی در محل سکونت تان تعلق داريد؟  شما متعلق به يک

 آيا اين موضوع به نژاد يا مليت شما ارتباط داشته می تواند؟
آيا شما در معرض خشونت يا تجاوز قرار گرفته ايد يا اينکه در صورت بازگشت به وطن به خطر دچار  •

 شدن به خشونت يا تجاوز مواجه خواهيد بود؟
 از چه کسی می ترسيد که مبادا به شما آسيب خواهد رساند؟  •
 از چه چيزی می ترسيد که در صورت بازگشت برای شما اتفاق خواهد افتاد؟ •
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 در صورت بازگشت به کشور تان، آيا کسی است که برای شما سرپناه فراهم کند و از شما مراقبت کند؟  •

باشد، شايد بسيار ناراحت کننده احساس شوند. ممکن است در ميان گذاشتن بعضی موضوعات که سر شما گذشته 
به همين دليل بسيار مهم است که بزرگساالنی که  شما افسرده، عصبانی، ناراحت يا دچار احساس شرمندگی شويد.

برای شما مهم اند، به شما کمک کرده اطمينان حاصل کنند که شما از شرايط مناسب و سازگار برای جرأت و 
. اين هم مهم است که ادارهٴ امور مهاجرت را مطلع سازيد که شما فکر شويدن سرگذشت خود برخوردار توانايی گفت

 می کنيد حرف زدن در مورد موضوعی برای تان دشوار است.

 د؟يباش داشته را تان داستان سرگذشت گفتن جرأت و يیتوانا تا کند کمک شما به تواند یم یزيچ چه
Vad kan hjälpa dig att orka/våga berätta? 

چه چيزی به شما کمک می کند تا که رسی پناهندگی خود حاضر شويد، فکر کنيد قبل از اينکه در مصاحبهٴ بر
دشوار و دردناک  موضوعاتآيا کسی را می شناسيد که با وی در مورد  توانايی بيان سرگذشت تان را داشته باشيد.

به آسانی صحبت کرده می توانيد تا شما را بطور مثال در روند تماس با وکيل امور پناهندگی حمايت نمايد؟ حتی 
 اگر توانايی گفتن همه موضوعات را نداشته باشيد ولی باز هم مهم است که به وکيل امور پناهندگی يا سرپرست

دارد که حرف زدن در مورد آن برای شما دشوار است، سپس آنها (گودمان) تان بگوييد که مواردی وجود  موقت
ند. بطور مثال اگر مستنطق يا مترجم جنسيت خاصی نسعی خواهند کرد شما را طوری که الزم است ياری رسا

 داشته باشد، ايا اين امر برای شما سهولت و آسانی به ميان خواهد آورد؟

 داشت؟ هدخوا یتوقعات چه شما از مهاجرت امور ادارهٴ 
Vad förväntar sig Migrationsverket av dig? 

 بعضیاگرچه ادارهٴ امور مهاجرت مکلف است سؤاالت خود را نسبت به سن و سال شما موزون سازد، باز هم 
شرايط باالی شما گذاشته می شوند. آنها انتظار دارند که شما، با در نظر داشت سن و سال تان، بايد در مورد منطقهٴ 

ان، شغل والدين تان و اين که چرا شما مجبور شديد خانواده و که در آنجا زندگی کرده ايد، خويشاوندان و اقارب ت
کشور خود را ترک کنيد، توضيحات بدهيد. اين خيلی مهم است که شما به طور مفصل و پرجزئيات پاسخ دهيد، در 

غير آن خطری وجود دارد که ادارهٴ امور مهاجرت شايد فکر کند که اين واضح و روشن نيست که شما در محلی 
و غيرواضح در مورد آنچه که  معلومات مبهمفکر کند که شما شايد و يا  ايد يا خيرا ادعا داريد زندگی کرده که شم

 تاثير وارد کند. قضاوت باورپذيریبر شما و خانواده تان گذشته است، ارائه داده ايد. اين می تواند باالی 

اقعی به نظر می رسد يا خير، پس آنها در و سرگذاشتوقتی ادارهٴ امور مهاجرت بررسی می نمايد که آيا يک 
خصوص به اين تمرکز می کنند که آيا سرگذشت پرجزئيات و مربوط و منسجم است و آيا سرگذشت برخود گذشته 
به نظر می آيد و اينکه جزئيات مختلف با هم ضد و نقيض و مغاير اطالعات که در مورد کشور تان وجود دارد، 

 18که برای شما اتفاق افتاده و همچنين در بررسی اينکه آيا شما سن تان را کمتر از يا خير. در بررسی آنچه  اند
، ادارهٴ امور مهاجرت می تواند از شما تقاضا به عمل آورد تا شما يا خير ايد ساختهسال محتمل و امکانپذير تثبيت 

ميان رويداد های مختلف را در مورد بعضی وقايع و رويداد های مشخص زندگی تان صحبت کنيد و فاصلهٴ زمانی 
در ميان بگذاريد. اگر تاريخ دقيق را نمی دانيد، حداقل زمان تقريبی بعضی رويداد ها را ارائه کنيد. سعی کنيد قبل 

از مصاحبهٴ بررسی پناهندگی فکر کنيد که رويدادهای مختلف چه زمانی رخ داده اند؟ آيا می دانيد آن زمان شما 
اتفاقی در سطح جهان يا در زندگی شما رخ داده است که آنرا با آنچه که برای شما اتفاق  چند سال عمر داشتيد؟ آيا

 افتاده است ربط دهيد؟

اگر ادارهٴ امور مهاجرت فکر می کند که احتمال خطری برای شما حين بازگشت وجود دارد، آنها اين را هم بايد در 
 در منطقه ديگری در وطن تان زندگی کنيد يا اينکه پوليسنظر بگيرند که آيا شما می توانيد با خانواده تان در 

کشور تان می تواند به شما کمک کند. اگر ادارهٴ امور مهاجرت تصميم بگيرد که درخواست تان را رد کند در 
آنصورت بايد آنها اطمينان حاصل کند که در صورتيکه شما زير سن قانونی باشيد، در وطن تان اعضای خانواده 

 داشته باشند تا شما را در صورت بازگشت به وطن بپذيرد.تان وجود 



18  )26( 

 یامور پناهندگ ليمالقات با وک 
Möte med offentligt biträde 

اين مهم است که شما هر چه زودتر در روند پروسهٴ پناهندگی تان بتوانيد با وکيل امور پناهندگی که در کيس تان 
تعيين شده است، مالقات کنيد. معموالً شما با وکيل امور پناهندگی تان هنگام تاييد و پذيرش درخواست پناهندگی تان 

ش پذيرش ادارهٴ امور مهاجرت مالقات خواهيد کرد. اين هم و در هنگام مصاحبهٴ عميق درخواست پناهندگی در بخ
مهم است که شما قبل از مصاحبهٴ بررسی پناهندگی با وکيل امور پناهندگی خود مالقات کنيد تا بتوانيد تا حد امکان 

شده ن دعوتآماده گی برای مصاحبه را داشته باشيد. اگر شما و سرپرست موقت تان نزد وکيل امور پناهندگی 
 اشيد، شما هميشه می توانيد به تقاضای مالقات با وکيل اقدام کنيد.ب

قواعد و خط مشی روشن و واضح در مورد اينکه وکيل امور پناهندگی در پروسهٴ پناهندگی تان چگونه عملکرد  
ت که داشته باشد و مکلف به برداشتن چه گامهايی می باشد، وجود ندارند. به نظر ما اين حائز اهميت فراوان اس

. ادارهٴ امور کنيدبعد از تعيين وکيل در کيس تان شما به زودترين فرصت با وکيل امور پناهندگی تان مالقات 
مهاجرت به وکيل تعيين شده در پرونده های اطفال دستور می دهد تا قبل از مصاحبهٴ بررسی پناهندگی با طفل 

 مالقات نمايد.

ايد معلومات الزم را در مورد حقوقی که شما داريد، اينکه خود پروسهٴ در جريان مالقات با وکيل امور پناهندگی ب
پناهندگی چطور طی مراحل می شود، کدام علل برای دريافت اقامه وجود دارند و چه شرايطی بايد در اين راستا 

ی از چه برآورده ساخته شوند، در اختيار تان قرار دهد. همچنان وکيل مکلف است شما را آگاه سازد که وظيفه و
 قرار است و در ضمن شما را از اينکه در جريان پروسهٴ پناهندگی بر شما چه شرايطی گذاشته خواهند شد.

طبعاً وکيل بايد بداند که چرا شما در سويدن درخواست پناهندگی داده ايد و بناء از شما خواهد خواست تا داليل  
يا بايد ارائه کنيد،  داريدچه مدارک و شواهد را شما در دست  . شما باهم در مورد اينکهداريدپناهندگی تان را بيان 

می کنيد. وکيل برای شما و سرپرست تان در مورد شواهد و مدارک که به آن نياز داريد، بگونه و سنجش فکر 
 مثال مدارک هويت يا تصديق داکتر، مشوره خواهد داد.

ت مربوط به روند پروسهٴ پناهندگی را با وکيل امور شما و سرپرست تان همچنان بايد فرصت داشته باشيد تا سواال
پناهندگی مطرح کنيد. اين مهم است که شما و سرپرست تان پاسخ تمام سواالتی را که ممکن در مورد مصاحبهٴ 

بررسی پناهندگی داشته باشيد، دريافت کنيد و اينکه شما خواست های مشخص در مورد اين روند را مطرح سازيد. 
ه گفته می توانيم که بعضی اوقات تقاضا کنندگان پناهندگی معلومات نادرست در مورد پروسهٴ از روی تجرب

پناهندگی را از اشخاصی دريافت می کنند که در مورد قضيه شما نمی دانند يا در مورد روند مربوطه آگاهی 
عات در اين مورد را با ندارند. بنابراين بسيار مهم است که شما در صورت دريافت چنين معلومات يا حتی شاي

  وکيل تان مطرح سازيد تا او بتواند صحت و عدم صحت آن معلومات را دريابد. 

 یپناهندگ یبررس مصاحبهٴ 
Asylutredning 

بعد از آنکه شما به تقاضای پناهندگی اقدام کنيد ادارهٴ امور مهاجرت نياز دارد تا در مورد شما و داليل پناهندگی 
د که آيا شما می توانيد در سويدن بمانيد يا خير. روی همين ملحوظ شما به تان معلومات کسب کند تا بررسی نماي

مصاحبهٴ بررسی پناهندگی خواسته می شويد که در آن شما با ادارهٴ امور مهاجرت مالقات نموده و برای آنها در 
 مورد وضعيت خود و اينکه چرا به تقاضای پناهندگی اقدام کرده ايد، معلومات ارائه می داريد.

مصاحبهٴ بررسی پناهندگی موقعی است که در آن ادارهٴ امور مهاجرت می خواهد بدانند که چرا شما به سويدن آمده  
ايد و چرا برای شما اجازهٴ ماندگار شدن در سويدن داده شود. ادارهٴ امور مهاجرت به سرگذشت شما گوش فرا داده 

 و ضمناً شمار زيادی سواالتی را مطرح خواهد کرد.
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و شما در آنجا همراه با سرپرست  انجام می شودمصاحبهٴ بررسی پناهندگی در يکی از دفاتر ادارهٴ امور مهاجرت 
موقت يا گودمان تان و وکيل امور پناهندگی تان حضور می يابيد. بعداً شما می توانيد با شخص مسؤل کيس تان که 

اهيد کرد. در جريان مصاحبهٴ بررسی پناهندگی يک در ادارهٴ امور مهاجرت ايفای وظيفه می نمايد، مالقات خو
مترجم نيز حضور داشته و هر آنچه که در جريان مصاحبه گفته می شود، ترجمه می نمايد. مترجم کارمند ادارهٴ 

امور مهاجرت نمی باشد بلکه برای يکی از شرکت های مستقل ارائه خدمات ترجمه کار می کند. مترجم نيز وظيفهٴ 
ا مراعات می کند و مترجم نبايد آنچه را که شما با ادارهٴ امور مهاجرت در ميان می گذاريد، با رازنگهداری ر

در صورتيکه شما در افهام و تفهيم با مترجم مشکل داشته باشيد، بسيار مهم تا شما آنرا  شخص ديگری شريک کند.
رجم استفاده صورت می گيرد، صدق می در ميان بگذاريد. اين امر برای تمام مالقات های که در آن از خدمات مت

کند. اين هم بسيار مهم است که شما در صورتيکه روند ترجمه بنا بر ساير داليل نتيجه بخش و موثر نباشد، به 
ديگران در مورد بگوييد. اگر گفتن اين موضوع مستقيماً به مترجم دشوار و ناراحت کننده احساس می شود، الزم 

ا مترجم مطرح سازيد. موضوع را با سرپرست تان يا وکيل امور پناهندگی تان مطرح نيست که آنرا مستقيماً ب
شکايت کنند. اگر ترجمه نتيجه بخش نباشد، برای شما وقت جديد برای  موضوعسازيد تا آنها آگاه شوند و از 

ود که شما با مسؤل مصاحبهٴ بررسی پناهندگی در نظر گرفته خواهد شد. طوريکه اين احتماالً يگانه موقعی خواهد ب
کيس تان مالقات خواهيد کرد، فلهذا بسيار مهم است که شما از شرايط حتی االمکان مساعد برای گفتن سرگذشت 
تان برخوردار شويد. تصحيح و رفع سوء تفاهم ناشی از ترجمه ناقص بعداً شايد بسيار دشوار باشد، به خصوص 

 افهام و تفهيم با مترجم را ابراز نکرده باشيد.در صورتيکه شما در آغاز و به موقع مشکالت در 

 احساس تشويش و اضطراب کامالً طبيعی است
Helt normalt att vara nervös 

شمار زيادی از مردم مصاحبهٴ بررسی پناهندگی را نهايت خسته کننده و دشوار تجربه می کنند و اعم اطفال و 
است تا شما قبل از مصاحبه بزرگساالن می توانند قبل از آغاز مصاحبه بسيار ناآرام و مضطرب باشند. اين مهم 

بررسی پناهندگی با سرپرست موقت و وکيل امور پناهندگی تان صحبت کنيد تا از رهنمايی و حمايت الزم بمنظور 
رفع تشويش و اضطراب و بمنظور کمک در آمادگی گرفتن مستفيد شويد. از سرپرست موقت تان انتظار می رود 

 ر پناهندگی تان ياری رساند.تا شما را در راستای مالقات با وکيل امو

 در جريان مصاحبهٴ بررسی پناهندگی چه اتفاقی می افتد؟
Vad händer på asylutredningen? 

که شما در جريان مصاحبهٴ بررسی پناهندگی به سواالتی که از سوی ادارهٴ امور مهاجرت از اين بسيار مهم است 
به سوالی که پاسخ آنرا نمی  شما پرسيده می شوند، تا حد امکان دقيق جواب بدهيد. ضمناً، شما نبايد تالش کنيد تا

، حدس بزنيد. بعضی اوقات شايد سواالتی داده شوددانيد جواب بدهيد و يا فقط بخاطر اينکه به هر سوال بايد جواب 
که جواب آن واضح و بديهی فکر کنيد يا  احساس شوندکه ادارهٴ امور مهاجرت مطرح می نمايد غير ضروری 

ست، الزم نيست که برای ادارهٴ امور مهاجرت هم بديهی باشد. حتی اگر ادارهٴ است. ولی آنچه که برای شما واضح ا
هم آنها در مورد وضعيت مشخص شما و اينکه  باز ،امور مهاجرت معلومات زياد در مورد کشور شما داشته باشد

امور مهاجرت  شما از چه ترس و هراس داريد اگر وادار به بازگشت به وطن شويد، نمی دانند. برای اينکه ادارهٴ 
بتواند تصميم درست را در قضيه شما اتخاذ نمايند، آنها بايد بدانند که شخصاً شما در چه وضعيتی قرار داريد. آنها 

 بايد بدانند که در صورت بازگشت به وطن شما از چه چيزی ترس و هراس داريد.

يا به عبارت ديگر نسخه يادداشت جريان ادارهٴ امور مهاجرت هر آن چيزی را که شما بيان می داريد در پروتوکول 
مصاحبه می نويسد و آنرا بعد از مصاحبهٴ بررسی پناهندگی به وکيل امور پناهندگی تان ارسال می نمايد. همچنين 

مصاحبهٴ بررسی پناهندگی را ضبط نمايد تا ادارهٴ امور مهاجرت بتواند در صدای ادارهٴ امور مهاجرت می تواند 
مصاحبه تان در پروتوکول ضبط نشده باشد، آنرا استماع نمايد. در صورتيکه ادارهٴ امور صورتيکه قسمتی از 

مهاجرت به ضبط صدای مصاحبهٴ بررسی پاهندگی اقدام نکند، وکيل امور پناهندگی شما می تواند تقاضای ضبط 
 مصاحبه را به عمل بياورد.
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 بعد از مصاحبهٴ بررسی پناهندگی لسهج
Möte efter asylutredningen 

شما و سرپرست موقت تان را به يک جلسه بمنظور  ،سی پناهندگی وکيل امور پناهندگیبعد از مصاحبهٴ برر
اصالح کيس به دفتر خويش دعوت می نمايد. در جريان اين جلسه شما نسخه يادداشت جريان مصاحبه يا 

پروتوکول را با کمک يک مترجم مرور می کنيد. اگر چيزی در پروتوکول نوشته شده باشد که به نظر تان 
نادرست باشد يا چيزی در بارهٴ شما، سابقهٴ تان يا داليل پناهندگی تان بعد از مصاحبهٴ بررسی پناهندگی به ذهن تان 

بيايد که شما می خواهيد اداره امور مهاجرت از آن آگاهی دريابد، مهم است تا آن را در جريان جلسه مطرح سازيد. 
می خواهيد آنرا به ادارهٴ امور مهاجرت تسليم بدهيد، می توانيد اگر شما دارای شواهد و مدارک بيشتری هستيد که 

آنرا در جريان جلسه به وکيل امور پناهندگی تان تحويل بدهيد تا وکيل اين شواهد و مدارک را حسب لزوم ديد به 
 ادارهٴ امور مهاجرت بسپارد.

ر می نمايد، به ادارهٴ امور مهاجرت می بعد از اين جلسه وکيل امور پناهندگی يک نامه که در آن نظر خود را اظها
اظهار نظر وکيل بايد نامهٴ فرستد و در اين نامه در حق اينکه چرا شما واجد شرايط اقامه هستيد، استدالل می نمايد. 

شامل تمام اصالحات و غلط گيری ها و جزئيات که شما در جريان جلسه اصالح کيس به وکيل تان ارائه می دهيد، 
داريد تا يک کاپی از نامه يی را که وکيل تان به ادارهٴ امور مهاجرت در مورد قضيه شما می نويسد،  باشد. شما حق
 بدست بياوريد.

 مهاجرت امور ادارهٴ  ميتصم
Migrationsverkets beslut 

بعد از آنکه شما مصاحبهٴ بررسی پناهندگی را سپری کنيد و ادارهٴ امور مهاجرت تمام آنچه را که آنها بايد بدانند، 
به شکل بررسی نمايد، آنها يک تصميم می گيرند که آيا شما واجد شرايط اقامه در سويدن هستيد يا خير. اين تصميم 

. درخواست تان يا منظور می گردد (يعنی شما پاسخ مثبت دمی باشپاسخ تحريری به درخواست پناهندگی تان  يک
دريافت می کنيد و نتيجتاً می توانيد در سويدن بمانيد) و يا رد می شود (يعنی پاسخ منفی دريافت می کنيد و نتيجتاً 

 شما حق نداريد در سويدن بسر ببريد).

، يک تصميم گيرنده و يک مامور رسيدگی، تصميم در مورد اقامه هميشه از سوی دو کارمند ادارهٴ امور مهاجرت
اتخاذ می شود. هنگام تصميم گيری آنها داليل پناهندگی را از نظر می گذرانند و غور و بررسی می نمايند که آيا 

 داليل پناهندگی تان شرايط دريافت اقامه در سويدن را برآورده می سازند يا خير.  

 اگر پاسخ مثبت دريافت کنيد
Om du får ett ja 

گودمان، تان به يک جلسه در يعنی ور مهاجرت به شما اقامه اعطا نمايد، شما و سرپرست موقت، اگر ادارهٴ ام
ادارهٴ امور مهاجرت فراخوانده خواهيد شد که طی اين جلسه معلومات در مورد آنچه که بعد از دريافت اقامه اتفاق 

پناهندگی اقدام کرده ايد، شما يا اقامه خواهد يافت، کسب می کنيد. منوط به اينکه شما به کدام تاريخ به تقاضای 
) می داشته باشددايمی (که بدون قيد زمان می باشد و تا وقتی که شما در سويدن سکونت داشته باشيد، اعتبار 

سال مدار اعتبار می باشد) بدست می آوريد.  3تا  1دريافت می کنيد يا اقامه موقتی (که تا يک مدت معين يعنی از 
ه اقامه دايمی می تواند پس گرفته شود اگر شما به مدت طوالنی در يک کشور خارج از سويدن قابل تذکر است ک

. ندنداشت و واقعيت يد، حقيقته ازندگی کنيد يا بعداً معلوم شود که شرايطی که بر اساس آن شما اقامه دريافت کرد
رائه دادن معلومات مهم به ادارهٴ امور قصداً معلومات نادرست را ارائه داده ايد يا از اگويا در چنين حالت شما 

 مهاجرت خودداری کرده ايد.
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 منفی دريافت کنيدپاسخ اگر 
Om du får ett nej 
اگر ادارهٴ امور مهاجرت درخواست پناهندگی تان را رد کند، اين بدان معناست که شما نمی توانيد در سويدن باقی 

د. آنگاه شما و گودمان تان به يک جلسه بمانيد. سپس ادارهٴ امور مهاجرت يک تصميم ترک خاک را اتخاذ می نماي
در بخش پذيرش ادارهٴ امور مهاجرت خواسته خواهيد شد. در جريان جلسه به شما معلومات داده می شود که ادارهٴ 

امور مهاجرت چرا درخواست پناهندگی تان را رد کرده است و همچنان رهنمايی در مورد اينکه اگر شما می 
 در اختيار تان قرار داده می شود. ،اقدام کنيدبايد بپردازيد، چگونه خواهيد به استيناف خواهی 

 رضايت ابراز
Nöjdförklaring 

تان  سرپرست موقتاگر شما به اين باور هستيد که ادارهٴ امور مهاجرت درست تصميم گرفته است، از شما و 
ادارهٴ امور مهاجرت را خواسته می شود تا يک کاغذ را امضاء کنيد که در اين کاغذ نوشته می باشد که شما تصميم 

قبول داريد و شما می خواهيد پس به وطن خود برگرديد. اين را ابراز رضايت می گويند. اگر شما فورم ابراز 
 رضايت را امضاء کنيد، بعداً نمی توانيد پشيمان شويد.

 استيناف خواهی
Överklagande 

ی توانيد اعتراض و شکايت اگر شما فکر می کنيد که ادارهٴ امور مهاجرت تصميم نادرست گرفته است، شما م
را به محکمهٴ امور مهاجرت تقديم کنيد. استيناف خواهی به اين معناست که شما به محکمهٴ خود (استيناف خواهی) 

امور مهاجرت يک نامه می نويسيد که تصميمی که ادارهٴ امور مهاجرت گرفته است نادرست است و در نامه تان 
نادرست است. سرپرست موقت و وکيل امور پناهندگی تان بايد در راستای  توضيح می دهيد که تصميم به چه دليل

استيناف خواهی از شما ياری نمايند. از وکيل امور پناهندگی تان انتظار می رود تا شما و سرپرست موقت تان را 
و صحبت يک جلسه دعوت نمايد تا شما باهم تصميم اتخاذ شده را مرور و از نظر بگذرانيد در بخاطر اشتراک 

کنيد که شما چرا فکر می کنيد که تصميم ادارهٴ امور مهاجرت نادرست و اشتباه است و مشاوره می کنيد که در نامه 
استيناف خواهی به محکمهٴ امور مهاجرت چه مطالبی را بنويسيد. بعد از جلسه وکيل امور پناهندگی نامهٴ استيناف 

می نمايد و همه داليل خود را در بارهٴ اينکه محکمهٴ امور  خواهی را نوشته به محکمهٴ امور مهاجرت ارسال
 مهاجرت چرا بايد تصميم ادارهٴ امور مهاجرت را تغيير دهد، شرح می دهد.

هرگاه نامهٴ استيناف خواهی آماده شود، به ادارهٴ امور مهاجرت فرستاده می شود. در صورتی که ادارهٴ امور 
خوانده به اين نتيجه برسد که اشتباه صورت گرفته است، ممکن تصميم خود را مهاجرت نامهٴ استيناف خواهی را 

مستقيماً تغيير دهد. اگر آنها به اين نتيجه نرسند که اشتباهی صورت گرفته است، نامهٴ استيناف خواهی را به 
 محکمهٴ امور مهاجرت احاله می نمايند.

ن برای ارائه دادن درخواست استيناف خواهی بسيار کوتاه اين بسيار مهم است که به ياد داشته باشيد که مدت زما
می باشد. معموالً استيناف خواهی بايد در ظرف سه هفته به عمل بيايد. شما می توانيد در آخرين صفحهٴ تصميم 

ادارهٴ امور مهاجرت بخوانيد که شما برای تقديم نامهٴ استيناف خواهی چقدر وقت داريد. آغاز اين ميعاد از روزی 
محاسبه می گردد که شما تصميم را، طی يک جلسه در دفتر ادارهٴ امور مهاجرت، بدست بياوريد. اگر شما در 

ظرف ميعاد تعيين شده به استيناف خواهی اقدام نکنيد، بعد از سپری شدن اين ميعاد ديگر نمی توانيد به استيناف 
يعنی الزم االجرا گرديده است و  واجب التنفذ خواهی بپردازيد. در چنين حالت گفته می شود که تصميم ترک خاک

 ديگر نمی تواند مورد استيناف خواهی يا تغيير و تبديل قرار بگيرد.تصميم 
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 مهاجرت امور محکمهٴ  در مراحل یط
Hos migrationsdomstolen 

اگر درخواست پناهندگی تان پاسخ منفی دريافت کرده باشد، شما می توانيد به کمک و همکاری وکيل امور 
استيناف از محکمهٴ امور مهاجرت بپردازيد. سپس محکمهٴ امور مهاجرت غور و بررسی می پناهندگی تان به طلب 

 نمايد که آيا تصميم ادارهٴ امور مهاجرت را تغيير دهد يا خير.

بعد از آنکه ادارهٴ امور مهاجرت استيناف خواهی تان را به محکمهٴ امور مهاجرت احاله نمايد، مسئوليت تصميم 
گر بر دوش ادارهٴ امور مهاجرت نمی باشد بلکه قضيه تان را محکمه مورد رسيدگی قرار گيری در کيس شما دي

می دهد. وقتی که کيس تان در محکمهٴ امور مهاجرت مورد رسيدگی قرار می گيرد، به کيس تان يک شمارهٴ دعوی 
می دهيد و از اختصاص داده می شود. دعوی نام ديگری برای کيس است. شما يکی از اطراف دعوی را تشکيل 

  اين به بعد محکمهٴ امور مهاجرت تصميم می گيرد که آيا شما می توانيد در سويدن ماندگار شويد يا خير. 

 رسيدگی تحريری
Skriftligt förfarande 
وقتی که محکمهٴ امور مهاجرت به غور و بررسی استيناف خواهی تان می پردازد، آنها قضيه را معموالً از روی 

ان وجود دارند، مورد رسيدگی قرار می دهد. اين بدان معناست که آنها همه اسناد و مدارک کتبی که در پرونده ت
اسناد و مدارک را که در قضيه وجود دارند بطور مثال نسخهٴ يادداشت همه انترويو ها در ادارهٴ امور مهاجرت، 

ان فرستاده ايد، از تصميم ادارهٴ امور مهاجرت، شواهد و مدارک ارائه شده و نامهٴ استيناف خواهی که شما و وکيل ت
نظر می گذراند. محکمه اين عمليه را بمنظور غور و بررسی انجام می دهد تا قضاوت نمايد که آيا تصميم ادارهٴ 

 امور مهاجرت درست يا اشتباه است.

 جلسهٴ قضايیرسيدگی از طريق 
Muntlig förhandling 

جلسه وقتی برگزار می شود  جلسه يی را برگزار می نمايد که آنرا جلسهٴ قضايی می نامند. اين محکمهگاهی اوقات 
که ادارهٴ امور مهاجرت اظهارات شما را مورد سوال قرار داده باشد و به اين نتيجه رسيده باشد که اظهارات و 

سخن های تان قابل اعتماد نبوده اند. محکمهٴ امور مهاجرت در چنين صورت يک جلسه را بمنظور رسيدگی 
داده شود که داليل پناهندگی تان را دوباره در محضر محکمه ارائه  شفاهی برگزار می نمايد تا برای شما فرصت

کنيد و به توضيح آنچه که ادارهٴ امور مهاجرت زير سوال برده است، بپردازيد. اگر شما خواهان جلسه قضايی در 
را تقاضای محکمه باشيد، می توانيد آنرا در نامهٴ استيناف خواهی تان به محکمهٴ امور مهاجرت تقاضا کنيد. اين 

محکمهٴ امور  جلسهٴ قضايی می گويند. سپس محکمه تصميم می گيرد که آيا چنين جلسه برگزار شود يا خير.
مهاجرت می تواند باوجود آنکه شما چنين تقاضا را به عمل نياورده باشيد، به خودی خود در مورد برگزار نمودن 

اگر محکمه تصميم بگيرد که جلسهٴ قضايی را برگزار ننمايد، در آنصورت اين را در يک  .اقدام کندجلسهٴ قضايی 
 تصميم که آنرا قبل از حل و فصل کردن قضيه تان اتخاذ می نمايد، می نويسد.

اگر شما دارای يک وکيل امور پناهندگی باشيد، الزم است که شما و سرپرست موقت تان قبل از استيناف خواهی 
   مورد روند جلسهٴ قضايی صحبت کنيد. با وی در 

اگر محکمهٴ امور مهاجرت تصميم بگيريد که جلسهٴ قضايی را در قضيه تان برگزار نمايد، به شما و سرپرست 
جلسه در محکمهٴ امور مهاجرت ذکر می  تعيين شده موقت تان يک نامه فرستاده می شود که در آن تاريخ و وقت

 گر داشته باشيد، همراه با شما به جلسه قضايی حاضر می شود.باشد. وکيل امور پناهندگی، ا
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 آمادگی
Förberedelse 

اين بسيار مهم است که شما قبل از رسيدگی شفاهی با وکيل امور پناهندگی تان مالقات کنيد تا معلومات در باره 
ت لزوم اينکه جلسه قضايی چطور برگزار می شود، کسب کنيد و تا شما به بهترين وجه آمادگی بگيريد و در صور

شواهد و مدارک الزم را تهيه کنيد. اگر وکيل امور پناهندگی شما را به چنين جلسه دعوت نکرده باشد، شما يا به 
کمک سرپرست موقت تان هميشه می توانيد با وکيل در تماس شويد و از وی تقاضا نماييد که قبل از رسيدگی 

 شفاهی در محکمه با شما مالقات کند.

. مشاهده کردن صالون جلسه قبل از جلسه ناميده می شودسه قضايی داير می شود، صالون جلسه اتاقی که در آن جل
قضايی ممکن احساس مصونيت و نانگرانی را به بار بياورد. از اين رو شما می توانيد از وکيل امور پناهندگی يا 

بل از داير شدن جلسه قضايی سرپرست موقت تان يا شخص ديگری که با شما تماس داشته باشد، تقاضا کنيد که ق
 در کيس تان همراه با شما از محکمه بازديد نمايد.

 جلسه قضايی بدين ترتيب برگزار می شوداز طريق رسيدگی 
Så går en muntlig förhandling till 

 در حين جلسهٴ قضايی شما با افراد زيادی که در محکمه ايفای وظيفه می نمايند، مالقات خواهيد کرد.

 باشد)می حقوق  يا فارغ التحصيل رشتهٴ  آموزش مشغوليک قاضی (يک حقوقدان که  •
 باشد)می تحصيالت در رشتهٴ حقوق  مشغولمنشی (يک حقوقدان که  •
 سه عضو هئيت منصفه (افراد وابسته به يکی از احزاب سياسی سويدن) •

نمايندهٴ ادارهٴ امور مهاجرت که بعنوان مسئول دفاع از موقف ادارهٴ امور مهاجرت ناميده می شود، نيز در حين 
 خواهد داشت.جلسهٴ قضايی حضور 

در حين جلسه به شما فرصت داده می شود تا آنچه را که ادارهٴ امور مهاجرت در سرگذشت تان مورد سوال قرار 
داده است، توضيح دهيد. اعم وکيل امور پناهندگی تان و ادارهٴ امور مهاجرت و بعضی اوقات حتی هيئت قضايی از 

ادارهٴ امور مهاجرت در  تصميمی که ان استدالل خواهد کرد کهشما سواالت خواهند پرسيد. وکيل امور پناهندگی ت
 تصميمی که و ادارهٴ امور مهاجرت استدالل خواهد کرد که به چه دليلی نادرست است قضيه تان اتخاذ کرده است

 .به چه دليلی درست است آنها اتخاذ نموده است

 حکم محکمه
Domstolens dom 

را ابالغ می نمايد. اين معموالً چند هفته بعد از جلسه  هيئت قضايی محکمه بعد از پايان جلسه قضايی حکم خود
قضايی تان صورت می گيرد. محکمهٴ امور مهاجرت مجاز است تصميم ادارهٴ امور مهاجرت را تغيير دهد (شما 

يک پاسخ مثبت دريافت می کنيد و از واجد شرايط اقامت در سويدن شناخته می شويد) و يا تصميم ترک خاک را 
نيد (يعنی پاسخ منفی دريافت می کنيد و شما اجازه نخواهيد داشت در سويدن باقی بمانيد). در دريافت می ک

صورتيکه محکمه تصميم ادارهٴ امور مهاجرت را تغيير ندهد، شما و سرپرست موقت تان همراه با وکيل امور 
به  م محکمه امور مهاجرتعليه حک پناهندگی تان می توانيد به فرجام خواهی پرداخته شکايت و اعتراض خود را

 محکمهٴ عالی امور مهاجرت تقديم نماييد.
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 امور مهاجرت یمراحل در محکمهٴ عال یط
Hos Migrationsöverdomstolen 

فقط يک بار ديگر به درخواست تجديد نظر بپردازيد. شما می توانيد اگر پاسخ محکمهٴ امور مهاجرت منفی باشد، 
کنيد. اگر شما می خواهيد به فرجام خواهی  در چنين حالت شما به محکمهٴ عالی امور مهاجرت فرجام خواهی می

 اقدام کنيد، بايد سرپرست موقت و وکيل امور پناهندگی تان در اين راستا به شما ياری رسانند.

محکمهٴ عالی امور مهاجرت از ساير محاکم به اين نحوه متمايز است که برای رسيدگی به يک قضيه در قدم نخست 
هی شرط است. اجازهٴ رسيدگی به فرجام خواهی به اين معناست که محکمهٴ عالی اخذ اجازهٴ رسيدگی به فرجام خوا

 امور مهاجرت بايد در قدم نخست تصميم بگيرد که آيا قضيه تان را مورد رسيدگی قرار بدهد يا خير.

 

 در صورت پاسخ منفی از سوی محکمهٴ عالی امور مهاجرت
Om Migrationsöverdomstolen säger nej 

به فرجام خواهی را منظور ننمايد) حکم محکمهٴ امور  اجازهٴ رسيدگی اگر محکمه در صورت پاسخ منفی (يعنی
مهاجرت به قوت خود باقی می ماند و امکان تجديد نظر ديگر از بين می رود. در چنين حالت گفته می شود که 

 قضيه نهايی و واجب التنفيذ گرديده است و حکم ترک خاک الزم االجرا است.

 

 مهاجرتدر صورت پاسخ مثبت از سوی محکمهٴ عالی امور 
Om Migrationsöverdomstolen säger ja 

اجازهٴ رسيدگی به فرجام خواهی را اعطا نمايد) قضيه تان مورد رسيدگی قرار محکمه در صورت پاسخ مثبت (
در قضيه تان مورد غور و  را خواهد گرفت ولی اين امکان هم وجود دارد که آنها فقط يکی از نکات مشخص

ادارهٴ امور مهاجرت و محکمهٴ امور بررسی قرار دهند. بنا بر ملحوظ فوق محکمهٴ عالی امور مهاجرت از 
مهاجرت متفاوت است. ادارهٴ امور مهاجرت و محکمهٴ امور مهاجرت هنگام تصميم گيری همه جنبه ها و شرايط 

قضيه تان در آنجا مورد رسيدگی الزم نيست تا يک قضيه را از نظر می گذرانند و همچنان گرفتن اجازهٴ رسيدگی 
 قرار بگيرد.

خيلی خالف معمول است که محکمهٴ عالی امور مهاجرت به مورد رسيدگی قرار دادن  اين که الزم به ذکر است
يک قضيه پاسخ مثبت بدهد. اگر آنها پاسخ مثبت بدهد، سپس حکم خود را تقريباً هميشه بر اساس شواهد و مدارک 

. منظوری جلسهٴ قضايی نزد تحريری که همراه با محکمهٴ عالی امور مهاجرت فرستاده شده باشند، اتخاذ می نمايد
 محکمهٴ عالی امور مهاجرت امکان پذير است ولی اين به ندرت صورت می گيرد.

 

 محکمهٴ عالی امور مهاجرت چه نوع قضيه ها را مورد غور و بررسی قرار می دهد؟
Vilka fall kan Migrationsöverdomstolen titta på? 

ايد و از محکمهٴ عالی امور مهاجرت بر اساس دو داليل می تواند اجازهٴ رسيدگی به فرجام خواهی را منظور نم
 نظر گذراندن يک قضيه را قبول کند:

 و تفسير قانون مهم باشد تأويلوقتی که برای چگونگی  •
 در صورت داليل فوق العاده •
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 و تفسير قانون مهم باشد تأويلوقتی که برای چگونگی 
När det är viktigt för hur lagen ska tolkas 

ادارهٴ امور احکام محکمهٴ عالی امور مهاجرت سابقه و رويه قضايی را تشکيل می دهند. اين بدان معناست که 
مهاجرت و محکمهٴ امور مهاجرت مکلف به پيروی از آنچه که محکمهٴ عالی امور مهاجرت در احکام خود ابراز 

نموده است، هستند. از ملحوظ باال محکمهٴ عالی امور مهاجرت می تواند اجازهٴ رسيدگی به فرجام خواهی را 
کن برای تأويل و تفسير قانون در آينده راهنمايی فراهم منظور نمايد بشرطيکه دعوی شامل نکتهٴ مهمی باشد که مم

نمايد. اين با ادارهٴ امور مهاجرت و محکمهٴ امور مهاجرت در راستای قضاوت در قضيه های مشابه کمک خواهد 
کرد. اجازهٴ رسيدگی به فرجام خواهی که برای تأويل و تفسير قوانين حايز اهميت است، بطور مثال در چنين موارد 

ه می شود که محکمهٴ عالی امور مهاجرت مشاهده می نمايد که ادارهٴ امور مهاجرت و محکمهٴ امور مهاجرت در داد
 اکثر موارد قانون را به نحوه متفاوت يا به شيوه نادرست بررسی می نمايند.

 در صورت موجوديت داليل فوق العاده
När det finns synnerliga skäl 

ه نيز می تواند اجازهٴ رسيدگی به فرجام خواهی محکمهٴ عالی امور مهاجرت در صورت موجوديت داليل فوق العاد
د که هنگام بررسی قضيه تان از سوی ادارهٴ امور مهاجرت نرا اعطا نمايد. داليل فوق العاده ممکن از اين قرار باش

و يا محکمهٴ امور مهاجرت اشتباه بزرگی صورت گرفته باشد. محکمهٴ عالی امور مهاجرت نمی تواند بدين سبب 
اعطا کند که آنها فکر می کند که محکمهٴ امور مهاجرت تصميم نادرست اتخاذ  را دگی به فرجام خواهیاجازهٴ رسي

نموده است، بلکه تعيين کننده اينست که محکمه امور مهاجرت هنگام غور و بررسی روی قضيه تان اشتباه جدی و 
ه هستيد، ناديده گرفته باشند و اين اشتباه بزرگی را مرتکب شده باشد. اينکه آنها اين واقعيت را که شما يک پناهند

يکی از امثال اشتباه جدی بوده ميتواند. اجازهٴ  ،باالی تصميم که در کيس تان اتخاذ شده است، تاثير وارد کرده باشد
رسيدگی به فرجام خواهی بر اساس داليل فوق العاده در چنين موارد نيز اعطا شده می تواند که محکمهٴ امور 

 .نمودنداضای داير نمودن جلسه قضايی را رد کرده باشد در حاليکه آنها بايد چنين جلسه را برگزار می مهاجرت تق

 

 ذيتنف در اشکال
Verkställighetshinder 
اگر شما پروسهٴ پناهندگی تان را به پايان رسانيده باشيد و به تقاضای پناهندگی تان جواب منفی دريافت کرده باشيد، 

قبولی پناهندگی يا ترک خاک را دريافت می کنيد. اين بدان معناست  موازی به آن يک تصميم نهائی در مورد عدم
که شما نمی توانيد در سويدن باقی بمانيد. وقتی که يک تصميم عدم قبولی پناهندگی يا ترک خاک نهايی گرديده 

 يا به عبارت ديگر قابل تجديد نظر نباشد، آنزمان واجب التنفيذ می گردد. خواهی ديگر قابل استيناف

شرايط و اتفاقات جديدی رخ دهند که باعث می  ،بعضی موارد ممکن است بعد از واجب التنفيذ گشتن يک حکم در
شود که حکم ترک خاک نمی تواند يا نبايد جنبه عملی را دربر بگيرد. بناء گفته می شود که اشکال در تنفيذ حکم 

شکال در تنفيذ به اين معناست که علتی (به عبارت ديگر موانع در عملی کردن حکم ترک خاک) وجود دارد. ا
وجود دارد که شما را از بازگشت به کشور اصلی تان باز می دارد. در قوانين سويدن مقررات در مورد اشکال در 

تنفيذ گنجانيده شده اند که آنرا می توان در حاالت استثنائی به کار برد. اگر شما الزم می دانيد که اشکال در تنفيذ 
رند که باعث می شود که شما نمی توانيد به کشور اصلی خود برگرديد، می توانيد به درخواست حکم وجود دا

 اشکال در تنفيذ اقدام کنيد.

شرايط جديد که ويژه گی و خصوصيت مقررات استثنايی در رابطه به اشکال در تنفيذ اينست که درخواست بايد به 
کوچک يا اضافه در  اتارتباط داشته باشد. فلهذا آوردن تغيير، قبال در پروسهٴ پناهندگی تان بررسی نشده باشند

آنچه که قبالً به ادارهٴ امور مهاجرت ارائه داده ايد، کفايت نمی کند. اين هم کفايت نمی کند که اشتباهی را که قبالً در 
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ن قرار باشند که پروسهٴ پناهندگی تان روی داده باشد، خاطر نشان کنيد. شرايط جديد می تواند بطور مثال از اي
جديد مهمی وجود دارند يا اينکه شما به مريضی بسيار جدی مبتال هستيد و يا هم اينکه وضعيت  شواهد و مدارک

 امنيتی در کشور اصلی تان بعد از واجب التنفيذ گشتن تصميم وخيم تر شده است.

امور مهاجرت در ميان نگذاشته ايد  در بعضی موارد اين شرايط جديد می تواند چيزی باشد که شما قبالً با ادارهٴ 
 زيرا قبال از اين شرايط خبر نداشتيد.

همچنين قضيه شايد از اين قرار باشد که شما جرأت بيان کردن بعضی داليل پناهندگی را نداشتيد يا نمی دانستيد که 
در ميان بگذاريد بايد در در ميان گذاشتن اين موضوع مهم است. اگر شما می توانستيد که اين شرايط جديد را قبالً 

آنصورت بايد يک توضيح دقيق را برای ادارهٴ امور مهاجرت ارائه دهيد که در آن بايد واضح سازيد که چرا شما 
برای ارائه ندادن اين داليل را داشته باشيد، ياد می  معقول عذرقبالً نه گفته ايد. اين موضوع به نام اينکه شما بايد 

 شود.

گی که قبالً از ارائه دادن آن خودداری کرده باشيد، به گرايش جنسی تان ارتباط دارد يا اينکه شما اگر داليل پناهند
و تحمل نداشتيد تا تجاوز يا ايذا و اذيت مربوط به جنسيت تان را اظهار داريد، ممکن است ادارهٴ امور  توانايی

اهندگی دشوار است. اين در خصوص در مهاجرت اين واقعيت را در نظر بگيرد که ارائه دادن بعضی داليل پن
حالتی مطرح است که شرايط بيان کردن چنين موضوعات مساعد نباشد. مثالً ممکن است يک وکيل امور پناهندگی 

خواسته  از قشر ذکوردر کيس شما تعيين شده باشد و در حين مصاحبهٴ بررسی پناهندگی يک مترجم  ذکور قشراز 
بسبب احساس که برای شما اتفاق افتاده است  را أت نداشتيد تا وقايع و پيش آمدهایشده باشد و بنا بر اين شما جر

 در ميان بگذاريد.شرمندگی 

اگر شما به درخواست اشکال در تنفيذ اقدام کنيد، شما حق نداريد مانند مراحل ابتدائی در پروسهٴ پناهندگی تان از 
شما می توانيد از ادارهٴ امور مهاجرت البته  .ار باشيدحق بهره برداری از خدمات وکيل امور پناهندگی برخورد

تقاضا به عمل آوريد تا يک وکيل امور پناهندگی را برای تان تعيين نمايد. همينطور شما می توانيد يک وکيل امور 
پناهندگی مخصوص را طلب کنيد ولی اين ادارهٴ امور مهاجرت است که تصميم می گيرد که آيا درخواست تان را 

 يرد يا خير.بپذ

ما کارکنان مرکز حقوقی پناهندگی کودکان در بعضی موارد می توانيم در مورد نوشتن يک درخواستی در مورد 
اشکال در تنفيذ شما را ياری رسانيم. اگرچه ما مايل و عالقمند به حمايت و کمک به همه که با ما در تماس می 

را ياری رسانيم. البته ما می توانيم کيس/پرونده تان را ارزيابی  شوند، استيم ولی متاسفانه نمی توانيم همه مراجعين
 نماييم تا ببينيم که آيا ما می توانيم يک قضيه اشکال در تنفيذ را با موفقيت پيش ببريم.

اگر کيس تان واجب التنفيذ و الزم االجرا شده باشد و شرايط جديدی وجود داشته باشند که قبالً بررسی نشده باشند، 
. در چنين حالت بايد در قدم نخست به غور ارسال کنيدبرای ما يک نامه ما وانيد جهت دريافت ارزيابی و نظر می ت

 و مطالعه اسناد و مدارک قبلی که در کيس تان وجود دارند، بپردازيم.
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