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 ويحق لك العمل والدراسة وتلّقي
ا�ساعدة الطبية.

 الخريطة ا�حلية لخدمات طالبي اللجوء

 
 إ�اف ا�ؤسسة ا�يطالية للشؤون الثقافية

 وال�فيهية وا�فوضية السامية ل�مم ا�تحدة
   

 وا�فوضية السامية ل�مم ا�تحدة لشؤون

 حمًدا لله ع£ س¢متك لقد وصلت إ� إيطاليا. ويعني هذا أنك متواجد

 يجب ع£ كل من يصل إ� إيطاليا تسليم نفسه للُسلطات ا�حلية

 لتُ

 لتُحدد هويتك، عليك ا�فصاح عن اسمك ولقبك وتاريخ مي¢دك والبلد
 التي ولدت بها والبلد التي تحمل جنسيتها بشكل صحيح وكامل. وإذا

ُ
 ومن ا�هم أيًضا أن توضح إذا كنت مسافرًا مع أفراد أ³تك. ومن

الºوري أن ت¸ح أسباب مغادرتك لبلدك وأسباب قدومك إ� إيطاليا.
 

ًا.

 من ا�هم أن تفهم ما يُقال لك وأن توثّق إفاداتك بشكل صحيح
 ½ ا�ستندات التي توقّ

 
         متأكًدا.

  

 1. ما هي حقوق وواجبات

 ½ إيطاليا، الهيئة الوحيدة ا�سؤولة عن فحص طلب اللجوء هي اللجنة

 سيتم فحص الطلب ½ مقابلة شخصية، والتي يحق لك طلب حضور
 م�جم فوري من نفس لغتك وجنسك فيها. قد يتم تصوير ا�قابلة

ا، فيمكنك �ح اÄسباب للجنة التي ستقرر ً  
بشأن طلبك.

 ½ جميع ا�راحل، و½ هذا الوقت ع£ وجه الخصوص، تُتاح لك الفرصة
 لتقديم مستنداتك، أو أشياءك الخاصة، أو شهاداتك الطبية، أو صورك أو

 
ًا من  قراًر

ّض حياتك للخطر ُ  
إذا رجعت لبلدك اÄم.

ولديك الحق أيًضا ½ الحصول ع£ مساعدة قانونية مجانية.

 هل تحتاج اللجنة ا�قليمية
؟

 
 
 

 
ويحق لك العمل والدراسة وتلّقي ا�ساعدة الطبية.

 
 للحصول ع£ مستند يسمح لك بالسفر والتنقل ½ أوروبا �دة تصل

ا. ويÉي هذا ا�ستند أيًض ً  
 باستثناء بلدك اÄم. وع£ أي حال، قبل ا�غادرة، عليك إب¢غ سفارة

.Ëًوأ اهيلإ هجتتس يتلا ةلودلا

 

 خ¢ل إجراء يُ

 تذكر، إذا راودك الشك تجاه أي من خطوات ا�جراء أو كنت بحاجة
 
 

حقوق 

جهات اتصال هامة

 اÄجانب الذين يصلون إ�
 إيطاليا؟

4.

5.

 إذا حصلت ع£ أحد أشكال الحÏية، فيحق لك الحصول ع£ تÎيح

 إقامة تختلف مدته وفقاً لنوع ا�ع�اف: خمس سنوات ½ حالة الحÏية

 الدولية، مثل حالة اللجوء والحÏية الفرعية؛ وسنتان ½ حالة الحÏية

.الخاصة
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 إذا كنت  من مرض  أو مرض
 نفÒ، أو كنت قد تعرضت للتعذيب

 أو اËغتصاب أو  من أشكال العنف
 الجنÒ أو النفÒ أو  

 فيحق لك تلّقي ا�ساعدة ال¢زمة
والخدمات ا�تخصصة.

ÕراÄمغادرة ا  Ë ،وتذكر 
ا�يطالية طا�ا كنت طالبًا للجوء.

 
ُسمى "C3"، والذي يحتوي ع£ بعض  

 
وديانتك.

 و½ هذه ا�رحلة، ستسألك الُسلطات عن كيفية وصولك إ� أوروبا،
 

 بلدك أو خ¢ل رحلتك، وإذا كنت عضًو
 أحد أفراد أ³تك متواجًدا ½ إيطاليا أو أوروبا، وإذا كانت معك أي

مستندات.

 
 
 
 

ّي ا�ساعدة ال¢زمة والخدمات  
ا�تخصصة.

 
ًا، إذا كنت تفضل ذلك.

من ا�هم أن تفهم ما يُقال لك وأن توثّق إفاداتك بشكل صحيح ½

 
 

الفوري توضيح ما يُقال لك.

 
½ نهاية ا�قابلة الشخصية سيُطلب منك التوقيع ع£ النموذج

 
وستحصل ع£ نسخة. عليك اËحتفاظ بها ½ مكان آمن.

ستتم معاملة جميع ا�علومات التي تقدمها بأقÙ درجات الÉّية،

 
ولن تتم مشاركتها مع ُسلطات بلدك اÄم أو مع دول أخرى.

 

 
³يع محدد، والذي يستغرق وقتًا أقل. ½ حالة وجود مشاكل صحية أو

 
احتياجات معينة، يحق لك أن يحظى طلبك باÄولوية ½ اËطّ¢ع عليه.

 
وتذكر أنك إذا احتجت للمزيد من ا�علومات، فيمكنك اËتصال

 
 

  

 بوصفك طالب لجوء، يحق لك استقبالك ½ مركز متخصص، إذا احتجت
ÕراÄيح إقامة مؤقت، وأن تبقى ع£ اÎلذلك، وأن تحصل ع£ ت 

 ا�يطالية ½ انتظار اËطّ
   ا�يطالية طا�ا كنت طالبًا للجوء.

C3، يحق لك اËلتحاق بوظيفة  
½ إيطاليا.

 تذكر، ع£ مدار ا�جراء، يحق لك التواصل مع ا�فوضية السامية ل�مم
 

 إذا كان عمرك أقل من 18 عاًم
الُسلطات، أو مؤسسات حقوق ا�نسان إن وجدت، بذلك ع£ الفور.

Îّيتمتع الُق 
ُ  

جى مراجعة ُ  
  الُسلطات، أو مؤسسات حقوق ا�نسان إن وجدت، ع£ الفور.

ّض حياتك أو حياة رعت ببسب مÄا كدلب �إ ةدوعلا نم اًفئاخ تنك اذإ  

كتماقإ دلب �إ ةدوعلا نم اًفئاخ تنكو ةلود يأب ا ً  
 الحالية بسبب تعرّض حياتك أو حياة أ³تك للخطر، فيحق لك طلب

 إذا كنت تتعرّض ل¢ضطهاد أو تخß التعرّض له بسبب أصلك،
 

ّض للعنف أو اËستعباد.  
 إذا كنت تخß أن يصدر عليك حكم با�عدام أو التعرّض للتعذيب أو

كنت قادًم

لطات تعتàك ُ  
طالب لجوء.

 
 
 

الوصول إ� ا�جراء

 

 وبشكل عام، تتحمل أول دولة وصلت إليها ½ أوروبا مسؤولية تقييم
 طلبك للجوء. ورغم ذلك، إذا كان أفراد أ³تك يعيشون ½ دول أوروبية
 أخرى، أو إذا كانت لديك مستندات صادرة من دول أوروبية أخرى، فقد

 
وآمن.

 ولهذا السبب، من ا�هم أن تُبلغ الُسلطات ½ أقرب وقت ممكن إذا كان
أحد أفراد أ³تك متواجًدا ½ دولة أوروبية أخرى.

 يُطلق ع£ هذا ا�جراء اسم "قانون دبلن"، وهدفه الوحيد هو تحديد
 
 

 قانون دبلن

2.

3.

 

 

ّ  
 

اÄمر.
̧طة ا�يطالية. وبعد ذلك، لتسجيل طلبك للجوء، عليك اËتصال بال

سنوج
الطلب.


