
 

   
 

قد یكون التغییر ضروري أیًضا إذا كانت ھناك خالفات قویة بین طالب اللجوء والوكیل 
القانوني. ویجب أن یتم التقییم على أساس ظروف كل حالة على حدة. فقد یكون طالب اللجوء  

إخباره بأسباب لجوئھ. ومن أجل السماح بالتغییر، ال یثق في وكیلھ القانوني وال یجرؤ على 
یجب أن تكون أسباب اللجوء التي لدى طالب اللجوء على نحو یجعل من المفھوم أال یجرؤ 
مقدم طلب اللجوء على إخبار وكیلھ القانوني بھا. وعلى سبیل المثال، یُسمح بالتغییر في حالة  

من المجموعة الدینیة التي ینتمي إلیھا وكیلھ یكون فیھا مقدم طلب اللجوء قد فر من االضطھاد 
) Migrationsverketالقانوني. وعندما یقوم مقدم طلب اللجوء بإبالغ مصلحة الھجرة (

 بالمشكلة مبكًرا، یمكن اعتبار أن ھناك أسباب خاصة قائمة.
  

ییر. وبشكل عام یُتطلب أن یكون ھناك ما ھو أكثر من صعوبات التعاون لكي یتم السماح بالتغ
على سبیل المثال، یتطلب األمر أكثر من كون طالب اللجوء ال یُحب وكیلھ القانوني، أو ال یعتقد 
أن الوكیل القانوني یعمل بجد بما فیھ الكفایة، أو ال یعتقد بأن لدیھما اتصال كاف. ویجب أن یتم  

ییر، ال یوجد إجراء التقییم دائًما على أساس كل حالة على حدة. وعلى الرغم من صعوبة التغ
 ما یمنع التقدم بطلب للحصول علیھ.

  
 ) تقدیم المساعدة؟Svenska Röda Korsetكیف یمكن للصلیب األحمر السویدي (

) نصائح واستشارات بشأن الھجرة Svenska Röda Korsetیُقدم الصلیب األحمر السویدي (
. رقم الھاتف (رقم مجاني) 12.00  -  9.30عبر الھاتف أیام الثالثاء واألربعاء والخمیس الساعة  

. یتحدث مستشارو شؤون الھجرة اللغتین السویدیة واإلنجلیزیة. عندما 020 - 415 000ھو 
یكون لدى الشخص الذي یتصل بخدمة تقدیم االستشارات وكیل قانوني، یُمكن للمستشار تقدیم 

مشورة أكثر تفصیًال.  معلومات عامة ولكنھ غالبًا ما یشیر إلى الوكیل القانوني للحصول على 
) Svenska Röda Korsetsوكقاعدة عامة، ال یعمل محامو الصلیب األحمر السویدي (

كوكالء قانونیین، كما أنھم ملتزمون بسیاسة عدم التوصیة بمحامین أو خبراء قانونیین معینین. 
) أن یساعد في طلب تغییر Svenska Röda Korsetوال یمكن للصلیب األحمر السویدي (

) أن یُقدم  Svenska Röda Korsetالوكیل القانوني. ولكن یُمكن للصلیب األحمر السویدي (
المساعدة في بعض الحاالت، عندما ال یكون ھناك وكیًال قانونیًا، على سبیل المثال في حالة لم  

 شمل األسر ومعوقات التنفیذ. 
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 القانوني العام؟ما ھو الوكیل 
إن الوكیل القانوني ھو محام أو محام مساعد بمكتب محاماة أو شخص آخر یُعتبر مناسبًا لمھمة 
تمثیل طالب اللجوء أو المحتجز. ویجوز لمقدم طلب اللجوء أن یقترح بنفسھ وكیًال قانونیًا لھ. 

القانوني من قبل  ویتم تعیین الشخص ما لم تكن ھناك أسباب خاصة تمنع ذلك. ویُعین الوكیل
) أو المحكمة. وتُجدر اإلشارة إلى أن الوكیل القانوني Migrationsverketمصلحة الھجرة (

 ُملتزم بواجب كتمان األسرار.

 من یحق لھ الحصول على الوكیل القانوني؟
یحق عادةً لطالب اللجوء الحصول على وكیل قانوني، إذا لزم األمر. ویتم تقییم ھذا األمر على 

كل حالة على حدة. وقد ال تكون ھناك حاجة إلى ذلك عندما یكون من الواضح أنھ سیتم  أساس
منح تصریح اإلقامة أو عندما یعتبر الطلب غیر صحیح بشكل واضح وال یرجح أن یُمنح 
تصریح اإلقامة. ومع ذلك، یولى اھتمام خاص لألمراض النفسیة وما شابھھا من األشیاء التي 

حمایة حقوقھم. ویحق دائما للقصر غیر المصحوبین بذویھم الذین   تؤثر على القدرة على
یلتمسون اللجوء الحصول على وكیل قانوني. وفي حاالت مثل لم شمل األسرة وتصاریح العمل، 
حیث ال یكون مقدم الطلب عرضة لخطر الطرد من البالد والترحیل، ال یكون ھناك حق في 

ق غیر متاح أیًضا عند اإلبالغ عن عائق أمام الحصول على وكیل قانوني. ویكون ھذا الح
اإلنفاذ، أي عندما تنشأ أسبابًا جدیدة للحمایة بعد حصول الشخص على رفض نھائي في عملیة 
اللجوء. ومن جھة أخرى، فإن الشخص الذي ُمنح فرصة إعادة النظر في قضیتھ بعد أن قام 

للحصول على الحمایة، یحق لھ  باإلبالغ عن عائق أمام اإلنفاذ بسبب نشوء أسباب جدیدة 
 الحصول على وكیل قانوني.

  
 دور الوكیل القانوني في عملیة اللجوء

یتعین على الوكیل القانوني أن یحمي مصلحة طالب اللجوء وأن یُقدم لھ الدعم خالل عملیة  
اللجوء. ویكون الوكیل القانوني حاضًرا في تحقیق اللجوء وفي أي جلسة استماع شفویة في 

كمة. ویُحاط مقدم الطلب علًما بقضیتھ. إذا حصل ُمقدم الطلب على رفض لطلبھ ویمكن المح
الطعن على القرار، یجب على الوكیل القانوني المساعدة في االستئناف إذا رغب ُمقدم الطلب  
في ذلك. ویجب أن یكون الطعن كتابیًا. ویجب أن یقوم الوكیل القانوني بشرح الرفض حتى 

أسباب عدم منحھ تصریح اإلقامة وكیفیة التعامل مع األمر في االستئناف.  یفھم مقدم الطلب
وینتھي دور الوكیل القانوني عند انتھاء عملیة اللجوء، التي یمكن أن تكون عند منح تصریح  
اإلقامة أو عندما ال یرغب/یستطیع مقدم الطلب الطعن/االستئناف على القرار. وبمجرد االنتھاء 

 الوكیل القانوني ملزًما بمساعدة العمیل. من المھمة، ال یعد
 الوكیل القانوني في حالة االحتجاز

عند احتجاز شخص ما، یُمكن تعیین محام عام/وكیل قانوني لمساعدة المحتجز أثناء عملیة 
االحتجاز. وفي حالة االحتجاز بسبب اإلنفاذ، المتعلقة بتنفیذ الطرد من البالد أو الترحیل، التي  

یھا محتجًزا ألكثر من ثالثة أیام، یُعین محام عام/وكیل قانوني. وفي الحاالت یكون الشخص ف
األخرى التي یتم فیھا احتجاز شخص ألكثر من ثالثة أیام، ینبغي تعیین محام عام/وكیل قانوني. 

وعندما یتم احتجاز الشخص بموجب الئحة دبلن، یُمكن أیًضا تعیین محام عام/وكیل قانوني في 
 بعض األحیان.

  
 ما الذي تتضمنھ مھمة المحام العام/الوكیل القانوني؟

وتدفع الدولة تكالیف المحام العام/الوكیل القانوني ولكنھا ال تدفع إال مقابل العمل المرتبط بالمھمة 
مباشرة، أي األعمال المتعلقة إما باللجوء أو االحتجاز. وكقاعدة عامة، ال یتقاضى المحام  
العام/الوكیل القانوني أجًرا عن أعمال أخرى مثل الدعم االجتماعي للعمیل أو للمساعدة في 
عمل قانوني آخر. ولذ، ففي كثیر من األحیان، فإن المحام العام/الوكیل القانوني لن یكون قادًرا 

 على تلبیة توقعات العمیل.
  

 متى یحق للشخص تغییر المحامي العام/الوكیل القانوني؟
تقدیم طلب تغییر المحامي العام/الوكیل القانوني إما إلى مصلحة الھجرة  یتم 

)Migrationsverket) أو إلى محكمة الھجرة (Migrationsdomstol تبعًا للھیئة  (
المسؤولة عن النظر في قضیة اللجوء. ومن أجل أن یكون الشخص قادًرا على تغییر المحامي 

الطلب أن یثبت أن ھناك أسبابًا خاصة للتغییر. من  العام/الوكیل القانوني، یجب على مقدم
الصعب الحصول على الموافقة على التغییر، ویكون األمر أكثر صعوبة كلما طالت العملیة. 
وإذا كان الوكیل القانوني محامیًا، یُمكن أیًضا تقدیم شكوى من سوء ممارسة العمل إلى نقابة 

). وتتولى نقابة المحامین السویدیة Sveriges advokatsamfundالمحامین السویدیة (
)Sveriges advokatsamfund  مھمة اإلشراف على المحامین في السوید وأن یراعي (

المحامون الممارسات الجیدة للمحاماة. وتجدر اإلشارة إلى أن مصلحة الھجرة 
)Migrationsverket) أو محكمة الھجرة (Migrationsdomstolen أو محكمة الھجرة (

) ھي التي تبت في قرار تغییر المحامي العام/الوكیل Migrationsöverdomstolenا (العلی
) بشأن ما إذا كان Advokatsamfundetالقانوني، ولكن تقییم نقابة المحامین السویدیین (

المحامي قد تصرف بطریقة تم فیھا انتھاك الممارسات الجیدة للمحاماة قد یكون لھ أھمیة في 
األسباب الخاصة للتغییر ھي أن مقدم الطلب أو المحامي العام/الوكیل  القضیة. وقد تكون

القانوني سینتقل إلى منطقة/مدینة أخرى، مما یؤدي إلى وجود مسافة جغرافیة كبیرة بینھما أو 
أن یكون المحامي العام/الوكیل القانوني غیر قادر على تنفیذ المھمة بسبب المرض. وقد یكون 

أسرة ما قد قدموا طلبًا للجوء معًا، ولكن ظھرت مصالح متضاربة أثناء  األمر أیًضا أن أفراد
العملیة وھو األمر الذي یتطلب وجود محامین/وكالء قانونیین مختلفین لحمایة مصالح جمیع 

 أفراد األسرة.


