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معلومات عن طلب اللجوء 

و البقاء في ويلز دون عائلتك 

في حال كنت تحت سن 

الثامنة عشر

الطفل أوالً 
 دليل التقدم للبقاء في ويلز 

لألطفال طالبي اللجوء الذين 

ليس معهم مرافق

هذا دليل واحد 

من ثالثة مصممة 

لمساعدتك. ينبغي 

عليك أن تقرأ 

الثالثة معاً.
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حقوقي من خالل عمليات الهجرة و 

تقييم العمر

▼ 
في حال كنت تحت سن الثامنة عشر فإنه يتم معاملتك 

»كطفل« ووفق ميثاق األمم المتحدة حول حقوق الطفل 

)UNCRC(. و هذا يعني:

القرارات التي يتخذها البالغون بخصوصك ينبغي  ◄

دوماً لها أن تكون »في صالحك المطلق«

ينبغي االستماع إىل وجهات نظرك و أخذها في  ◄

الحسبان عند اتخاذ القرارات

ينبغي احترام لغتك و ثقافتك و دينك. ◄

ينبغي الحفاظ عىل سالمتك من األذى ◄

ينبغي عدم حجزك ◄

في حال اعتقاد موظفي الهجرة أو السلطة المحلية و التي 

تعرف أيضاً بالمجلس أن عمرك يبدو أكبر بكثير من 17 

سنة, ففي هذه الحالة يمكن أن يتم إجراء »تقييم للعمر« 

لك

القرار الذي يكون »في صالحك المطلق« هو قرار يتخذه 

البالغون و الذي يأخذ بعين االعتبار كافة الظروف ذات 

الصلة, بما فيها وجهات نظرك. يمكن أن ال يكون هذا القرار 

دوماً القرار الذي تريده.

ويلز هي جزء من المملكة المتحدة. 

حقك في البقاء في ويلز يعتمد عىل 

مبادئ الهجرة في المملكة المتحدة.

التقدم للبقاء في المملكة المتحدة

▼ 
يمكنك طلب اللجوء في المملكة المتحدة في حال غادرت 

بلدك بسبب أنه تمت معاملتك بظلم أو بقسوة لسبب 

يتضمن عرقك أو دينك أو جنسيتك أو انتماءك لمجموعة 

اجتماعية معينة أو تمسكك برأي سياسي )أو أنك كنت 

خائفاً من أن يتم معاملتك بظلم أو بقسوة ألحد هذه 

األسباب(

تحتاج أن تتقدم بطلب اللجوء في أسرع وقت ممكن  ◄

بعد وصولك إىل المملكة المتحدة. يمكن أن تحتاج 

إىل أخذ موعد مع الهجرة و التأشيرات في المملكة 

المتحدة )UKVI(, خدمة الهجرة في المملكة المتحدة 

 )social worker( لعمل ذلك – عاملك االجتماعي

يمكنه أن يساعدك في ذلك.

ستحتاج إىل نصيحة قانونية لمساعدتك في طلبك.  ◄

سلطتك المحلية )المنظمة التي سوف تقوم بالعناية 

بك  في مكان عيشك في ويلز( ينبغي أن تضمن لك 

استالمها.

ينبغي توفر مترجم أو مترجم فوري في حال كنت  ◄

بحاجة إليه من أجل أية مقابالت يتوجب عليك 

حضورها و ذلك لكي تفهم ما يحدث و تتأكد بأنك 

قد تم فهمك.

في حال كان طلبك للجوء ناجحاً فإنك ستعطى حالة  ◄

الجئ و سيكون بإمكانك البقاء في المملكة المتحدة. 

و بعد خمس سنوات سيتم مراجعة ذلك. بإمكانك 

التقدم بطلب للبقاء غير المحدود في المملكة 

المتحدة عند هذه النقطة.

في حال لم يكن طلبك للجوء ناجحاً فمن الممكن أن  ◄

يتم إعطاؤك »حماية إنسانية«. في العادة بإمكانك 

البقاء في المملكة المتحدة حتى خمس سنوات. 

و بعدها يكون بإمكانك أن تتقدم إىل إقامة غير 

محدودة في المملكة المتحدة.
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في حال لم يتم إعطاؤك لجوًء أو حماية إنسانية و  ◄

لم تكن مخوالً إلذن 67 س )s.67(, فإنك سوف 

تحصل عىل إذن البقاء لطالب اللجوء الذي ليس 

معه مرافق )UASC(. في العادة بإمكانك أن تبقى 

في ويلز / المملكة المتحدة لمدة ثالثين شهراً أو 

حتى تبلغ 17.5 من العمر. بإمكانك أن تتقدم لتمديد 

البقاء في حال كنت ترغب في البقاء لمدة أطول في 

المملكة المتحدة. 

في بعض الظروف, في حال أتيت إىل المملكة  ◄

المتحدة من مكان آخر في االتحاد األوروبي تحت 

رقم 67 س )s.67( من قانون الهجرة و لم يتم منحك 

 )67.s( اللجوء, فمن الممكن منحك إذن 67 س

و الذي يعني أن بإمكانك أن تبقى في المملكة 

المتحدة لمدة خمس سنين و تتلقى دعماً مادياً من 

حكومة المملكة المتحدة و تحصل عىل الخدمات 

العامة خالل ذلك الوقت. بعد خمس سنين سوف 

يكون بإمكانك التقدم بطلب لإلقامة غير المحدودة 

في المملكة المتحدة.

في حال عدم موافقتك عىل القرار الذي تم اتخاذه 

بخصوص طلبك فإن بإمكانك االستئناف. سوف يكون 

بإمكانك الحصول عىل المساعدة القانونية لكي تدفع من 

أجل أي استشارة قانونية تحتاجها بخصوص وضع الهجرة 

بالنسبة لك.

في حال لم يكن بإمكاني البقاء في 

المملكة المتحدة

▼ 
عملية التقدم للجوء يمكن أن تأخذ بعض الوقت, و من 

الممكن أن ال يتم السماح لك بالبقاء في المملكة المتحدة. 

في حال حدوث ذلك, فسوف تتم الترتيبات للتأكد أنك 

وصلت بلدك سالماً.

التقدم للبقاء لفترة أطول

▼ 
في حال أردت التقدم إلذن إقامة غير محدودة في المملكة 

المتحدة أو أنك أردت أن تمدد إذن »UASC«, فيجب أن 

تقدم طلبك قبل أن ينتهي تاريخ إذنك الحالي.

عائلتي

▼ 
حتى في حال تم منحك حالة الجئ و كان بإمكانك البقاء 

في المملكة المتحدة, فإنك ال تستطيع أن تتقدم بطلب 

من أجل استقدام إخوتك و أخواتك أو والديك.

في حال جئت إىل ويلز بينما والداك موجودان في بلد 

أوروبية أخرى, فمن الممكن أن تقرر السلطات أن من 

صالحك المطلق أن يتم لم شملك مع عائلتك في تلك 

البلد األخرى.

في حال جئت إىل المملكة المتحدة لتنضم إىل أفراد 

عائلتك هنا فما زلت بحاجة إىل تحديد حالتك فيما يخص 

الهجرة.

تقييم العمر

▼ 
في حال اعتقاد السلطات أنك تبدو أكبر بكثير )أو أصغر( 

من العمر الذي تقوله عن نفسك, فربما يطلب منك أن 

تقوم بإجراء تقييم للعمر.

سوف يتم سؤالك الكثير من األسئلة - بعضها من الممكن 

أن تكون أسئلة شخصية و ستغطي الكثير من األشياء في 

محاولة لتحديد عمرك. بإمكانك أن يكون معك شخص بالغ 

تثق به خالل العملية لضمان أن حقوقك قد تم احترامها. 

كما أنه سيتم سؤالك فيما إذا كان لديك أية وثائق تثبت 

هويتك و عمرك.

ينبغي أن تعامل كطفل إىل أن يتم اتخاذ قرار فيما يخص 

عمرك.

في حال كان القرار بأن عمرك أقل من 18, فإنه  ◄

سيتم االستمرار في معاملتك كطفل

في حال كان القرار بأن عمرك 18 أو أكثر, فستتم  ◄

معاملتك كبالغ. 
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نشرات أخرى في هذه السلسلة

▼ 
◄  Child First – A Guide to Rights and Entitlements for

Unaccompanied Asylum Seeking Children )الطفل أوالً – دليل الحقوق 
و االستحقاقات لألطفال طالبي اللجوء الذين ليس معهم مرافق(

◄  Child First – A Guide to Being Looked After for Unaccompanied
Asylum Seeking Children )الطفل أوالً – دليل الرعاية لألطفال طالبي 

اللجوء الذين ليس معهم مرافق(

اكتشف أكثر عن حقوق األطفال و القانون الذي يحكم األطفال في 

 ويلز عىل صفحة المركز القانوني في ويلز لألطفال: 

 www.childrenslegalcentre.wales

عاملك االجتماعي و مربيتك )في حال كان لديك 

أحدهما(

  Welsh Refugee Council )مجلس اللجوء في ويلز(
welshrefugeecouncil.org.uk 

800 20489 029 - / 

 TGP Cymru 
www.trosgynnal.org.uk 

6974 2039 029 /

 ))Ethnic Youth Support Team (EYST 
 )فريق دعم الشباب العرقي(

eyst.org.uk 
1/466980 01792 /

 National Youth Advocacy Service 
 )الخدمة الوطنية لتمثيل الشباب(

www.nyas.net/services/our-services-in-wales 
1001 808 0808 /

 Cardiff City of Sanctuary 
 )مدينة كارديف للمأوى( 

cardiff.cityofsanctuary.org 
2478 2048 029 /

 Swansea City of Sanctuary 
 )مدينة سوانزي للمأوى(

swansea.cityofsanctuary.org 
172895 07496 /

 Children’s Commissioner for Wales 
 )مفوض األطفال في ويلز( 

www.childcomwales.org.uk 
1000 801 0808 /

 Asylum Justice )عدالة اللجوء(
asylumjustice.org.uk 

9421 2049 029 /

منظمات بإمكانها مساعدتك:

▼ 

تدكر أن الشرطة في ويلز موجودون لمساعدتك. ال تكن خائفاً من االتصال 

بهم. في حالة الطوارئ اتصل ب 999. و إال فإن بإمكانك أن تتصل ب 101 

للتحدث مع الشرطة.


