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مقدمة:
منــذ بدايــة األزمــة الســورية وحــى هنايــة عــام  ،2015مت تجسيــل مــا يزيــد عــن  7.6مليــون
نــازح داخــل حــدود األرايض الســورية ،ومــا يزيــد عــى  4.8مليــون الجــئ حجنــوا يف اهلــروب
مــن أوار احلــرب الدائــرة يف ســوريا ،1ووصلــوا بشــل أســايس إىل الــدول املجــاورة؛ تركيــا،
ٌ
بعــض آخــر (مــا يعــادل  %21فقــط )2يف الوصــول إىل أوروبــا،
لبنــان ،واألردن ،فميــا جنــح
غالبــا مــن خــال رحلــة مميتــة عــر البحــر األبيــض املتوســط مــن تركيــا أو عــر ليبيــا .أســفرت
ملحــة إىل تقــدمي الــدمع اإلنســاين لشــعب
موجتــا اللجــوء والــزوح الســوري عــن حاجــة ّ
اكمــل يف اكفــة جمــاالت احليــاة.
تباينــت دول االحتــاد األورويب المثــاين والعرشيــن يف مــدى احتواهئــا هلــذه الاكرثــة البرشيــة،
باعتبارهــا أزمــة عامليــة .واعتــر التعامــل الســويدي مــع األزمــة ،مبــا فيــه نظــام اللجــوء يف الدولــة،
مــن بــن األفضــل يف أوروبــا ،حيــث اكن للســويد (بعــد أملانيــا) الــدور األســايس يف اســتقبال
طالــي اللجــوء القادمــن مــن ســوريا .ووفقــا لإلحصائيــات الصــادرة مــن قبــل دائــرة
اهلجــرة الســويدية ،قامــت الســويد باســتقبال مــا يقــارب عــى ( )106,692طالــب جلــوء
ســوري اجلنســية (حصــل  % 48.8مهنــم عــى اإلقامــة الدامئــة حــى اآلن) ،و مــا يقــارب عــى
( )25,893طالــب جلــوء بــدون جنســية (النســبة األكــر مهنــم مه الجــون فلســطينيون مــن
ســوريا) ،حصــل مهنم-حــى اآلن -مــا نســبته % 51.5عــى حــق اإلقامــة يف البــاد.3
لكــن نظــام اللجــوء الســويدي هشــد عــددًا مــن التعديــات ،ال ســما يف األهشــر األخــرةُ ،عــ ّدت

تراجعــا يف سياســة االنفتــاح الــي تعاملــت هبــا الســويد مــع أزمــة اللجــوء ،وتضمــن بعضهــا
ُقصــورًا يف امحلايــة واحلقــوق الواجــب منحهــا لالجــئ ،وينــر املرصــد األورومتوســي حلقــوق
اإلنســان هــذا التقريــر ،مســتندًا إىل تقريــر ســابق اكن أصــدره يف اكنــون األول (ديمســر)
 ،2015وتنــاول تعامــل الســويد مــع الالجئــن مــن ســوريا خــال أعــوام األزمــة امخلســة،
ويــأيت هــذا التقريــر اجلديــد مــع دخــول حزمــة جديــدة مــن التعديــات حــز التنفيــذ ،إلبــراز هــذه
التعديــات وتأثريهــا عــى نظــام اللجــوء يف الســويد ومــدى اتســاقها مــع حقــوق الالجئــن.
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أوالً:
منح حق اللجوء قبل التعديالت الجديدة:
ً
إمجــاال؛ تتعامــل الســويد مــع أربــع حــاالت مــن طلبــات اللجــوء ،فهــي إمــا تســتقبل طالــي
اللجــوء مــن خــال نظــام الكوتــا الــذي تفرضــه املفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئــن ،حيــث أن مــا
يقــارب عــى ثلــث األماكــن (مــا مجموعــه  700مقعــد) خمصــص لالجئــن القادمــن مــن ســوريا
خــال لك مــن عــام  2015و  2016تباعــا .4أو أن طالــب اللجــوء يصــل إىل الســويد بشــل
خشــي ويقــدم طلبــا للجــوء إمــا يف أحــد مراكــز الرشطــة احلدوديــة أو يف إحــدى دوائــر
اهلجــرة املوزعــة يف البــاد.5
وهنــاك أيضــا حالــة مــا يعــرف "باألطفــال غــر املصحوبــن" ،ومه األطفــال "دون ســن الثامنــة
عــرة" الذيــن يصلــون البــاد دون ذوهيــم .وقــد منحــت الســويد ،منــذ بدايــة األزمــة يف
ا ســوريًا غــر مصحــوب بأهــل ،إىل جانــب ( )699طفــ ً
ســوريا  ،امحلايــة ل ( )1,609طفــ ً
ا
غــر مصحــوب وبــدون جنســية (عــى األغلــب مــن فلســطينيي ســوريا) .6واحلالــة األخــرة يه
أن طالــب اللجــوء يصــل إىل الســويد مــن خــال مــا ُيعــرف ب (مل المشــل) ،وهــذه ُتنــح -كقاعــدة

عامــة -لــأزواج واألبنــاء مــا دون ســن الثامنــة عــرة فقــط .7يف حــن أن إماكنيــة احلصــول
عــى اســتثناءات مــن القاعــدة العامــة ضئيلــة جــدًا.

وعــى مــدار الســنوات الثــاث األوىل مــن أزمــة اللجــوء الســوري (حــى أيلــول  )2013اكنــت
القاعــدة العامــة لالجئــن الســوريني يه منــح االقامــات املؤقتــة دون الدامئــة ،وبعــد حفــص فــردي
ملــدى االضطهــاد أو اخلطــر الــذي قــد يتعرضــون لــه.8
ـص عــى منــح مجيــع الالجئــن القادمــن مــن
ويف أيلــول  ،2013أصــدرت الســويد قــرارًا جديــدًا نـ َّ
ســوريا اإلقامــة الدامئــة يف البــاد ،ســواء أاكنــوا الجئــن طبقــا التفاقيــة جنيــف  1951اخلاصــة
بالالجئــن 9أو أخشاصــا حباجــة إىل محايــة فرعيــة .10جــاء هــذا القــرار عقــب تدهــور األوضــاع
يف األرايض الســورية ،حيــث اعتــرت منطقــة غــر آمنــة.

وتســبب هــذا القــرار يف ازديــاد موجــة اللجــوء الســوري إىل الســويد بشــل حــاد مقارنة بالســنوات
الثالثــة األوىل ،حيــث يف الفــرة مــا بــن  2014و أكتوبــر  ،2015جسلــت الســويد  69,219طلــب
جلــوء ســوري .11ممــا دفــع الســويد إىل البــدء يف العمــل عــى احلــد مــن تدفــق الالجئــن
للبــاد ،ورشعــت مــن أجــل ذلــك عــى مراقبــة حدودهــا مــع الدمنــارك منــذ ينايــر عــام  ،2016هبــدف
منــع دخــول "املهاجريــن غــر الرشعيــن" إىل البــاد.12
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ثاني ًا:
القرار الجديد وتأثيره على منح حق اللجوء:
ســبق خطــوة الســويد يف مراقبــة حدودهــا قيــام احلكومــة الســويدية ،يف  24ترشيــن الثــاين
(نومفــر)  ،2015بإصــدار قــرار جديــد م ّثــل تراجعــا يف التعامــل مــع الالجئــن وطالــي
اللجــوء ،وتضمــن هــذا القــرار ،والــذي مــن املفــرض بــدء العمــل بــه بتاريــخ ( 20متــوز (يوليــو)
 *)2016وملــدة ثــاث ســنوات ،أمــرًا مبنــح طالــي اللجــوء تصــارحي إقامــة مؤقتــة ملــدة ثــاث
ســنوات ،بــدل اإلقامــة الدامئــة .ويف حالــة األخشــاص املؤهلــن للحصــول عــى محايــة فرعيــة
فقــط -ومه غالبــا أولئــك األخشــاص الذيــن يصلــون إىل الســويد مــن ســوريا دون أن يســتطيعوا
فينحــوا إقامــة مؤقتــة ملــدة ســنة
إثبــات تعرضهــم بشــل خشــي لالضطهــاد يف ســورياُ -
واحــدة فقــط**.
هــذا القــرار ســيرسي عــى لك الالجئــن الســوريني الذيــن يصلــون الســويد بعــد منتصــف متــوز
(يوليــو)  2016ووفقــه فــإن لك الالجئــن الســوريني لــن يمتكنــوا مــن احلصــول عــى اإلقامــة
الدامئــة عنــد تقدمهــم بطلــب اللجــوء ،إال يف حالــة واحــدة ،ويه أن يكونــوا قــد وصلــوا إىل
الســويد عــن طريــق نظــام "الكوتــا" ،حيــث حيصــل هــؤالء عــى إقامــات دامئــة .أمــا مــن عــدامه،
فســوف لــن مينحــوا ســوى تصــارحي إقامــة مؤقتــة ،قابلــة للتجديــد ملــدة مماثلــة ( 3ســنوات) حــن
انهتــاء مدهتــا ،إال يف حــال أظهــر املتقــدم أنــه يعمــل وميلــك دخـ ً
ا اكفيــا إلعالتــه وعائلتــه ،فعندهــا
ميكــن أن يــم منحــه اإلقامــة الدامئــة***.
وهناك مأخذان مهامن ميكن تجسيلهام عىل هذا القرار اجلديد:
•¬ األول :أن هــذا القــرار يقــي بــأن التجديــد بعــد انهتــاء اإلقامــة املؤقتــة ســيكون
أيضــا بمتديــد هــذه اإلقامــة املؤقتــة ،وليــس مبنــح الالجــئ إقامــة دامئــة  -إال يف حالــة إثبــات
الدخــل مكــا ذكرنــا آنفــا ،-وهــذا يعــي عــدم اســتقرار طالــب اللجــوء ،وبقــاءه معلقــا
ملــدة قــد تصــل إىل ســت ســنوات أو أكــر يف حالــة التجديــد وعــدم حتســن األوضــاع،
ومــن غــر املعــروف إن اكن ُســمنح اإلقامــة الدامئــة بعــد ذلــك أم ال .وبالطبــع؛ ســيكون
الوضــع أســوأ ملــن حيصــل عــى إقامــة مؤقتــة ملــدة ســنة واحــدة ،ألن هــؤالء
ســيكونون غــر قادريــن عــى التقــدم بطلــب مل مشلهــم مــع عائالهتــم.
* اكن من املفرتض دخول القرارات حزي النفاذ يف السادس عرش من نيسان (أبريل)  ،2016لكن مت تأجيل العمل هبا إىل متوز (يوليو).
** جــرى تعديــل الحــق عــى هــذا التعديــل وجعــل مــدة اإلقامــة املؤقتــة هلــؤالء ثالثــة عــر هشــرًا بــدل اثــي عــر هشــرًا ،وذلــك لــي يكونــوا قادريــن
عــى احلصــول عــى املعونــات املاليــة الــي تقدمهــا احلكومــة ،والــي يشــرط للحصــول علهيــا تواجــد الخشــص يف الســويد ألكــر مــن ســنة.
*** أضيف هذا االستثناء يف تعديل منفصل تال التعديل األول (الذي صدر يف نومفرب وتضمن التشديدات) وذلك للتخفيف من حدته.
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اإلشــالية الــي تطرحهــا هــذه النقطــة تتــوحض أكــر حــن التفكــر يف اجلهــد الــذي
ســيبذله طالــب اللجــوء خــال هــذه الســنوات لالندمــاج يف املجمتــع وتعــم اللغــة
الســويدية ،وخصوصــا فميــا يتعلــق باألطفــال والتعلــم ،والهتديــد الــذي ســمثله
رفــض منحهــم اإلقامــة الدامئــة بعــد ذلــك عــى مســتقبلهم بعــد أن عاشــوا يف الســويد
لثالثــة أو ســتة ســنوات يه مــدة اإلقامــة املؤقتــة الواحــدة أو االثنتــن.
•¬ الثــاين :عــى غــرار محلــة اجلنســية الســورية الذيــن بإماكهنــم العــودة إىل
بــادمه بعــد انهتــاء االضطرابــات ،فــإن طالــي اللجــوء الفلســطينيني مــن ســوريا ليــس
لدهيــم وطــن يعــودوا إليــه ،وبالتــايل فإنــه يبــدو مــن غــر الســلمي أو املــرر منحهــم ذات
اإلقامــة املؤقتــة.
القرار يرسي كذلك عىل األطفال غري املصحوبني:
مبوجــب الترشيــع اجلديــد ،ســوف يتعــرض األطفــال غــر املصحوبــن لعمليــة "حتديــد ســن" طبيــة
يف تلــك احلــاالت الــي يوجــد فهيــا نقــص يف الوثائــق املقدمــة الــي ميكــن مــن خالهلــا

معرفــة الســن الدقيــق للخشــص وتثــور الشــكوك حــول الســن الــذي أدىل بــه .وفميــا
يتعلــق بتصــارحي اإلقامــة املقدمــة ،لــن يكــون هنــاك اســتثناء لألطفــال عــن القاعــدة العامــة ،ويه
منــح اإلقامــة املؤقتــة .ومــع ذلــك ،فــإن اختــاذ القــرار عــى أســاس "املصــاحل الفضــى للطفــل"
ســوف يســمر يف التطبيــق ،وهــو مــا يعــي إمــان منــح الطفــل اإلقامــة الدامئــة إذا ُوجــد أن ذلــك
حيقــق مصلحتــه الفضــى" ،خصوصــا بالنســبة ألولئــك األطفــال الذيــن يعانــون ،عــى ســبيل
املثــال ،مــن مشــالك حصيــة"*.
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* أضيفت هذه الفقرة يف تعديل منفصل تال التعديل األول (الذي صدر يف نومفرب وتضمن التشديدات) وذلك للتخفيف من حدته.

ثالث ًا:
التعديالت على قواعد "لم الشمل":
تأثــرت قواعــد مل المشــل بالترشيــع اجلديــد أيضــا ،فمبوجبــه ســيمتكن الالجــئ مــن مل مشلــه
بعائلتــه يف إحــدى حالتــن فقــط:
 )1إمــا أن يتقــدم بطلــب مل المشــل خــال األهشــر الثالثــة األوىل مــن منحــه صفــة الجــئ
(اإلقامة املؤقتة).
 )2أو أن يثبت أنه قادر عىل إعالة أرسته دون حاجة ّ
لتلق مساعدات من الدولة.
وهــذا ،يف لك األحــوال ،خــاص مبــن ُينــح إقامــة مؤقتــة ملــدة  3ســنوات ،أمــا أولئــك الذيــن ســوف
مينحــون إقامــة مؤقتــة ملــدة ســنة واحــدة فقــط ،ومه طالبــو اللجــوء الذيــن مل يمتكنــوا مــن
إثبــات تعرضهــم -أو إماكنيــة تعرضهــم -بشــل خشــي لالضطهــاد ،فلــن يكــون هلــم احلــق بــم
مشلهــم مــع أرسهتــم.13
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رابع ًا:
فترات االنتظار في ضوء التعديالت الجديد:
يف ظــل األعــداد اهلائلــة مــن طلبــات اللجــوء املقدمــة ،و بســبب أن لك طلــب جلــوء يــم النظــر
فيــه بشــل فــردي منفصــل ،نتــج عــن ذلــك ضغــط كبــر عــى دائــرة اهلجــرة الســويدية ،ممــا تســبب
يف متديــد فــرات االنتظــار قبيــل صــدور أي قــرار يف حــق طالــب اللجــوء .ويف إعــان
جديــد صــدر مؤخــرًا عــن دائــرة اهلجــرة الســويدية ،قالــت إهنــا وبســبب األعــداد اهلائلــة الــي
تقدمــت بطلــب جلــوء يف الســويد منــذ صيــف  ،2015فــإن تلــك الطلبــات الــي مت التقــدم هبــا خــال
خريــف عــام  2015عــى األرحج لــن يصــدر القــرار فهيــا إال عــام .142017
هــذه املــدة الطويلــة تعتــر اكرثيــة بالنســبة لطالــي اللجــوء ،خصوصــا يف ظــل التعديــات اجلديــدة
الــي قضــت بــأن مينــح طالبــو اللجــوء إقامــة مؤقتــة فقــط ،مــا يعــي مــن ناحيــة جتــدد الطلــب
بعــد مــدة مــن أجــل التجديــد واســمرار اســتزناف طالــب اللجــوء والدولــة نفهســا يف اجلوانــب
اإلجرائيــة واإلداريــة ،ومــن ناحيــة أخــرى تعــي انتظــارًا أطــول قبــل إماكنيــة التقــدم بطلــب مل
مشــل العائــات الذيــن ميكثــون يف مناطــق الــزاع أو خمميــات الــدول املجــاورة ،وكذلــك يعــي
مــدة انتظــار أطــول قبــل إماكنيــة احلصــول عــى ســكن ثابــت والتأقــم واالندمــاج يف البــاد.
جبانــب ذلــك ،أحدثــت األعــداد الكبــرة مــن طلبــات مل المشــل ضغطــا هائـ ً
ا عــى ســفارات الســويد
املوجــودة يف الــدول املجــاورة لســوريا .ويف بعــض الســفارات ،ميكــن للطلــب أن يســتغرق
عامــا اكمــ ً
ا قبــل أن يــم اســتدعاء صاحبــه لملقابلــة األوليــة مــع الســفارة ،ويه اخلطــوة الــي

ال بدهــا مهنــا لــي يــم إرســال طلــب اللجــوء للبــدء بدراســته يف دائــرة اهلجــرة الســويدية.15
وهــذه الفــرات الطويلــة مــن االنفصــال بــن أفــراد األرسة الواحــدة هلــا آثــار نفســية ســيئة،
خصوصــا عــى األطفــال ،حيــث أن بعــض أفــراد العائلــة جيــرون عــى االنتظــار لفــرات
طويلــة يف مناطــق الــزاع أو يف جماهبــة الظــروف املعيشــية الصعبــة يف املخميــات الــي
يعيشــون فهيــا.
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خامس ًا:
وقف إعادة طالبي اللجوء إلى هنغاريا:
تصــدر الســويد نســبة كبــرة مــن القــرارات االجيابيــة حبــق طلبــات اللجــوء الســورية ،حيــث مت
املصادقــة باإلجيــاب عــى  88%مــن طلبــات اللجــوء الســورية عــى مــدى األعــوام األربعــة األوىل
مــن األزمــة .16وتعــود أســباب رفــض النســبة املتبقيــة ( )12%غالبــا إىل أحــد أمريــن:
 .1استنادًا التفاقية دبلن (أنمظة االحتاد األورويب اخلاصة بالالجئني):
حيــث تقــي أنمظــة دبلــن بوضــع قاعــدة بيانــات مشــركة لبصــات الوافديــن
إىل أوروبــا ،حبيــث تكــون الدولــة الــي قــام فهيــا الخشــص بتقــدمي بصامتــه ً
أوال،
يه املســؤولة عــن دراســة طلبــه الّلجــوء ،ووهيلع فــإذا تقــدم طالــب اللجــوء بطلــب
جلــوء يف غــر تلــك الدولــة الــي أخــذت بصامتــه يف املــرة األوىل ،فــإن عــى الدولــة
األخــرى أن تقــوم بإعادتــه إىل تلــك الدولــة.17

وفميــا تلــزم الســويد هبــذه االتفاقيــة بشــل حــازم ،حيــث ُتظهــر اإلحصــاءات ،أن 89%
مــن قــرارات الرفــض لطلبــات جلــوء ســورية يف الســويد اكنــت نتيجــة لتطبيــق اتفاقيــة
دبلــن ،18إال أهنــا ومنــذ العــام  ،2011وانجسامًا مــع االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنســان،

توقفــت عــن تطبيــق هــذه الرتحيــات عــى طاليب اللجــوء الذيــن يثبت تقدميهــم لبصامهتم
يف اليونــان .ويف قــرار جديــد يف أواخــر عــام  ،2015قــررت احلكومــة الســويدية إيقــاف
اكفــة الرتحيــات لطالــي اللجــوء الذيــن يثبــت تقدميهــم لبصامهتــم يف هنغاريــا.19
 .2الرفض استنادًا إىل االشتباه مبامرسة اإلرهاب:

مــن بــن األســباب األخــرى لرفــض طلــب اللجــوء االشــتباه بــأن طالــب اللجــوء مــارس
جــرامئ حــرب أو قــام بنشــاطات إرهابيــة ضــد املواطنيــن الســوريني يف ســوريا .وخــال

األعــوام الثــاث األوىل مــن األحــداث يف ســوريا ،قامــت دائــرة اهلجــرة الســويدية
باالشــتباه ب  20طالــب جلــوء ســوري بارتــاب هكــذا جــرامئ ،وفقــط  10مهنــم
قوبــل طلهبــم بالرفــض.20

ويف حــال قوبــل طلــب الخشــص املتقــدم بطلــب اللجــوء بالرفــض ،ســواء ســندًا ألنمظــة دبلــن أم
بســبب االشــتباه مبامرســته لإلرهــاب ،حيــق لــه أن يســتأنف القــرار يف غضــون ثالثــة أســابيع مــن
يــوم صــدوره .ويف هــذه احلالــة ،يــم مجتيــد اختــاذ أي اجــراءات حبــق طالــب اللجــوء إىل أن
9

ُيبــت يف القضيــة ،وحيــق لــه إىل ذلــك احلــن االســمرار يف العيــش يف مســاكن دائــرة اهلجــرة
بصــورة طبيعيــة واحلصــول عــى نفــس حقــوق طالــب اللجــوء العــادي يف البــاد .ولكــن يف حــال
اشــتهبت الســلطات الســويدية بإماكنيــة هــرب الالجــئ أو عــدم اإلذعــان للحــم الــذي ســيصدر
فــإن هلــا احلــق يف احتجــازه يف أحــد مراكــز االحتجــاز اخلاصــة لذلــك.21
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التوصيات:
يدعو املرصد األورومتوسيط حلقوق اإلنسان السلطات السويدية إىل:
 .1إعادة النظر يف التعديالت اجلديدة مبا يضمن:
 منــح اإلقامــة الدامئــة لطالــب اللجــوء يف حــال انهتــاء مــدة اإلقامــة املؤقتــة األوىلواســمرار األســباب املوجبــة ملنحــه حــق اللجــوء.

 اســتثناء الالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا مــن قــرارت منــح اإلقامــة املؤقتــة ومنحهــماإلقامــة الدامئــة ابتــدا ًء ،باعتبــار أهنــم الجــون يف ســوريا أيضــا وانهتــاء أزمهتــا ال يضمــن
إماكنيــة عودهتــم إلهيــا وحصوهلــم عــى حقوقهــم كالجئــن فهيــا.
 اســتثناء األطفــال غــر املصحوبــن مــن قــرارات منــح اإلقامــة املؤقتــة ومنحهــم اإلقامــةالدامئــة ابتــدا ًء ،وذلــك متاشــيًا مــع مصاحلهــم الفضــى خصوصــا يف حالــة أولئــك الذيــن
فقــدوا ذوهيم.
 .2تقليــص فــرات االنتظــار لطلــب اللجــوء حــى احلصــول عــى قــرار منــح اإلقامــة ،واالكتفــاء
بعمــل مقابلــة واحــدة أوليــة يف حــال اســتطاع طالــب اللجــوء تقــدمي اكفــة الوثائــق الــي تــرح
قضيتــه وتثبــت خشصيتــه ،إىل جانــب توظيــف املزيــد مــن األخشــاص للعمــل يف دائــرة اهلجــرة
مــن أجــل ترسيــع النظــر يف القضايــا.
 .3إيقــاف الرتحيــل الــذي يــم وفــق اتفاقيــة "دبلــن" لــدول البلقــان وإيطاليــا ،مكــا هــو اجلــاري
بالنســبة لليونــان وبلغاريــا .حيــث أن هــذه الــدول ال تقــدم لالجئــن الســوريني حــق اإلقامــة عــى
أراضهيــا أو أي إعانــة مــن أجــل مضــان أدىن مســتويات احليــاة الكرميــة هلــم.
 .4تهسيــل معليــة مجــع مشــل الالجئــن الســوريني مــع عائالهتــم يف الســويد ،مــع األخــذ بعــن
االعتبــار مســتوى اخلطــر والظــروف املعيشــية املتدهــورة الــي ينتظــر فهيــا ذوومه ،وكذلــك
املعيقــات الــي تواجــه الالجئــن الســوريني يف الوصــول إىل الســفارات الســويدية مــن أجــل
املقابلــة.

 .5رفــع حصــة الســويد مــن الالجئــن الســوريني القادمــن عــن طريــق املفوضيــة العليــا لشــؤون
الالجئــن (الكوتــا) ،مــن أجــل منــح الفرصــة ألكــر عــدد لوصــول البــاد بطريقــة آمنــة.
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، أو ال يريد بسبب اخلوف،لك خشص ال ميلك جنسية ويوجد خارج بلد إقامته املعتادة السابق بنتيجة مثل تلك األحداث وال يستطيع
.))2( ) الفرع (أ) الفقرة1(  املادة، اخلاصة بالالجئني1951  (اتفاقية جنيف.أن يعود إىل ذلك البلد

 ولكن طالب اللجوء يكون يف بالده عرضة للتعذيب أو غريه من، امحلاية الفرعية؛ متنح للحاالت اليت ال تنطبق علهيا رشوط اللجوء.10
) وغالبًا ما تتعلق بوجود حالة نزاع مسلح يف بلده،االنهتااكت اخلطرية

11) http://www.migrationsverket.se/English/About-the-Migration-Agency/Facts-and-statistics-/Statistics.
html
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13)http://www.government.se/articles/2015/11/government-proposes-measures-to-create-respite-forswedishrefugee-reception)./
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