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1. የዚህ መመሪያ ዓላማ
ይህን መመሪያ እያነበቡ ከሆነ እርስዎ ጣሊያን ውስጥ ነዎት እና ለአለም አቀፍ ጥበቃ አመልክተዋል 
ወይም ለማመልከት እያሰቡ ነው።

እዚህ የአለም አቀፍ ጥበቃን እንዴት ማግኘት እንደሚችሉ አሰራር ፣ መመዘኛው በ ግምገማው ላይ 
በእርስዎ ማመልከቻ እና በእርሶ መብቶች እና ግዴታዎችን ያገኛሉ። 

በጥንቃቄ ያንብቡት ፣ ይያዙት እና አስፈላጊ በሚሆንበት ጊዜ ሁሉ ያመሳክሩበት። በሂደቱን 
በእያንዳንዱ ደረጃ ምን እየተከናወነ እንዳለ ለመረዳት ይረዳዎታል። 

አንዳንድ ክፍሎች ግልጽ ካልሆኑ ተቸማሪ መረጃ ወይም ማብራሪያ በቅበላ ማዕከላትዎ ወይም 
በአከባቢዎ ማህበራት ውስጥ ካሉ የህግ ሰራተኞች ይጠይቁ። ወደዚህ መመሪያ ይዘት ጠቃሚ 
ማመሳከሪያዎችን ያገኛሉ።



በጣልያን ውስጥ ለአመልካቾች ተግባራዊ አለማቀፍ ጥበቃ 
መመሪያ

5

6

5

4

3

ይህ ስዕላዊ መግለጫ ለአለም አቀፍ ጥበቃ እውቅና ለመስጠት የአሠራር ሂደቱን ሁሉንም ደረጃዎች 
ያጠቃልላል። ይህንን መመሪያ በማንበብዎ ሲቀጥሉ በእያንዳንዱ ላይ ተጨማሪ መረጃ ያገኛሉ። 

የአለም አቀፍ ጥበቃ ጥያቄን የመጠየቅ ፍላጎት መገለጫ። 

ለአለም አቀፍ ጥበቃ በተቻለዎት ፍጥነት በፖሊስ ጣቢያ ወይም ለጠረፍ ፖሊስ 
ለማመልከት ያለዎትን ፍላጎት መግለጽን ያካትታል 

መለያ

መረጃዎን (ስም ፣ የአያት ስም ፣ የትውልድ ቀን እና ቦታ፣ ዜግነት) 
ፎቶግራፍዎን እና የጣት አሻራዎችዎን ለመመዝገብ በፖሊስ የሚደረገው 
እንቅስቃሴ። 

ማመልከቻን መደባኛ ማድረግ

ለአለም አቀፍ ጥበቃ ማመልከቻዎ የተወሰኑ የምዝገባ ቅጾች መሙላትን 
ያካትታል። 

ቃለ መጠይቅ በግዛታዊ ኮሚሽን

ስለኖሩባቸው ልምዶች እና ወደ ትውልድ ሀገርዎ ስለመመለስ ስጋትዎ ላይ 
የተደረገ ቃለ-ምልልስ። 

ግምገማ እና ውሳኔ

በዚህ ደረጃ የግዛቱ ኮሚሽን ለአለም አቀፍ ጥበቃ ያቀረቡትን ማመልከቻ በሚመለከት 
ግምገማ እና ውሳኔ ይሰጣል። 

1

2

ይግባኝ

ይህ ደረጃ የግዛቱ ኮሚሽን ውሳኔ ላይ ይግባኝ ለመጠየቅ እድል ይሰጥዎታል 
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2. ለአለም አቀፍ ጥበቃ 
ማመልከት

የዓለም አቀፍ ጥበቃ ምንድነው?

የአለም አቀፍ ጥበቃ በጣሊያን ለ ስደተኞች እና የተጨማሪ ጥበቃ ተጠቃሚዎች ለሆኑት እውቅና 
የተሰጠው የ መሰረታዊ መብት ጥቅል ነው። 

ስደተኞች በዘራቸው ፣ በሃይማኖታቸው ፣ በዜግነታቸው ፣ በፖለቲካ አመለካከታቸው ወይም 
የአንድ የተወሰነ ማህበራዊ ቡድን አባል በመሆናቸው ምክንያት በሃገራቸው ጥበቃ ማግኘት ያልቻሉ 
በትውልድ አገራቸው ላይ ችግር ይደርስባቸዋል የሚል ስጋት ያላቸው ሰዎች ናቸው። ለተጨማሪ 
መረጃ ገጽ 26 ን ይመልከቱ። 

የተጨማሪ ጥበቃ ተጠቃሚዎች ምንም እንኳን ስደተኞች ባይሆኑም በአገራቸው ከባድ ስጋት ውስጥ 
ያሉ (ሞት የተፈረደባቸው ፣ ድብደባ ፣ ኢሰብአዊነት ወይም አዋራጅ አያያዝ ፣ በትጥቅ ግጭት 
ሳቢያ የሞት አደጋ) የተጋረጡ ሰዎች ናቸው። ለበለጠ መረጃ ገጽ 27 ን ይመልከቱ 

ዓለም አቀፍ ጥበቃ ከሁሉም በላይ ወደ ሃገራቸው ያለመመለስ መብት እና ጣሊያን ውስጥ 
የመቆየትን ዋስትና ይሰጣል።

ለአለም አቀፍ ጥበቃ ማመልከት እችላለሁ?

የአውሮፓ ህብረት ዜጋ ካልሆኑ እና ስደትን በመፍራት ወይም ከባድ ጉዳትን 
በመፍራት ወደ ትውልድ ሀገርዎ መመለስ የማይችሉ ከሆነ፤ 

ምንም ዓይነት ዜግነት ከሌልዎ እና ወደ ሚኖሩበት ሀገር ቢመለሱ ስደትን ወይም 
ከባድ ጉዳትን የሚፈሩ ከሆነ። 
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7

የእርሶ ጉዳይ ከላይ ከተዘረዘሩት ውስጥ ከሁለቱም የተለዩ 
ናቸው ብለው የሚያምኑ ከሆነ ግን አሁንም በሌሎች ምክንያቶች 
በጣሊያን መቆየት ከፈለጉ ፣ ከህግ ባለሙያው የተለያዩ የመኖሪያ 
ፈቃዶችን በተመለከተ መረጃ ይጠይቁ። ገጽ 37ን ይመልከቱ  
 
 

ለአለም አቀፍ ጥበቃ ማመልከቻዬን መቼ 
እና የት ማስገባት እችላለሁ?
ማመልከቻዎን በተቻለ ፍጥነት ያስገቡ። 

ወደ ጣልያን እንደደረሱ በ የድንበር ፖሊስ ጣቢያ ውስጥ ወይም እርስዎ ጣሊያን ውስጥ ካሉ 
በአቅራቢያ ፖሊስ ጣቢያ የፖሊስ ስደት ቢሮ ለአለም አቀፍ ጥበቃ የማመልከት ፈቃደኝነቶን ማሳየት 
ይችላሉ። 

ምንም እንኳን በእስር ቤት ውስጥ ቢሆኑም ወይም ወደሃገር መመለሻ የእስር ማእከል(DCR) 
ውስጥ ቢቆዩም አሁንም ለአለም አቀፍ ጥበቃ ማመልከት ይችላሉ። 

ማመልከቻዎች ግለሰባዊ ናቸው፡ እያንዳንዱ አዋቂ ሰው በግሉ የራሱን ማመልከቻ 
ማስገባት አለበት። ጣሊያን ውስጥ ትናንሽ ልጆች ካሉዎት እባክዎን ለባለሥልጣናት 
ያሳውቁ ፣ በዚህ መንገድ ማመልከቻዎ ለእነሱም ተቀባይነት ይኖረዋል። 
ዕድሜዎ ከ 18 ዓመት በታች ከሆነ እና እዚህ ጣሊያን ውስጥ ብቻዎን ከሆኑ ከሚኖሩበት ማእከል 
ከአንድ ተቆጣጣሪ ድጋፍ ጋር ለአለም አቀፍ ጥበቃ ማመልከት ይችላሉ። 

ክፍያዎች አሉ? 

 
የአለም አቀፍ ጥበቃ ማመልከቻ አሰራር ከክፍያ ነፃ ነው። 

የጣሊያን ባለስልጣናት የጥበቃ ማመልከቻዎን ለማስገባትም ሆነ 
ለመገምገም ገንዘብ አይጠይቁም። አንድ ሰው ገንዘብ እንደሚያስፈልግ 
ቢነግርዎት ወይም እንዲያምኑ ቢያረግዎ ለባለስልጣኖች ያሳውቁ።

ቁጥር
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ለአለም አቀፍ ጥበቃ ያቀረብኩትን ማመልከቻ 
የሚመረምር የትኛው ሀገር ነው?
ለአለም አቀፍ ጥበቃ ያቀረብዎትን ማመልከቻ የሚመረምረው ሀገር በዱብሊን ደንብ ተቋቁሟል።

የ ደብሊን ደንብ ማመልከቻዎን ለመመርመር ብቃት ያላቸውን የአውሮፓ አገራት የሚወስኑ 
ተከታታይ ደንቦችን የያዘ የአውሮፓ ህብረት የህግ ተግባር ነው። በእርግጥ ማመልከቻዎን ያስገቡበት 
የአውሮፓ ሀገር ራሱ ማመልከቻዎን እንደሚመረምር ዋስትና አይሆንም።

ለአለም አቀፍ ጥበቃ ያቀረብዎትን ማመልከቻ ከመመርመሩ በፊት እርስዎ ያሉበት የአውሮፓ ሀገር 
በማመልከቻዎ ላይ የመወሰን ችሎታ እንዳለው ወይም ወደ ሌላ የአውሮፓ ሀገር መዛወር እንዳለበት 
ያረጋግጣል ፣ ያም ሃገር ማመልከቻዎን መመርመር ይችላል። የትኛውን የአውሮፓ አገራት በዳብሊን 
ሕግ እንደሚተገበሩ ለማወቅ ገጽ 11 ላይ ያለውን ካርታ ይመልከቱ

የደብሊን ደንብ አንድ ሀገር ለአለም አቀፍ ጥበቃ ማመልከቻ ለመመርመር ብቁ ለመሆን 
የሚያስችሏቸውን ተያዥ ምክንያቶች ይደነግጋል፡ ህጉ በሚተገበር ሀገር ውስጥ የቤተሰብዎ አባል 
ካለ፣ ደንቡን ከሚተገበሩት አገራት በአንዱ የተሰጠ ቪዛ ወይም የመኖሪያ ፈቃድ ካገኙ ወይም 
አግኝተው ከሆነ፣ እርስዎ ከእነዚህ አገሮች ውስጥ በአንዱ በሕጋዊ ወይም በሕገ-ወጥ መንገድ ከገቡ። 
ብዙ ጊዜ ይህ የመጨረሻው ሕግ ይተገበራል። ለአለም አቀፍ ጥበቃ ያቀረብዎትን ጥያቄ ለመገምገም 
ብቃት ያለው አገር እርስዎ ያስገቡት የመጀመሪያዋ የአውሮፓ አገር ነው (ለምሳሌ ጣልያን የገቡበት 
የመጀመሪያ የአውሮፓ ሀገር ከሆነ ፣ ጣሊያን ለአለም አቀፍ ጥበቃ ማመልከቻዎን ይገመግማል) ።

በዳብሊን ሕግን የሚከተል ሀገር ውስጥ ዘመዶች ካሉዎት እና ከእነሱ ጋር ለመቀላቀል የሚፈልጉከሆነ፣ 
እርስዎ በሚኖሩበት የመጠለያ ማዕከል ቅበላ ሠራተኞች ወይም ከህግ ባለሙያ ጋር ወይም በቀጥታ 
ለፖሊስን ያነጋግሩ። 

ከፖሊስ ሰራተኞች በራስዎ ቋንቋ ወይም በሚረዱት ቋንቋ ምስጢራዊ ቃለ-መጠይቅ ይደረግልዎታል 
፣ በዚህ ጊዜ ማንኛውንም አይነት ጠቃሚ መረጃ በተለይም ሌሎች አውሮፓ ሀገራት ዘመዶችዎ 
ስለመገኘቱ እና ማንኛውንም ሰነድ ማቅረብ አስፈላጊ ነው። የዚህ ቃለ-መጠይቅ ዓላማ ለአለም 
አቀፍ ጥበቃ ፍላጎቶችዎ ላይ ውሳኔ ለመስጠት አይደለም ፣ ይህንን ግምገማ ለማካሄድ ተገቢ 
የሆነውን ሀገር ለመወሰን ነው። ማመልከቻዎ ዳብሊን ክፍል ተብሎ በሚጠራው የአገር ውስጥ 
ጉዳይ ሚኒስቴር ቢሮ ይመረመራል።
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ከዘመዶችዎ ጋር በሚኖሩበት ሀገር ውስጥ በሕጋዊነት መቀላቀል ይችላሉ እና በሚከተለው ሁኔታ 
ውስጥ ሂዱትን መቀጠል ይችላሉ፡

ዕድሜዎ ከሆነ በህጋዊ መንገድ ማግኘት የሚችሉት ትንሽ ልጅዎን ወይም ባልዎትን 
ወይም ሚስትዎን (በአንዳንድ ሁኔታዎች አጋርዎም ቢሆን) ስደተኞች ፣ በክልላቸው 
ውስጥ ያሉ የተጨማሪ ጥበቃ ተጠቃሚዎችወይም የጥገኝነት ፈላጊዎች ከሆኑ   

 
እርግዝና ፣ የቅርብ ጊዜ የወሊድ ፣ ከባድ ህመም እና ከባድ የአካል ጉዳት 
ወይም እድሜ መግፋት ጉዳዮች ወቅት የእነሱ እርዳታ ላይ የሚደገፉ ከሆነ 
ወይም ከመካከላቸው አንዱ በእርስዎ ድጋፍ ላይ የሚመረኮዝ ከሆነ ልጆችዎን 
፣ ወንድሞቾዎን ወይም እህቶችዎን ወይም ከወላጆ ጋር መቀላቀል ይችላሉ  

 
ጣልያን ከመግባትዎ በፊት ማመልከቻዎን ለሌላ የአውሮፓ ሀገር ባለስልጣናት 
ካስገቡ የደብሊን ደንብ ማመልከቻዎን ያስገቡት ሀገር ጉዳይዎን እንደሚመረምር 
ይደነግጋል። ማመልከቻዎ ውድቅ ከተደረገ ውሳኔው ሚዛናዊ መሆን አለመሆኑን 
ለማረጋገጥ ወደ ሀገሩ የውሳኔ ባለስልጣናት ይግባኝ ማለት ይችላሉ። 

 
ወደሌላ የአውሮፓ አገር ከመሄድዎ በፊት ማመልከቻዎን ጣሊያን ውስጥ ካገቡ ብዙ 
ግዜ የደብሊን ሕግ ጣሊያን ለአለም አቀፍ ጥበቃ ማመልከቻዎን ለመመርመር ብቁ 
ሀገር ነው ብሉ ይደነግጋል። እዚህ ጣሊያን ውስጥ ያስገቡትን ማመልከቻ መሰረዝ 
ገምጋሚውን ሀገር አይለውጥም። 

 
ማመልከቻዎን ለመመርመር ወደ ሌላ ብቃት ወዳለው ሀገር ለመዛወር በአውሮፓዊያኑ መንግስት 
ውሳኔ ካልተስማሙ ወደ ዳኛው ይግባኝ የማለት መብት እንዳሎት ያስታውሱ። ይህንን ለማድረግ በቂ 
ኢኮኖሚያዊ አቅም ከሌለዎት፣ ነፃ የሕግ ድጋፍ የማግኘት መብት አለዎት። 
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እርስዎ አብረውት የሚኖር ሰው 
የሌሎትታዳጊ ከሆኑ

እርስዎ አብረውት የሚኖር ሰው የሌሎት ታዳጊ ከሆኑ እና በሌላ የአውሮፓ ሀገር ውስጥ ዘመዶች 
ካሉዎት ፣ ለብቻዎ ለመሄድ ተነሳሽነት አይውሰዱ እና እርስዎ የሚኖሩበትን ማእከል አይልቀቁ 
። ከዘመዶችዎ ጋር ለመቀላቀል እንደሚፈልጉ ለማዕከላዊ ሰራተኞች ወይም ለሞግዚትዎ ወይም 
ለፖሊስ ያሳውቁ። 

እናትዎን ፣ አባትዎን ወይም ለእርሶ ሃላፊነትን በህጋዊ መንገድ የሚወስድ ወይም 
እርስዎን ሊንከባከቡዎት የሚችሉ ወንድምዎ እህትዎ ፣ አጎቶች ወይም አክስቶች ወይም 
አያቶች ለመቀላቀል ሰነዶችን ይዘው እና ደህንነቱ በተጠበቀ መልኩ መጓዝ ይችላሉ። 
ለመቀላቀል የፈለጉት ዘመድ በሚኖሩበት ሀገር ውስጥ በሕጋዊነት የሚኖሩ መሆን አለበት። 

በተጨማሪም ፣ አብረውት የሚኖር ሰው የሌሎት ታዳጊ ከሆኑ ማመልከቻዎ በአሁኑ ጊዜ 
በሚኖሩበት ሀገር መመርመር ይችላል። 

እባክዎን ያስታውሱ፡

• ማመልከቻዎን ለመገምገም ብቃት ያለው ሀገር ጣሊያን ከሆነ ግን ጉዞዎን የሚቀጥሉ 
እና በሌላ የአውሮፓ ሀገር ውስጥ ለአለም አቀፍ ጥበቃ የሚያመለክቱ ከሆነ ወደ 
ጣሊያን ሊዛወሩ ይችላሉ።

• ወደ ጣሊያን ከመግባትዎ በፊት የደብሊን ሕግን የሚተገበር ሃገር ገብተው ከሆነ 
ወደዚያ ሀገር ሊዛወሩ ይችላሉ። 

ለተጨማሪ መረጃ ፣ በሚኖሩበት ማእከል የሕግ ባለሙያ ወይም የጥገኝነት ጠያቂዎችን ጥበቃ 
የሚያደርግ ማህበርን ወይም ጠበቃዎን ይጠይቁ።
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የደብሊን ሕግን የሚተገበሩት አገራት የትኞቹ 
ናቸው?
28 የአውሮፓ ህብረት አባል አገራት (ማለትም ኦስትሪያ ፣ ቤልጂየም ፣ ቡልጋሪያ ፣ 
ቆጵሮስ ፣ ክሮኤሺያ ፣ ዴንማርክ ፣ ኢስቶኒያ ፣ ፊንላንድ ፣ ፈረንሳይ ፣ ጀርመን ፣ ግሪክ ፣ 
አየርላንድ ፣ ጣሊያን ፣ ላቲቪያ ፣ ሊቱዌኒያ ፣ ሉክሰምበርግ ፣ ማልታ ፣ ኔዘርላንድስ ፣ ፖላንድ 
፣ ፖርቱጋሎች ፣ ዩናይትድ ኪንግደም ፣ ቼክ ሪፐብሊክ ፣ ሮማኒያ ፣ ስሎቫኪያ ፣ ስሎኔንያ ፣ 
ስፔን ፣ ስዊድን ፣ ሃንጋሪ) እና ስዊዘርላንድ ፣ ኖርዌይ ፣ አይስላንድ እና ሊቼተንስተይን ናቸው። 
 

ፊንላንድስዊድን

ኖርዌይ

የእንግሊዝ 

መንግስታት

አየርላንድ

ጀርመን

ፈረንሳይ

ስፔን

ጣሊያን

ማልታ

የአውሮፓ ህብረት ሀገራት ሌሎች ሀገራት

ፖላንድ

ሮማኒያ

ቡልጋሪያ

ቆጵሮስ

ሊቱዋንያ

ላቲቪያ

ኢስቶንያ

ቤልጂየም

ሉክሰምበርግ

ኔዘርላንድስ

ዴንማርክ

ስዊዘርላንድ

አውስትራያ

የቼዝ ሪፐብሊክ
ስሎቫኪያ

ሃንጋሪ

ስሎቫኒያ

ክሮሺያ

ሰርቢያ

ግሪክ

ማክዶኒያ

ሞንቴኔግሮ

አልቤኒያ

ቦስኒያ

ፖ
ርቹ

ጋል

አይስላንድ

ሌችተንስታይን

የደብሊንን መመሪያ የሚተገብሩ 

የአውሮፓ ህብረት አባል ያልሆኑ ሀገራት
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ለአለም አቀፍ ጥበቃ ማመልከቻ ለማስገባት 
የአሰራር ሂደት ምንድነው?
1) መታወቂያ- ለጥገኝነት ለማመልከት ያለዎትን ፍላጎት ከገለጹ በኋላ ፖሊስ ያሳውቀዎታል፡ የግል 
መረጃዎን (ስም ፣የአያት ስም ፣ ቀን ፣ የትውልድ ቦታ ፣ ዜግነት) ይመዝግቡልዎታል እና የእርሶን 
ጥቂት ፎቶዎችዎን ያነሳሉ። ዕድሜዎ 14 ዓመት ወይም ከዚያ በታች ከሆነ ፣ ባለሥልጣኖቹ የ 
ጣቶችዎን ፎቶ ያነሳሉ ወይም የጣት ፎቶ ይወስዳሉ (“ ጣት ህትመቶች ”) ይህም ዩሮዳክ ተብሎ 
የሚጠራው የአውሮፓ የውሂብ ይላካል።    
እነዚህ ሂደቶች እንዲከናወኑ ለአንድ በተወሰነ ተቋም ውስጥ ሊቆዩ ይችላሉ ። በዚህ ጊዜ ማብቂያ 
ላይ ማንነትዎን እና ዜግነትዎን ማረጋገጥ ካልተቻለ ወደ ወደ ትውልድ ሃገር መላኪያ የስደት ማእከል 
ሊዛወሩ ይችላሉ በዛም በዛ ከተባለ ለ 6 ወሮች ይቆያሉ። 

2) ማመልከቻን መደባኛ ማድረግ: ሞዴል C3 የሚባል የኛን ቅፅ መሙላትን ያካትታል ። ፖሊስ 
ስለ ማንነትዎ እና ስለግል ሁኔታዎ ጥቂት ጥያቄዎችን (ለምሳሌ ፣ ስም ፣ የአያት ስም ፣ የትውልድ 
ቀን እና ቦታ ፣ ዜግነት ፣ የአሁኗ መኖሪያ ፣ የመገኛ ዝርዝሮች ፣ ትምህርት ፣ ስራ ፣ ሃይማኖት ፣ 
የመኖሪያ ቦታ ፣ የሚያውቁትን ቋንቋዎች)፣ ስለ ቡተሰቦ፣ ስላጋጠሙዎት ጉዞ ይጠይቆታል። እነሱ 
ለምን ሀገርዎን ትተው እንደሄዱ እና ለምን ወደዚያ መመለስ እንደማይችሉ በአጭሩ እንዲያብራሩ 
ይጠይቁዎታል። ከፈለጉ ታሪክዎን የሚያብራሩበት የጽሑፍ ሰነድ (በጣሊያንኛ ወይም በሌላ ቋንቋ) 
ማስገባት ይችላሉ። ጣልያንኛ የማይናገሩ ከሆነ በ አስተርጓሚ እርዳታ የማግኘት መብትዎ የተጠበቀ 
ነው። 

ፓስፖርት ካለዎት ለፖሊስ መስጠት አለብዎት ። ጣሊያን እንደደረሱ የያዙትን ሁሉንም ሰነዶችና 
እንዲሁም ከትውልድ ሀገርዎ በተከታታይ የተገኙትን ቢያስገቡ ጠቃሚ ሊሆን ይችላል (ለምሳሌ- 
የጉዞ ፈቃዶች ፣ የጋብቻ የምስክር ወረቀቶች ፣ የሕክምና የምስክር ወረቀቶች ፣ ፎቶግራፎች ፣ የጋዜጣ 
መጣጥፎች) በዚህ መንገድ ምን እንደተፈጠረ ለመረዳት እና ስለሁኔታዎ የበለጠ ለማወቅ ቀላል 
ይሆናል።

በተለይ ይህ ከሆነ፡ 

•  እርስዎ ዕድሜዎ ከ< 18 ዓመት በታች ከሆነ ፤ 

•  እርስዎ ከባድ በሽታ ካለቦት ፤ 

•  እርስዎ ትንሽ ልጆች ያለዎት ወላጅ ከሆኑ ፤ 

•  እርስዎ እርጉዝ ከሆኑ ፤ 

•  እርስዎ አካል ጉዳተኛ ከሆኑ፤ 

•  ሥነ-ልቦናዊ ድጋፍ እርስዎ የሚያስፈለጎት ፣ እርስዎ ከከፋ ጥቃት የተረፉ ከሆኑ ፣ አካላዊ  
ስነ ልቦናዊ በወሲባዊ ጥቀት ወይም በወሲባዊ ዝንባሌዎ ወይም በ ፆታ ማንነትዎ ምክንያት 



በጣልያን ውስጥ ለአመልካቾች ተግባራዊ አለማቀፍ ጥበቃ 
መመሪያ
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እርሶ ሕገወጥ የሰዎች ማዘዋወር ወንጀል ተጎጂ እርስዎ የ የሴት ልጅ ግርዛት ተጎጂ ፤ ከሆኑ

• ሌላ ማንኛውም የተለየ ፍላጎት አለዎት።

ለፖሊስ ፣ በሚቆዩበት እንግዳ መቀበያ ማእከል ውስጥ ላሉት ሠራተኞች የጥገኝነት ጠያቂዎችን 
የሚከላከል ማህበር ወይም ጠበቃዎን ፡ከመናገር ወደኋላ አይበሉ።

በእነዚህ ሁኔታዎች ውስጥ የሚከተሉትን መብቶችዎ ሊያገኙ ይችላሉ፡ 

1. በ ልዩ ተቋም ላይ ይቆዩ (ለምሳሌ-ለአካለ መጠን ያልደረሱ ማዕከላት ወይም 
ለወሲባዊ ብዝበዛ አደጋ የተጋለጡ ሰዎች ጥበቃ የሚደረግላቸው መዋቅሮች)፤ 

2. በ የባለሙያ ድጋፍ ሰራተኞች (ዶክተር ፣ የሥነ ልቦና ባለሙያ ፣ ማህበራዊ 
ሰራተኛ…) ክትትል እና እገዛ ያግኙ ፣ 

3. የማመልከቻዎን የቅድሚያ ምርመራ ያግኙ። 

የ C3 አምሳያው በእርስዎ ፣ በፖሊስ ሰራተኛ እና በሚረዳዎት አስተርጓሚ ይፈርማል ፣ እና ከ 
18 ዓመት በታች ከሆኑ በአሳዳጊዎ (የዚህ ቃል ፍቺ በ ገጽ 16 ላይ ያንብቡ) ወይም በሚኖሩበት 
ማእከል በአለቃ ይፈረማል። የሞዴሉን የተፈረመ ቅጂ እና የተረከቡ ሰነዶች ይቀበላሉ። 

ማስጠንቀቂያ 
የእርሶ የመገኛ ዝርዝሮች ቢቀየሩ (እርስዎ በሚኖሩበት ቦታ ወይም የስልክ ቁጥርዎ) 
ማመልከቻዎን በተመለከተ ማስታወቂያዎችን ለመቀበል፣ ማለትም ከግዛቱ ክልል ኮሚሽን 
ጋር የሚያደርጉትን ቃለመጠይቅ ጊዜ እና ቀን የመሳሰሉትን በተመለከተ ለፖሊስ እና ለግዛቱ 
ኮሚሽን ማሳወቅ አለብዎት። ለዚህም እባክዎን ገፅ 29 ላይ “ውሳኔውን እንዴት አውቃለሁ” 
የሚለውን አንቀፅ ያንብቡ ።
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የግለሰብ መረጃ ጥበቃ

በአለም አቀፍ ጥበቃ ማመልከቻ ሂደት ወቅት እና እንዲሁም ከዱብሊን ደንብ ጋር 
በተያያዙ ግምገማዎች ወቅት፣ እርስዎን የሚመለከቱ አስፈላጊ መረጃዎች (የግል መረጃዎ 
እና ዝርዝሮችዎ ፣የጣት አሻራዎች ፣ ሰነዶች ፣ ወዘተ.) ለዚህ ሂደት ማስፈጸሚያ እና 
የጥበቃ ፍላጎቶን ለመረዳት አስፈላጊ መረጃዎች ይሰበሰባሉ፣ ነገር ግን በአገሪቱ ውስጥ 
የገቡበትን እና መገኛዎን ለመመዝገብ ለአውሮፓ ሀገራት ባለስልጣናትም ጠቃሚ ናቸው። 

እነዚህ መረጃዎች በሕግ   ለተገለጹ ዓላማዎች ብቻ ሊያገለግሉ የሚችሉ እና እራስዎ እና 
በሂደቱ ውስጥ የተካተቱ ባለስልጣናት ሰራተኞች ብቻ ሊደርሱበት በሚችሉ በተወሰኑ 
የአይቲ ኮምፒዩተር የመረጃ ቋቶች ውስጥ በተከለለደህንነቱ በተጠበቀ ሁኔታ የተቀመጠ 
ነው። 

እነዚህ የመረጃ ቋቶች የሚከተሉትን ያካትታሉ:

•  Vesta.net: በጣሊያን ውስጥ ለአለም አቀፍ ጥበቃ ማመልከቻዎች 
ሁሉንም መረጃ ይይዛል ፤ 

•  Dublinet: የጥገኝነት ማመልከቻዎችን ሀገር ለማጣራት ግምገማው አያያዝ 
ላይ መረጃ ይሰጣል ፤ 

•  Eurodac: የጥገኝነት ፈላጊዎችን የጣት አሻራ ህትመቶች የሚያከማች እና 

የምስጢራዊነት መርህ
ለአለም አቀፍ ጥበቃ በማመልከቻዎ ላይ ያለው መረጃ ሚስጥራዊ ነው ። ፖሊሱን ጨምሮ 
ሂደቱን የሚያካሂዱት ሰዎች ሁሉ በ በሚስጥር ግዴታ ተይዘዋል ። በእውነቱ ሕጉ የጣሊያን 
ባለሥልጣኖች የእርስዎን የጥበቃ ማመልከቻ ወይም እርስዎንም ሆነ ቤተሰብዎን አደጋ 
ላይ ሊጥሉ የሚችሉትን ማንኛውንም መረጃዎች ለውጭ ሰዎች የአገርዎን ባለስልጣናት 
ጨምሮ ያለእርስዎ ፈቃድ እንደማይጋሩ ህጉ ይደነግጋል ።



በጣልያን ውስጥ ለአመልካቾች ተግባራዊ አለማቀፍ ጥበቃ 
መመሪያ
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የሚያወዳድር የኤሌክትሮኒክ ስርዓት አንድ ሰው ወደ አባል አገሩ በድንበር ማቋረጫ ቦታ 
ገብቷል እና / ወይም የጥገኝነት ማመልከቻ አስገብቷል። 

በጠቅላላው የአሠራር ሂደት ውስጥ የሚከተሉት መብቶች አልዎት፡ 

1. ስለዱብሊን አሠራር ብቃት ባላቸው ባለስልጣኖች እና ስለ መረጃዎ ጥበቃ እና 
ከለላ ባለሥልጣኖች እንዲያውቁ ይደረጋል። 

2. እርስዎን በተመለከተ መረጃዎችን ያግኙ፤ 

3. ከላይ ስለተጠቀሱትን መረጃዎች ማሻሻያዎችን እና ስረዛዎችን በተመለከተ 
መረጃ ይቀበሉ፣ 

4. የተሳሳተ ከሆነ (ዩሮዲክ መረጃን ጨምሮ) የመረጃወዎን ማሻሻያ ይጠይቁ 
(ወይም የዩዳዳክ ውሂብን ጨምሮ) በስራ ላይ ካሉ ተጓዳኝ ህጎች እና መመሪያዎች 
በመተላለፍ ከተደረገ ስረዛውን ይጠይቁ።  
 

እኔ ብቻዬን የምኖር ልጅ ነኝ ፣ ምን ማድረግ 
አለብኝ?
ዕድሜዎ ከ 18 ዓመት በታች ከሆነ እና ከእርስዎ ጋር ምንም ማጣቀሻ ዘመድ ከሌለዎት 
፣ ጣሊያን ውስጥ ብቸኛ ለሆኑ ለአቅመ አዳም ያልደረሱ ሕፃናት የተሰጡ ልዩ ዋስትናዎችን 
እንዲያገኙ ወዲያውኑ ለፖሊስ እና ለመጠለያ ማዕከል ሠራተኞች ያሳውቁ። እነዚህ ዋስትናዎች 
ማለት፡

• ለአካለ መጠን ያልደረሱ ህፃናት ልዩ ማዕከል ውስጥ እንዲቆዩ ይደረጋል።

• ፍላጎትዎን ለመጠበቅ ዳኛው ጣልያን ውስጥ የሚመራዎት እና የሚደግፍ ሀላፊነት 
የሚሰማው እና ብቁ የሆነ አዋቂ ይሾማል (“ ሞግዚት ”) ። ይህ ሰው ለአለም አቀፍ 
ጥበቃ እውቅና በሚሰጥበት ሂደት ውስጥም ይረዳዎታል።

• ማንኛውም ዘመድዎ በሌላ የአውሮፓ ህብረት ሀገር ውስጥ የሚኖር ከሆነ እነሱን 
ለመቀላቀል መጠየቅ ይችላሉ። 

• ለአለም አቀፍ ጥበቃ ማመልከቻዎ ቅድሚያ ይሰጣል።

መታወቂያ ወይም ሌሎች የዕድሜ ማረጋገጫዎች የምስክር ወረቀቶች ካሉዎት ወዲያውኑ 
ያሳዩዋቸው። ስለ እድሜዎ ከባድ ጥርጣሬ ሲያጋጥም የጣሊያን ባለስልጣናት ከዶክተር ወይም 
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ከሌላ ልዩ ባለሙያ ጋር ቃለ-መጠይቅ ሊያደርጉልዎት ይችላሉ። እድሜዎን ለማረጋገጥ 
የህክምና ምርመራዎች በኋላ ይህ ሊከተል ይችላል። ቋንቋዎን እና ሁኔታዎን በሚረዳ ከባህላዊ 
ሹም እገዛ ጋር ልዩ ምርመራዎች በልዩ ባለሙያዎች ይከናወናሉ።



በጣልያን ውስጥ ለአመልካቾች ተግባራዊ አለማቀፍ ጥበቃ 
መመሪያ
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3. የጥገኝነት ጠያቂዎች 
መብቶችና ግዴታዎች
ለአለም አቀፍ ጥበቃ የማመልከት ፍላጎት በማሳየት እርስዎ “ ጥገኝነት ፈላጊ ”ይሆናሉ። ጥገኝነት 
ፈላጊዎች ልዩ መብቶችና ግዴታዎች አሏቸው።

ምን ግዴታዎች አሉብኝ?

ትብብር፡ በማንኛውም ጊዜ ከሁሉም ለአለም አቀፍ ጥበቃ እውቅና የመስጠት መብት ከተሰጣቸው 
የአሠራር ሂደት ባለሥልጣኖች ማመልከቻዎን ለማስገባት እና ለመገምገም የሚረዳቸውን ሁሉንም 
ሰነድ እና መረጃ በመስጠት መተባበር ይጠበቅብዎታል።

ማንኛውም የአድረሻ ለውጥ ያሳውቁ፡ በማንኛውም ጊዜ መገናኘት እንዲችሉ የመኖሪያ ቦታ ወይም 
መጠለያ አካባቢን ከቀየሩ ለፖሊስ ባለሥልጣኖች ማሳወቅ የእርስዎ ኃላፊነት ነው። ይህን ማድረግ 
ካልቻሉ ወይም ትክክል ያልሆነ አድራሻ ከሰጡ ስለ አለም አቀፍ ጥበቃ ማመልከቻዎ መረጃ መቀበል 
አይችሉም (ለተጨማሪ መረጃ በአንቀጽ 29 ላይ “ውሳኔው እንዴት ይነገረኛል? የሚለውን 
ይመልከቱ)።

በቃለ ምልልሱ ላይ ይገኙ፡ ለቃለ መጠይቁ በተገለፀው ቀን እና ሰዓት በግዛታዊ ኮሚሽን መገኘቶ 
የእርስዎ ግዴታ ነው። ሆኖም በቃለ መጠይቅ እራስዎን ከማቅረብ የሚያግዱ ከባድ ምክንያቶች 
ቃለ-መጠይቁን ለሌላ ጊዜ ማስተላለፍ ይችላሉ። በመቀበያው ማዕከል ውስጥ የሚቆዩ ከሆነ በተቻለ 
ፍጥነት ለየአከባቢው ኮሚሽን ያሳውቁ ፤ ሰራተኞቹም ይህን ለማረግ ይረዳዎታል ።

በጣሊያን ግዛቶች ውስጥ ይቆዩ፡ በሂደቱ አጠቃላይ ጊዜ ውስጥ ጣልያንን መልቀቅ የለቦትም ። በሌላ 
የአውሮፓ ሀገር ለአለም አቀፍ ጥበቃ ካመለከቱ ወደ ጣሊያን ሊመለሱ ይችላሉ። 

ለጣሊያን ሕግ ተገዢ ይሁኑ፡ በማንኛውም ጊዜ የጣሊያን ህጎችን የማክበር ግዴታ አለብዎት። ህጋዊ 
ወይም ሕገ-ወጥ ከሆነው ነገር ጥርጣሬ ካለብዎ ፣ የሕግ ድጋፍን ለመጠየቅ አያመንቱ።
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እባክዎን ያስታውሱ፡ 

• ከባድ ወንጀል ተጠርጥረው ከሆነ (ለምሳሌ በሁከት ወይም የመንግሥት 
ባለሥልጣንን ማስፈራራት ፣ ከባድ የግል ጉዳት ፣ ዘረፋ ወይም የታጠቁ ዘረፋዎች 
፣ ስርቆት ፣ ዝርፊያ ፣ የአደንዛዥ ዕፅ ሽያጭ ፣ የወሲብ ጥቃት ፣ ሕገወጥ የሰዎች 
ማዘዋወር)፤ 

ወይም 

• ለከባድ ወንጀል የወንጀል ችሎት ካለቦ 1 እና ለተፈናቃይ እስር ማእከሎች የሚቆዩ 
ከሆነ ፣

በሁለቱም ሁኔታዎች በሕግ   የተቋቋመው አሰራር ወዲያውኑ በ ግዛታዊ ኮሚሽኑ ለግል 
ቃለመጠይቅ እንዲጠሩ በህጉ የተደነገገው አሰራር ይጠይቃል።. በእንደዚህ ዓይነት 
ሁኔታዎች ውስጥ እርስዎ ለአለም አቀፍ ጥበቃ ያቀረቡት ማመልከቻ ተቀባይነት ካላገኘ 
ምንም እንኳን በዚህ ውሳኔ ላይ ይግባኝ ቢያስገቡም ጣልያን መውጣት እንዳለብዎት 
ሕጉ ይደነግጋል። 

ጥገኝነት ፈላጊ እንደመሆኔ መጠን መብቴ 
ምንድን ነው?

መረጃውን ይወቁ፡ ለአለም አቀፍ ጥበቃ ማመልከቻዎን የሚቀበለው የፖሊስ ቢሮ መብቶችዎን እና 
ግዴታዎችዎን እና እንዲሁም በሁሉም የአሰራር ሂደቶች ያሳውቅዎታል። የጥገኝነት ጠያቂዎችን 
እና ስደተኞች ጥበቃን በተመለከተ በመጠለያ ማዕከሉ ውስጥ ካሉ የሕግ ባለሙያ ወይም ከአከባቢ 
ማህበሮች የበለጠ መረጃ ይጠይቁ። በዚህ የአሠራር ሂደት ውስጥ ሁል ጊዜ የተባበሩት መንግስታት 
የስደተኞች ጉዳይ ኤጄንሲን፣ UNHCR ማነጋገር ይችላሉ ።

በዚህ መመሪያ መጨረሻ ላይ ጥቂት ጠቃሚ መገኛች ቀርበዋል። 

 በጣሊያን ውስጥ ይቆዩ: በጥቅሉ እንደ ጥገኝነት ፈላጊነቶ ማመልከቻዎ ውሳኔ እስከሚሰጥ ድረስ 
በሕጋዊ መንገድ በጣሊያን ውስጥ መኖር ይችላሉ።

1 ስለተባሉት በደሎች የሕግ ባለሙያን ለተጨማሪ መረጃ ይጠይቁ።
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በአንዳንድ ሁኔታዎች በጣሊያን የመቆየት መብት ላይኖርዎት ይችላል። የበለጠ ለማግኘት 
“ ግዛታዊl ኮሚሽን ውሳኔ ላይ ይግባኝ ማለት እችላለሁ” የሚለውን አንቀፅ በገጽ 30 ላይ 
ያንብቡ እና “ለአለም አቀፍ ጥበቃ አዲስ ማመልከቻ ማቅረብ እችላለሁን?” የሚለውን 
አንቀፅ በገጽ 31 ላይ ያንብቡ። ከህግ ባለሙያ ተጨማሪ መረጃ ይጠይቁ። 

 ሰነዶችን ይቀበሉ-: ለጥገኝነት ማመልከቻ የመኖሪያ ፈቃድ ይሰጥዎታል ፣ ይህም እንደ መታወቂያ 
ሰነድ የሚያገለግል ሲሆን በጣሊያን ግዛት እንዲቆዩ ይረዳል። ይህ ፍቃድ ለጥበቃ ጥያቄዎ ውሳኔ 
እስከሚሰጥ ድረስ ይሠራል። 

ከህግ ባለሙያ ተጨማሪ መረጃ ይጠይቁ። 

የጤና ጥበቃ፡ እርስዎ የ ነፃ የጤና እንክብካቤ የማግኘት ይችላሉ። 

ትምህርት ፦ ትምህርት ቤት ውስጥ የመመዝገብ መብት አልዎት።

ስራ፡ በፖሊስ ጣቢያ ለአለም አቀፍ ጥበቃ ማመልከቻዎን ካስገቡ ከሁለት ወራት በኋላ ሂደቱ 
እስኪያበቃ ድረስ መሥራት ይችላሉ። 

የጥገኝነት ማመልከቻው የመኖሪያ ፍቃድ ለሥራ ዓላማዎች ወደ የመኖሪያ ፈቃድነት ሊቀየር 
አይችልም እናም የቤተሰብን የመገናኘት መብት አይሰጥም። 

ቅበላ፡ የመቋቋሚያ ምንም መንገድ ከሌልዎ ለጥገኝነት ፈላጊዎች በ ማእከል ውስጥ የመግባት 
መብት አሎት።
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4. ቅበላ

ራሴን ለመርዳት የሚያስችል አቅም 
የለኝም ፣ እኔን ሊረዳኝ የሚችል አካል 
አለ?

ወደ ጣልያን ክልል እንደገቡ የመጀመሪያ እንክብካቤ እና መረጃ በሚያገኙበት የመጀመሪያ ህክምና 
እና እርዳታ ማእከል ውስጥ ይወሰዳሉ። 

በፖሊስ ባለሥልጣናት ተለይተው ከታወቁ በኋላ ለጥበቃ ማመልከቻ ለማስገባት ፍላጎት ካሳዩ እና 
ለመኖሪያ እና ምግብ በቂ የግል አቅም ከሌልዎ ወደ ጥገኝነት ፈላጊዎች መቀበያ ማእከል ይወሰዳሉ፣ 
እዛም ለአለም አቀፍ ጥበቃ እውቅና ለመስጠት በአሰራር ሂደቱን ሙሉ ጊዜ የሚቆዩበት (እንዲሁም 
በፍርድ ቤቱ ውሳኔ ላይ ፍርድ ቤቱ ይግባኝ በሚሰጥበት ጊዜ) መቆየት ይችላሉ።

እርስዎ ብቻዎን የሚይኖሩ ልጅ ከሆኑ ለአካለ መጠን ያልደረሱ ልጆች ብቻ በሚቆዩበት በልዩ 
ተቋም ውስጥ የመቆየት መብት አልዎት። እርስዎ ለአካለ መጠን ያልደረሱ መሆኖን የሚያረጋግጡ 
ሰነዶች ከሌልዎት እርስዎ በሚቆዩበት ማእከል ካሉ ሰራተኞች ተጨማሪ መረጃ ይጠይቁ ። 
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በ መቀበያው ማእከል ውስጥ ያሉኝ 
መብትና ግዴታዎች ምንድ ናቸው?

የ ማእከሉ ህጎች በቆዩበት ጊዜ መብቶችዎንና ግዴታዎችዎን ይገልፃሉ ።

እርስዎ የሚከተሉት መብቶች አልዎት 

A. የተመደበው መጠለያ ። ለብቻ ለወንዶች እና ለሴቶች የተለዩ መጠለያዎች 
ተሰጥተዋል፤ ከሌሎች የቤተሰብ አባላት ጋር አብረው ከሆኑ ከነሱ ጋር የመኖር መብት 
አልዎት፤ 

B. በቂ ምግብ ፣ ምናልባትም ለእርስዎ ፍላጎቶች እና ልምዶች የሚስማማ ሊሆን 
ይችላል፤

C. አልባሳት እና አስፈላጊ የግል ንፅህና ምርቶች ፤ 

D. የጥሬ ገንዘብ ድጎማ ለአነስተኛ ወጭዎች ፤ 

E. የህክምና ድጋፍ ፤ 

F. ማህበራዊ- ስነ አእምሮአዊ ድጋፍ ፤ 

G. ስለ የጣሊያን ሕግ ያለው መረጃ፤ 

H. የቋንቋ እና የባህል ትውወቅ ።

በማዕከሉ ውስጥ ከ UNHCR ተወካዮች ፣ ጠበቃዎ እና ከማንኛውም የቤተሰብ አባላት የመጠየቅ 
መብት አለዎት። ለስደተኞች ጥበቃ ድርጅቶች እና ፈቃድ ለማግኘት ያመለከቱ እና የተፈቀደላቸው 
ሰዎች ወደ ማረፊያ ማዕከሉ መግባት ይችላሉ ። 

ምንም አይነት የተለየ ጥያቄዎች ካሉዎት ድጋፍ እንዲያገኙ በማዕከሉ ያሉትን ሠራተኞች መጠየቅ 
ይችላሉ .። ለምሳሌ ፣ እርጉዝ ከሆኑ ፣ የአካል ወይም የስነልቦና ችግሮች ካጋጠሞ አካላዊ ፣ ሥነ 
ልቦናዊ ወይም ወሲባዊ ጥቃት ሰለባ ከሆኑ ። 

ሰራተኞች የእርስዎን ፍላጎቶች በተቻለ መጠን እንዲረዱ ለማስቻል ፣ ለድብቅ ምስጢር ለመያዝ 
የሰለጠኑ ስለሆኑ በጣም አስቸጋሪ እና አስከፊ ልምዶች እንኳን ለመንገር አይፍሩ እና ያለእርስዎ 
ስምምነት የእርስዎን መረጃ መግለፅ አይችሉም ።
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በማዕከሉ ውስጥ በቆዩበት ጊዜ ይህ ግዴታ አለቦት: - 

A. የእንግዳ መቀበያው ማእከልን ለሚሠሩ ሌሎች እንግዶች እና ሠራተኞች ሁልጊዜ 
አክብሮት ያሳዩ ።

B. ሁልጊዜ ደንቦቹን ያክብሩ።   
ማንኛውም ከባድ የመመሪያ ጥሰቶች ከማእከሉ እንዲባረሩ ሊያደርግ ይችላል። ተጨማሪ 
መረጃ ከህግ ሰራተኞች ይጠይቁ ። 

የመጠለያ ማዕከሉን መውጣት 
እችላለሁን?

በመጠለያ ማዕከሉ ውስጥ የተወሰኑ ህጎች አሉ ፣ ጊዜዎችን ማክበርን ጨምሮ ። ቀን በተመደበበት 
ሰአት ከማዕከሉ መውጣት ይችላሉ ። ለየት ባሉ ሁኔታዎች ለማንኛውም ረዘም ላለ ጊዜ መውጣት 
ከፈለጉ ፍቃድ ማመልከት ይችላሉ ፣ ፣ ለተጨማሪ መረጃ ለማዕከል ኦፕሬተሮችን ያነጋግሩ ። 

ያለፍቃድ ለቀው ከወጡ ወይም ምሽት ላይ ወደ ማዕከሉ ካልተመለሱ በማዕከሉ ላይ የመቆየት 
መብትዎን ሊያጡ ይችላሉ ። 
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5. የግምገማ ማመልከቻ እና 
ሊኖሩ የሚችሉ ነገሮች። 
ለአለም አቀፍ ጥበቃ ማመልከቻዎን ካቀረቡ በኋላ ለእንደዚህ አይነት ማመልከቻዎች ግምገማ 
ብቃት ባለው የግዛቱ ኮሚሽን ባለስልጣን ለቃለመጠይቅ ይጠራሉ ። 

የጥበቃው ጊዜ ከትንሽ ሳምንታት እስከ ጥቂት ወራቶች ሊደርስ ይችላል ። ይህንን ጊዜ ለቃለ-መጠይቁ 
እራስዎን ለማዘጋጀት እና የሚስፈልጎትን ሰነዶች እንዲሁም የቅበላ ማዕከል ሰራተኞ ወይም እርዳታን 
ለመጠየቅ በሚመርጡት ማሕበራት ሁሉ ይሰብስቡ ። ማመልከቻዎን ለመገምገም ጠቃሚ ነው ብለው 
የሚያምኑባቸውን ሰነዶች ሁሉ ለ ግዛቱ ኮሚሽን ማቅረብ ይችላሉ ። 

 ብቸኛ ታዳጊ ከሆኑ ወይም ልዩ እጋዛ የሚፈልጉ ከሆነ ቅድሚያ ለእርሶ ማመልከቻ ሊሰጥ ይችላል ። 

ለአለም አቀፍ ጥበቃ ማመልከቻዎን በማንኛውም ጊዜ መሰረዝ ይችላሉ ። እንዴት እንደሆነ ለማወቅ 
ከህግ ባለሙያው መረጃ ይጠይቁ ።

በቃለ መጠይቁ ላይ ምን ይሆናል?

በግዛቱ ኮሚሽን ሰራተኛ ቃለ መጠይቅ ይደረግልዎታል ። በወንድ ወይም በሴት ሠራተኛ ቃለ-መጠይቅ 
እንዲደረግ መጠየቅ ይችላሉ ፣ በጣም ምቾት በሚሰማዎት ሁኔታ እና ከተቻለ ጥያቄዎ ይመለሳል ።

ለእርስዎ አስፈላጊ ከሆነ በግዛቱ ኮሚሽን ቦርድ ወይም በአመራር ዳኛው ቃለ መጠይቅ እንዲደረግሎ 
መጠየቅ ይችላሉ ።

በ የቋንቋዎ አስተርጓሚ ፊትለፊት ቃለ-መጠይቅ ይደረጋሎታል። የመረዳት ችግር ከገጠመዎት 
ወይም የእነሱ መኖር የማይመችበት ምክንያቶች ካሉ እባክዎን ለቃለ መጠይቅ አድራጊው ያሳውቁ ። 

የ አስተርጓሚው ገለልተኛ እና አድሎአዊ የማያደርግ ባለሙያ 
ሲሆን ቃል በቃል በጥያቄዎች እና መልሶች ትርጉም የሚሰጥ ነው። 
ለ ምስጢራዊነት ቃልየገቡ ናቸው እናም ጉዳይዎን ለመገምገም 
አልተሳተፉም ። 

ቃለ-መጠይቁ ግለሰባዊ ነው ። የትዳር ጓደኛዎ ወይም ሌላ የቤተሰብዎ 
አባል በተመሳሳይ ቀን ለቃለ-ምልልስ ቢጠሩም እያንዳንዳችሁ በተናጥል 
ቃለ-መጠይቅ ይደረጋሉ ። ዕድሜዎ ከ 18 ዓመት በታች ከሆነ እና 
ከወላጆችዎ ጋር ከሆኑ ፣ የግዛቱ ኮሚሽ እርስዎን ለመስማት ወይም 
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ላለመስማት ይወስናል ። እርስዎን ለመስማት ከወሰኑ በወላጆችዎ ፊት ቃለ-መጠይቅ ይደረጋሉ ።

ዕድሜዎ ከ 18 ዓመት በታች ከሆነ እና ከወላጅዎ አንዱ ጋር ካልሆኑ በአሳዳጊዎ ፊት ይሰማሉ 
(ገጽ 16 ን ይመልከቱ)።

ከታመነ ጠበቃ እገዛ መጠየቅ ይችላሉ (እባክዎን በዚህ ጊዜ ውስጥ ነፃ የሕግ ድጋፍ የማግኘት 
መብት እንደሌሎት) እባክዎ ልብ ይበሉ ።

ማንኛውም ልዩ ፍላጎት ካለዎት ከቃለ-መጠይቁ በፊት የድጋፍ ሰጭ ሰራተኞች እንዲኖሩ (ለምሳሌ 
፣ እርስዎን የሚረዳዎ ማህበራዊ ሰራተኛ ወይም የሥነ ልቦና ባለሙያ) መጠየቅ ይችላሉ ። 

ለበለጠ ግልጽነት ሲባል ቃለመጠይቁ በቴክኒካዊ ችግሮች ከሌሉ በስተቀር በቪዲዮ ላይ ይቀረፃል። 
በቪዲዮ ላይ መቀረፅ የማይፈልጉ ከሆነ ምክንያቶችዎን ማቅረብ አለብዎት ። የግዛት ኮሚሽኑ 
ጥያቄዎ ላይ ይወስናል ።

በቃለ መጠይቁ ወቅት የሚባሉት ነገሮች ሁሉ የችሎት ማስታወሻ በሚባል ሰነድ ውስጥ ይመዘገባል ። 
በቃለ መጠይቁ ማብቂያ ላይ ለእርሶ እንደገና የሚነበብ ይሆናል። ስህተቶች ካሉ ወይም የሆነ ነገር 
መግለፅ ከፈለጉ ማስታወሻው እንዲስተካከሉ ይጠይቁ። ቃለመጠይቁ ሲቀረጽ ከሆነ ቃለመጠይቅ 
ጠያቂው እና አስተርጓሚው ሰነዱን ይፈርማሉ እና ማንኛውንም መግለጫ ከሰጡ ብቻ እንዲፈርሙ 
ይጠየቃሉ። ቃለ-መጠይቁ ካልተቀረጸ ፣ ከቃለመጠይቅ ጠያቂው እና ከአስተርጓሚው ጋር በመሆን 
ማስታወሻውን እንዲፈርሙ ይጠየቃሉ ። 

ማስታወሻው እንደገና ከተነበበሎት በኋላ ቅጅው ይሰጥዎታል ። እርስዎ ብቻ መረጃውን እንዲነበብ 
እና ማን ማንበብ እንዳለበት መወሰን ይችላሉ (ለምሳሌ ጠበቃዎ) ።

ግዛት ኮሚሽኑበሚስጥር ጥበቃ ግዴታነት ስር ይሠራል እናም ያለ እርስዎ ስምምነት ከሂደቶቹ 
ውጭ ለሚገኙ ሰዎች ማናቸውም ሚስጥራዊ መረጃዎች በጭራሽ አያጋራም(ለምሳሌ-የሀገርዎ 
ባለስልጣናት ፣ ቤተሰብዎ ወይም የሚኖሩበት ማእከል)። ስለሆነም እራስዎን በማንኛውም ጊዜ 
በነፃነት መግለጽ ይችላሉ። 
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ምን ጥያቄዎች ይጠይቁኛል?
ጠያቂው ታሪክዎን እንደገና እንዲገነቡ ይረዳዎታል ። እርስዎ እውነተኛ እና ተባባሪ መሆንዎ 
አስፈላጊ ነው ። የሆነ ነገር ካላስታወሱ ወይም ያልተጠየቁትን ነገር ካወቁ ይግለጹ እና ጥያቄው 
ካልገባዎት ማብራሪያን ይጠይቁ ። 

በ ቃለ-መጠይቁ ወቅት በዚህ ላይ መረጃ ይጠየቁዎታል: 

•  ማንነትዎ (መነሻ ፣ ቤተሰብ ፣ ባህል ፣ ትምህርት ፣ ስራ ፣ እና ምናልባትም ሃይማኖት 
እና የፖለቲካ ሀሳቦች)፤ 

•  የትውልድ ሀገርዎን የተዉበት ምክንያቶች ፤ 

•  ወደ ትውልድ ሀገርዎ ለመመለስ ስላለቦት ፍርሃት እና አደጋዎቹ መነሻ። 

I ምናልባት ጉዳዬ ያለ ቃለ መጠይቅ 
ሊወሰን ይችላል?

ይህ ሊሆን የሚችለው፡ 

1. የስደተኛነት ማረጋገጫ እንዲሰጥዎት የግዛት ኮሚሽኑ ቀድሞውኑ ነገሮቹን እንደያዘ 
ከተቆጠረ ፣ 

2.  ቃለ-መጠይቅ ለማድረግ ሁኔታ ላይ አይደሉም (በእንደዚህ ባሉ ሁኔታዎች ውስጥ 
ለግዛቱ ኮሚሽን ማሳወቅ እና የተጠየቀውን የህክምና ሰነድ ማቅረብ አለብዎት) ። 

3.  እርስዎን ማግኘት ካልተቻለ እናም ስለ ስብሰባዎ እርስዎን ማሳወቅ አልተቻለም 
። ጉዳይዎ ውድቅ ይደረጋል ። ለኮሚሽኑ ሪፖርት ሊያደርጉ ይችላሉ እና አለመኖርዎን 
የሚያረጋግጡ ከሆነ እንደገና ሊጠሩ ይችላሉ ።

4.  ለኮሚሽኑ ምክንያቱን ሳያሳውቁ ለኮሚሽኑ ቃለ መጠይቅ መምጣት ሳይችሉ ከቀሩ ። 
ጉዳይዎ በሚገኘው ሰነድ መሠረት ይወሰናል።

የበለጠ ለመረዳት የሕግ ባለሙያውን ያነጋግሩ። 
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ለአለም አቀፍ ጥበቃ ማመልከቻዬ ሊመጡ 
የሚችሉ ውጤቶች ምንድናቸው? 

ጉዳይዎ የኮሚሽኑን ሊቀመንበር ፣ በ UNHCR ባለሥልጣን የተሾመው ሰው ፣ ሁለት የውስጥ 
ጉዳይ ሚኒስቴር ሥራ አስኪያጆችን (ቃለ መጠየቅ ያደረጉለት ሰው) ምርመራውን ያጣራል ። 
የሚከተሉት ውጤቶች ሊሆኑ ይችላሉ- 

 የስደተኛ ሁኔታ እውቅና መስጠት ። 

 ተጨማሪ ጥበቃን ዕውቅና መስጠት ። 

 ልዩ ጥበቃ ።

 ማመልከቻን አለመቀበል ።

እንደ ስደተኛ እውቅና ሊሰጠኝ የሚችለው 
በየትኛው ሁኔታ ላይ ነው? 

በ 1951 በጄኔቫ ኮንፈረንስ መሠረት በእነዚህ ምክንያቶች መሰረት በትውልድ ሀገርዎ ውስጥ 
የመሰደድ ፍርሃት ካለብዎ ስደተኛ እንደሆኑ እውቅና ይጦታል ዘር (ለምሳሌ ፣ ለቆዳዎ ቀለም 
ወይም የብሄር ቡድን አባል መሆኖ)፤

• ሃይማኖት (ለምሳሌ ፣ ለሚከተሉት ሃይማኖት ወይም የሚከተሏቸው የአምልኮ ሥርዓቶች)፤

• ዜግነት (ለምሳሌ ፣ ለእርስዎ ቋንቋ ፣ ባህል ፣ የጎሳ ክፍል)፤

• የፖለቲካ አስተያየት (ለምሳሌ ፣ ለፖለቲካ ቡድኖች አባልነት ወይም ለፖለቲካ ሀሳቦችዎ);

• የአንድ የተወሰነ ማህበራዊ ቡድን አባል በመሆን ፣ ማለትም የጋራ ባሕሪያቸውን ለይተው 
የሚጠቁሙ ወይም በተባሉ ባህሪዎች ምክንያት በህብረተሰቡ እንደ የተለየ ቡድን የሚመለከቱ 
የሰዎች ቡድን (ለምሳሌ ፣ በአንዳንድ አገሮች ፣ አንድ የተወሰነ ወሲባዊ ዝንባሌ ወይም 
አንድ የተወሰነ ስራ ወይም የአኗኗር ዘይቤ) 

እና ከትውልድ ሀገርዎ ጥበቃ ማግኘት ካልቻሉ ። 

እርስዎ ሃገር ከሌሎት፣ ማለት ዜግነት ከሌለዎት፣ የሚገመተው ሀገር በመደበኛነት የሚኖሩበት ነው 
።



በጣልያን ውስጥ ለአመልካቾች ተግባራዊ አለማቀፍ ጥበቃ 
መመሪያ

27

የስደት ምሳሌዎች በሕይወትዎ ላይ ስጋት ፣ ድብደባ ፣ ባርነት ፣ የግለሰባዊ ነጻነት መብት ማጣት 
፣ የሴት ልጅ ግርዛት ወይም መሰረታዊ የሰብአዊ መብቶች ጥሰቶች ወይም በጣም ከባድ ወይም 
ተደጋጋሚ የመብት ጥሰቶች ይገኙበታል ። 

ተጨማሪ ጥበቃ እንዴት ማግኘት 
እችላለሁ?

የስደተኛ ሁኔታ ሁኔታዎች ካልታሰቡ ተጨማሪ ጥበቃ ይሰጥዎታል ፣ የተመሰረቱ ምክንያቶች ወደ 
እርስዎ የትውልድ ሀገር ከተመለሱ ከባድ ጉዳትን ያጋጥሞታል ( የሞት ቅጣት ፣ ድብደባ ፣ 
ኢሰብአዊነት ወይም አዋራጅ ቅበላ፣ የሞት አደጋ ምክንያቱም በሀገርዎ ውስጥ የትጥቅ ግጭት 
ስላለ) እናም ከትውልድ ሀገርዎ ጥበቃ ላያስገኙ ይችላሉ ። 
በዚህ ምረገድ ፣ እርስዎ ሃገር ከሌሎት፣ ማለት ዜግነት ከሌለዎት፣ የሚገመተው ሀገር በመደበኛነት 
የሚኖሩበት ነው ። 

ልዩ ጥበቃ ማግኘት የምችለው በምን ሁኔታ 
ውስጥ ነው? 

በዓለም አቀፍ ደረጃ እውቅና ያላገኙበት ለየት ባሉ ሁኔታዎች ውስጥ ግን የትውልድ ሀገርዎ 
በማንኛውም ሁኔታ ለስደት ፣ ለማሰቃየት ወይም በሌላ ዓይነት ኢሰብአዊ ወይም አዋራጅ አደጋ 
የተጋለጡ ከሆኑ እንደ ልዩ ጥበቃ ይታሰባሉ።
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የግዛቱ ኮሚሽን ማመልከቻዬን ውድቅ 
ማድረግ የሚችለው በምን ሁኔታ ላይ 
ነው?

ሁሉንም ነገሮች ከገመገመ በኋላ ኮሚሽኑ የሚያምነው ለእርስዎ ጥበቃ ለመስጠት የሚችሉ ምንም 
ምክንያቶች ከሌሉ ማመልከቻዎ ውድቅ ይሆናል ።

በአንዳንድ ልዩ ጉዳዮች ላይ ማመልከቻዎ ትክክለኛ መረጃ ማቅረብ ባለመቻሉ ምክንያት ውድቅ 
ሊደረግ ይችላል ። ለምሳሌ ይህ ሊሆን የሞችለው፡- በቃለ-መጠይቅ ወቅት የተናገሯቸው ጉዳዮች 
ከዓለም አቀፍ ጥበቃ አስፈላጊነት ጋር ምንም ግንኙነት የላቸውም የሚል በመሆኑ ፣ የጥገኝነት 
አካሄድን ካገኙ በኋላ በጣሊያን ባለሥልጣናት ደህንነቱ የተጠበቀ ተደርጎ ከሚቆጠር ሀገር 
ከመጡ፣ ኮሚሽኑ በግል ሁኔታዎ ምክንያት እርስዎ ወደ አገራቸው የመመለስ ደህንነቱ አስተማማኝ 
አለመሆኑን ከግምት ውስጥ ለማስገባት ምንም አሳሳቢ ምክንያቶች የሉም ብሎ ካመነ፣ ሐሰተኛ 
ሰነዶችን ካስገቡ እና ይህንንም ምክንያቱን ገና ካላስረዱ ወይም የጣት አሻራዎችን ለመስጠት 
ፈቃደኛ ካልሆኑ። 

እባክዎን ያስታውሱ፡

ማመልከቻዎ ትክክለኛ መረጃ ማቅረብ ባለመቻሉ በሚል ውሳኔ ውድቅ ከተደረገ ፣ ዳኛው ፊት 
ይግባኝ የመጠየቂያ ጊዜው ቀናት ብቻ ነው (በተጠቀሰው ግዛት ኮሚሽን ውሳኔ ላይ ይግባኝ 
በተመለከተ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ገጽ 30 ን ይመልከቱ) ። በእንዲህ ዓይነቱ ሁኔታ 
ይግባኝዎ በሚመረመረበት ጊዜ ጣሊያን ውስጥ ለመቆየት ለመቀጠል ጠበቃዎ ልዩ ስልጣን 
መጠየቅ አለበት ።

ማመልከቻዎ ትክክለኛ መረጃ ማቅረብ ባለመቻሉ የሚባልበትን እና ውጤቶቹ 
የሚያስከትሉባቸውን ሁሉንም ሁኔታዎች ለማግኘት ከህግ ባለሞያ ተጨማሪ መረጃ ይጠይቁ ።
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በጉዳይዬ ላይ ስላለው ውሳኔው እንዴት 
ይነገረኛል? 

ለአለም አቀፍ ጥበቃ ያቀረቡት ማመልከቻ ውጤት በ በግዛቱ ኮሚሽን ድንጋጌ በተዘጋጀው እና 
በተብራራው የተያዘ ነው ። በ በሚቆዩበት ማእከል ባለሙያ ይነገርዎታል፣ ወይም ማመልከቻዎን 
ባስገቡበት ጊዜ በፖሊስ ጣቢያው ካቀረቡ በግል መኖሪያ ቤትዎ ማታወቂያ ያገኛሉ (ገጽ 12 ን 
ይመልከቱ) ወይም በተከታታይ።

ስለሆነም አድራሻዎን በሚቀይሩበት ጊዜ ለፖሊስ እና ለግዛቱ ኮሚሽን ማሳወቅ አስፈላጊ ነው እናም 
በተሰጠዎት መቀበያ ማእከል ወይም በተሰጠዎት አድራሻ የኮሚሽኑን ውሳኔ መጠበቁ አስፈላጊ 
ነው ። ያን ማድረግ ካልቻሉ ፣ ለጥበቃዎ ባመለከቱት ማመልከቻ ላይ ያለውን ውሳኔ የያዘ ማሳወቂያ 
ላይደርሶ ይችላል ።

እባክዎን ያስታውሱ፡
በ ማእከሉ ወይም በተሰጠው አድራሻ ባለመገኘቶ ማስታወቂያ ካልተቀበሉ ከተሰጠ በኋላ ለሃያ 
ቀናት ለመሰብሰብበት በፖሊስ ጣቢያ ማግኘት ይችላሉ ። 

ከ ሃያኛው ቀን በኋላ ድንጋጌው እንደቀረበ እና የጣሊያን ባለስልጣናት ይዘቱን ተግባራዊ 
ያደርጋሉ፡

• ጣሊያን ውስጥ የመቆየት መብትዎ ወይም ጣሊያንን ለመልቀቅ ያለዎት ግዴታ 
በስምምነቱ ይዘት ላይ የተመሠረተ ይሆናል ።

• በግዛቱ ኮሚሽን ውሳኔ ላይ ይግባኝ ለማስገባት የመጨረሻ ው ቀን ይጀምራል (ከዚህ 
በታች ያለውን አንቀጽ ይመልከቱ) ። 

ድንጋጌውን ሁልግዜ ከግዛቱ ኮሚሽን መጠየቅ ይችላሉ ።
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የግዛቱን ኮሚሽን ውሳኔ ይግባኝ ማለት 
እችላለሁ? 

 በግዛቱ ኮሚሽን ውሳኔ ካልተስማሙ ዳኛውን ከታመነው ጠበቃ ጋር እንደገና እንዲመረምረው 
መጠየቅ ይችላሉ ። እባክዎን ያስተውሉ ቀነ-ገደቦች ( 30 ወይም 15 ቀናት ፣ ባለው ጉዳይ ላይ 
በመመርኮዝ) ፣ ከየውሳኔው ስር ላይ ተገልጻል ።   
በቂ ኢኮኖሚያዊ አቅም ከሌልዎት ያለክፍያ በ የሕግ ባለሙያ እርዳታ የማግኘት መብት አልዎት ።    
ይግባኝ ውድቅ ላይ ይግባኝ ማለት በአጠቃላይ ፍርድ ቤቱ ውሳኔውን እስከሚሰጥ ድረስ ጣሊያን ውስጥ 
የመቆየት መብት ይሰጥዎታል ። ሆኖም ግን በተወሰኑ ጉዳዮች ጣሊያን ለመቆየት ጠበቃዎ ይህንን ውሳኔ 
ለሚወስነው ዳኛ የተወሰነ ጥያቄ ማቅረብ አለብዎት (ለምሳሌ ፣ በስደተኞች ማቆያ ማእከል ውስጥ 
እየተያዙ ከሆነ ወይም የእርስዎ ማመልከቻ ትክክለኛ መረጃ ማቅረብ ባለመቻሉ)። 

ለበለጠ መረጃ በሚቆዩበት ማእከል የባለሙያ ወይም ጥገኝነት ጠያቂዎችን የሚያግዝ ማህበርን ወይም 
ጠበቃዎን እርዳታን ይጠይቁ። 

እባክዎን ያስታውሱ፡
ምንም እንኳን በግዛቱ ኮሚቴ ውሳኔ ላይ ይግባኝ ቢጠይቁም እንኳን ፣ ጣልያን ውስጥ የመቆየት መብት 
የሌለባቸውን ሁለት ሁኔታዎች ህጉ ያዝዛል- 

A) ለጥበቃ ማመልከቻ ካቀረቡ እና አፍራሽ ውሳኔ ከተቀበሉ በኋላ ዓለም አቀፍ ጥበቃ ይፈልጋሉ ብለው 
የሚያምኑበት አዲስ ምክንያቶች ካሉና አዲስ ማመልከቻ ካስገቡ ግን ኮሚሽኑ የግል ሁኔታዎን 
ወይም የትውልድ አገርዎን ሁኔታ በተመለከተ አዲስ ነገር እንደሌለ ከተረዳ (“በድጋሜየተደገሙ 
ማመልከቻዎች” ላይ የሚቀጥለውን አንቀጽ ይመልከቱ) ፤

B) ለአለም አቀፍ ጥበቃ ያቀረቡት ማመልከቻ በአፋጣኝ የአሠራር ሂደት ከተገመገመ እና ከተጣለ (ገጽ 
18 ን ይመልከቱ) ።

ጣሊያንን ለቀው ለመውጣት የሚገደዱባቸውን ሁኔታዎች በሙሉ በተመለከተ ተጨማሪ 
መረጃ ለማግኘት የሕግ ባለሙያ ወይም ጠበቀዎን ያነጋግሩ ። 
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ለአለም አቀፍ ጥበቃ አዲስ ማመልከቻ 
ማቅረብ እችላለሁን?

 አዲስ ማመልከቻ ማስገባት የሚችሉት ፡

• ቀደም ሲል ያስገቡትን ማመልከቻ ከሰረዙ፤

• ከዚህ ቀደም በተረከበው ማመልከቻ ላይ ከኮሚሽኑ ቁርጥ ውሳኔ ተቀብለዋል ፣ ይህም ማለት 
በዳኛው እንደገና ሊመረመር አይችልም ማለት ነው ።

አዲሱ ማመልከቻ “ በድጋሚ የተደረገ ማመልከቻ ” ይባላል ።

የግዛቱ ኮሚሽን ድጋሚ የተጠየቀውን ማመልከቻ የሚገመግመው ለአለም አቀፍ ጥበቃ ያለዎት 
ፍላጎት ላይ ለመመስረት አዲስ ነገሮች ካሉ ብቻ ነው (ለምሳሌ-በአገርዎ ወይም በህይወትዎ 
ሁኔታ ላይ ለውጦች ወይም አዲስ ሰነድ ለማቅረብ ከቻሉ ነው)። አዲስ ነገሮች ከሌሉ ማመልከቻዎ 
አይገመገምም ስለሆነም ተቀባይነት የሌለው ይባላል ።

እባክዎን ያስታውሱ፡

ከጣሊያን ለመልቀቅ ተቃርበው እንደገና በድጋሚ የተደረገ ማመልከቻ ካስገቡ (በተለይም 
ወደ ሃገር መመለሻው ማእከል ውስጥ የሚቆዩ ከሆነ) ፣ የጣሊያን ሕግ በቀጥታ ተቀባይነት 
እንደሌለው ተደርጎ እንደሚቆጠር እና ጉዳይዎ እንደማይመረመር ይደነግጋል ።

ለዚህ ነው ለአለም አቀፍ ጥበቃ ለሚያስፈልጉዎት አዲስ አስፈላጊ ነገሮችን የሚያገኙ ከሆነ 
በተቻለ ፍጥነት ድጋሚ የተደገፈ ማመልከቻ ማስገባት አስፈላጊ ነው ። 
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የተፋጠኑ ሂደቶች ምንድ ናቸው?

በሚከተሉት በማንኛውም ሁኔታዎች ውስጥ ማመልከቻዎ በፍጥነት ሊመረመር ይችላል፡ 

1. የፖሊስ መቆጣጠሪያ ቦታዎች ሳይቀርቡ ወደ አገሩ ለመግባት ከሞከሩ በኋላ 
የእርስዎን ማመልከቻ ለአለም አቀፍ ጥበቃ በቀጥታ ድንበር ላይ ያስገቡታል ፤

2. ማንነትዎን ወይም ዜግነትዎን ለማረጋገጥ በማዕከሉ ውስጥ ተይዘው ከሆነ።

3. ማመልከቻዎ “ ትክክለኛ መረጃ ማቅረብ ያልቻለ” ተብሎ ተለይቷል ። (ለምሣሌ-
በቃለ-መጠይቅ ወቅት የተናገሯቸው ጉዳዮች ከዓለም አቀፍ ጥበቃ አስፈላጊነት ጋር 
ምንም ግንኙነት የላቸውም የሚል በመሆኑ ፣ የጥገኝነት አካሄድን ካገኙ በኋላ በጣሊያን 
ባለሥልጣናት ደህንነቱ የተጠበቀ ተደርጎ ከሚቆጠር ሀገር ከመጡ፣ ኮሚሽኑ በግል 
ሁኔታዎ ምክንያት እርስዎ ወደ አገራቸው የመመለስ ደህንነቱ አስተማማኝ አለመሆኑን 
ከግምት ውስጥ ለማስገባት ምንም አሳሳቢ ምክንያቶች የሉም ብሎ ካመነ፣ ሐሰተኛ 
ሰነዶችን ካስገቡ እና ይህንንም ምክንያቱን ገና ካላስረዱ ወይም የጣት አሻራዎችን 
ለመስጠት ፈቃደኛ ካልሆኑ)። ገጽ 28 ላይ “ኮሚሽኑ ማመልከቻዬን የማይቀበለው 
በየትኛው ሁኔታዎች ውስጥ ነው?” የሚለውን አንቀጽ ይመልከቱ።

በተፋጠነ ሂደት ውስጥ ከሆኑ እና ለአለም አቀፍ ጥበቃ ማመልከቻዎን ለመደገፍ የሚረዱ 
ማስረጃዎችን ወይም ነገሮችን ለማግኘት ጥቂት ተጨማሪ ቀናት ከፈለጉ ወዲያውኑ ለህግ ባለሙያ 
እና ለግዛቱ ኮሚሽን ያሳውቁ ።
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6. ጥበቃ እውቅና ካገኘ 
በኋላ መብቶች እና ግዴታዎች

የአለም አቀፍ ጥበቃ ተጠቃሚ እንደመሆኔ 
(የስደተኛ ሁኔታ ወይም ተጨማሪ ጥበቃ) 
፣ መብቶቼ ምንድን ናቸው? 

ሰነዶችን ማቅረብ፡ 

1. ጣሊያን ውስጥ በሕጋዊነት ለመቆየት: የመኖሪያ ፈቃድ የሚሰራው ለ 5 ዓመት ፣ 
የሚታደስ፤

2. ከጣሊያን ውጭ ለመጓዝ የጉዞ ሰነድ (እርስዎ ስደተኛ ከሆኑ) ወይም የጉዞ ፈቃድ 
(የተጨማሪ ጥበቃ ካሎት እና ለአገርዎ ዲፕሎማሲ ባለስልጣናት ፓስፖርት ለማመልከት 
የማይችሉበት ምንም ተጨባጭ ምክንያቶች ከሌሉ) ። 

በነዚህ ሰነዶች አማካኝነት ለቪዛ ለማመልከት ሳያስፈልግዎት በገቡት 26 የአውሮፓ አገራት ውስጥ 
በአንዱ የሸንገን ክልል ውስጥ እስከ 3 ወር ምገባት ይችላሉ (ሆኖም በቋሚነት መሥራት ወይም 
መቆየት አይችሉም) ። 

ለአለም አቀፍ ጥበቃ ማመልከቻዎን ካስገቡ ከአምስት አመት በኋላ እና ሌሎች መስፈርቶች 
በሚኖሩበት ጊዜ (ገቢ እና የወንጀል ጥፋቶች አለመኖርን ጨምሮ) ለ ለአውሮፓ ህብረት የረጅም 
ጊዜ የመኖሪያ ፈቃድ ማመልከት ይችላሉ ። በዚህ ፈቃድ ጋር ለመኖር በሚፈልጉት ሀገር ሕግ 
መሠረት ከ 3 ወር በላይ እንደ ሰራተኛ ፣ ተማሪ ወይም ሌሎች ምክንያቶች በሕጋዊነት በሌላ 
የአውሮፓ ህብረት ሃገር ውስጥ መግባት ይችላሉ ። 

ሥራ እንደ አውሮፓ ህብረት ዜጎች ሁሉ በተመሳሳይ ሁኔታ የመንግሥት ሥራ ዘርፍን ጨምሮ የሥራ 
ገበያን ማግኘት ይችላሉ ። 

ምዝገባ በሚኖሩበት ማዘጋጃ ቤት ውስጥ ፣ በተመሳሳይ ሁኔታ ልክ ለሌላ የውጭ ዜጎች ። 

ትምህርት ፣ ማህበራዊ እና የጤና ጥበቃ በእነዚህ አካባቢዎች እንደ ጣሊያናዊ ዜጎች ተመሳሳይ 
ሕክምና የማግኘት መብት አልዎት ፣
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መጠለያ ለምክር ቤቱ ለመኖሪያ ቤት ማመልከት ይችላሉ ። 

የቤተሰብ መልሶ ማገናኘት: የገቢ ወይም የመኖርያ ማስረጃ ማቅረብ ሳያስፈልግዎ ከዘመዶችዎ 
ጋር ሊቀላቀሉ ይችላሉ (እንደ የትዳር ጓደኛዎ ፣ ትናንሽ ልጆች ፣ ወላጆች ከ 65 ዓመት በላይ 
ከሆኑ ወላጆችን መቀላቀል ይችላሉ ፣ በትውልድ አገራቸው ሊንከባከቧቸው የሚችሉ ሌሎች ልጆች 
ከሌሏቸው ሊያገኙት ስለሚችሏቸው ዘመድ የበለጠ መረጃ ለማግኘት እባክዎን ከህግ ባለሙያዎች 
መረጃ ይጠይቁ)፤ 

ዜግነት: የስደተኛ ፍቃድ ተጠቃሚ ከሆኑ ከ 10 ዓመት በኋላ እና የተጨማሪ ጥበቃ ተጠቃሚ 
ከሆኑ ከ10 አመት በኋላ ለጣሊያን ዜግነት ማመልከት ይችላሉ ። 

የልዩ ጥበቃ ተጠቃሚ ከሆንኩስ?

እርስዎ መብት ያልዎት፡ 

ሰነዶችን ማቅረብ፡ የ 1 ዓመት የመኖሪያ ፈቃድ ፣ አሁንም ጥበቃ ካስፈለግዎ ሊታደስ ይችላል። 

ከአገርዎ የዲፕሎማሲ ባለስልጣናት ፓስፖርት ማግኘት ካልቻሉ ለውጪ ሰዎች የጉዞ ፈቃድ 
ማመልከት ይችላሉ ፣ ።

ሥራ በሕጋዊ መንገድ ሊሠሩ ይችላሉ ነገር ግን የመኖሪያ ፈቃድዎን ለልዩ ጥበቃ ወደ የሥራ ጉዳዮች 
መኖሪያ ፈቃድ መለወጥ አይችሉም ።

ምዝገባ በሚኖሩበት ማዘጋጃ ቤት ውስጥ።

ማህበራዊ እና ጤና ጥበቃ ።

ምን ግዴታዎች አሉብኝ?

ሁል ጊዜ በጣሊያን ሕግ ይገዙ።

የጣሊያን ሕግ ከባድ ሁኔታ መጣስ ሲያጋጥም ፣ ጉዳይዎ የአለም አቀፍ ጥበቃን ለማስቆም እንደገና 
ሊገመገሙ ይችላሉ (አንቀጽ “የአለም አቀፍ ጥበቃ መቆም እና መቋረጥ”ን ገጽ 36 ላይ 
ይመልከቱ) ። 
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ወደ ትውልድ አገሬ መመለስ እችላለሁን?

የስደተኛ ሁኔታ ተጠቃሚ ከሆኑ እና ለትውልድ ሀገርዎ ባለስልጣናት ፓስፖርት የሚያመለክቱ 
ከሆነ ፣

ወይም 

የስደተኛ ሁኔታ ወይም ተጨማሪ ጥበቃ ተጠቃሚ ከሆኑ እና ለጥቂት ጊዜ እንኳን ወደ ትውልድ 
ሀገርዎ ከተመለሱ ፣

ባህሪዎ ለአለም አቀፍ ጥበቃ መቋረጥ መሠረት ሊሆን እንደሚችል ማወቅ አለብዎት ( በአለም 
አቀፍ ጥበቃ መቋረጥ ላይ አንቀጽን ይመልከቱ )። 

ወደ የትውልድ ሀገርዎ በቋሚነት ለመመለስ ከወሰኑ እና የሚያስፈልጉዎት ነገሮች ካሉ ፣ 
በፍቃደኝነት በተመለሰ እና እንደገና ማዋቀር (VARR) እንቅስቃሴዎች ውስጥ መሳተፍ ይችላሉ። 
እነዚህ ፕሮግራሞች ጉዞዎን ያደራጃሉ ፣ ወጭዎችዎን እስከ መጨረሻው መድረሻዎ ይሸፍኑ እና 
አነስተኛ ኢኮኖሚያዊ አስተዋጽኦ ያበረክታሉ። 

እየሰሩ ስላሉ ፕሮግራሞች ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት የዓለም አቀፍ የስደተኛ ድርጅትን በነጻ ስልክ 
ቁጥር 800 2000 71 ያግኙ።
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የአለም አቀፍ ጥበቃ መቆም እና መቋረጥ።

• የአለም አቀፍ ጥበቃ ከአሁን በኋላ የተሰጠው ሁኔታ በማይኖርበት ጊዜ (ለምሳሌ ፣ የትውልድ 
ሀገርዎ ሁኔታ በተረጋጋ ሁኔታ ተለውጧል ፣ የከፋ የመሰደድ አደጋ ወይም ጉዳት የለም ወይም 
በፈቃደኝነት ወደ ሀገርዎ ስለተመለሱ) ሊያቋርጥ ይችላል።

• በስህተት በተሰጡ እውነታዎች ወይም በሐሰት ሰነዶች መሠረት ወይም የሰብአዊ መብት 
ረገጣ፣ በሰላም፣ የጦር ወንጀል ፈጽመዋል ተብሎ ከተረጋገጠ ወይም ከባድ ወንጀል ፈጽመዋል 
ተብሎ ከተረጋገጠ (ለምሳሌ የሕዝብ ባለሥልጣንን ማጎሳቆል ወይም ማስፈራራት፣ ከባድ 
የአካል ጉዳት ፣ ዘረፋ ፣ የተደራጀ ዝርፊያ ፣ ስርቆት፣ አደንዛዥ ዕፅ ማምረት ወይም ሽያጭ 
፣ ወሲባዊ ጥቃት ፣ ሕገወጥ የሰዎች ዝውውር) ወንጀል ከፈፀሙ ወይም የጣሊያን መንግስት 
ባለሥልጣናት ደህንነት ላይ ስጋት የሚፈጥሩ ከሆነ አለም አቀፍ ጥበቃው ሊቋረጥ ይችላል። 

በእንደዚህ ዓይነት ሁኔታዎች ውስጥ የጥገኝነት መብቱ ብሔራዊ ኮሚሽን ጉዳይዎን እንደገና 
ለመከለስ እና የአለም አቀፍ ጥበቃዎን መቆም ወይም መቋረጥን ሊቆጣጠር ይችላል ። 

ለበለጠ መረጃ በማዕከሉ ውስጥ የሚገኘውን የሕግ ባለሙያ ወይም የስደተኞችን ጥበቃ 
የአካባቢውን ማህበር ያነጋግሩ።
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7. ሌሎች የመኖሪያ ፈቃዶች
ለአለም አቀፍ ጥበቃ ለማመልከት መስፈርቶችን አያሟሉም ብለው የሚያምኑ ከሆነ በአንዳንድ 
ሁኔታዎች ለሌሎች የመኖሪያ ፈቃዶች በ ፖሊስ ጣቢያ ማመልከት ይችላሉ ።

1.  ለሕክምና ክትትል ፍቃድ : የእርስዎ የጤና ሁኔታ በተለይ አሳሳቢ ከሆነ (ከህዝብ 
ወይም ፈቃድ ካለው የጤና ተቋም ከሚሰጥ የምስክር ወረቀት) እና ወደ ትውልድ 
አገሩ ከተመለሱ በጤንነትዎ ላይ ሊስተካከል የማይችል ጉዳት የሚደርሰቦ ከሆነ፣ ለ 
የህክምና ክትትል የመኖሪያ ፈቃድ ለማግኘት ለማመልከት ይችላሉ ይህም በጣልያን ብቻ 
ክትትሉ እስከሚያበቃበት ጊዜ ድረስ (ከበዛ 1 ዓመት የሚቆይ)። ሲያበቃ ፣ የዚህ 
ዓይነቱ የመኖሪያ ፈቃድ ታዳሽ ነው ፣ ማንኛውንም የህክምና ሰነድ በማቅረብ ፣ የመቀጠል 
አስፈላጊነትን በመግለጽ። ነፍሰ ጡር ሴቶችም ከወለዱ እስከ ስድስት ወር ለሚደርስ 
የህክምና ፈቃድ የመኖሪያ መብት አላቸው ። 

2.  የድንገተኛ አደጋ ፍቃድ : እንደ የመሬት መንቀጥቀጥ ወይም ጎርፍ ባሉ አደጋዎች 
ምክንያት ወደ የትውልድ ሀገርዎ በደህና መመለስ ካልቻሉ በኢጣሊያ ክልል ሙሉ በሙሉ 
ተፈጻሚነት ያለው የ 6 ወር የመኖሪያ ፈቃድ የማግኘት መብት አልዎት ። ጊዜው ሲያበቃ 
ይህ ፈቃድ የትውልድ ሀገርዎ ቀደም ሲል በተጠቀሱት ቅድመ-ሁኔታዎች ምክንያት 
ደህንነቱ ካልተጠበቀ ብቻ ለተጨማሪ 6 ወር ሊታደስ ይችላል። ይህ ፈቃድ የመሥራት 
መብት ይሰጥዎታል ግን ለስራ ዓላማዎች ወደ የመኖሪያ ፍቃድ ወደ ሊቀየር አይችልም ።

3. ለልዩ ሁኔታዎች ፍቃድ:  
a) እርስዎ የጥቃት ተጠቂ ከሆኑ ወይም ከባድ ብዝበዛ እርስዎ ከ የመኖሪያ ፈቃድ 
ቆይታ ጋር 6 ወራት ፣ ለሌላ ዓመት (ወይም ለህግ ምክንያቶች ወይም ለአሁኑ ስራ 
አስፈላጊ ለሆኑት ክፍለ ጊዜያት) እንደገና መታደስ ይችላል። ይህ ፈቃድ ከእርዳታ 
አገልግሎቶች (የተጠበቀ መቀበያ ፣ ሥነ ልቦናዊ እና ማህበራዊ ድጋፍ) በተጨማሪ 
ለማጥናት ፣ ለስራ ምደባ ለመመዝገብ እና ለመስራት መብት ይሰጥዎታል ።  
b) የ የቤት ውስጥ ጥቃት ተጠቂ ከሆኑ ከ 1 ዓመት ቆይታ ጋር የመኖሪያ ፈቃድ 
መብት አልዎት ፣ ለጥናት ወይም ለሥራ ምክንያቶች ወደ ፈቃድ ሊለወጥ 
ይችላል ። የዚህ ዓይነቱ ፈቃድ የጥናት እና የመስራት መብት ከማግኘት በተጨማሪ 
(ለጥበቃ መቀበያው ፣ ሥነ ልቦናዊ እና ማህበራዊ ድጋፍ) ድጋፍ ይሰጣል ። 
c) እርስዎ የ የጉልበት ብዝበዛ ሰለባ ከሆኑ ለ 6 ወር ጊዜ የመኖሪያ ፈቃድ መብት 
አልዎት ፣ ለ 1 ዓመት ወይም ረዘም ላለ ጊዜ ፣   ለማንኛውም የሕግ ሂደቶች ሊታደስ 
ይችላል ። ይህ እንዲሰሩ ያደርግዎታል እናም ለስራ ዓላማዎች ወደ ፈቃድ ሊለውጡ 
ይችላሉ።



38

በተጨማሪም በአውራጃው ሃሳብ እና የአገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስቴር ፈቃድ ሲሰጥ “ እጅግ የላቀ 
የሲቪል እሴት“ ተግባር ላከናወኑ ግለሰቦች የመኖሪያ ፈቃድ ሊሰጥ ይችላል፣ (ለምሳሌ በአደጋ 
ላይ ያሉ ሰዎችን አድነዋ፣ አደጋን ተከለክለዋል፣ የሰውን ዘር የሚጠቅሙ ድርጊቶችን ፈፅመዋል፣ 
የጣሊያን ስምና ክብር አስከብረዋል)።
ይህ የመኖሪያ ፈቃዱ 2 ዓመት ቆይታ አለው ፣ ሊታደስ የሚችል ነው ፣ ለጥናት እና ለመስራት 
መብት ይሰጥዎታል እንዲሁም ለስራ ዓላማዎች ደግሞ ወደ ፈቃድ ሊቀየር ይችላል ። 

ለተለያዩ የመኖሪያ ፈቃዶች በሚጠየቁበት እና በሚተገበሩ ሂደቶች ላይ ከህግ ባለሙያ ተጨማሪ 
መረጃ ይጠይቁ ። 



በጣልያን ውስጥ ለአመልካቾች ተግባራዊ አለማቀፍ ጥበቃ 
መመሪያ
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8. ጠቃሚ መረጃዎች እና 
ቁጥሮች 

የድንገተኛ ቁጥሮች  

 112 ነጠላ የአደጋ ጊዜ ቁጥር  
(ፖሊስ ፣ የእሳት አደጋ መከላከያ ፣ አምቡላንስ) 

118 ድንገተኛ የጤና ሁኔታ ። 

እነዚህ ቁጥሮች ከክፍያ ነፃ ናቸው እና በቀን ለ 24 ሰዓታት በልዩ ልዩ ቋንቋ 
ተናጋሪ ሰራተኞች ይሰራሉ። 

UNHCR 
የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ኤጄንሲ 

በሊፕቶይ 24 ፣ 00185 ሮም 
ስልክ +39 06 802121   
ድረገፅ ‹ https://www.unhcr.it | 
ኢሜል ፤ itaro@unhcr.org 

ለሌሎች ዝርዝሮች እና የመክፈቻ ጊዜዎች እባክዎ https://www.
unhcr.it/chi-siamo/contatti ያማክሩ- 

OIM 
ዓለም አቀፍ የስደተኞች ድርጅት ።  

በፈቃደኝነት ለተደገፈ የመመለስ እና መልሶ ማቋቋም ክፍል 
በ ኖሜንታና 201 ፣ 00161 ሮም 
ስልክ +39 06 4416091 ከክፍያ ነፃ ቁጥር 800 2000 71  
ድረ ገፅ ፤ http://www.italy.iom.int | 
ኢሜይል: ritorno@iom.int 



40

ጁማ ስደተኞች ካርታ አገልግሎቶች 
ከ UNHCR. ድጋፍ ጋር በ ARCI የተፈጠረ። 

ከአለም አቀፍ እና ከሰብአዊ ጥበቃ አመልካቾች እና ተጠቃሚዎች ከክፍያ 
ነፃ ቁጥር 800 905 570 

 ድረ ገፅ https://www.jumamap.com/ 

በድህረ-ገፁ (በጣሊያንኛ ፣ በፈረንሣይኛ ፣ በእንግሊዝኛ ፣ በአረብኛ 
እና በቻይንኛ) የቅበላ ፣ የጤና እንክብካቤ ፣ የጣሊያን ትምህርት ቤት 
፣ የአስተዳደራዊ እና የሕግ ድጋፍ ፣ የሥራ አቀማመጥ ፣ ሥነ ልቦናዊ-
ማህበራዊ ድጋፍ እና ፀረ - ጥቃት አጠቃላይ ማዕከላት በአጠቃላይ በመላው 
ጣሊያን መረጃዎችን ማግኘት ይችላሉ። 

ፀረ-ሕገወጥ የሰዎች ዝውውር ነፃ ቁጥር 

ለእኩል ዕድሎች ክፍል - የሚኒስትሮች ምክር ቤት ፕሬዝዳንት 
ከክፍያ ነፃ ቁጥር 800 800 290 290 

በቀን ለ 24 ሰዓታት ፣ በዓመት 365 ቀናት ፣ ያልታወቁ ፣ በልዩ ልዩ ቋንቋ 
ተናጋሪ ሰራተኞች አማካኝነት። 

ብሄራዊ ፀረ-ጥቃት እና ክትትል መስመር 

የእኩል ዕድሎች ክፍል - የሚኒስትሮች ምክር ቤት ፕሬዝዳንት 
ስልክ 1522 

በዓመት ለ 24 ሰዓታት ፣ በዓመት 365 ቀናት ያለ ክፍያ የሚሠራ ሲሆን 
ይህም ከወሲባዊና ተዛማጅ ጥቃቶች ረገድ የተካኑ ሠራተኞች ።
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