دليل اللاجئ
كيف تكتب تصريحك لمقابلة 'تحديد حاالت
اللّجوء'( )RSDمع المفوض ّية السامية لشؤون
اللجئين لدى األمم المتحدة؟

تُرجمت هذه الوثيقة من اإلنجليزية إلى العربية.
ترجمة هاجر الربيعي بمساعدة نسرين الربيعي
مع الشكر الجزيل للسيدة بربرا هارل بوند و شبكة ذكرى
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المحتوى
مقابلة تحديد اللجوء مع المفوضية السامية لشؤون اللجئين
ما هو الهدف من تصريحك ؟
ما هو الهدف من دليل اللجئ؟
ما يجب أن تتذكرعند كتابة تصريحك
محتوى التصريح
ﻗﺴﻢ  : 1ﻋﻨﻮان اﻟﻤﻔﻮﺿ ﯿّﺔ و ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺷﺨﺼﯿﺔ
ﻗﺴﻢ  : 2ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﺧﻠﻔﯿﺘﻚ
ﻗﺴﻢ  :3ﻣﺎ اﻟﺬي ﺣﺪث ﻟﻚ و ﺟﻌﻠﻚ ﺗﻐﺎدر ﺑﻠﺪك؟
ﻗﺴﻢ  :4ﻟﻤﺎذا ﻛﺎن ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﻚ ان ﺗﻐﺎدر ﺑﻠﺪك وﻛﯿﻒ ﻏﺎدرت ﺑﻠﺪك؟
ﻗﺴﻢ  : 5ﻟﻤﺎذا ﻻ ﯾﻤﻜﻨﻚ اﻟﻌﻮدة ﻟﺒﻠﺪك ؟
ﻗﺴﻢ  :6وﺿﻌﯿﺘﻚ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﺗﻮﺟﺪ ﻓﯿﮫ ﺣﺎﻟ ﯿّﺎ (ٲذﻛﺮ إﺳﻢ
اﻟﺒﻠﺪ) ﻗﺴﻢ : 7اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
ﻗﺴﻢ  :8اﻻﻣﻀﺎء
نموذج لتصريح
قبل تسليم تصريحك للمفوضية السامية لشؤون اللجئين
عند تسليم تصريحك للمفوضية السامية لشؤون اللجئين
ملحق :1إجراءات المفوضية السامية لشؤون اللجئين وسير عملية تحديد حاالت اللجوء
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دليل اللجئ
كيف تكتب تصريحك لمقابلة 'تحديد حالة اللجوء' مع المفوضية السامية لشؤون اللجئين؟
مقابلة تحديد حالة اللجوء مع المفوضية السامية لشؤون اللجئين
تهدف مقابلة تحديد اللجوء مع المفوضية السامية لشؤون اللجئين الى تحديد مدى تطابق حالتك مع تعريف اللجئ حسب
اتفاقية 1951المتعلقة بحاالت اللجوء∙1
2

و لكي تتطابق حالتك مع التعريف عليك أن تفي بالشروط التالية

 1ﯾﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﺧﺎرج ﺑﻠﺪك اﻷم
 2ﯾﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻏﯿﺮ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﺮّﺟﻮع او ﻻ ﺗﺮﯾﺪ اﻟ ّﺮ ﺟﻮع إﻟﻰ ﺑﻠﺪك اﻷم∙
 3ﻟﺪﯾﻚ ﻣﺨﺎوف ﻣﺒ ّﺮ رة:
ٲ -ﯾﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﺧﺎﺋﻔﺎ
ّ
ب -ﯾﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ھﻨﺎك دﻻﺋﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺔ ﻣﻦ ﺑﻠﺪك )ﻣﺜﺎل ﻣﻘﺎﻻت ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﺪ،ﺗﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ،ﺗﻘﺎرﯾﺮاﻷم
اﻟﻤﺘﺤﺪة( ﺗﻈﮭﺮأن ﻟﻚ أﺳﺒﺎﺑﺎ ﺗﺒﺮر ﺧﻮﻓﻚ.
 -4وأﻧّﻚ إن ﻋﺪت إﻟﻰ ﺑﻠﺪك ﺳﺘﻮاﺟﮫ اﻹﺿﻄﮭﺎد)ﻣﺜﺎل :ھﻨﺎك ﺧﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﯿﺎﺗﻚ و ﺣﺮﯾّﺘﻚ أو ﺣﻘﻮق أﺧﺮى(.
- 5ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﺣﺪ اﻷﺳﺒﺎب أو اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﺎﻟﯿﺔّ :
أ -ﻋﺮﻗﻚ
ب -دﯾﻨﻚ
ج -ﺟﻨﺴﯿّ ﺘﻚ
د -آراﺋﻚ أوﻣﻮاﻗﻔﻚ اﻟﺴّﯿﺎﺳﯿّ ﺔ
و -إﻧﺘﻤﺎءك إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻌﯿّﻨﺔ )ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻋﺎﺋﻠﺘﻚ أو أﺷﺨﺎص ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﺨﻠﻔﯿّﺔ واﻟﻌﺎدات أو اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿّﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ
ﺗﻜﻮن ذات طﺎﺑﻊ ﻓﻄﺮي و ﺛﺎﺑﺘﺔ أو أﺳﺎﺳﯿّﺔ(

عند مقابلة تحديد حاالت اللجوء ،سيطلب منك موظف المفوضية السامية لشؤون اللجئين التحدث عن خلفية ما حصل لك
في بلدك و أجبرك على المغادرة و سبب عدم تمكنك من الرجوع لبلدك لكي تقرر المفوضية السامية لشؤون اللجئين مدى
إيفائك بكل شروط اللجوء∙

1هناك تعريف آخر للجئ يعرف بالتعريف األشمل
2حتى و إن أوفيت بالشروط الخمسة المذكورة أعله ,تحت ظروف معينة مثل كإرتكاب جريمة خارج البلد الذي توجد فيه
حاليا ألسباب غير سياسية,يمكن أن ال تمنح ح ٌ
ق اللجوء.
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ﻣﺎ ھﻮ اﻟﮭﺪف ﻣﻦ ﺗﺼﺮﯾﺤﻚ؟
إن اﻟﮭﺪف ﻣﻦ ﺗﺼﺮﯾﺤﻚ ھﻮ ان ﺗﺴﺮد ﻟﻠﻤﻔﻮﺿﯿّﺔ اﻟﺴّﺎﻣﯿﺔ ﻟﺸﺆون ّ
ّ
اﻟﻼﺟﺌﯿﻦ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻟﻚ ﻓﻲ ﺑﻠﺪك وأﺟﺒﺮك أن ﺗﻐﺎدر
وﺳﺒﺐ ﻋﺪم إﻣﻜﺎﻧﯿّﺔ اﻟﺮّﺟﻮع ﻟﻜﻲ ﯾﺘﺴﻨّﻰ ﻟﻠﻤﻔﻮﺿﯿّﺔ أن ﺗﻘﺮّر إذا ﻛﻨﺖ ﺗﻮﻓﻲ ﺑﺸﺮوط اﻟﻠّﺠﻮء∙
ستستعمل المفوضية المعلومات التي أدليت بها في التصريح المكتوب لتطرح عليك أسئلة في المقابلة ثم تستعمل تصريحك
واألجوبة التي أدليت بها في المقابلة و معلومات من بلدك لتقرر إذا كانت تتوفر فيك شروط اللجئ∙
قبل كتابة تصريحك تأكد من فهمك لتعريف اللجئ ألن فهم التعريف سيساعدك على تحديد المعلومات التي عليك اإلدالء
بها في تصريحك∙
ٲنظر الملحق 1الذي يشرح سير عملية تحديد حالة اللجوء∙

ما هو الهدف من دليل اللجئ ؟
سيساعدك هذا الدليل على تحديد المعلومات التي يجب أن تدرجها في تصريحك و يمدك بمثال على كيفية ترتيب معلوماتك
لتسهل على المفوضية السامية لشؤون اللجئين أن تقرر إذا كنت تفي بشروط اللجوء∙
إذا سبق لك أن أودعت تصريحا للمفوضية السامية لشؤون اللجئين ال يحتوي على كل النقاط المذكورة بدليل اللجئ
يمكنك إيداع تصريح آخر يحتوي كل التفاصيل اإلضافية التي ترغب أن تعرفها المفوضية عنك∙

ما يجب أن تتذكره عند كتابة تصريحك
تذكرأن:
 ﺗﻀﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺻﺤﯿﺤﺔ وﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠّﻖ ب:
ﻛﻞ ﻣﺎ ﺣﺪث ﻟﻚ ﺑﺒﻠﺪك وﺟﻌﻠﻚ ﺗﻐﺎدر∙
 لماذا حدثت لك كل هذه األشياء و من الذي فعل لك هذه األشياء؟
 كيف غادرت بلدك؟
 لماذا ال تستطيع العودة لبلدك؟ و ماذا تظن أنه سيحصل لك إذا عدت؟
 إشرح ما حدث لك مع مراعاة الترتيب الذي جرت عليه األحداث∙
 أﺿﻒ أﻛﺜﺮ ﻗﺪر ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺘّﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻨﻚ ﺗﺬ ّﻛﺮھﺎ ﺣﻮل اﻷﺣﺪاث اﻟﻤﮭ ّﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻟﻚ و ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎ ّﻣﺔ
عليك ذكر:
ﺴﺎﻋﺔ :ﻣﺘﻰ وﻗﻌﺖ اﻷﺣﺪاث؟ ﻣﺜﺎل'' :ﻓﻲ  2115/16/16ﺣﻮاﻟﻲ اﻟﺴّﺎﻋﺔ  6ﻣﺴﺎء" .إذا ﻻ
 اﻟﺘّﺎرﯾﺦ و اﻟﻮﻗﺖ/اﻟ ّ
ﺗﺘﺬ ّﻛﺮ اﻟﺘّﺎرﯾﺦ و اﻟﻮﻗﺖ ﺑﺪﻗّﺔ ...ﻋﻠﯿﻚ أن ﺗﺘﺬ ّﻛﺮ اﻟﺘّﺎرﯾﺦ و اﻟﺘّﻮﻗﯿﺖ
ﺣﺴﺐ اﻟﺘّﻘﺮﯾﺐ أو اﻷﺣﺪاث اﻟّﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻣﺜﺎل ''ﻓﻲ ﯾﻮم ﻣﻦ اﻷﯾﺎم ﻓﻲ اﻟﺸﮭﺮ اﻟﺜّﺎﻟﺚ ﺳﻨﺔ  2116ﻓﻲ ﺳﺎﻋﺔ
ﻣﺘﺄﺧﺮة ﻟﯿﻼ∙∙∙'' أو''ﻓﻲ ﯾﻮم ﻣﻦ اﻷﯾﺎم ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ أﺳﺒﻮﻋﯿﻦ ﻗﺒﻞ رأس اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﯿﻼدﯾﺔ  2117ﻓﻲ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﺒ ٌﻜﺮة∙∙∙ ﺑﻌﺪ ﻋﯿﺪ
ﻣﯿﻼدي ال''∙∙∙31
" عندما كان عمري  21سنة "...أو" خلل صائفة  "2116يمكن أيضا أن تقول " بعد وقت قصير من الحدث األخيرأو في
نفس وقت الحدث األوٌل"...
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 األماكن :أين وقعت األحداث؟
إذا كنت ال تستطيع أن تحدد المكان فعليك أن تحاول إعطاء أكثر تفاصيل ممكنة أوأن تحاول وصف المكان ،مثل يمكن
القول "تم إختطافي عندما كنت أتنقل من قرية أ إلى قرية ب أو من مدينة أ إلى مدينة ب" أو''قصدت منزال كبيرا حوالي
مسافة  5دقائق مشيا من منزلي'' أو''أقتدت إلى قرية صغيرة حوالي  31كلم جنوب قريتي"...
 األشخاص :إذا كنت تتذكر أسماء األشخاص يجب عليك ذكر أسماءهم .إذاكنت التعرف أو ال تتذ ٌكر
أسمائهم حاول وصفهم خاصة إذا كنت تخافهم أوهم األشخاص الذين ألحقوا بك ضررا أو السبب في مغادرة بلدك أو تعتقد
أنهم وراء ما حصل لك .عند وصفك لألشخاص يمكنك وصف ملبسهم و إذا كانوا يحملون سلحا و اللغة التي يتكلمون
إلخ ...و عليك أن توضح من تعتقد أن يكون هؤالء األشخاص و لماذا تعتقد ذلك.
 المدة الزمنية:عند وصف ما حدث لك حدد المدة التي دامتها هذه األحداث .مثل يمكن القول " سجنت
لمدة يومين أو كنت في المستشفى لمدة أسبوعين''.
أشياء أخرى عليك أن تتذكرها عند كتابة تصريحك:
 .يجب أن يكون تصريحك مكتوبا بعباراتك و يحتوي معلومات صحيحة و دون تهويل.
 .إذا كنت تستطيع الكتابة بلغتك يجب عليك كتابة تصريحك بخط يدك.
 .إذا ﻛﻨﺖ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﻠﻐﺘﻚ ،ﺗﺄ ّﻛﺪ ّ
أن اﻟ ّﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﯾﺨﻂّ ﺗﺼﺮﯾﺤﻚ ﯾﻀﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘّﻲ ﺻﺮّﺣﺖ ﺑﮭﺎ
ﻓﻘﻂ.
 .ال تدع أحدا يملي عليك ما تضع في تصريحك أو يضيف معلومات ال توافق عليها أو غير صحيحة.
 .ﻻ ﯾﺠﺐ أن ﻻ ﯾﺘﺠﺎوز ﺗﺼﺮﯾﺤﻚ  11ﺻﻔﺤﺎت ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﺑﺎﻟﻠّﻐﺔ اﻹﻧﺠﻠﯿﺰﯾّﺔ ﻷﻧﮫ ﺳﯿﺘﻄﻠّﺐ وﻗﺘﺎ أطﻮل
ﻟﻠﺘّﺮﺟﻤﺔ.
 .إذا كانت هناك أشياء و أحداث ال تتذكرها ال تختلق شيئا ،عليك أن تقول أنك ال تتذكر.
 .إذا لم تكن متأكدا من أشياء عليك أن تقول " أعتقد أن أو أظن أن" و تجنب إستعمال ''أعرف أن'' وأوضح لماذا لست
متأكدا.
 .يجب أن يكون تصريحك مطابقا للمعلومات التي أدليت بها لدى المفوضية في وقت سابق .إذا كنت تريد اضافة معلومات
الى تصريحك ال تتطابق مع ما سبق و أدليت به يجب عليك أن تفسر و توضح سبب إنعدام التطابق في هذه الحالة.
 .إذا كنت تريد إضافة معلومات جديدة يجب أن توضح لماذا لم تصرح بها من قبل لدى المفوضية السامية.
محتوى التصريح
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ﯾﻤﻜﻨﻚ أن ﺗﺘﺒﻊ اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ ﻣﻦ ﻗﺴﻢ  1إﻟﻰ  8أﺳﻔﻠﮫ ﻟﺘﻜﺘﺐ ﺗﺼﺮﯾﺤﻚ ،ﺗﺬ ّﻛﺮ ٌأﻧّﮫ ﻣﺠﺮّد ﻣﺜﺎل وﻟﺴﺖ ﻣﺠﺒﺮا ﻋﻠﻰ إﺗّ ﺒﺎع ﻧﻔﺲ
اﻟﺘّﺮﺗﯿﺐ ،اﻟﻤﮭ ّﻢ أن ﺗﺼﺮّح ﻟﻠﻤﻔﻮﺿﯿّﺔ ﺑﺤﻘﯿﻘﺔ ﻣﺎ ﺣﺪث ﻟﻚ ﻓﻲ ﺑﻠﺪك وأﺟﺒﺮك ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻐﺎدرة و ﺳﺒﺐ إﻧﻌﺪام إﻣﻜﺎﻧﯿﺔّ اﻟﻌﻮدة ﻟﻜﻲ
ﺗﻘﺮّر اﻟﻤﻔﻮﺿﯿﺔّ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﻟﺘﻚ ﺗﻔﻲ ﺑﺸﺮوط اﻟﻠّ ﺠﻮء.
ﻗﺴﻢ:1ﻋﻨﻮان اﻟﻤﻔﻮﺿﯿّ ﺔ و ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺷﺨﺼﯿ ّﺔ
أﻛﺘﺐ اﻟﺘﺎرﯾﺦ ،ﻋﻨﻮان اﻟﻤﻔﻮﺿﯿّﺔ و ﺗﻮﺟّﮫ ﺑﺎﻟﺨﻄﺎب ﻟﻠﻤﻔﻮﺿﯿّﺔ ﺛ ّﻢ ﻗ ّﺪم ﻧﻔﺴﻚ وأذﻛﺮ ﱠ
أن ھﺬا ھﻮ ﺗﺼﺮﯾﺤﻚ ﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺣﺎﻟﺔ
اﻟﻠّﺠﻮء ﻣﻊ اﻟﻤﻔﻮﺿﯿّﺔ اﻟﺴﺎﻣﯿﺔ ﻟﺸﺆون ّ
اﻟﻼ ﺟﺌﯿﻦ.
ّ
ﺛﻢ أذﻛﺮ رﻗﻢ ﺗﺴﺠﯿﻠﻚ ﺑﺎﻟﻤﻔﻮﺿﯿّﺔ اﻟﺴﺎﻣﯿﺔ ﻟﺸﺆون ّ
اﻟﻼﺟﺌﯿﻦ  ،اﻟﺠﻨﺲ ،اﻟﺠﻨﺴﯿّﺔ ،اﻟﻌﺮق ،ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻤﯿﻼد و ﻣﻜﺎﻧﮫ ،اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﺠﯿﺪھﺎ ،ﺑﻠﺪ ﺟﻮاز اﻟﺴّﻔﺮ و اﻟﺮّﻗﻢ )إذا ﻛﺎن ﺑﺤﻮزﺗﻚ ﺟﻮاز ﺳﻔﺮ( ،اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿّﺔ ،ﺗﺎرﯾﺦ وﺻﻮﻟﻚ إﻟﻰ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪ ﻓﯿﮫ
ﺣﺎﻟﯿٌﺎ) أذﻛﺮ إﺳﻢ اﻟﺒﻠﺪ( ،ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘّﺴﺠﯿﻞ ﺑﺎﻟﻤﻔﻮﺿﯿّﺔ اﻟﺴﺎﻣﯿﺔ ﻟﺸﺆون ّ
اﻟﻼ ﺟﺌﯿﻦ  ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻠّﺠﻮء وﻋﻨﻮاﻧﻚ ورﻗﻢ
ھﺎﺗﻔﻚ4 .
ﻗﺴﻢ :2ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﺧﻠﻔﯿّ ﺘﻚ.
ھﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﯾﻌﻄﻲ اﻟﻤﻔﻮﺿﯿّﺔ ﻟﻤﺤﺔ ﻋﻨﻚ وﻋﻦ ﻋﺎﺋﻠﺘﻚ و ﻻ ﯾﺠﺐ أن ﯾﺘﺠﺎوز ھﺬا اﻟﻘﺴﻢ  5 – 11أﺳﻄﺮ ،ﯾﺠﺐ أن ﺗﻀﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻣﻮﺟﺰة ﻋﻦ ﻋﺎﺋﻠﺘﻚ و أﯾﻦ ﻧﺸﺄت و أﯾﻦ ﻛﻨﺖ ﺗﻘﯿﻢ أﻧﺖ وﻋﺎﺋﻠﺘﻚ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺠﻲء إﻟﻰ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﺗﻮﺟﺪ ﻓﯿﮫ ﺣﺎﻟﯿّﺎ ،ﯾﺠﺐ أن
ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻤﻔﻮﺿﯿّﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺎﺋﻠﺘﻚ ﻣﺘﻮاﺟﺪة ﻣﻌﻚ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺒﻠﺪ وﻓﻲ ﺻﻮرة ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺘﻮاﺟﺪة ،أذﻛﺮ أﯾﻦ ﺗﻘﯿﻢ ﻋﺎﺋﻠﺘﻚ ﺣﺎﻟﯿّﺎ.
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قسم  :3ما الذي حدث لك و جعلك تغادر بلدك؟
أذكر كل المشاكل التي حدثت لك و أجبرتك أن تغادر بلدك و تذكر أنك في هذا الجزء من التصريح تحاول أن تثبت
للمفوضية أن حالتك تتطابق مع تعريف اللجئ بتحديد السبب الذي يبرر خوفك من اإلضطهاد بسبب العرق أو الدين أو
الجنسية أو أرائك السياسية أو إنتمائك لفئة إجتماعية∙
تأكد بأن:
∙تكتب عن المشاكل التي وقعت لك حسب الترتيب الزمني ،إذا كان هناك أفراد من عائلتك حدثت لهم مشاكل مشابهة قبل أن
تبدأ المشاكل معك فتحدث عن مشاكلهم أوال .أكمل هذا الجزء من التصريح بآخر مشكل حدث و أجبرك على مغادرة بلدك.
 .تضع تفاصيل زمان وأماكن المشاكل التي حدثت ،ومن األطراف المتدخلة (أو األطراف التي تعتقد أنها متدخلة) و ما الذي
جعلك تعتقد ذلك؟ مع ذكر أقوالهم و أفعالهم.
 .تشرح و توضح كيف جعلتك المشاكل تشعر و ما الذي أخافك أو كنت قلقا بشأنه.
 .تشرح لماذا تعتقد أن هذه المشاكل حدثت لك ،أنظر إلى الجدول أسفله صفحة  7و تثبت إذا كانت المشاكل حدثت بسبب
أحد من األسباب المذكورة في الجدول .و إذا كانت أحد األسباب المذكورة ،أجب على األسئلة المتعلقة بموضوعك و ليس
من الضروري اإلجابة على كل األسئلة في الجدول .وضعت هذه األسئلة لتساعدك على التفكير في األسباب الممكنة التي
تكمن وراء ما حدث لك.

3أنظرمثال لتصريح صفحة 11
4أنظرمثال لتصريح صفحة  11لترى كيف تم ترتيب المعلومات.

هل كان ذلك بسبب إنتمائك العرقي؟هل كان بسبب جنسيتك؟ بسبب لغتك؟ بسبب اإلختلف الثقافي أو ممارسة عادات ثقافية؟
ٲم بسبب قبيلتك؟ إذا كانت إحدى هذه األسباب ،فسر لماذا تعتقد ذلك؟

هل بسبب دينك؟ هل بسبب الطريقة التي تمارس بها شعائرك الدينية؟
هل بسبب إيمانك؟ بسبب أناس آخرين اعتقدوا أنك تعتنق دينا آخر أو تساند معتقدات دينية أخرى؟
ما الذي جعل هؤالء الناس يعتقدون أنك تعتنق دينا آخر أو تسانده إذا كانت إحدى هذه األسباب فسر لماذا تعتقد ذلك؟

هل بسببٲفكارك أو آرائك السياسية؟ ماهي ٲفكارك أو آرائك السياسية؟
ماذا فعلت لتظهرٲفكارك أو آراءك السياسية؟ كيف إكتشف اآلخرونٲفكارك أو آراءك السياسية؟
هل كان بسبب إعتقاد اآلخرين أن لديك أفكارا أو آراء سياسية معينة؟
ما الذي جعل هؤالء الناس يظنون أن لديك ٲفكارا أو آراء سياسية؟ إذا كان أحد هذه األسباب ،فسر لماذا تظن أنه ذلك السبب؟
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هل بسبب إنتمائك لمجموعة أو لمنظمة؟
هل بسبب مساندتك لمجموعة أو منظمة؟
هل السبب إسم المجموعة أو المنظمة؟
من هم أعضاء المجموعة أو المنظمة؟
ماهي النشاطات التي قمت بها مع المجموعة أو المنظمة؟
لماذا إلتحقت أو ساندت المجموعة أو المنظمة؟
هل بسبب إعتقاد اآلخرين أنك تنتمي أو تساند مجموعة أومنظمة؟ ما الذي جعل هؤالء الناس يظنون أنك تنتمي أو تساند مجموعة أو
منظمة؟ إذا كان السبب أحد هذه األسباب أوضح لماذا تعتقد ذلك؟

هل كان بسبب مشاكل أشخاص آخرين؟
ماهي المشاكل التي تعرضوا لها و كيف تسببت مشاكل اآلخرين في مشاكل لك؟ هل هؤالء االشخاص من أفراد عائلتك أو من مجموعة
تنتمي لها؟
كيف كانت علقتك مع هؤالء األشخاص؟
كيف كان تأثير علقتك بهؤالء األشخاص عليك؟
إذا كان أحد هذه األسباب ،أوضح لماذا تظن ذلك؟

هل كان بسبب إختلفك عن اآلخرين؟ ما المختلف فيك عن اآلخرين؟
هل بسبب إعتقاد اآلخرين أنك مختلف عنهم؟ هل بسبب شيء قمت به في الماضي؟ هل بسبب إعتقاد اآلخرين أنك فعلت شيئا في
الماضي؟ هل بسبب مهنتك؟ هل بسبب ميوالتك الجنسية؟ ما الذي جعل اآلخرين يظنون بك هذه األشياء؟
إذا كان أحد هذه األسباب ،أوضح لماذا تعتقد ذلك؟

∙إذا كنت تعرف أشخاصا آخرين تعرضوا لنفس النوع من المشاكل التي تعرضت لها أضف معلومات مختصرة عنهم و عما
وقع لهم ،أوضح كيف تعرف هذه المعلومات∙
إذا كنت قد إرتكبت جريمة في بلد آخر غير البلد المتواجد فيه حاليا  ،إشرح ما قمت به  ،أين و متى و لماذا فعلت ذلك؟
قسم  :4لماذا كان يجب عليك أن تغادر بلدك و كيف غادرت؟
في هذاالقسم بعنوان '' لماذا كان يجب أن أغادر بلدي و كيف غادرت؟'':
 .إشرح لماذا إعتقدت أنه كان يجب عليك أن تغادر و ما الذي تظن قد يكون حدث لو أنك بقيت لمدة أطول؟
 .إذا سبق و أن غادرت بلدك و توجب عليك العودة إشرح ما حدث.
و إذا حاولت مغادرة بلدك و لم تتمكن إشرح ما الذي حدث و ما الذي منعك؟
 .إشرح ما قمت به لتغادر بلدك و من ساعدك؟
إذا جئت مباشرة إلى البلد الذي تقيم فيه حاليا و سجلت بالمفوضية بعد فترة قصيرة من وصولك ،أضف فقرة كالتالي:
غادرت [ ضع المدينة ،البلد] في تاريخ [ اليوم /الشهر /السنة] و جئت إلى∙∙∙ في تاريخ [ يوم /الشهر /السنة] سافرت على متن [أذكر وسائل
النقل التي تنقلت عليها لتصل إلى∙∙∙]∙ سجلت بالمفوضية السامية لشؤون اللجئين بتاريخ [اليوم /الشهر /السنة]
إذا مررت ببلدان أخرى قبل المجيء إلى البلد الذي تقيم فيه حاليا أذكر البلدان التي مررت بها و مدة إقامتك فيها ،و هل
حاولت طلب المساعدة في هذه البلدان .إذا كنت قد إنتظرت أكثر من شهر بعد الوصول إلى البلد الذي تقيم فيه حاليا لتسجل
بالمفوضية ،أوضح سبب تأخير التسجيل∙
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قسم  :5لماذا ال يمكنك العودة إلى بلدك؟
في هذا الجزء أذكر:
 .إذا كنت قد قمت بشيء للحد من المشاكل التي حدثت لك في بلدك و إذا كان ما قمت بها أتى بنتيجة∙ هل حاولت الحصول
على المساعدة من حكومتك أو الشرطة أو أي طرف آخر؟ متى؟ ماذا قالوا أوماذا فعلوا؟ هل تدخلوا للمساعدة؟ هل حاولت
االنتقال إلى مكان آخر في بلدك لإلبتعاد عن المشاكل؟ أين إنتقلت و متى؟ هل أتى ذلك بنتيجة؟
 .ماذا تعتقد أنه سيحدث لك إذا عدت إلى بلدك و مما أنت خائف؟ أضف معلومات عن الذين تظن أنهم سيؤذونك و ما الذي
تظن أنهم سيفعلون بك و أشرح لماذا تظن أن هذه األشياء ستحدث لك؟
 .إذا تلقى شخص في بلدك تهديدات بخصوصك أو تعرض لمشاكل بسببك بعد أن غادرت بلدك أضف هذه المعلومات أيضا.

قسم  :6وضعيتك في البلد الذي توجد فيه حاليا
إذا كان لديك أية معلومات عن سلمتك و الحالة الصحية أو الحالة الجسدية أو الحالة النفسية التي مازالت لم تخبر
المفوضية بها يمكنك أن تضيف تلك المعلومات في هذا الجزء بعنوان وضعيتي في البلد الذي أوجد فيه حاليا(أذكر إسم
البلد) ،تأكد أن ال يتجاوز هذا القسم  5أسطر.
قسم  :7الوثائق
هل لديك وثائق تدعم األقوال التي صرحت بها؟ مثل :هل بحوزتك جواز سفر ،بطاقة تعريف ،ملف طبي ،بطاقات إنتماء
لمجموعات أو منظمات إنتميت لها ،رسائل تهديد ،رسائل كتبتها لطلب المساعدة ،الردود على رسائلك ،تقارير الشرطة ؟
إذا كان لديك ،ضع قائمة أسماء هذه الوثائق التي بحوزتك في هذا القسم تحت عنوان''الوثائق'' في نهاية تصريحك.
قسم  :8اإلمضــاء
في النهاية وقع تصريحك∙ يمكنك أن تشكر المفوضية السامية لشؤون اللجئين على النظر في مطلبك و أن تقول أن
المعلومات التي أدليت بهاهي الحقيقة.

مثال لتصريح
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تاريخ كتابة التصريح
المفوضية السامية لشؤون اللجئين لدى األمم المتحدة
العنوان:
إلى وحدة تحديد حاالت اللجوء ()RSD
السيد ،السيدة...
إسمي [ ضع إسمك بالكامل] و هذا تصريحي لمقابلة تحديد حاالت اللجوء مع المفوضية السامية لشؤون اللجئين.
رقم التسجيل بالمفوضية السامية لشؤون اللجئين
الجنس [ :ذكر  //أنثى]
الجنسية:
العرق:
اللغات :ٲذكر اللغات التي تتكلمها بطلقة و تفهمها.
تاريخ الوالدة:
مكان الوالدة:
بلد جواز السفر و الرقم:
الحالة اإلجتماعية :أعزب/عزباء/متزوج/متزوجة /أرمل/ٲرملة.
تاريخ الدخول إلى البلد الذي تقيم فيه حاليا:
تاريخ التسجيل بالمفوضية السامية لشؤون اللجئين:
تاريخ مقابلة تحديد حاالت اللجوء ( )RSDمع المفوضية السامية لشؤون اللجئين
كيفية اإلتصال بك :رقم الهاتف ٲو عنوانك
معلومات عن خلفيتك:
ضع معلومات عن أصلك و عائلتك∙
ما الذي حدث و أجبرني على مغادرة بلدي؟
ضع المعلومات
ما الذي أجبرني على مغادرة بلدي ،و كيف غادرت؟
ضع المعلومات
لماذا ال أستطيع العودة إلى بلدي؟
ضع المعلومات
وضعيتي في البلد الذي ٲوجد فيه حاليا (ٲذكر إسم البلد)
ضع المعلومات
كل المعلومات التي أدليت بها في هذا التصريح صحيحة و حقيقية .و شكرا لكم للنظر في طلب اللجوء.

وﺛﺎﺋق
ﺿﻊ وﺛﺎﺋﻘك

اﻟﺘّﻮﻗﯿﻊ
أﻛﺘﺐ إﺳﻤﻚ.

قبل تسليم تصريحك للمفوضية السامية لشؤون اللجئين
 .أعد قراءة التصريح للتأكد من أنك وضعت كل المعلومات التي أردت أن تضيفها لتمكن المفوضية السامية لشؤون اللجئين

أن تقرر إذا كنت توفي بشروط اللجوء.
 .تأكد أن كل ما صرحت به هو الحقيقة دون تهويل.
 .تأكد أن تصريحك مكتوب على نحو ترتيب األحداث و الوقائع بشكل واضح و مفهوم.
 .ﺗﺜﺒّﺖ إذا ﻛﺎﻧﺖ ھﻨﺎك ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺎﻟﺘّﺼﺮﯾﺢ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋ ّﻤﺎ أدﻟﯿﺖ ﺑﮫ ﻋﻨﺪ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺘّﺴﺠﯿﻞ ﺑﺎﻟﻤﻔﻮﺿﯿّﺔ اﻟﺴّﺎﻣﯿﺔ ﻟﺸﺆون ّ
اﻟﻼﺟﺌﯿﻦ أو
أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﺧﺮى ﺳﺒﻖ وأدﻟﯿﺖ ﺑﮭﺎ ﻟﺪى اﻟﻤﻔﻮﺿﯿّﺔ اﻟﺴّﺎﻣﯿﺔ ﻟﺸﺆون ّ
اﻟﻼﺟﺌﯿﻦ و إذا ﻛﺎن ھﻨﺎك إﺧﺘﻼف أو ﺗﻀﺎرب ﻓﻌﻠﯿﻚ
ٲن تشرح سبب اإلختلف.

 .تأكد أن تحتفظ بنسخة من التصريح لإلستعداد للمقابلة∙ و تذكر أن المفوضية السامية لشؤون اللجئين ستستعمل التصريح
لطرح األسئلة عند المقابلة لتحديد حالة اللجوء∙
عندما تسلم تصريحك للمفوضية السامية لشؤون اللجئين
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 .حاول أن تسلم تصريحك للمفوضية السامية لشؤون اللجئين على األقل قبل شهر من تاريخ مقابلة تحديد حاالت اللجوء مع
المفوضية.
 .إذا لم يسبق لك أن سلمت الوثائق المذكورة بالتصريح الى المفوضية فألحق نسخا من هذه الوثائق بالتصريح و ال تسلم أي
وثيقة أصلية الى لمفوضية السامية لشؤون الالجئين.
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