
 

 دلیل التحضیر لمقابلة القبول
 بقلم كستر راتكلیف© في تشرین الثاني / نوفمبر، 2017

یرجى ولكن األشكال، من شكل أي في وتوزیعها نشرها وإعادة نسخها في الحریة لك - للعموم تجاریة غیر                    رخصة
حرصنا لقد .kester.ratcliff@gmail.com اإللكتروني: البرید عبر معي تواصل علیها. تعدیل أي إضافة قبل               مراجعتي
َیَتَبنَّْوَنُه لم لكنهم النصح لنا قدموا وقد الدلیل، هذا لتحسین الیونانیة اللجوء خدمات دائرة من المالحظات على الحصول                    على

 رسمًیا.
 

 نبذة:
 
فسُیرفُض لك، آمٌن بلٌد تركیا أن الیونانیة الحكومة قررت وإذا لك. آمًنا بلًدا تركیا كانت إن تبیان على القبول مقابلة ز                      تركِّ
لك جرى ما على بل األم، بلدك في لك جرى ما على المقابلة هذه ُز ُتَركِّ ال مقبول. غیر باعتبارك الیونان في للجوء                        طلبك

 في تركیا.
 
إذا لك. آمن غیر بلد تركیا أن تبین التي بالمعاییر المرتبطة الواقعیة األسباب لدیك كانت إذا الیونان في مقبوًال طلبك 1                     ُیعدُّ

عائلي شمل لم قضیة لدیك كان وإذا القبول. مقابلة بذلك متجاوًزا العادیة، لإلجراءات طلبك سُینقل كمستضعف،                  ُصنِّفت
األوروبي االتحاد في العضو البلد إلى ملفُّك ُینقل أن (2017 الثاني تشرین (لتاریخ الحالي اإلجراء فإن دبلن، وثیقة                    بحسب
أشهر 6 من أكثر أللمانیا الیونان من دبلن بوثیقة المتعلقة الملفات تحویل ویستغرق أسرتك. من الفرد ذلك فیه یقیم                     الذي

 حالًیا.
 
أن المفید من بها. الُمحاور ُتخبر كي تركیا في لك حدث بما متصلٌة األمور أيُّ تعرف كي المعاییر تفهم أن الضروري                       من
المفید ومن تذّكرها. یمكنك التي التفاصیل بأدق حدث ما شرح على تعتمد التي مصداقیتك بها سیقّیمون التي الطریقة                    تفهم

 أیًضا أن تعلم حقوقك اإلجرائیة خالل المقابلة وما بعدها.
 
ید على للتقییم سیحیلك والتعریف االستقبال مكتب فإن أدناه)، سنشرح (كما كمستضعف لتصنیفك احتمال هناك كان                  إذا
إذا استضعافك، على كدلیل المشفى من طبِّيٍّ تقریر على الحصول ویمكنك مقابلتك. قبل المشفى في نفسي طبیب أو                    طبیب

 كنت دخلت المشفى كحالة طارئة، أو َأَحاَلْتَك إلیه إحدى المنّظمات غیر الحكومّیة.
 
األسئلة وتذكر استطعت. ما بالتفصیل معك جرى ما بشرح هي قصتك مصداقیة إلظهار ِئْیَسة الرَّ فالّطریقة ًدا! محدَّ                  كن

  المفتاحیة:  ماذا؟ ومتى؟ وأین؟ ومن؟ ولماذا حدث ما حدث؟
 

 أدناه بعض من أهم حقوقك اإلجرائیة (مع شرحها كامًال):
 

كدلیل.● لتستخدمه طبي تقریٍر تحصیل في یساعدك بمحاٍم االستعانة لك ُیتاح كي واحًدا یوًما مقابلتك تأجیل لك                   یحق
على تحصل أن المستحیل شبه فمن المقابلة قبل استضعافك حالة یثبت طبي تقریر معك یكن لم لو أنك یعني                     وهذا

 تقریر في یوم واحد فقط! لذا فاطلب المساعدة قبل وقت معقول إذا كان هذا البند ینطبق علیك.
راودك● أو بعًضا بعضكم فهم في صعوبات المترجم أو أنت واجهت وإذا مقابالتك. في كفؤ مترجم في الحق                    لك

مترجم وطلب المقابلة إیقاف فیمكنك تماًما، تقوله ما كل بترجمة یلتزم وال صیاغته یغّیر أو كالمك یلخص أنه                    شكٌّ
 آخر.

1 
http://www.asylumineurope.org/reports/country/greece/asylum-procedure/procedures/admissibility-pro

cedures 
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الیوناني● القانون یقره لما وفًقا وذلك مجتزأة،" وغیر وموضوعیة "فردیة تكون أن اللجوء مقابالت على                 یجب
الُمْسَبَقة، األحكام طابع تحمل أسئلته أن تشعَر كأن الُمحاور، من قلٍق أيُّ ساورك فإن األوروبي. االتحاد                  وقانون

 أوقف المقابلة واطلب محاوًرا آخر.
 یحق لك طلب استراحة قصیرة في أي وقت خالل المقابلة.●
ُتصغَي● أن الضروري فمن كتابًة َنًة ُمَدوَّ كانت إن أما معك. مراجعتها تجري فلن صوًتا لًة ُمَسجَّ المقابلة كانت                   إذا

قبل النص من التأكد لك لیتسنى ُكتب ما كل علیك ُیقرأ أن من تأكد بل تلخیًصا، تقبل ال ُكِتَب. ما قراءة أثناء                        بانتباه
 التوقیع علیه.

 
یعمل ص متخصٍّ متطوع أو محاٍم لقاء وبین بینها الجمع هي الدلیل هذا في الواردة النصائح من لالستفادة طریقة                    أفضل
سیساعدك الحقیقیة. المقابلة قبل معه تجریبّیة مقابلة وإجراء القانونّیة، باالستشارات الَمْعِنیَّة المنظمات إحدى               لصالح
التفاصیل. بأدقِّ شرحها كیفیَِّة على ِب والتََّدرُّ قصتك في بالمعاییر لة الصِّ ذات األحداث ِف تعرُّ على المتطوع أو                  المحامي
رحلتك في علیك جرت التي األحداث ترتبط وكیف یمكن ما بأوضح قصتك ستروي كیف فهم على أیًضا                   وسیساعدانك

ِب على ذلك.  بمعاییر القبول، والتََّدرُّ
 
للجوء الوصول [إتاحة األصل في أصدرته الذي األهلیة لمقابلة التحضیر دلیل من مقتبسة الدلیل لهذا األساسیة الطریقة                   إن
نشره: [Rights in Exile المنفى في [حقوق وأعادت ،[Asylum Access          
دلیل من المصداقیَّة فصل تلخیص جرى وقد .http://refugeelegalaidinformation.org/refugee-resource        
مباشرة اإلجرائیة الحقوق فصل تبسیط وجرى . الالجئین لشؤون المتحدة األمم بمفوضیة الخاص المصداقیَّة لتقییم                 المحامین
/ رقم الیوناني القانون من المعاییر فصل واقُتِبَس كما .2011 لعام األهلیة وتوجیهات /4375/ رقم الیوناني القانون                  من
إیمانویل المحامون: الدلیل هذا من السابَق أو الحاليَّ اإلصداَر وَدقََّق .2013 للعام اللجوء إجراءات وتوجیهات /4375                
أنا ُل وأتحمَّ كمدققین، هنا أسماءهم نضع بأن لنا وسمحوا كاكاناكي؛ وأغیلیكي بولیكرونیدي، وإیغونیا               تشازتشالكیاس،
ألن سمح ما واسًعا انتشاًرا منتشًرا السابق اإلصدار كان وقد األخیر. اإلصدار هذا في ترد قد أخطاٍء أیَّة مسؤولیَة                     شخصیا

 یكون الباب مفتوًحا للّنقد سنة كاملة قبل المراجعة.
 
قراءته، بعد باالرتباك شعرت إذا األوروبي. االّتحاد في اللجوء إجراءات تعقیُد ُه َمَردُّ الدلیل هذا في المعلومات تعقید                   إن

 فقابل محامًیا للجوء وأسأله ما لدیك من أسئلة لیساعدك.
 
یحتاجونها الذین للناس عنها اإلعالن یكون ما عادة لكنها أغلبها، المناطق في لالجئین القانونّیة المساعدة خدمات                  تتوافر

 ضعیًفا ومتأخًرا. وربما تضطرُّ لمغادرة المخیم [الكامب] لمقابلة إحداها. فاسأل!
 

 على من تنطبق إجراءات مقابلة القبول؟
 
آذار من 19 بعد الیونانیة الجزر على الوافدون اللجوء طالبوا أصبح ،2016 عام من آذار في األوروبي التركي التفاهم                     منذ
علیها الجنسیات بعض أن هو الحدودیة اإلجراءات تطبیق مع األساسي والفرق الحدودیة. لإلجراءات عرضة 2016               
الشمل لم حاالت (وفي تركیا. أم للجوء طلبك عن مسؤولة الیونان كانت ما إذا ستحدد والتي "القبول"، لمقابلة أوًال                     الخضوع

 العائلي بناًء على اّتفاق دبلن، ربما یكون بلٌد آخر من بلدان االّتحاد األوروبي مسؤوًال عن طلبك للجوء.)
 
والواصلین األوروبي االتحاد في اللجوء إلقرار عالیة معدالت ذات بلدان من الوافدین اللجوء ولطالبي للسوریین                 ستكون

 إلى الیونان بعد 19 من آذار عام 2016، مقابالت قبول منفصلٍة أوًال.
 
ینتقلون بل القبول، لمقابلة یخضعون فال منخفضة، لجوء إقرار معدالت ذات البلدان من الوافدون اللجوء طالبوا                  أما

 لمقابالت األهلیة مباشرة.

http://refugeelegalaidinformation.org/refugee-resources
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فسینتقلون القبول، مقابلة إجرائهم بعد عالیة لجوء إقرار معدالت ذات البلدان من الوافدین من وغیرهم السوریون ُقِبَل                   وإذا

 لمقابلة األهلیة الحًقا.
 
للجوء. طلبك وسبب األم بلدك في معك حصل بما ُتْعَنى التي األهلّیة مقابلة إلى الحًقا فستنتقل كمقبول، طلبك على ُوْوِفَق                      إذا
الحق لك تركیا. إلى إلعادتك ترحیل أمر باسمك فسیصدر لك، آمٌن بلٌد تركیا أن الیونانیة لطات السُّ قررت ما                    إذا
(حتى اآلن حتى أحٌد ْل ُیرحَّ ولم باالستئناف. دائًما وُینصح تلقائیا. الترحیل أمر تنفیذ یعلِّق استئنافك وتسجیل                  باالستئناف،
یجري قضایا عدة له. بدیٌل آمٌن بلٌد تركیا أن قرار على بناًء تركیا إلى قسًرا أحٌد أعید وال (2017 عام من الثاني                        تشرین
من والمشورة المساعدة اطلب بل بالرفض، المبدئيُّ الردُّ جاءك إن األمل تفقد ال حالًیا. األوروبیة المحكمة في                   استئنافها

 محاٍم للجوء.
 
یفترض بتجارب مّر ُجلُُّهم الیونان إلى تركیا من عبروا الذین اللجوء طالبي لقصص االستماع في خبرتنا خالل من                    وجدنا
أن أو للقبول بمقابلتك صلة األوثق األمور تمییز عدم ویسهل بدیهیا؛ أمًرا لیس "القبول" مفهوم لكن مقبولین، تجعلهم                    أن
أن ُیْحَتَمُل المقابلة، في بقضیتك الصلة ذات الوقائع ذكر عن غفلت وإذا مسبًقا. المقابلة هدف تعلم تكن لم إن ذكرها،                      تتجاهل
وتعرف المصداقیة، تقییم طریقة على وتتعّرف المعاییر، تعلم أن الضروري فمن لهذا حّقه. ُیعطى أن قبل ملفُّك                   ُیرَفَض

م قضیتك على الشكل األمثل.  حقوقك اإلجرائیة، كي ُتَقدِّ
 
واإلجراءات المعاییر فهم على الدلیل لهذا قراءتك ساعدتك وإذا أیًضا! مساعدته فاطلب للجوء، لمحاٍم الوصول لك ُأتیح                   إذا

 بصورة أفضل، فسیسهل على المحامي مساعدتك.
 
 

 یشتمل هذا الدلیل على خمسة فصول رئیسة:
 

 مقدمة - رسوٌم بیانیٌة توّضح اإلجراءات.1.

 الحقوق اإلجرائیة.2.

 المصداقیة.3.

 المعاییر.4.

 أمثلة.5.
 

 ونبدأ بما یلي ...
 

 هل تعلم في أّي مرحلٍة من إجراءات اللجوء أنت؟
 

 وهل هذا الدلیل مناسب لوضعك؟
 
 

 علیك أوًال معرفة المرحلة التي َوَصْلَت إلیها من اإلجراءات لتتعرف المعلومات المفیدة لك في تلك المرحلة.
 
خریطة على بحصولك شبیه النظام مراحل من وصلتها التي المرحلة معرفتك دون كاملًة المعلومات على حصولك                  إن

 للمدینة دون عالمة "أنت هنا" لتدلَّك على موقعك فیها.
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[GAS] الیونانیة اللجوء دائرة تأخذ بینما القبول، مقابالت عاتقه على [EASO] اللجوء لدعم األوروبي المكتب                 یأخذ
 مقابالت األهلیة.

 
أو بصورة یبدو قد المحامین. بعض كذلك یسمیه بل "مقابلة"، مجرد للجوء لطلبهم الكامل التسجیل أن أحیاًنا الناس                    یعتقد
فهم المرحلة؛ تلك في بشأنك قرارات أیة یتخذون أو مفّصلة أسئلة یسألونك وال معك یحّققون ال لكنهم مقابلًة،                    بأخرى
المكتب یستخدمها التي المصطلحات سنستخدم التباس، أّي ولتجنب فحسب. التسجیل استمارة في الواردة األسئلة                یسألونك

 األوروبي لدعم اللجوء ودائرة اللجوء الیونانیة.
 
قراًرا یتخذون وربما استضعافك عن المقابلة یشبه ما إلى یتحول قد تسجیلك فإن علیك، بادًیا ذلك وكان مستضعًفا كنت                     إذا

 بتحویلك إلى اإلجراءات العادّیة ونقلك من الجزیرة في أقرب وقت.
 
واطلب ذلك عن فاسأل اإلجراءات، من أنت بلغتها التي المرحلة تتعّرف لم وإن حد. ألبعد مبسطٌة أدناه المخططات 2                   إن

 المساعدة.
 
عادل قرار لنیل فرصة أفضل لك یتیح مما مقابالتك قبل التحضیر على لمساعدتك المتوفرة القانونیة المساعدة واطلب                   اسَع
القانوني الدعم منظمات تكون ما عادة قبلها. التحضیر من بكثیر أصعب المقابالت بعد الحًقا فاالستئناف األولى. المرة                   من

 خارج المخیمات، فاسأل عن طریقة للتواصل معهم.
  

2GAS].] مخطط سیر اإلجراءات بحسب دائرة اللجوء الیونانیة  
http://asylo.gov.gr/wp-content/uploads/2017/03/Asylum-procedure-in-the-context-of-the-EU-Turkey-st

atement.pdf  

http://asylo.gov.gr/wp-content/uploads/2017/03/Asylum-procedure-in-the-context-of-the-EU-Turkey-statement.pdf
http://asylo.gov.gr/wp-content/uploads/2017/03/Asylum-procedure-in-the-context-of-the-EU-Turkey-statement.pdf
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سوریا فیها بما للجوء، عالیة قبول نسب ذات بلداٍن من الوافدین وعلى ،2016 عام آذار من الـ19 بعد الوافدین على تنطبق التي                        اإلجراءات
 والعراق وأفغانستان.

 

 االسم والجنسیة وأفراد العائلة، وفحص لمعرفة حاالت االستضعاف.● التسجیل األولي

 تسجیل بیانك لطلب اللجوء.● التسجیل الكامل
 سُتسأُل عدة أسئلٍة وسُیملي لك ضابط استمارتك.●
 أثناء التسجیل، تأّكد من ذكر أقربائك إن كانوا یعیشون في بلٍد آخر من بلدان االّتحاد األوروبي؛●

 ألن ذلك قد یمنحك فرصة نقلك استناًدا إلى وثیقة دبلن ِلَلمِّ الّشمل العائلي.

 و"مقابلة القبول" هنا لمعرفة إن كانت تركیا بلًدا آمًنا لك.● مقابلة القبول
ر لها وأن تجمع●  عادة ما ُیرفض الناس في هذه المرحلة، لذا من الضروري جًدا أن ُتَحضِّ

 المعلومات الالزمة إن لم تكن لدیك.

 إذا ُأقرَّ طلبك كمقبول، ستنتقل إلى مقابلة األهلیة.● مقابلة األهلیة
 سُتسأل في مقابلة األهلیة عن سبب مغادرتك لبلدك األم وسبب طلبك للجوء.●
 إذا حصلت على لّم شمٍل عائلي في بلد أوروبي آخر كطالب للجوء، فستخضع لمقابلة لتحدید●

 أهلیتك للجوء في ذلك البلد الحًقا.

 االستئناف - لجنة
 االستئناف

 إذا ُرفضت في مرحلة مقابلة القبول أو األهلیة، فعلیك باالستئناف.●
 المرحلة األولى من االستئناف هي لجنة االستئناف اإلداري.●
 یمكنك أن تطلب محامًیا مجاًنا في هذه المرحلة، إذ أن الحكومة تدفع أتعابه.●
 من المهم أن تناقش قضیتك بالتفصیل مع محاٍم لتتأكد من ذكر كل الحقائق ذات الصلة - التي●

 أغفلتها في مقابلتك سابًقا - في ملف االستئناف.

 االستئناف - المحكمة
 اإلدارّیة

 إذا َرفضت لجنة االستئناف طلبك، فهناك عدة مراحل محتملة من االستئناف القضائي. وأولها●
ي منظمات الدعم القانوني تكالیف بعض قضایا االستئناف القضائي، لكن  المحكمة اإلداریة. ُتغطِّ

 البیِّنة منها فحسب.
 والمراحل األخرى الالحقة من االستئناف القضائي تتضمن: مجلس الدولة الیوناني، والمحكمة●

 األوروبیة لحقوق اإلنسان. سیشیر علیك محامیك إن كانت متابعة االستئناف مجدیًة أم ال.
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 اإلجراءات المطّبقة على الوافدین  قبل الـ20 من آذار  والذین هم من بلداٍن ذات معدالت إقرار منخفضة للجوء، بما فیها باكستان

 والمغرب. والفرق غیاب مقابلة القبول كإجراء منفصل.

 

 

 االسم والجنسیة وأفراد العائلة.● التسجیل األولي
 فحص لمعرفة حاالت االستضعاف.●

 تسجیل بیانك لطلب اللجوء.● التسجیل الكامل
 سُتسأُل بعض األسئلة وسُیملي لك ضابط االستمارة.●
 أثناء التسجیل، تأّكد من ذكر أقربائك إن كانوا یعیشون في بلٍد آخر من بلدان االّتحاد األوروبي؛●

 ألن ذلك قد یمنحك فرصة نقلك استناًدا إلى وثیقة دبلن ِلَلمِّ الّشمل العائلي.

 إذا ُأقرَّ طلبك كمقبول، ستنتقل إلى مقابلة األهلیة.● مقابلة األهلیة
 سُتسأل في مقابلة األهلیة عن سبب مغادرتك لبلدك األم وسبب طلبك للجوء.●
 إذا حصلت على لّم شمٍل عائلي في بلد أوروبي آخر كطالب للجوء، فستخضع لمقابلة لتحدید●

 أهلیتك للجوء في ذلك البلد الحًقا.

 االستئناف - لجنة
 االستئناف

 إذا ُرفض طلبك، فعلیك باالستئناف.●
 المرحلة األولى من االستئناف هي لجنة االستئناف اإلداري.●
 یمكنك أن تطلب محامًیا مجاًنا في هذه المرحلة، إذ أن الحكومة تدفع أتعابه.●
 من المهم أن تناقش قضیتك بالتفصیل مع محاٍم لتتأكد من ذكر كل الحقائق ذات الصلة - التي●

 أغفلتها في مقابلتك سابًقا - في ملف االستئناف.

 االستئناف - المحكمة
 اإلدارّیة

 إذا َرفضت لجنة االستئناف طلبك، فهناك عدة مراحل محتملة من االستئناف القضائي. وأولها●
ي منظمات الدعم القانوني تكالیف بعض قضایا االستئناف القضائي، لكن  المحكمة اإلداریة. ُتغطِّ

 البیِّنة منها فحسب.
 والمراحل األخرى الالحقة من االستئناف القضائي تتضمن: مجلس الدولة الیوناني، والمحكمة●

 األوروبیة لحقوق اإلنسان. سیشیر علیك محامیك إن كانت متابعة االستئناف مجدیًة أم ال.

 

 

 

 

 

  بنیة مقابلة القبول
 

 1. سُیطلب منك التحقق من بیاناتك الشخصیة كافة الواردة في مقابلة التسجیل السابقة وتأكید صحتها وسُتمنح فرصة لتصحیحها.

 

قد الـ18 دون عمرك بینما كبالغ تسجیلك حال وفي ذلك. تصحیح الضروري من كبالغ، لَت ُسجِّ ولكنك العمر من 18 دون فعلًیا كنت                        إذا

من أيٍّ برفقة ولست الـ18 تحت سّنك كانت وإن اآلن. به فابدأ طویًال وقًتا تستغرق الفحص وإجراءات الدلیل، لتبین طبي لفحص                       تحتاج

 والدیك، فإنك ُتصنُّف كُمستضعف وسیحال طلبك إلى اإلجراءات النظامیة ویعالج في الیونان.

 

العائلي الّشمل لّم لطلب مؤّهًال تكون ربما أنك وتعتقد األوروبي، االتحاد بلدان من آخر بلد أي أو الیونان في عائلتك أفراد أحد كان                         إذا

یبلغوا لم الذین أطفالهما مع الشمل لم أو اآلخر شمل لم أحدهما یطلب أن للزوجین فقط یحقُّ عموًما، بذلك. الُمحاور إخبار من تأّكد                         معه؛

أو المرض شدیدوا أو معاقون أو العمر) من الـ65 فوق (أي مسنون أقرباء لهم ذین ال ألوالئك واستثناًء طبًعا ویحقُّ العمر؛ من                        الـ18

فرد مع العائلي الشمل لم في أحقِّیَّتك من متأكًدا تكن لم وإن بهم. ویعتني بحاجاتهم لیقوم العائلة من لفرد ومحتاجون صورة بأي                        عاجزون

 من أفراد أسرتك، فاألحرى بك أن تذكر للُمحاِور أفراد عائلتك جمیًعا على كل حال.
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األم. بلدك في أو سوریا في حصل ما ال تركیا، في لك حصل ما تخصُّ المقابلة أن یوضح المقابلة بدایة في نموذجي نص لك سُیقرأ .2                          

 سیخبرك المحاور باسمه وسیبرز لك رقم تعریف المترجم.

 

والتقاریر العائلیة والوثائق الشخصیة هوّیاتك ذلك، ومثال علیها. االطالع لیجري روایتك تدعم التي والوثائق األدلة لتقدیم وسُتدعى .3                  

 الطبیة والوصفات الدوائیة أو أیة وثائق أخرى جهزها لك المحامي، وما إلى ذلك من مستندات.

 

 

من 4 الماّدة (حسب ترید شكل أي في ذاك طلبك تدعم التي األدلة تقدیم لك ویحق مكتوًبا. الطلب بیان تقدم أن المرحلة هذه في                          ویمكنك

ولكنه لك، ذلك تقدیم في الخیار یعود قضیتك. عن محاٍم جمعه ملخص أو أنت كتبته بیان فیها بما ،(2011 لعام األهلیة تحدید                        تعلیمات

 یحمل لك الفوائد التالیة:

 

م طریقٌة جیدٌة للتحضیر لمقابلتك.●  إن كتابة ما ترید قوله بأسلوب واضح وُمَنظَّ

فتقدمها● قضیتك في أهمُّ العناصر أيُّ لتعرف یساعدك أن المقابلة قبل مكتوبًة بیانك مسودة على االطالع عند للمحامي                    یمكن

 بدقة وتفصیل ما أمكن.

 لن تنَس ما نصحك المحامي أن تذكره إن كنت قد كتبت ذلك معه.●

إذ● مقابلتك خالل الورق من تقرأ یرونك تدعهم وال نهایتها، أو المقابلة بدایة في بالید سلِّْمُه مكتوب، بیان تقدیم قررت حال                       في

 یضر ذلك بمصداقیتك عندهم.

 

 حقوقك اإلجرائیة
نحو● على قضیتك وتقدیم تحضیر في القانونیة المساعدة لتطلب الوقت بعض تحتاج وأنك كفایة ر تحضِّ لم أنك اعتقدت                    إذا

 أوضح أو للحصول على تقریر طبي قبل مقابلة القبول أو األهلیة، لك الحق في أن تطلب وقًتا إضافًیا للتحضیر.

 

 یسمح لمحامیك أو لطبیبك أو للموظف االجتماعي أو لمستشارك النفسي أن یحضر معك المقابلة إن رغبت أنت بذلك.●

 

مترجًما● واطلب أسبابك اشرح األسباب، من سبب ألي المترجم من واثًقا تكن لم وإذا مقابلتك. خالل كفؤ مترجم في الحق                      لك

 آخر.

 

أن● بل كالمك یفّسروا بأال اللجوء لدعم األوروبي المكتب مع القبول مقابالت خالل واضحًة تعلیماٍت المترجمون                  ُیعطى

ینبغي وال كالمك. ل یفصِّ أو قصدك یفهم أن المترجم على تتَّكل وال تماًما األمور شرح على احرص لذا حرفًیا.                     یترجموه

 للمترجم أن یلّخص كالمك أو یعید صیاغته. ال تقبل تلخیص المترجم لكالمك، بل أوقف المقابلة واطلب تغییره.

 

"بیت● عبارة سوریا في الحدیث سیاق ضمن یرد فقد تفسیرها. على فاحرص شابه ما أو كنایاٍت أو شعبیة أمثاًال استعملت                      إذا

المخابرات رجال استدعاء عن كنایة قهوة" فنجان لشرب "عزموني كاستخدام أو والتعذیب. االعتقال عن كنایة وهو                  خالتك"

علیك لذا حرفًیا كالمك سیترجم المترجم أن دائًما تذّكر والتعذیب. الضرب من وجولة للتحقیق لك السجون حراس                   أو

 التوضیح.

 

إذا● األسباب. واشرح ذلك عن عبر المقابلة، خالل اإلطالق على سبب ألي الُمحاِور أو المترجم تجاه مشاكل أیة واجهتك                     إذا

واطلب ذلك عن عّبر المعلومات، كل یكتب ال المحاور أن أو بالّضبط تقول ما یترجم ال المترجم أن لالعتقاد سبب                      دفعك

على ضدك التمییز أو االنحیاز عالمات بدت فلو وحیادیة". وموضوعیًة "فردیًة تكون أن قانونًیا بالمقابلة ُیفترض                  تبدیلهما.

 المترجم أو المحاور، عّبر عن ذلك واطلب تغیرهما.

 

الكافي● يُّ الَجدِّ السبب وعندك رجًال كنت إن الحق ولك ذلك. في الحق لك أنثى، مترجمًة أو محاورًة وفضلت امرأًة كنِت                      إذا

 ألن تطلب محاوًرا أو مترجًما ذكًرا.

 

ا،● نص مدونًة مقابلتك كانت إن أما ل. ُسجِّ ما قراءة ُیعاد فلن صوتًیا، مسجلًة مقابلتك كانت حال في علیك: المحضر قراءة                      إعادة

أن جًدا المهم من منه. تتحقق لكي وذلك أنت، قلته وما المحاور قاله ما فیه بما كامًال الّنّص علیك المترجم سیقرأ نهایتها                        ففي



7 

الحق ولك بدقة، مدّون المحاور قاله أو أنت قلته ما كل أن من تتأكد حتى النص من علیك ُیقرأ ما على كامًال اهتمامك                         تركز

 في إضافة توضیحات. إذا كنت مرهًقا وغیر قادر على االنتباه لما یقرأ، اطلب استراحة قصیرة.

 

لو● الحًقا. االستئناف لطلب احتجت حال في المقابلة نص من بنسخة تحتفظ أن المهم من مقابلتك: نص من نسخة في الحق                       لك

كلها وثائقك بتصویر ترغب قد وربما المقابلة. نص من نسخة هو منك المحامي سیطلبه ما أول فإن قضیتك، باستئناف                     رغبت

 وحفظها في حساب للتراسل على االنترنت من باب االحتیاط.

 

 في حال َصُعَب علیك تذكر ما حصل لك أو الحدیث عنه

ینبغي● إذ بذلك، المحاورین أخبر نفسیة، صدمة من ذاكرتك في خلفته لما بتفاصیلها األحداث بعض بتذكر صعوبًة وجدت                    إذا

 علیهم أخذ هذا األمر في الحسبان خالل تقییمهم لمصداقیتك.

المقابلة● بدایة في سلِّمها كلها. أو بعضها قصتك كتابة بك یجدر فلربما الصادمة، األحداث بعض تذكر في صعوبة واجهت                     إذا

 أو نهایتها، ولكن ال تقرأ من البیان المكتوب أثناء المقابلة، ألن ذلك قد یثیر ریبة المحاورین في مصداقیتك.

 وتذكر أن لك الحق في طلب استراحة قصیرة متى دعت الحاجة.●

 

 

 المصداقیة
 

من واقعة كل ومصداقیة الكّلّیة مصداقیتك تقییم هي تقول فیما صادًقا كنت إن اللجوء دائرة خاللها من تقرر التي الرئیسة الطریقة                       إن

فمن صادًقا، اللجوء لطلب ادعائك كان إن أنه واألوروبي الیوناني القانونین في مقرر ألنه وذلك حدى. على عائك بادِّ المرتبطة                     الوقائع

لدیك كانت فإن اللجوء. لطلب ادعائك في مذكورة مفتاحیة حقیقة كل تدعم مستقلة أدلة ُتَعدُّ صوًرا أو بوثائق إثباته تستطیع أن                       المستبعد

 أيٌّ من تلك الوثائق واألدلة استخدمها على كل حال.

 

من یمكنك ما بأدق لقصتك روایتك على أساًسا وتعتمد اللجوء. مقابالت في المصداقیة لتقییم األوروبي القانون في معیاریة طریقة                     هناك

ومن؟ وأین؟ ومتى؟ حدث؟ الذي ما التالیة: ظروفه تدعیه حدث لكل واذكر ومحدًدا. مفصًال كالمك یكون أن جهدك فحاول                     التفصیل.

 ولماذا  تعتقد أنهم فعلوا ذلك بك ؟

في نقًصا حیرته فیفسر المحاور یحتار ال كي الزمني، الترتیب مراعًیا استطعت ما البدایة منذ ولعائلتك لك حدث بما المحاور                      أخبر
 مصداقیتك.

نحو على ویدونها قصتك لیفهم للمحاور األسهل من یكون فقد قصتك، في المرتبطین األشخاص یكثر أو العدد كثیرة عائلتك كانت                      إن
بك؛ وعالقتهم وجنسهم أعمارهم واكتب قصتك، في دور لهم ممن وغیرهم جمیعهم عائلتك أفراد بأسماء قائمة له تكتب أن                     صحیح

َنَها في النص.  ویمكنك كتابتها بلغتك ثم یترجمها المترجم للمحاور لُیَضمِّ

یرى فحین لك. تصدیقه عدم یعني ال فهذا بعینه، حدث عن ومكررة متشابهة أسئلة سألك أو تحدیًدا أكثر تكون أن المحاور منك طلب                         إن

الطبیعي فمن المعاییر، أحد تحت یندرُج كان إن بتقریر لهم یسمح واٍف بشكل تشرحه لم لكنك مهًما، یكون قد ذكرَته شیًئا أن                        المحاورون

ینسى ما غالًبا بالتحدید. حدث ما واشرح صبوًرا كن الحدث. بذلك المرتبطة الحقائق كل عن لینقِّبوا عنه، أكثر محددًة أسئلة یسألوك                       أن

من المرحلة هذه في شيء كل ذكر علیك ینبغي لكن لذكره؛ داٍع ال بدیهي أمر أنه العتقادهم ربما بهم، ُفِعَل ما سبب ذكر                         الناس

 اإلجراءات.

 نعني بتقییم المصداقیة ما یلي:

المعلومات1. ذلك في (بما بها أخبرته التي األخرى األمور مع متناسقة بها المحاور أخبرت التي المحددة التفاصیل كانت                    إذا
 التي قد تكون أدلیت بها لمسؤولین آخرین في مقابلة التسجیل).

 إذا كانت تلك التفاصیل متناسقة مع ما أخبرهم به أفراد عائلتك اآلخرین.2.

المتعلقة3. المعلومات صوا محَّ بحثوا قد یكونوا أن بهم (ویفترض عموًما المعروفة الحقائق مع متناسقة التفاصیل تلك كانت                   إذا
 ببلدك األم وبقضیتك وفترتها الزمنیة).
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سبًبا4. المحاور وجد وإذا مرجحة). أو محتملة أو مقنعة إما تبدو أن أي معقولة تكون (وأن معقولة التفاصیل تلك كانت                      إذا
ك بواقعة تدعیها، فعلیه أن یخبرك بذلك وأن یعطیك الفرصة للرد.  لیرفض أو یشكِّ

وأسبابها. شكوكهم على للرد فرصة منحك قانونًیا علیهم فیجب بالتصدیق، جدیرة غیر علیك وقوعها تدعي حادثة أن المحاور وجد                     إذا
جرت قد الواقعة تلك كانت إن صحتها. یقبلون تجعلهم بطریقة عیها َتدَّ التي الوقائع شرح على فاحرص مقابلتك، في معك ذلك حصل                       وإذا

 معك شخصًیا، َفاْرِو ما حدث قبلها مباشرة ووضح ما قادك لذلك الوضع واشرح التفاصیل بإسهاب ما استطعت تذكرها.

ومثال - وأمكنتها المهمة األحداث وقوع أزمنة تبین بل سببه، أو تركیا إلى الرجوع من بخوفك تتصل ال قد تفاصیل تروي أن                        یمكنك
صورة راسمة حوله؛ وما الموقع وِصف ولباسهم، شكلهم ِصف حصل، لما مشاهدتهم صدف الذین أو المعنیین األشخاص أسماء                    ذلك،

 واضحة لَخْلِفیَِّة ما حدث.

لم إذا خصوًصا ذاتها، جنسیتك یحملون الذین للناس تركیا في أو األم بلدك في شائعة مشكلة عن عامة معلومات على ادعاؤك ُبني                        إذا
ذات منظمات عن صادرة وثائق أو تقاریر معك تأخذ أن استطعت إن فانظر المشكلة، بتلك أو البلد بذلك كافیة درایة على المحاور                        یكن
األدلة تقاریر وإیجاد العبور. بلد أو األم بلدك في وتكرارها المشكلة تلك مثل شیوع على تدلُِّل اإلنسان حقوق مجال في حسنة                       سمعة

 الداعمة والبحث عنها مهمٌة أخرى یمكن للمحامي مساعدتك بها مع التحضیر لمقابلتك.

أن تحاول فال بدقة، التواریخ تذكر تستطع لم فإن مصداقیتك. من التََّحقُّق في مهم دور معك حصلت التي بالوقائع الخاص الزمني                       للمسار

حدًثا سبقت أو َتَلْته، أم قصتك في تاریخه تعرف آخر حدًثا سبقت إن توضح أن حاول بل تحزرها؛ أن وال عندك من كاذبة تواریخ                          تضع

 معروًفا للجمیع أم تلته. إن ذكر التواریخ المجردة لألحداث مهم، لكن ترتیب تلك األحداث بعضها بالنسبة لبعض أهم.

 ال تخاطر بخسارة مصداقیتك:

 ال ُتِضف شیًئا لروایتك ما لم یكن صحیًحا تماًما وال تعّبر عن ثقتك البالغة في ما لست واثًقا به حقا.●
منه● سمعتها أو شهدته ما بشخص وقعت حادثة یربط جید تفسیر لدیك كان إن إّال - كأدلة علیها َتْبِن وال الشائعات تعتمد                        ال

تعتمدها فلن وإال بقضیتك. عالقتها ویوضح الشخصي بملفك معروفة؛ حقیقة أنها تثبت التي األدلة لدیك حادثة أو                   مباشرة،
 السلطات المسؤولة عن لجوئك وسترفضها.

 ال تكّرر ما قاله أشخاص آخرون قبلك سبق أن حصلوا على قبول أو ردٍّ إیجابي، ما لم تحصل معك األمور ذاتها شخصًیا.●

أن حاول لك. آمًنا بلًدا تركیا كانت ما إذا بقرار مرتبطة المذكورة الوقائع أي تحدد المعاییر وهذه القبول. معاییر عن یلي فیما                        سنتحدث
تقابل أن أمكنك حال وفي احتیاًطا. فاذكره متأكًدا، تكن لم وإن - المقابلة في ذكره ویجدر مهم أنه تعتقد فیما وفكر وتحفظها، المعاییر                         تفهم

 محامًیا للجوء من أجل التحضیر لمقابلتك، فإنه سیساعدك على فهم الوقائع المهّمة في ملّفك التي من الضروري شرحها.

 

 المعاییر

 
 معاییر االستضعاف السبع

 

تشرح أن فعلیك كذلك، تصنیفك یسبق لم ولكن مستضَعًفا كنت إذا القبول. إجراءات لتجنب األسهل الطریق هو كُمستضَعف تصنیفك                     إن

یثبت كدلیل طّبّي تقریر معك یكن ولم مقابلتك موعد حان إذا وقت. أقرب في لك تقییم إجراء تطلب وأن ُمستضَعًفا تجعلك التي                        األسباب

 استضعافك، قد ُتْمنح یوًما واحًدا لذلك وبعده یصبح األمر مستحیًال. اطلب المساعدة عاجًال.

 

 إذا ُصنِّفت كُمستضعف، فإّن طلبك سُینقل إلى مسار اإلجراءات العادّیة، متجنًبا بذلك مقابلة القبول.

 

ف "االستضعاف" في القانون الیوناني (الفقرة 8، من المادة 14، من القانون رقم 4375 باإلنكلیزیة / بالیونانیة) كما یلي:  ُیعرَّ

 

 “أ. القاصرون من دون مرافق،
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 ب. المعاقون أو األشخاص الذین یعانون من مرض عضال أو شدید،

 ج. المسنون (من هم فوق الـ65 من العمر)،

ًرا،  د. النساء الحوامل أو الالتي وضعن حملهن مؤخَّ

 هـ. الوالد الوحید لعائلة فیها أطفال دون الـ18 من العمر،

من یعانون الذین واألشخاص والجنسي؛ والجسدي النفسي االستغالل أو االعتداء أشكال من غیرها أو االغتصاب أو التعذیب ضحایا                    و.

 اضطرابات ما بعد الّصدمة، وخاصة الناجین من الغرق وقرابة الضحایا،

 ز. ضحایا االستعباد واالتِّجار بالبشر."

 

من رسمّي طّبّي لتقریر ستحتاج صادمة، تجارب عن الناجمة النفسیة االضطرابات أو الجسدیة واإلعاقات الخطیرة األمراض                  إلثبات

 الطبیب المختص في المستشفى الیوناني العام. یمكن للمنظمات الطبیة المستقّلة أن ُتقّدم لك إحالة، لكّنها لن تستطیع منحك تقریًرا طبیا.

 

الذاكرة، عسر أو االكتئاب أو الّذعر أو القلق نوبات من أو الصادمة، التجارب تلك ذكریات من لمحات أو الكوابیس، من تعاني كنت                        إذا

 أو غیرها من األعراض؛ فعلیك أن تطلب من طبیٍب نفسٍي تقییم حالتك ومنحك تقریًرا بها.

 

طبيٍّ لتقریٍر حاجة ال فربما َبیَِّنًة الحالة كانت إن إّما أدلًة. ُتعَتمد غیرها رسمیة أو طبیة لتقاریر عادة ستحتاج كمستضعف، تصنیفك                       لیتّم

حالة كانت لو فحتى المقابلة. بعد أیام خمسة خالل وثیقة تقدیم منك فسیطلب مستضعف، أنك ُتثبت وثیقة لدیك یكن لم حال وفي                        ُیثبتها.

تقیمي، طبي تقریر على الحصول في صعوبات تواجه كنت إذا یثبتها. طبي تقریٍر دون رسمیا بها االعتراف یتم ال قد َبیَِّنة                       االستضعاف

ونقلك فیها المواعید حجز على وتساعدك المشافي إلى إحاالت لك تقدم مستقلة طبیة منظمات هناك المساعدة. على للحصول عاجًال                     فاسَع

  إلیها لو دعت الحاجة.

 

یعانون من بذلك ونخص كمستضعفین، رسمًیا ُیصنفون ممن غیر أكثر ناس على تنطبق االستضعاف معاییر أن نظرنا، وجهة من                     نرى،

النفسیة الصدمة أعراض من تعاني كنت وإن للتعذیب. تعرضت كنت إذا كمستضعف تصنیُفَك ینبغي النفسیة. الصدمة                  اضطرابات

كمستضعف. ُتصنََّف أن أیًضا فینبغي غیرها؛ أو االكتئاب، أو المزاج، تقّلبات أو األرق أو األلیمة، الذكریات من لمحات                    كاسترجاع

 تنطبق هذه األعراض على كثیٍر من المتقّدمین أو أغلَبهم، لكّنك لن ُتصنَّف كمستضعٍف ما لم تأِت بتقریر طّبي.

 

نفسًیا مستضعًفا كنت إن ولكن، األم. بلدك في وقع ما ال تركّیا، في علیك وقع عّما أنها القبول مقابلة ضمن المقدمة نص في                         سیخبرونك

طلبك بقبول مرتبطة الوقائع هذه أن تقنعهم أن فعلیك اللجوء، رحلة خالل أو األم بلدك في حدثت صدمات أو إصابات نتیجة جسدًیا                        أو

علیك. تنطبق كانت ما إذا وناقش لمحاٍم فاذهب تماًما، تفهمها لم وإذا األهمیة، شدیدة النقطة هذه اآلن. كمستضعف حالتك سبب                      ألنها

بصورة بعینها أحداٍث تذّكر صعوبة أو المتكررة كالكوابیس نفسیة، لصدمة ذلك وأدى سوریا في بت ُعذِّ كنت لو المثال، سبیل                     فعلى

 واضحة؛ فیمكنك أن ُتِصرَّ على ذكر ذلك في مقابلة القبول وتشرح أنه سبب من أسباب استضعافك اآلن.
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 المعاییر الخمسة لتقریر إذا ما كانت تركیا بلًدا آمًنا لك أم ال

 

 ترتكز المقابلة على معرفة إذا ما كانت تركیا بلًدا آمًنا لك  شخصیا  أم ال.

 

تركیا في معك حدث ما شرح علیك كاٍف. غیر ذلك لكن لك؛ آمٍن غیر بلٌد تركیا أن أو تركیا، إلى العودة تخشى أنك عي تدَّ                          ربما

 بالّتفصیل، وتأّكد من وصف كل ما قد یمت لذلك ِبِصَلة.

 

مخاوف فیك بعث سمعته أو غیرك مع حدث رأیته ما بأن مقنعًة أسباًبا تقدم حین إال بقضیتك، ترتبط ال غیرك مع حصلت التي                         الحوادث

 واقعّیة من تكرار نفس األمر علیك.

 

على المحاورون یكون أن ویجب تشرحه. أن احرص العبور، دولة أو األم بلدك عن عموًما معروفٌة حقیقة ما شیًئا أن واثقا تكن لم                         إن

من واثًقا تكن لم إن األمور تشرح أن األفضل من لذا أنت. تتوقع قد ما بقدر یعرفون ال ربما ولكن العبور، ودول بلدك في بالوضع                           درایة

 معرفتهم بها.

 

 

والخطر االضطهاد من الحقیقي خوفك اّدعاء من وتجعل التمییز ، من نمًطا تظهر بل جدیا أًذى أو اضطهاًدا تظهر ال التي الوقائع                       إن

  الحقیقي لتعرضك ألذى جّدي  أكثر مصداقیةً ؛ تعدُّ ذات صلٍة بطلبك ولذا علیك شرحها بالتفصیل.

 

  هنا تلخیص ُمبّسط لمعاییر اعتبار تركیا بلًدا غیر آمٍن بالنسبة لك:

 

 1. خوٌف حقیقيٌّ من االضطهاد في تركیا.

 

 2. مخاطرٌة حقیقیٌَّة باحتمال الّتعّرض ألذى جّديٍّ في تركیا.

 

 3. سبٌب للخوف من الّترحیل القسرّي أو الّطرد من تركیا إلى بلدك األم أو إلى بلٍد آخر قد ال تكون فیه آمًنا.

 

في اللجوء على حصلت لو حتى أنك (ب) أو تركیا في اللجوء إلجراءات الوصول من تتمكن لن (أ) ا ِإمَّ بأنك لالعتقاد یدعوك سبٌب .4                        

  تركیا فلن تحصل على جمیع الحقوق التي یفترض أن ُتمنَح لك مع صفة اللجوء.

 

 5. غیاب االرتباط الكافي والضرورّي بتركیا لتتمكن من العیش بأمان واستقرار فیها.

 

االّتحاد وقانون الیونانّي القانون في األصلیة القانونیة التعریفات عن طفیفٍة بتعدیالٍت صیاغتها ُأعیدت المعاییر من النسخة                  هذه

القیاسّیة القانونیة بتعریفاتها أو داِرَجة بمصطلحات القسرّیة") "اإلعادة (مثل القانونیة المصطلحات بعض استبدال وجرى                األوروبّي؛

 المستخدمة في نصوٍص قانونیٍة ُأخرى.

 

لطات أن ُتطّبق على ملفِّك مفهوم  البلد اآلمن البدیل ، ُیشترط ما یلي:  لكي تستطیع السُّ

 

أو ما اجتماعّیة فئة في عضویتك أو جنسیتك أو دینك أو عْرِقك بسبب حرّیتك أو حیاتك یتهّدد خطٌر هناك یكون أّال یجب                        38(1)أ.

 رأیك السیاسّي [أي أّال تخشى االضطهاد في تركیا ألي سبٍب كان]؛

 

 38(1)ب. یجب أّال یكون هناك سبٌب یدفعك ألن تخشى التعرض ألذى جّدي، وُیقصد بذلك:

 أوًال) عقوبة الموت أو اإلعدام؛

 ثانًیا) أو التعذیب أو العقاب والمعاملة الدونیة أو غیر اإلنسانیة؛

أو اخلّیة الدَّ المسّلحة الّصراعات حاالت في الضحایا بین ُیمیِّز ال عنف بسبب مدنيٍّ لشخٍص أو لروٍح وشخصيٌّ يٌّ جدِّ تهدیٌد أو                      ثالًثا)

 الدولّیة.
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الحكومّیة الّسلطات تنظر لم ما [ذلك األّم، لبلدك األشكال من شكل بأي القسرّیة اإلعادة أو الّطرد خطر هناك یكون أّال یجب                       38(1)ج.

 التركّیة في أمر طلبك للحمایة الدولیة بتمعٍن وبصورة قانونیة فلم تجد له أساًسا من الصحة].

 

 

ي. ْضك ألذًى جدِّ  38(1)د. یجب أّال یكون هناك خطر ّطردك أو إعادتك القسرّیة إلى أّي بلٍد أو منطقٍة فیها مخاطر قد ُتَعرِّ

 

علیه تنصُّ لما وفًقا الحمایة تمنح أن فعًال، الجٌئ أنك من التحّقق وعند تركیا؛ في اللجوء طلب فرصة لك تتاح أن یجب                        38(1)ه.

في المواطنین یكافئ نحٍو على العاّمة؛ الصحیة والعنایة العام التعلیم في وحقك للعمل، فرصة في حقك ن تتضمَّ [والتي جنیف                     معاهدة

 ذلك البلد].

 

 38(2)أ. یجب أن تكون لدیك صلٌة كافیٌة بتركیا مما یجعل أمر إعادتك إلیها لتعیش فیها سالًما أمًرا معقوًال.

 

ة؛ ة، ولطالبي اللجوء عام 38(2)ب. یجب على الدولة أن تتحقَّق من أن تركیا بلٌد آمٌن بدیٌل لك كشخٍص خاص 

 

 38(2)ج. یجب أن ُیسمح لك أن تعترض على وجود صلة تربطك بتركیا.

 

في إّال أدناه)، (المفّسر األول" اللجوء "بلد مفهوم علیك ُیَطبََّق أن بالّضرورة یعني ال ذلك فإن سابًقا، تركیا في ِعْشَت قد كنت لو                         حتى

بالتمّتع لك السماح دون تركیا في الحمایة صفة على حصولك أنَّ إلى االنتباه ومع تركیا. في الدولیة الحمایة صفة قانونیَّا ُمنحت                       حال

 بحقوقك الكاملة كالجئ كما أقرها قانون االتحاد األوروبي، یعني عدم تطبیق مفهوم بلد اللجوء األول علیك.

 

 یمكن للسلطات تطبیق مفهوم  بلد اللجوء األول  على قضیتك في الحاالت التالیة:

 

 35(أ) إن كنت مصنفا قانونیا كحاصٍل على صفة اللجوء وقادر على التمتع بتلك الحمایة؛

 

 35(ب)  أو  إذا كنت حصلت على حمایة كافیة (وتحتسب هنا صفة الحمایة المؤقتة في تركیا إذا ُطبَِّقت علیك كاملًة بالفعل)؛

 

من للخوف تدفعك أسباب هناك حیث منطقٍة أو بلٍد أي إلى القسرّیة اإلعادة أو الطرد احتمال من خطر في تكن لم إن أوًال:                         35(ب)

 االضطهاد أو األذى الجّدي؛

 

ًدا؛  35(ب) ثانًیا:  و وافقت تركیا على استقبالك مجدَّ

 

 35(ب) ثالًثا: یجب أن یسمح لك أن تعترض على تطبیق مفهوم بلد اللجوء األول على حالتك تحدیًدا لظروفها الخاّصة؛

 

 35(ب) رابًعا: "رّبما" تأخذ الدولة في الُحسبان العوامل اإلضافّیة ضمن تعریف البلد اآلمن البدیل.

 

تدقَِّق أن فینبغي علیك ینطبق األخیر التعریف كان إن لذا البدیل"، اآلمن "للبلد السابق التعریف إلى تشیر رابًعا 35(ب) الفقرة أن                       الحظ

 النظر في التعریفین.

 

 أمثلة  (ال تتبنى هذه األمثلة ذاتها إذا لم تنطبق علیك في الحقیقة!)
 

 أسباب تجعلك تخشى االضطهاد في تركیا بسبب عرقك أو دینك أو انتمائك لمجموعة اجتماعیة معینة أو تبنیك لرأي سیاسي.●

 أمثلة - هذه األسباب المحتملة على سبیل المثال ال الحصر!○

مجرَد■ تلك تكن (ولم سمعت أو مباشرة رأیت أو شخصي بشكل واختبرت فلسطینیا أو كردیا كنت                  لو

لسوء یتعرضون أو القسري االعتقال أو للقتل یتعرضون تركیا في الفلسطینین أو األكراد أن                إشاعات)
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َتنسبُه أو ِفعًال ذلك كان سواء سیاسي؛ لحزب انتمائهم أو الّسیاسّیة آرائهم أو عرقهم بسبب خطیر                  معاملة

 إلیهم الّسلطات التركیة.

أو■ جنسًیا متحوًال أو الجنسي المیل مزدوج أو مثلیة أو مثلیا كنت إن (أي المیم لمجتمع تنتمي كنت                    إن

على معقول دلیل تقدیم یمكنك أو تركیا، في باالضطهاد التهدید أو لالضطهاد وتعرضت الجنس)                ثنائّي

لدیك متأصل خوف بوجود ذلك یرتبط كیف وتشرح تركیا في لالضطهاد المیم مجتمع من أفراد                 تعرض

 أنت.

أو■ المذهب أو الدین لهذا تنتمي أنك التركیة السلطات افترضت أو مختلف، مذهب أو لدین تنتمي كنت                   إذا

تقوم حكومیة غیر جهات من حمایتك رفضت أو باضطهادك السلطات قامت ذلك على بناًء ثم له؛                  نسبتك

  باضطهادك.

شخصیا○ بك ذلك یرتبط كیف تشرح أن فعلیك آخرین، ألشخاص حدث ما بسبب لتركیا العودة تخشى كنت                   إذا

 وكیف یبرر وجود سبب معقول للخوف لدیك.

 أسباب تدفعك للخوف من الّتعّرض ألًذى جسیٍم في حال إعادتك لتركیا.●

 ویشمل "األذى الجسیم":○

 خطر التعرض لحكم باإلعدام أو اإلعدام.■

االحتجاز■ أو األوروبي القانون في جریمة یعدُّ فعل أي ارتكاب دون احتجازك أي القسري،                االحتجاز

 غیر المتناسب مع الجرم أو االحتجاز غیر القانوني؛

 أو التعذیب أو المعاملة المهینة أو العقوبة غیر اإلنسانیة■

حاالت■ في العشوائي العنف بسبب االغتصاب) فیه (بما شخصك أو حیاتك على حقیقیا خطًرا                أو

 النزاعات المسلحة المحلیة أو الدولیة؛

 أو خطًرا حقیقیا في استغاللك استغالًال خطیًرا في أعمال غیر شرعیة مثل االتَِّجاِر بالبشر أو العبودیة.■

بمأمن● تكون ال قد ولكنك به مررت آخر لبلد أو األم، لبلدك قسریا تعاد أن تركیا، إلى إعادتك حال في تخشى، تجعلك                        أسباب

 إن عدت إلیه.

 أمثلة○

الحدود■ أو السوریة - التركیة الحدود عبر العودة على سابًقا الّتركي الحدود حرس أجبرك كان                 إذا

 التركیة - العراقیة أو الحدود التركیة - اإلیرانیة أثناء محاولتك العبور للحصول على الحمایة الدولیة.

سوریا■ إلى تركیا من العودة على أجبر بأذنك سمعته أو بعینك شاهدته آخر لجوء طالب أو أنت كنت                    إذا

ذلك یبعث كیف تشرح أن علیك لكن بالمعاییر، یرتبط وهذا قبل؛ من لكما) آمنة غیر أخرى دولة أیة                    (أو

  فیك خوًفا حقیقیا من أن تركیا قد تقوم بترحیلك إلى سوریا في حال إعادتك لتركیا اآلن.

آالف■ بضعة بالخداع أو بالقوة أعادت تركیا بأّن عموًما المعروفة الحقائق على األدلة ُتْقَبَل أن                 ُیْفَتَرُض

ویبعث شخصیا بك ذلك یرتبط كیف تشرح أن یجب ولكن سوریا؛ إلى للعودة السوریین الالجئین                 من

ًدا.  فیك الخوف من تكرار حدوثه لك ُمَجدَّ

صفة● مع لك ُتمَنَح أن یفترض التي الحقوق جمیع على والحصول تركیا في اللجوء إلجراءات الوصول من تمنعك قد                     أسباب

 اللجوء.

 أمثلة●

من○ لمنعك التركي الحدود حرس ِقَبِل من وخالفه للسرقة أو للضرب تعرضت أو علیك النار إلطالق تعرضت                   إذا
بأنَّ لالعتقاد یدفعك سبٌب ذلك بأن تحاجج ان یمكنك الدولیة، الحمایة تحتاج أنك واضحا كان حین في تركیا                    دخول

الشرطة من االقتراب اآلمن غیر من أنه لالعتقاد ذلك یدفعك أو للجوء، بالتقدم فعلیا لك تسمح لن التركیة                    الحكومة

 التركیة أو محاولة التقدم بطلب الحمایة الدولیة في تركیا.

 إذا سبق ان تقدمت بطلب للحمایة المؤقتة في تركیا وُرفض تسجیلك.○

 إذا سبق أن قابلت طالِبي لجوء آخِرین حاولوا الّتقّدم بطلب للحمایة المؤقتة في تركیا وُرفض تسجیلهم.■

احُتِجُزوا■ أو تركیا في المؤقتة للحمایة بطلب التقدم من ُمِنُعوا آخرین لجوء طالبي تعرف كنت                 إذا

لهم السماح دون العبور بلد أو األم بلدهم إلى الطرد أو المعاملة لسوء تعرضوا أو سبب دون                   اعتباطیا

 بالتقدم لتسجیل طلباتهم لّلجوء أو أن تنال طلباتهم تلك معاینة عادلة.

الّرعایة○ على بالحصول فعلیا لك ُیسمح لم ولكن علیها، وحصلت تركیا في المؤقتة للحمایة بطلب تقدمت كنت                   إذا

المعاملة سوء أو للتمییز تعرضت إذا أو األتراك، بالمواطنین ُأْسَوًة العام التعلیم على الحصول أو العامة                  الطبیة
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من حمایتك على قادرًة الحكومیة السلطات تكن ولم الحكومیة غیر الجهات أو الحكومّیة الّسلطات َیِد على                  الشدیدین

 هذه الجهات أو راغبًة بذلك.

تركك○ مما للعمل، تصریٍح على الحصول تسَتِطع لم ولكن تركیا في الدولیة الحمایة على بالفعل حصلت كنت                   إذا

 ُعرضًة لالستغالل الَجِسْیِم في أعماٍل غیر شرعیَّة.

 أسباب تجعل صلتك بتركیا غیر كافیة●

ُلَك دخول األراضي التركیة والبقاء فیها.○  إذا لم یكن لدیك تصریح یخوِّ

 إذا لم یعد لدیك تصریح قانوني للعمل في تركیا.○

 إذا لم یكن لدیك أفراد من عائلتك لدعمك في حال عودتك لتركیا.○

 إذا دخلت تركیا فقط بغرض الوصول ألوروبا.○

 

توطینك إعادة افتراض تجعل قد والتي بتركیا، الكافیة الصلة فغیاب الالجئین)؛ شؤون مفوضیة (حسب كافیة." صلة فقط العبور یعدُّ                     “ال

الالجئین دعم مكتب یعد لم الواقع أرض على ولكن كمقبول. طلُبك لُیَجاَز للقانون وفًقا كافًیا یكون أن ینبغي غیاٌب منطقیا، أمًرا تركیا                        في

قد والتي بتركیا الكافیة الّصلة بغیاب تحتجَّ أن في ترغب كنت إذا الحالي. الوقت في المعیار هذا االعتبار بعین یأخذ [EASO]                       األوروبي

محامیك مع مناقشتها المفید ومن الوضوح. بمنتهى المسألة لتلك ادعائك تشرح أن فعلیك منطقیا، أمًرا فیها توطینك إعادة افتراض                     تجعل

 أوًال.
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به مررت فیما ن التمعُّ في مساعدتك منها الغرض ولكن أعاله، األمثلة لجزء ومشابهة متكررة، األسئلة هذه المثال: سبیل على                     أسئلة

اللجوِء بلَد نادرٍة حاالٍت في (أو لك بالنسبة بدیًال آمًنا بلًدا تركیا كانت ما إذا لتحدید القانونیة بالمعاییر صلًة أوثُق األجزاء أي                        لتحدد

  األّول). لن ُتسأَل هذه األسئلة بعینها (حسب علمنا)، ولكنها مجرد أمثلة لطبیعة األسئلة التي یحتمل أن ُتسألها.

 ماذا حدث لك حین كنت في تركیا؟●

 هل كان لدیك تصریح قانوني بدخول األراضي التركیة؟○

 هل تعرضت العتداء جسدي على الحدود؟○

 هل رأیت الجئین آخرین تعرضوا لالعتداء أو سمعت عن؟○

فماذا○ بَنعم، إجابتك كانت إن الدولیة؟ الحمایة طلب لغرض قانونّیة غیر بصورة تركیا إلى لدخولك احتجازك تم                   هل

 حدث؟ ولكم من الوقت جرى احتجازك؟  وهل تعرضت لسوء المعاملة في الحجز؟

 كم من الوقت بقیت في تركیا؟○

 أین َمَكْثت؟○

 سوف ُتْسَأُل هذا السؤال بالضبط: "هل حاولت التسجیل أو التقدم بطلب للحمایة الدولیة في تركیا؟"○

المؤقتة○ الحمایة وصفة اللجوء صفة هي أنواع ثالثة یشمل وهو قلیًال فضفاض قانونيٌّ مصطلٌح الدولیة                 الحمایة

الدولیة" "الحمایة أن هو معرفته علیك فما بینهما، الفرق بشأن بالك تشغل ال - تركیا في قانونیا متوفرتان                    وهما

 تشابه "اللجوء" أو تكاد، (الحمایة الدولیة  ≈ اللجوء) .

 إذا حاولت التسجیل أو التقدم بطلب ولكن ُمِنعت من التسجیل، اشرح بالتفصیل ما حدث بالضبط.■

التي■ واألسباب تحاول، َلْم ِلَم تشرح أن فعلیك تركیا، في اللجوء بطلب التقدم أو التسجیل تحاول لم                   إذا

  اعتقدت أنها تمنعك من ذلك، أو األسباب التي جعلتك تعتقد أنك لن تنتفع من هذا التسجیل أو التقدم.

تناقش■ أن فننصح المقابلة قبیل ملفِّك لمناقشة محامًیا تقابل أن أمكنك إن - األهمیة غایة في السؤال                   هذا

 معه كیف ستجیب على هذا السؤال.

 إذا كنت تعمل بصورة غیر شرعیَّة، هل جرى استغاللك؟ وهل تعرضت لسوء المعاملة في العمل؟○

مماثلة؟■ وظائف في اآلخرین السوریین الموظفین أو األتراك الموظفین من أقلَّ أجًرا تتقاضى كنت                هل

 وكم كان الفرق؟

الذي■ الّسكن بمغادرة لك یسمح یكن لم أو الطبیعیة العمل ساعات من أطول لساعات تعمل كنت                  هل

 یوفره لك ربُّ العمل؟ هل كان ربُّ عملك على عالقٍة بمن رتَّبوا رحلتك إلى الیونان؟

 كیف رتَّْبَت دخولك إلى الیونان؟○

 مع من؟■

 كم كانت الكلفة؟■

 ماذا حدث؟■

 كم مرة حاولت عبور الحدود؟■

 هل تحطم بكم القارب وتم إنقاذك من البحر وهل اختبرت أّي َكرٍب خطیٍر في البحر؟■

و■ جًدا؟ ضئیٍل أجٍر مقابل أو مقابل؟ دون العمل على للیونان سفرك رتَّبوا الذین األشخاص أجبرك                  هل

أشكال من آخر شكل ألي عرضوك أو آخرین أشخاص مع أو معهم الجنس ممارسة على أجبروك                  هل

أو االستغالل هذا لمثل عرضة ستكون لتركیا عودتك حال في أنه تعتقد هل المعاملة؟ سوء أو                  االستغالل

دا؟ سوء المعاملة على أیدي هؤالء األشخاص مجد 

 ماذا تعتقد سیحدث لك في حال عودتك لتركیا؟○

ُلوا لبلدهم األم؟■  هل تعرف أشخاص تم إعادتهم لتركیا وبعدها ُرحِّ

 هل ما زلت تتواصل معهم؟■

بما■ مكتوبة إفادة منهم فاطلب اللجوء، بلد أو اآلمن للبلد القانونیة التعریفات تخالف معاملة اختبروا                 إذا

 حدث لهم وخذ عنها نسخًة معك إلى المقابلة.

 

 

 

 

 كیف تخطط لما ینبغي أن تقوله في المقابلة:
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 راجع  المعاییر السبع لالستضعاف  و المعاییر الخمس العتبار تركیا بلًدا غیر آمٍن بالنسبة لك.1.

 فكر ملًیا أو اكتب أیة أحداث أو تجارب تعتقد أنها ذاُت صلة بتلك المعاییر.2.

هدد3. أو أحدهم فعله الذي ما حالتك، على تنطبق المعاییر أحد أن تظهر تجربة أو حدث لكل التفصیل، من استطعت بما                       َوِصْف

 بفعله بك،  ومتى  كان ذلك؟  وأین؟ ومن  فعل ذلك؟  ولماذا؟

 تذكر أن تشرح األحداث التي جرت علیك بطریقة توّضح ارتباطها َسَبِبیا بالمعاییر.4.

وصفها5. الُمِهمِّ ومن بالمعاییر صلًة َأْوَثُق قصتك من األجزاء أّي في نصیحته واطلب أمكن، إن للجوء محامًیا وقابل                    اذهب

 بالتفصیل.

 

 السؤال األخیر في المقابلة سیكون "لماذا ال ترغب في العودة إلى تركیا؟"

 

ولكن لتركیا، العودة في رغبتك عدم أسباب عن التفاصیل كل ساعاٍت لثماِن تصل قد مدة في أخبرتهم قد أنك المرحلة هذه في                        ستشعر

ولست لي ". بالّنسبة آمنٌة لیست "تركیا تقول: َأْن كافًیا لیس األساسّیة. أسبابك تلخیص بك ُیفترُض أنه على َتُنصُّ المقابلة                     إجراءات

من علیك ینطبق أنه تعتقد عّما أنت بصیاغتك مبدئیا أخبرهم ولكن ًدا، مجدَّ أسبابك تظهر التي األحداث أو التفاصیل كل لذكر                      مضطرا

اللجوء محامي من تطلب أن ة بِشدَّ ننصح ونحن علیك. المعاییر تلك انِطَباَق أن تّبیُِّن أنها تعتقد التي قصتك في األحداث وعن                       المعاییر

 مساعدتك في إعداد إجابتك لهذا السؤال.

 

 

 االستئناف

 
  إذا تَلقَّْیت قراًرا بالرفض بعد المقابلة فبإمكانك االستئناف.●

 لدیك خمسة أیام فقط من ضمنها العطالت لتسجیل طلب االستئناف.●

طلب● تقدم أن فیمكن كافیٍة بسرعٍة محامًیا َتِجْد لم إن ولكن االستئناف، طلب في لمساعدتك لّلجوء بمحاٍم االستعانة بشّدة                     ینصح

 االستئناف بنفسك.

 كیف تقدم طلب االستئناف بنفسك●

 الكتابة لتعبئة نموذج.○

○([Hotspot] وعادة ما یكون في مركز الّنقاط الّساخنة) في مكتب خدمات اللجوء 

َن بعض األسباب لالستئناف - حاول ما استطعت ذكر أهم األسباب قانونیا وأكثرها صلًة .○  یجب أن ُتَضمِّ

فیه○ ُیَبتَّ لم طالما مناسًبا یراه ما بك الخاصِّ االستئناف لملف یضیف أن یمكنه الحًقا، لجوٍء محامي تجد                    وعندما

 بقراٍر بعد.

غیر● منظمات مع یعملون محامون ویوجد االستئناف. في لمساعدتك محاٍم تعیین األولى االستئناف مرحلة في لك                  یحق

  حكومّیة ویتقاضون أجورهم من الحكومة الیونانّیة ویقدمون خدماتهم لك بالمجان.

غیر● المنظمات لك ُتَعیُِّنُه الذي المحامي من أفضل أجًرا منك ویتقاضى أنت ُتَعیُِّنُه الذي الخاص المحامي أن لالعتقاد داٍع                     ال

اًنا.   الحكومّیة ویقدم خدماته لك مجَّ

الدعم● منّظمات من القانونیة االستشارة اطلب أو الحكومة ُتَعیُِّنُه آخر محامًیا تطلب أن یمكنك بمحامیك، واثًقا تكن لم                    إذا

 القانونّي غیر الحكومّیة.

ُص كل التفاصیل الخاصة بملفك بدّقة.●  المحامي الجید لیس بالضرورة ذو الّرتبة العالیة بل هو من یستمع إلیك بحرص وُیَمحِّ

ولن● أكثر، ربما و ساعتین أو ساعًة تستغرق أن ُیْفَتَرُض االستئناف لملف اإلعداد أو للمقابلة لإلعداد الجیدة الجلسة أن                     كما

 تنتهي خالل عشر دقائق.

 


