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دليل الل جئ

امية لشؤون الل جئين؟ تكتب تصريحك لمقابلة 'تحديد حالةكيف  الل جوء' مع المفوضي ة الس 

امية لشؤون الل جئين مقابلة تحديد حالة الل جوء مع المفوضي ة الس 

جئين الى تحديد مدى تطابق حالتك مع تعريف الل جئ حسب تهدف مقابلة تحديد الل جوء مع المفوضي ة السا مية لشؤون الل  

المتعلقة بحاالت الل جوء 1951ات فاقية
1
∙

و لكي تتطابق حالتك مع الت عريف عليك أن تفي بالش روط الت الية
2 

.

:

1 یجب أن تكون خارج بلدك األم 
جوع إلى بلدك األم∙  2 یجب أن تكون غیر قادر على الّرجوع او ال ترید الّر

رة:  3 لدیك مخاوف مبّر
أن تكون خائفا  ٲ- یجب

ب- یجب أن تكون ھناك دالئل موضوعیة من بلدك  (مثال مقاالت في الجرائد،تقاریر المنظّمات غیر الحكومیة، تقاریراألم 
المتحدة) تظھرأن لك أسبابا تبرر خوفك 

4- وأنّك إن عدت إلى بلدك ستواجھ اإلضطھاد(مثال: ھناك خطر على حیاتك و حریّتك أو حقوق أخرى.)
-على أساس أحد  األسباب أو األسباب التالیة ّ  5

أ- عرقك 
ب- دینك 

تك  ج- جنسیّ
ة  د- آرائك أومواقفك الّسیاسیّ

و- إنتماءك إلى مجموعة معیّنة (یمكن أن تكون عائلتك أو أشخاص من نفس الخلفیّة والعادات أو الحالة االجتماعیّة غالبا ما 
تكون ذات طابع  فطري و ثابتة أو أساسیّة) 

امية لشؤون الل جئين الت حدث عن خلف ية ما حصل لك  ،عند مقابلة تحديد حاالت الل جوء سيطلب منك موظ ف المفوضي ة الس 

امية ر المفوضي ة الس  جوع لبلدك لكي تقر  نك من الر  لشؤون الل جئين مدى  في بلدك و أجبرك على المغادرة و سبب عدم تمك 

 ∙الل جوء إيفائك بكل شروط

1
هناك تعريف آخر لل جئ يعرف بالت عريف األشمل

2
حتى و إن أوفيت بالش روط الخمسة المذكورة أعله ,تحت ظروف معي نة مثل كإرتكاب جريمة  خارج البلد الذي توجد فيه 

حالي ا ألسباب غير سياسي ة,يمكن أن ال تمنح حٌق الل جوء.
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ما ھو الھدف من تصریحك؟ 

إّن الھدف من تصریحك ھو ان تسرد للمفوضیّة الّسامیة لشؤون الّالجئین ما حصل لك في بلدك وأجبرك أن تغادر 

وسبب عدم إمكانیّة الّرجوع لكي یتسنّى للمفوضیّة أن تقّرر إذا كنت توفي بشروط اللّجوء∙ 
ة في المقابلة ثم تستعمل تصريحك ستستعمل المفوضي ة المعلومات التي أدليت بها في الت صريح المكتوب لتطرح عليك أسئل

ر  ∙كانت تتوفر فيك شروط اللجئ إذا واألجوبة التي أدليت بها في المقابلة و معلومات من بلدك لتقر 

د من فهمك لتعريف الل جئ أل قبل كتابة تصريحك ن  فهم الت عريف سيساعدك على تحديد المعلومات التي عليك اإلدالء تأك 

 ∙بها في تصريحك

 ∙الل جوء الذي يشرح سير عملي ة تحديد حالة 1ملحقٲنظر ال

 ما هو الهدف من دليل الل جئ ؟

ليل على تحديد المعلومات التي يجب أن تدرجها في تصريحك و يمد ك بمثال على كيفي ة ترتيب معلوماتك  سيساعدك هذا الد 

امية لشؤ ر إذا كنت تلتسه ل على المفوضي ة الس   ∙روط الل جوءفي بشون الل جئين أن تقر 

الن قاط المذكورة بدليل الل جئ كل  امية لشؤون الل جئين ال يحتوي على إذا سبق لك أن أودعت تصريحا للمفوضي ة الس  

 ∙ن تعرفها المفوضي ة عنكالت فاصيل اإلضافي ة التي ترغب أ يمكنك إيداع تصريح آخر يحتوي كل

عند كتابة تصريحك ه ما يجب أن تتذكر

 تذك رأن:

:تضع معلومات صحیحة وكاملة فیما یتعلّق ب 
كل ما حدث لك ببلدك وجعلك تغادر∙ 

 اء و من الذي فعل لك هذه األشياء؟لماذا حدثت لك كل هذه األشي 

 كيف غادرت بلدك؟ 

 و ماذا تظن  أنه سيحصل لك إذا عدت؟ لماذا ال تستطيع العودة لبلدك؟

 األحداث إشرح ما حدث لك مع مراعاة الت رتيب الذي جرت عليه∙

 أضف أكثر قدر ممكن من التّفاصیل التي یمكنك تذّكرھا حول األحداث المھّمة التي حصلت لك و بصفة عاّمة 
عليك ذكر:

 التّاریخ و الوقت/الّساعة: متى وقعت األحداث؟ مثال: ''في 2115/16/16 حوالي الّساعة 6 مساء". إذا ال 
تتذّكر التّاریخ و الوقت بدقّة... علیك أن تتذّكر التّاریخ و التّوقیت 

حسب التّقریب أو األحداث الّتي حصلت في نفس الوقت مثال ''في یوم من األیام في الشھر الثّالث سنة 2116  في ساعة 
متأخرة لیال∙∙∙'' أو''في یوم من األیام تقریبا أسبوعین قبل رأس السنة المیالدیة 2117 في ساعة مبٌكرة∙∙∙ بعد عید 

میالدي ال31∙∙∙''  

أو في تقول " بعد وقت قصير من الحدث األخير" يمكن أيضا أن 2116أو" خلل صائفة  سنة..." 21" عندما كان عمري 

نفس وقت الحدث األٌول..."
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 :أين وقعت األحداث؟ األماكن 

د المكان فعليك أن تحاول إعطاء أكثر تفاصيل ممكنة أوأن تح  مثل يمكن اول وصف المكان، إذا كنت ال تستطيع أن تحد 

"تم  إختطافي عندما كنت أتنقل من قرية أ إلى قرية ب أو من مدينة أ إلى مدينة ب" أو''قصدت منزال كبيرا حوالي  القول

كلم جنوب قريتي..." 31دقائق مشيا من منزلي'' أو''أقتدت إلى قرية صغيرة حوالي  5مسافة 

 :سماءهم. إذاكنت التعرف أو ال تتذٌكر يجب عليك ذكر أإذا كنت تتذك ر أسماء األشخاص  األشخاص 

ة إذا كنت تخافهم أوهم األشخاص الذين ألحقوا بك ضررا أو السبب في مغادرة بلدك أو تعتقد  أسمائهم حاول وصفهم خاص 

كانوا يحملون سلحا و الل غة ال تي يتكل مون  هم و إذاملبسعند وصفك لألشخاص يمكنك وصف  أن هم وراء ما حصل لك.

 هؤالء األشخاص و لماذا تعتقد ذلك.يكون  و عليك أن توضح من تعتقد أنلخ... إ

 :ة الزمنية ة التي دامتالمد  د المد  ت سجنها هذه األحداث. مثل يمكن القول " عند وصف ما حدث لك حد 

ة أسبوعين''. ة يومين أو كنت في المستشفى لمد  لمد 

أشياء أخرى عليك أن تتذك رها 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 ال تستطیع الكتابة بلغتك، تأّكد أّن الّشخص الذي یخطّ تصریحك یضع المعلومات التّي صّرحت بھا 
فقط.

.

معلومات ال توافق عليها أو غير صحيحة. ي عليك ما تضع في تصريحك أو يضيفيمل. ال تدع أحدا 

 ال یجب أن ال یتجاوز تصریحك 11 صفحات خاصة إذا لم یكن باللّغة اإلنجلیزیّة ألنھ سیتطلّب وقتا أطول 
للتّرجمة.

.

ك ال تتذك ر..  إذا كانت هناك أشياء و أحداث ال تتذك رها ال تختلق شيئا، عليك أن تقول أن  

دا من أشياء عل " و تجن ب إستعمال يك أن تقول. إذا لم تكن متأك  '' " أعتقد أن  أو أظن  أن  وضح لماذا لست وأ ''أعرف أن 

دا. متأك 

كنت تريد اضافة معلومات  . يجب أن يكون تصريحك مطابقا للمعلومات التي أدليت بها لدى المفوضي ة في وقت سابق. إذا

ر و توض  تصريحك الالى  في هذه الحالة. ح سبب إنعدام التطابق تتطابق مع ما سبق و أدليت به يجب عليك أن تفس 

امية. ح بها من قبل  لدى المفوضي ة الس  ح لماذا لم تصر  . إذا كنت تريد إضافة معلومات جديدة يجب أن توض 

محتوى التصريح
باع نفس  3 یمكنك أن تتبع الطریقة من قسم 1 إلى 8 أسفلھ لتكتب تصریحك، تذّكر ٌأنّھ مجّرد مثال ولست مجبرا على إتّ

التّرتیب، المھّم أن تصّرح للمفوضیّة بحقیقة ما حدث لك في بلدك وأجبرك على المغادرة و سبب إنعدام إمكانیةّ العودة لكي 
جوء. تقّرر المفوضیةّ إذا كانت حالتك تفي بشروط اللّ

ة و معلومات شخصی ّة  قسم1:عنوان المفوضیّ
أكتب التاریخ، عنوان المفوضیّة و توّجھ بالخطاب للمفوضیّة ثّم قّدم نفسك وأذكر أنَّ ھذا ھو تصریحك لمقابلة تحدید حالة 

جئین.  اللّجوء مع  المفوضیّة السامیة لشؤون الّال
ثم أذكر رقم تسجیلك بالمفوضیّة السامیة لشؤون الّالجئین ، الجنس، الجنسیّة، العرق، تاریخ المیالد و مكانھ، اللّغات التي 
تجیدھا، بلد جواز الّسفر و الّرقم (إذا كان بحوزتك جواز سفر)، الحالة اإلجتماعیّة، تاریخ وصولك إلى البلد المتواجد فیھ 
سجیل بالمفوضیّة السامیة لشؤون الّال جئین ، تاریخ مقابلة تحدید اللّجوء وعنوانك ورقم  حالیٌا( أذكر إسم البلد)، تاریخ التّ

ھاتفك. 
تك.  قسم2: معلومات عن خلفیّ

ھذا القسم یعطي المفوضیّة لمحة عنك وعن عائلتك و ال یجب أن یتجاوز ھذا القسم 11 – 5 أسطر، 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. 

4
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: ما الذي حدث لك و جعلك تغادر بلدك؟3قسم 

أذكر كل  المشاكل التي حدثت لك و أجبرتك أن تغادر بلدك و تذك ر أن ك في هذا الجزء من الت صريح تحاول أن تثبت 

ر خوفك من اإلضطهاد بسببلتك تتطابق مع تعريف الل جئ بتحديد الس بب ال  للمفوضية  أن  حا أو الد ين أو  العرق ذي يبر 

ياسية أو إنتمائك لفئة إجتماعي ةأو  الجنسي ة ∙أرائك الس 

د بأن: تأك 

مني، إذا كان هناك أفراد من عائلتك حدثت لهم مشاكل∙ مشابهة قبل أن  تكتب عن المشاكل التي وقعت لك حسب الت رتيب الز 

ال. أكمل ه  و أجبرك على مغادرة بلدك. ذا الجزء من الت صريح  بآخر مشكل حدثتبدأ المشاكل معك فتحد ث عن مشاكلهم أو 

لة لة )أو األطراف التي تعتقد أنها متدخ  ( و ما الذي . تضع تفاصيل زمان وأماكن المشاكل التي حدثت، ومن األطراف المتدخ 

ذكر أقوالهم و أفعالهم.مع  جعلك تعتقد ذلك؟

ح كيف جعلتك المشاكل تشعر و ما الذي أخافك أو كنت قلقا بشأنه. . تشرح و توض 

 و تثب ت إذا كانت المشاكل حدثت بسبب 7سفله صفحة أ. تشرح لماذا تعتقد أن هذه المشاكل حدثت لك، أنظر إلى الجدول 

سباب المذكورة، أجب على األسئلة المتعل قة بموضوعك و ليس حد من األسباب المذكورة في الجدول. و إذا كانت أحد األأ

روري اإلجابة على كل األسئلة في الجدول. وضعت هذه األسئلة لتساعدك على الت فكير في األسباب الممكنة التي  من الض 

.تكمن وراء ما حدث لك

3
  11لتصريح صفحة  مثالأنظر

4
ب المعلومات.لترى كيف تم  ترتي 11لتصريح صفحة  مثالأنظر

 هل كان ذلك بسبب إنتمائك العرقي؟هل كان بسبب جنسي تك؟ بسبب لغتك؟ بسبب اإلختلف الث قافي أو ممارسة عادات ثقافي ة؟

 ٲم بسبب قبيلتك؟ إذا كانت إحدى هذه األسباب، فس ر لماذا تعتقد ذلك؟

ي ة؟ هل بسبب دينك؟ هل بسبب الطريقة التي تمارس بها شعائرك الدين  

 هل بسبب إيمانك؟ بسبب أناس آخرين اعتقدوا أن ك تعتنق دينا آخر أو تساند معتقدات ديني ة أخرى؟

 ما الذي جعل هؤالء الناس يعتقدون أن ك تعتنق دينا آخر أو تسانده إذا كانت إحدى هذه األسباب فس ر لماذا تعتقد ذلك؟

ياسية؟ ماهي ٲفكارك أ و آرائك ال سياسية؟هل بسببٲفكارك أو آرائك الس   

ية؟ ياسية؟ كيف إكتشف اآلخرونٲفكارك أو آراءك السياس   ماذا فعلت لتظهرٲفكارك أو آراءك الس 

ية معي نة؟  هل كان بسبب إعتقاد اآلخرين أن  لديك أفكارا أو آراء سياس 

ية؟ إذا كان أحد هذه األس باب، فس ر لماذا تظن أن ه ذلك الس بب؟ما الذي جعل هؤالء الناس يظن ون أن  لديك ٲفكارا أو آراء سياس   
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 هل بسبب إنتمائك لمجموعة أو لمنظ مة؟

 هل بسبب مساندتك لمجموعة أو منظ مة؟

 هل الس بب إسم المجموعة أو المنظ مة؟

 من هم أعضاء المجموعة أو المنظ مة؟

 ماهي الن شاطات التي قمت بها مع المجموعة أو المنظ مة؟

المجموعة أو المنظ مة؟لماذا إلتحقت أو ساندت   

منظ مة؟ ما الذي جعل هؤالء الناس يظن ون أنك تنتمي أو تساند مجموعة أو تقاد اآلخرين أنك تنتمي أو تساند مجموعة أوهل بسبب إع

 منظ مة؟ إذا كان السبب أحد هذه األسباب أوضح لماذا تعتقد ذلك؟

آخرين؟ هل كان بسبب مشاكل أشخاص  

ببت مشاكل اآلخرين في مشاكل لك؟ هل هؤالء االماهي المشاكل التي تعر ض من أفراد عائلتك أو من مجموعة  شخاصوا لها و كيف تس 

 تنتمي لها؟

 كيف كانت علقتك مع هؤالء األشخاص؟

 كيف كان تأثير علقتك بهؤالء األشخاص عليك؟

 إذا كان أحد هذه األسباب، أوضح لماذا تظن  ذلك؟

ين؟ ما المختلف فيك عن اآلخرين؟هل كان بسبب إختلفك عن اآلخر  

هل بسبب إعتقاد اآلخرين أنك  مختلف عنهم؟ هل بسبب شيء قمت به في الماضي؟ هل بسبب إعتقاد اآلخرين أن ك فعلت شيئا في 

 الماضي؟ هل بسبب مهنتك؟ هل بسبب ميوالتك الجنسية؟ ما الذي جعل اآلخرين يظن ون بك هذه األشياء؟

، أوضح لماذا تعتقد ذلك؟إذا كان أحد هذه األسباب  

ا ∙ ضت لها أضف معلومات مختصرة عنهم و عم  ضوا لنفس النوع من المشاكل التي تعر  إذا كنت تعرف أشخاصا آخرين تعر 

∙وقع لهم، أوضح كيف تعرف هذه المعلومات  

و متى و لماذا فعلت ذلك؟ إذا كنت قد إرتكبت جريمة في بلد آخر غير البلد المتواجد فيه حالي ا ، إشرح ما قمت به ، أين  

: لماذا كان يجب عليك أن تغادر بلدك و كيف غادرت؟4قسم   

:في هذاالقسم بعنوان '' لماذا كان يجب أن أغادر بلدي و كيف غادرت؟''  

ة أطول؟  . إشرح لماذا إعتقدت أن ه كان يجب عليك أن تغادر و ما الذي تظن  قد يكون حدث لو أن ك بقيت لمد 

ب عليك العودة إشرح ما حدث. . إذا سبق و أن غادرت بلدك و توج   

 و إذا حاولت مغادرة بلدك و لم تتمك ن إشرح ما الذي حدث و ما الذي منعك؟

 . إشرح ما قمت به لتغادر بلدك و من ساعدك؟

لت بالمفوضي ة بعد فترة قصيرة من وصولك، أضف فقر إذا جئت مباشرة إلى البلد ال ذي تقيم فيه حالي ا ة كالتالي:و سج   

وسائل  ذكرأفي تاريخ ] يوم/ الشهر/ السنة[ سافرت على متن ]∙∙∙ غادرت ] ضع المدينة، البلد[ في تاريخ ] اليوم/ الشهر/ السنة[ و جئت إلى

امية لشؤون الل جئين بتاريخ ]اليوم/ الشهر/ السنة[∙∙∙[∙ النقل التي تنقلت عليها لتصل إلى ية الس  لت بالمفوض  سج   

ة إقامتك فيها، و هل أرت ببلدان أخرى قبل المجيء إلى البلد ال ذي تقيم فيه حالي ا إذا مر ذكر البلدان التي مررت بها و مد 

ل  حاولت طلب المساعدة في هذه البلدان. إذا كنت قد إنتظرت أكثر من شهر بعد الوصول إلى البلد الذي تقيم فيه حالي ا لتسج 

∙جيلبالمفوضي ة، أوضح سبب تأخير الت س  
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: لماذا ال يمكنك العودة إلى بلدك؟5قسم   

:أذكرفي هذا الجزء   

هل حاولت الحصول ∙ . إذا كنت قد قمت بشيء للحد  من المشاكل التي حدثت لك في بلدك و إذا كان ما قمت بها أتى بنتيجة

لوا للمساعدة؟ على المساعدة من حكومتك أو الش رطة أو أي  طرف آخر؟ متى؟ ماذا قالوا أوماذا فعلوا؟ هل  هل حاولت تدخ 

إلى مكان آخر في بلدك لإلبتعاد عن المشاكل؟ أين إنتقلت و متى؟ هل أتى ذلك بنتيجة؟ االنتقال  

ا أنت خائف؟ أضف معلومات عن ال ذين تظن  أنهم سيؤذونك و ما ال ذي  . ماذا تعتقد أن ه سيحدث لك إذا عدت إلى بلدك و مم 

لماذا تظن  أن  هذه األشياء ستحدث لك؟تظن  أن هم سيفعلون بك و أشرح   

أو تعر ض لمشاكل بسببك بعد أن غادرت بلدك أضف هذه المعلومات أيضا. ى شخص في بلدك تهديدات بخصوصك. إذا تلق    

: وضعي تك في البلد ال ذي توجد فيه حالي ا6قسم   
التي مازالت لم تخبر الجسدي ة أو الحالة ال نفسية إذا كان لديك أي ة معلومات عن سلمتك و الحالة الصحي ة أو الحالة  

ها يمكنك أن تضيف تلك المعلومات في هذا الجزء بعنوان وضعي تي في البلد ال ذي أوجد فيه حالي ا)أذكر إسم المفوضي ة ب

د أن ال يتجاوز هذا القسمالبلد( أسطر. 5 ، تأك   

: الوثائق7قسم   

ح م األقوال التي صر  ت بها؟ مثل: هل بحوزتك جواز سفر، بطاقة تعريف، ملف طب ي، بطاقات إنتماء هل لديك وثائق تدع 

 لمجموعات أو منظ مات إنتميت لها، رسائل تهديد، رسائل كتبتها لطلب المساعدة، الردود على رسائلك، تقارير الشرطة ؟

لوثائق'' في نهاية تصريحك.تحت عنوان''ا هذه الوثائق التي بحوزتك في هذا القسمإذا كان لديك، ضع قائمة أسماء   

: اإلمضــاء8قسم    

امية لشؤون الل جئين يمكنك أن تشكر المفوضي ة∙ في النهاية وق ع تصريحك على الن ظر في مطلبك و أن تقول أن   الس 

 المعلومات التي أدليت بهاهي الحقيقة.

لتصريح مثال  
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 تاريخ كتابة التصريح

امية لشؤون الل جئين لدى األمم المتحدةالمفوضي ة الس    

:العنوان 

)RSD( إلى وحدة تحديد حاالت الل جوء 

 السي د، السي دة...

هذا تصريحي لمقابلة تحديد حاالت الل جوء مع المفوضي ة السامية لشؤون اللجئين.إسمي ] ضع إسمك بالكامل[ و   

امية لشؤون الل جئينرقم التسجيل بالمفوضي   ة الس   

نس: ] ذكر // أنثى[الج  

 الجنسي ة:

 العرق:

 الل غات: ٲذكر الل غات التي تتكلمها بطلقة و تفهمها.

 تاريخ الوالدة:

 مكان الوالدة:

 بلد جواز السفر و الرقم:

 الحالة اإلجتماعي ة: أعزب/عزباء/متزوج/متزوجة/ أرمل/ٲرملة.

 تاريخ الد خول إلى البلد الذي تقيم فيه حاليا:

امية لشؤون الل جئين ل بالمفوضي ةتاريخ ال تسجي :الس   

امية لشؤون الل جئين ( مع المفوضي ةRSDتاريخ مقابلة تحديد حاالت الل جوء ) الس 

كيفي ة اإلت صال بك: رقم الهاتف ٲو عنوانك

معلومات عن خلفي تك:

∙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

وضعي تي في البلد الذي ٲوجد فيه حالي ا )ٲذكر إسم البلد(

 ضع المعلومات

ب الل جوء.كل المعلومات التي أدليت بها في هذا الت صريح صحيحة و حقيقية. و شكرا لكم للن ظر في طل

 التّوقیع 
أكتب إسمك.

امية لشؤون قبل تسليم تصريحك للمفوضي ة الل جئين الس 

امية لشؤون الل جئين . أعد قراءة الت صريح للتأكد من أنك وضعت كل المعلومات التي أردت أن تضيفها لتمك ن المفوضي ة  الس 

ر إذا كنت توفي بشروط الل جوء. أن تقر 

د أن  كل م حت به هو الحقيقة دون تهويل.. تأك  ا صر 

د أن تصريحك مكتوب على نحو ترتيب األحداث و الوقائع بشكل واضح و مفهوم. . تأك 

 تثبّت إذا كانت ھناك معلومات بالتّصریح مختلفة عّما أدلیت بھ عند مقابلة التّسجیل بالمفوضیّة الّسامیة لشؤون الّالجئین أو .
أي معلومات أخرى سبق وأدلیت بھا لدى المفوضیّة الّسامیة لشؤون الّالجئین و إذا كان ھناك إختالف أو تضارب فعلیك 

ٲن تشرح سبب اإلختلف.

د أن تحتفظ بنسخة من الت صريح لإلستعداد للمقابلة امية لشؤون الل جئين و تذك ر أن  المفوضي ة∙ . تأك  ستستعمل الت صريح  الس 

∙الل جوء حالة ألسئلة عند المقابلة لتحديدلطرح ا

امية لشؤون الل جئين عندما تسل م تصريحك للمفوضي ة الس 

وثائق
ضع وثائقك



10 
 

امية لشؤون الل جئين . حاول أن تسل م تصريحك للمفوضي ة على األقل قبل شهر من تاريخ مقابلة تحديد حاالت الل جوء مع  الس 

 المفوضي ة.

أي  ل مسضي ة فألحق نسخا من هذه الوثائق بالت صريح و ال تلمفول مت الوثائق المذكورة بالتصريح الى ا. إذا لم يسبق لك أن س
 .امية لشؤون الال جئينالس   يةلمفوض  ة الى وثيقة أصلي  
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