
                

  مقدمة لطلب اللجوء- طلب االعتراف بك كالجئ.
 

 عندما تطلب اللجوء، فإنك تقول أنك قد فررت من بلدك ،وأنه لیس أمنًا لك ان تعود إلیها، وتطلب من حكومة البلد التي أنت فیه أن تمدك
 بالحمایة (حق اإلقامة في ذلك البلد).

 
 سیتم النظر في طلبك للجوء من خالل اتفاقیة الالجئین (تترجم عادة إلى قوانین الهجرة الخاصة بالبلد التي تتواجد بها).

 
 لتحصل على حق اللجوء (أي لیعترف بك كالجئ)، فمن الضروري أن تظهر أن لدیك

 
 خوف مبرر من االضطهاد

 
 اإلضطهاد هو سوء معاملة واضحة موجهة لك أنت كفرد - بسبب هویتك، أو ما تفعله، أو ما تعتقده، (أو ما یعتقده الناس فیك، وما

  یعتقدون أنك تقوم به، وما تعتقده).
 

 ال تحتاج ألن تثبت أن هذا قطعًا سیحدث لك، لكن أن یكون هناك خطر حقیقي بحدوثه - هذا ما یعنیه" الخوف المبرر". تحتاج أیضا ألن
  تثبت أن هناك خطر حدوث شيء لك  في الستقبل ، ولیس فقط األشیاء السیئة التي حدثت لك في الماضي.

 
 لكي یتم النظر لطلب لجوءك من خالل اتفاقیة الالجئین، تحتاج ألن توضح أن االضطهاد الذي تخشاه مبنى على اسباب مثل  العرق،

 الدین، الجنسیة، الرأي السیاسي أو العضویة في مجموعة اجتماعیة معینة.  المجموعة االجتماعیة المعینة یمكنها أن تغطى العدید من
  األمور المختلفة بما في ذلك طلب اللجوء القائم على الجنسانیة.

 
 أیضا تحتاج ألن تظهر  أنك ال یمكنك الحصول على الحمایة في بلدك األم  (أو البلد الذي كنت لتعیش فیه في الوضع الطبیعي). أن كانت
 حكومة بلدك هو من تخشاه، فمن الواضح لماذا ال یمكنك أن تسألهم حمایتك. إنت كنت تخاف من عائلتك ، أو من أعضاء المجتمع، مع

  ذلك، ستحتاج ألن تثبت أن السلطات في بلدك ال یمكنها أو لن تحمیك.
 

 یمكن لصناعي القرار المعنین بطلب لجوءك محاولة القول أنه إن كان ثمة خطر تواجهه في مقاطعتك، مدینتك أو منطقتك، فربما یكون
 هناك جزء أخر في بلدك یمكنك العیش فیه بأمان. فلكي یتم االعتراف بك كالجئ فسیكون علیك أن تثبت أنك لن تكون بأمان في أى مكان
 في بلدك، أو أنك لن تبقي على قید الحیاة في جزء أخر من بلدك (ألنك لن تكون قادر على العمل، أو ألنه لن یكون لدیك أى مكان للعیش

 فیه، على سبیل المثال).
 

 االضطهاد یمثل الخطر الموجه لك أنت كفرد. إن كنت تهرب من الحرب أو العنف الذي یؤثر على العدید من الناس - لیس أنت بالتحدید
 بل جمیع من هم في مقاطعتك أو منطقتك ،لمجرد وجودهم في هذا المكان- فقد تكون مؤهال لنوع مختلف من الحمایة. في المملكة المتحدة،
 عادة یكون األشخاص ممن یمكنهم إثبات كونهم في خط االضطهاد كأفراد مؤهلین "لحالة الالجئین". إن كنت تستطیع اثبات أنك في خطر
 بسبب "التهدید الحقیقي والفردي بسبب العنف العشوائي في أوضاع من الصراع العسكري الدولي أو المحلي" فربما تكون مؤهال "للحمایة

  اإلنسانیة".
 

 هناك مواقف حیث یمكن القول بأن الشخص مؤهال لكالهما، ففي سوریا مثال، بعض الناس یواجهون خطر العنف العشوائي واالضطهاد
  المستهدف.

 



                

 كي تثبت أن الخوف من االضطهاد مبرر (محتمل)، فستحتاج ألن تقدم  دلیل.
 

 الدلیل الذي یكون في قصص الجمیع:
 

 ماذا قد حدث لك؟
 بماذا قد تم تهدیدك؟

 -ما الذي جرى لعائلتك ، زمالئك أو اآلخرین ممن تعرفهم؟
   لماذا رحلت؟

 لماذا ال یمكنك الرجوع ؟
 

 في العدید من الحاالت ال یصدقك صانعوا القرار عندما تحكي قصتك. تحتاج للتفكیر في الدلیل األخر الذي یمكنك الحول علیه لكي تثبت
 أن ما تقول بأنه حدث حقیقي، وأن ما تعتقد بأنه قد یحدث هو احتمال راجح.

 
  هل هناك شهود على ما حدث لك؟

 هل لدیك وثائق تثبت أي جزء من قصتك؟ قد یشمل هذا السجالت الطبیة،أوامر االعتقال، وثائق المحكمة، خطابات من أصدقاء أو
  منظمات تبین أنك في خطر.

  هل هناك تغطیة صحفیة لحدث مما تتكلم عنه؟
 هل هناك تقریر لحقوق اإلنسان تظهر بأن الوضع في بلدك یبدو كما تقول أنت؟

 ألدیك أي دلیل یمكنه إثبات هویتك، بما في ذلك جنسیتك؟
 

 قد یستغرق األمر بعض الوقت حتى تحصل على ذلك الدلیل، لذلك فمن المهم أن تبدأ في التفكیر في ذلك في أقرب وقت ممكن. فإنه لمن
 الصعب جدا أن یخبرك صانعوا القرار بأنهم ال یصدقونك. فمن المهم أن تكون مستعد لذلك، وأن یكون حولك أشخاص لیساندوك خالل

  عملیة البحث عن لجوء.
 

 


