
      

 
 طلب اللجوء في المملكة المتحدة: مقابلة الرئیسیة للجوء

 
 ُتعّد "مقابلة الفحص" هي أول مقابلة تجري بعد أن تتقدم بطلب اللجوء

 
 إذا تقدمت بطلب للجوء في المیناء الذي دخلت منه إلى المملكة المتحدة، سیعقد لك مسؤول هجرة مقابلة في الیوم نفسه، إذا تقدمت بطلب
 للجوء في المیناء الذي دخلت منه للمملكة المتحدة، سیعقد لك مسؤول هجرة مقابلة في الیوم نفسه، وزارة الداخلیة هي اإلدارة الحكومیة

  المعنیة في المملكة المتحدة للتعامل مع طلبات اللجوء.
 

 إذا حدث احتجازك عند طلبك للجوء، فإن مقابلة الفحص سُتجرى غالبًا معك في مركز االحتجاز. إن العدید من األشخاص الذین ُاحتجزوا
 عند طلب اللجوء ُأفرج عنهم بعد مقابلة الفحص.

 
 ال یتمكن العدید من األشخاص من مقابلة محام قبل إجراء مقابلة الفحص (بالرغم من أن من األفضل التحدث إلى محام قبل المقابلة، إن

 أمكن). لن یحضر محامیك مقابلة الفحص التي ُتجرى معك.
 

 یتولى مسؤول وزارة الداخلیة الذي ُیجري المقابلة تدوین مالحظات في نموذج مقابلة الفحص خالل المقابلة. من المهم للغایة، أن تحصل
 على نسخة سجل مقابلة الفحص.

 
 سیتم تعیین مترجم لك أثناء المقابلة، إذا كنت بحاجة لذلك. إذا كانت هناك صعوبات مع المترجم - إن لم تستطع فهمه، أو لم یستطع فهمك،

 أو كان یتحدث بلهجة مختلفة، أو ال تعتقد بأنه غیر مهني، أو أخبرته بأنه ال یترجم بصورة صحیحة - من المهم للغایة أن تبلغ مسؤول
 وزارة الداخلیة الذي یجري المقابلة بلذلك، وأطلب منهم تدوین ذلك في السجل.

 
 ُیمكنك في وقت الحق إبالغ محامیك بأیة مشاكل واجهتك أثناء المقابلة (وسیعدون بیانًا بذلك لوزارة الداخلیة)، لكن من األفضل كثیرًا أن

  ُیسجل ذلك أثناء المقابلة.
 
 

 األسئلة التي ُتطرح في مقابلة الفحص
 

 سُتسأل في مقابلة الفحص أسئلة أساسیة عن
 

 اسمك
 تاریخ میالدك،

 جنسیتك،
 أصولك العرقیة

 دیانتك،
 أفراد عائلتك

 حالتك الصحیة



      

 رحلتك إلى المملكة المتحدة
 ِلَم أتیت إلى المملكة المتحدة (ما سبب طلبك للجوء). وسُتطرح علیك مجموعة أسئلة موجزة، كما سُتسأل عن ذلك بالتفصیل في مقابلتك

 األساسیة (الحقًا)
 
 

 رحلتك إلى المملكة المتحدة
 

  ُیرجح أن یكون أحد أهم األسئلة في مقابلة الفحص عن رحلتك إلى المملكة المتحدة.
 

 ستستخدم المملكة المتحدة ذلك لتحدید ما إذا كانوا مسؤولین عن دراسة طلبك للجوء. ستكون هناك أسئلة عما إذا تقدمت بطلب لجوء، أو
 ُمنحت وضع الجىء في بلد آخر؛ وإذا كنت قد عبرت عدة بلدان، ِلَم لم تتقدم بطلب لجوء فیها.

 
 إذا ثبت لوزارة الداخلیة في المملكة المتحدة أنك خالل رحلتك إلى المملكة المتحدة قد عبرت بلدًا أوروبیاًَ آخر، فإنهم سیسعون إلى

 "تحویل" طلب اللجوء الخاص بك إلى ذلك البلد ویبلغونك بالعودة إلى ذلك البلد لیقرر بشأن طلبك للجوء. وقد تعلم بذلك استنادًا إلى "حالة
  تنطبق علیها اتفاقیة دبلن" أو "حالة بلد ثالث آمن".

 
 تتوصل وزارة الداخلیة عادة إلى ذلك بفحص بصمات أصابعك في قاعدة البیانات األوروبیة، ویرّجح أن یرفع بصمات اصابعك أثناء

  مقابلة الفحص.
 

 إذا حاولت وزارة الداخلیة تحویل طلبك للجوء إلى بلد أوروبي آخر، فإن بوسعك أن ترفض ذلك. وقد یكون ذلك استنادًا إلى األوضاع في
 البلد الذي یحاولون نقلك إلیه، وإلى األسباب القویة التي ُتحتم علیك البقاء في المملكة المتحدة، أو أن وزارة الداخلیة لم تكن قد اتخذت

  اإلجراء الصحیح.
 

بل بلٌد آخر  على سبیل المثال، هناك قیود زمنیة ینبغي على وزارة الداخلیة أن تستوفیها عند محاولة تحویل طلبك إلى بلد آخر؛ أو إذا قَِ
  طلبك، فهناك أیضًا قیود زمنیة یجب على المملكة المتحدة أن تنقلك إلى ذلك بحلولها.

 
 حتى إذا لم تستخدم وزارة الداخلیة بصمات أصابعك، أو معلومات الرحلة في محاولة نقل المسؤولیة عن طلبك للجوء إلى دولة أوروبیة

 أخرى، فإنها قد تستخدمها للقول بأنك إذا كنت في خطر، كان علیك أن تطلب اللجوء في أول بلد حللت فیه.
 
 

– 
 

  تكون مقابلة الفحص في العادة مختصرة للغایة، بید أن ذلك ال یعني أنها غیر مهمة.
 

 ما ستدلي به في مقابلة الفحص سُیقارن بما تقوله في المقابلة األساسیة الحقًا، وكذلك بأي بیانات أدلیت بها لوزارة الداخلیة، ومعلومات
 عن بلدك. إن أي اختالفات في هذه المعلومات ستستخدمها وزارة الداخلیة للقول إن قصتك لیست حقیقیة وأنك لست الجئًا.

 


