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یحق لك طلب نسخة من نص مقابلتك. قد یتم إعطاؤه ●
لك مباشرة إذا كان جاھزاً ، أو في وقت الحق فقط من 

خالل التقدم بطلب للحصول علیھ مع خدمة اللجوء.

یمكنك تقدیم أي مستندات إضافیة لدعم قضیتك في ●
غضون أیام قلیلة. أرسلھا إلى عنوان البرید اإللكتروني 

الخاص بخدمة اللجوء ، والذي سیتم إعطاءه لك أثناء 
المقابلة.

قد یتم استدعاؤك إلجراء مقابلة أخرى إذا كانت خدمة ●
اللجوء بحاجة إلى مزید من المعلومات.

ستتلقى قراراً بشأن قضیتك في غضون أسابیع أو ●
شھور. إذا كان ھذا القرار سلبا ، راجع ورقة 

المعلومات "اعرف حقوقك بعد تلقي قرار سلبي".
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بعد مقابلة اللجوء



إذا قمت بمناقضة نفسك ، ویسألك الشخص الذي یجري ●
المقابلة معك عن ھذا التناقض ، ابق ھادئاً واغتنم ھذه 

الفرصة لتوضیح سبب تعارضك مع نفسك.

تأكد من أن لدیك فرصة للتحدث عن جمیع القضایا ●
التي ترید ذكرھا. إذا شعرت أنھ لم یتم طرح بعض 

األسئلة ، أصر على التحدث عنھا. في نھایة المقابلة ، 
من المحتمل أن یسألك القائم بإجراء المقابلة ، "ھل 
ھناك أي شيء تود إضافتھ؟" یجب أن تستغل ھذه 

الفرصة لشرح أي شيء لم تناقشھ حتى اآلن أو أي 
شيء ترغب في التأكید علیھ.

قد ال یعرف القائم بإجراء المقابلة الكثیر عن الوضع في ●
بلدك األصلي. إذا كانت ھناك قضایا تبدو واضحة جداً 

بالنسبة لك (على سبیل المثال ، نزاع مستمر ، 
واضطھاد بعض األقلیات ، وعملیات اإلعدام ، 
واستخدام العنف ، وعدم االستقرار السیاسي ، 

وانتھاكات حقوق اإلنسان) ، فمن المھم أن تحدد ما ھي 
وكیف تنطبق على حالتك الخاصة. 
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إذا كنت ال تتذكر إجابة أحد األسئلة ،فحاول أن تظل ●
ھادئاً ، واشرح للشخص الذي یجري معك المقابلة أنك 

ال تتذكر وأسباب عدم التذكر.

إذا كنت ال تعرف اإلجابة / أو لست متأكد من اإلجابة ●
على سؤال معین ، یمكنك القول أنك ال تعرفھ أو غیر 

متأكد. إذا كان ھناك سبب یجعلك ال تعرف اإلجابة / أو 
لست متأكداً من اإلجابة ، یجب أن تذكر السبب.

إذا كنت ال تفھم محتوى سؤال معین أو معنى كلمة أو ●
تعبیر معین ، فأنت بحاجة إلى ذكره ، حتى یتمكن 

للشخص الذي یجري معك المقابلة من إعادة صیاغة 
ھذا السؤال المحدد لك.
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لدیك الحق في طلب الراحة والحصول على الماء في أي ●
لحظة أثناء المقابلة إذا كنت ال تشعر بالراحة أو تحتاج إلى 

قسط من الراحة أو الھواء أو المشي قلیالً.

أجب على األسئلة التي ُتطرح بأكبر قدر ممكن من ●
المعلومات وبأكبر عدد ممكن من التفاصیل : ماذا حدث ، 

متى حدث ، أین حدث ، كیف حدث ، من كان موجوداً ؟

ال تتحدث بصیغة العموم وحاول أن تكون محدداً قدر اإلمكان ●
بشأن ما حدث لك أو لعائلتك وأقاربك.
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 أثناء المقابلة من الضروري أن



یجب أن تقدم جمیع المستندات واألدلة التي لدیك لدعم 

قضیتك ، على سبیل المثال :

المستندات الطبیة أو تقییمات حالتك الصحیة الصادرة ●
عن المنظمات غیر الحكومیة ،المستشفیات ، األطباء 

الخاصین من بلدك األصلي ، وما إلى ذلك.

المستندات ، الصور، مقاطع الفیدیو وأي مقاالت أو أدلة ●
أخرى تدعم ما أنت على وشك قولھ.

أي مقال في وسائل اإلعالم أو تقریر أو مذكرة ●
بخصوص المشاكل المحددة التي واجھتھا في بلدك 

األصلي أو أسباب عدم تمكنك من العودة.
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 تأكد من صحة بیاناتك الشخصیة : بما في ذلك اسمك الدقیق 
وتاریخ میالدك وعمرك وبلدك األصلي ، كما ھو مذكور أثناء 

التسجیل.

إذا كان ھناك خطأ ، فاطلب إجراء التغییر. قد یتطلب ھذا ●
منك تقدیم مستندات أصلیة (شھادة المیالد أو الھویة أو ما 

یعادلھا).

إذا كنت قاصراً وتم تسجیلك بشكل خاطئ كشخص بالغ ، ●
فیجب علیك ذكر ذلك أثناء مقابلتك وتقدیم أي دلیل لدیك عن 

عمرك الفعلي و / أو طلب تقییم العمر.

إذا لم یتم أخذ ذلك في االعتبار أثناء مقابلتك ، یجب أن تطلب ●
من محاٍم أن یساعدك في الوصول إلى إجراء تقییم العمر
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تأكد من أنك تفھم كل ما یقال بشكل واضح وكامل .

إذا كنت ال تفھم المترجم الفوري (على سبیل المثال ، ●
إذا كان یتحدث بلھجة ال تفھمھا أو أن الطریقة التي یتم 

بھا الترجمة غیر واضحة) ، یمكنك أن تطلب تغییر 
المترجم. من المھم أن تفعل ذلك من بدایة المقابلة أو في 

أقرب وقت ممكن أثناء المقابلة.

إذا كنت ال تشعر بالراحة عند التحدث مع المترجم ، ●
یمكنك أن تطلب مترجماً آخر إذا قدمت سبباً مقنعاً لذلك.

إذا كنت انثى ، یمكنك أن تطلبي - ولدیك الحق في - ●
مترجمة أنثى . ضع في اعتبارك أنھ إذا تم قبول طلبك 
بتغییر المترجم ولكن ال یتوفر مترجم فوري آخر على 
الفور ، فھذا یعني أنھ قد تتم إعادة جدولة مقابلتك إلى 

وقت آخر في المستقبل.
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 في بدایة مقابلة اللجوء من الضروري أن



تعتبر مقابلة اللجوء لحظة مھمة حیث سیتم فحص طلب ●
اللجوء الخاص بك الغرض من ھذه المقابلة ھو أن تقرر 

السلطات ما إذا كان لدیك الحق في الحمایة الدولیة واتخاذ 
القرار المناسب لطلب اللجوء الخاص بك.

تأكد من أنك مستعد للمقابلة من خالل التشاور مع محام أو ●
منظمة غیر حكومیة تقدم المساعدة القانونیة قبل موعد 

المقابلة.

المقابلة ضمن السریة التامة والمعلومات التي تقدمھا لن یتم ●
مشاركتھا مع بلدك األصلي.

لدیك الحق أثناء مقابلتك أن یرافقك محام أو طبیب نفسي ●
أو أخصائي اجتماعي من اختیارك
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الغرض من ورقة المعلومات ھذه ھو توفیر 
معلومات عامة عن حقوقك أثناء مقابلة اللجوء 
بموجب اجراءات الحدود في جزیرة لیسفوس/ 

الیونان.

 وھذه القوانین ساریة المفعول (النفاذ) وفقا 
للقانون الیوناني حتى تاریخ كتابة ھذا الملف / 
حزیران 2021 / وھي لیست شاملة و تخضع 

للتغییرات.

 لذا ننصح باستشارة محام أو منظمة غیر 
حكومیة قانونیة حول قضیة معینة في أي حال 

من األحوال
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اعرف حقوقك

مقابلة اللجوء

ARABIC


