
إجراءات اللجوء في سويسرا  و
مقابلة اللجوء 
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(نظرة عامة)إجراءات اللجوء 
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القرار 

االعتراف كالجئ الحماية المؤقتة الرفض

")جلسة استماع حول أسباب اللجوء( "المقابلة الثانية 

أسئلة جوھرية بشأن أسباب اللجوء

أول مقابلة

أسئلة عامة  الرفض قرار اإلزالة

طلب اللجوء 

نقطة البداية مكتوب/ شفھي 



Dublin Decisions
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إذا الشخص مسجل مسبقا 
في دولة  (بصمة األصابع )

أوروبية أخرى كطالب لجوء 
،فإن ھذه الدولة مسؤولة 

عن إجراءات اللجوء والشخص 
سوف يعاد إلى تلك الدولة 

القرار 

االعتراف كالجئ الحماية المؤقتة الرفض

")جلسة استماع حول أسباب اللجوء( "المقابلة الثانية 

أسئلة جوھرية بشأن أسباب اللجوء

أول مقابلة

أسئلة عامة  الرفض قرار اإلزالة

طلب اللجوء 

نقطة البداية مكتوب/ شفھي 



القرار

االعتراف كالجئ Temporary protection Removal

")جلسة استماع حول أسباب اللجوء( "المقابلة الثانية 

أسئلة جوھرية بشأن أسباب اللجوء

أول مقابلة

أسئلة عامة  الرفض قرار اإلزالة

طلب اللجوء 

نقطة البداية مكتوب/ شفھي 

إجراءات اللجوء
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أين أنت اليوم في 
إجراءات اللجوء؟

ھل أنت مسجل مسبقا في 
دولة أوروبية أخرى؟



السلطات المسؤولة
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طلب اللجوء، 
تخصيص الكانتون، 

إجراء المقابالت، قرار 
اللجوء

تخصيص المدن، 
وتنفيذ قرارات اإلزالة

اإلسكان، الضمان 
االجتماعي
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»الالجئ«تعريف 
ھم 

ن 
ئو
الج
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...

األشخاص الذين ... 
يتعرضون لمساوئ 
خطيرة أو لديھم خوف 
له ما يبرره على أساس 
العرق أو الدين أو 
الجنسية أو االنتماء إلى 
فئة اجتماعية معينة أو 
.بسبب آرائھم السياسية

رة 
طي
 خ
وئ
سا
م

=

التھديد بالحياة أو 
السالمة الجسدية أو 
الحرية، فضال عن 
ممارسة ضغوطا نفسية 
ال تطاق
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»الالجئ«تعريف 

تھديد للحياة

تھديد السالمة الجسدية

تھديد للحرية

ضغط نفسي ال يطاق



تھديد للحياة

تھديد السالمة الجسدية

تھديد للحرية

ضغط نفسي ال يطاق
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»الالجئ«تعريف 

عرق دين الجنسية مجموعة 
إجتماعية اآلراء السياسية
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)نظرة عامة(اإلعداد للمقابلة 
 تجھيز جميع الوثائق الخاصة بك

 N-permit / الوثائق من قبل السلطات السويسرية

 الھوية/ جواز السفر 

 .شھادة الميالد، شھادة الزواج، إلخ

 صور، شھادات. أدلة، على سبيل المثال

 واجلبه معك) انظر مثال منفصل(إعداد بيان مكتوب 

 اطلع على نسخة من المقابلة األولى: إذا كان متوفرا

 إعداد اإلجابات على األسئلة االساسية وتدرب عليھم

 كن على علم بحقوقك

 SEM اسأل شخصا ثقة لمرافقتك وإبالغ
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                       اللجوء طلب بشأن شخصي بيان
االسم :  
:تاريخ الميالد 
:بلد األصل 

1)  :الخلفية العائلية 
2) الخبرة العملية / التعليم  : 

3) :التھديدات في بلدي األصلي 
a.  :التھديدات العامة 
b.  :التھديدات الشخصية 

4)  :أسباب مغادرتي بلدي األصلي 
5)  :رحلتي إلى سويسرا 

6)  :التھديدات المستمرة في بلدي األصلي 

المكان والتاريخ  التوقيع 
Annexes

بيان شخصي: إعداد المقابلة
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الغرض: المقابلة

:الغرض من المقابلة ھو

تحديد الھوية 
واألصل

التحقق من 
صحة 

البيانات التي 
أدلي بھا في 

المقابلة 
األولى

معلومات 
تفصيلية عن 
أسباب طلب 
اللجوء

التھديد 
الحالي في 
بلد األصل

التحقق من 
المصداقية



األشخاص الحاضرون: المقابلة

 طالب لجوء

 الباحث

 المترجم

 ممثل المنظمات غير الحكومية

 )طوعي، بتكلفته الخاصة(الممثل القانوني 

 )طوعي، بتكلفته الخاصة(شخص ثقة 

 )طوعي، بتكلفته الخاصة(مترجم خاص 

 شخص ثقة: للقاصرين
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األسئلة األساسية: المقابلة
 .أخبرنا االسم والعمر والوضع المدني ومكان المعيشة ألفراد عائلتك

 مھم الحتمال جمع شمل األسرة في وقت الحق

 .أخبرنا عن طفولتك وتعليمك وعائلتك وحياتك العملية

• عبر عن كل احاسيسك و اشرح بشكل جيد لماذا كنت خائف 

 اشرح بشكل جيد عن الطريقة التي غادرت بھا بلدك االم

 .اشرح رحلتك إلى سويسرا بالتفصيل، بما في ذلك التواريخ الدقيقة ومدة اإلقامة واإلسكان ووسائل النقل
 »بلد ثالث آمن«مشكلة : في حالة مدة البقاء الطويلة في بلد ثالث

 ھل ھناك أي تھديدات في بلدكم األصلي اليوم؟

 شرحا تفصيليا لما قد يترتب على العودة من تھديدات خطيرة في بلدك األصلي
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األسئلة األساسية: المقابلة

ما ھو لون بوابة 
مدرستك؟

ما ھي تسمية الفواتير 
والقطع النقدية في بلدك 

األصلي؟

ما ھي البلدات المجاورة 
لبلدتك؟
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نعم و ال: المقابلة

قل الحقيقة

مظھر ذكي

التركيز على 
النقاط الھامة

نعم
تكذب

رد فعل 
متقن/ سريع 

إجابات 
مراوغة

ال
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تلميحات: المقابلة
 أذكر ذلك وقل أنه من الصعب : إن كنت ال تريد أو ال يمكنك الحديث عن موضوع

.بالنسبة لك التحدث عن ذلك

 بدال من ذلك . ال يجب عليك الرد على جميع األسئلة: إن كنت ال تتذكر شيئا بالتفصيل
.قل أنك ال تذكر بدال من اختراع شيء

 من الواضح . األزواج، يتم إجراء مقابالت مع الزوجين بشكل منفصل/ في حالة األسر 
لذلك، يجب اإلعداد المكثف للمقابلة مع . أنه من المھم جدا، أن األجوبة ليست متناقضة

.زوجك أمر بالغ األھمية
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حقوقك: المقابلة

)ال تطبق على الوثائق(الترجمة أثناء المقابلة 

)مرحاض، شرب، مشاكل الصحية(استراحة 

)بما في ذلك الترجمة(تدقيق النصوص 

السرية المھنية للسلطات
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حقوقك: المقابلة

في  -إذا أحضرت الوثائق كدليل 
أي لغة يجب أن تكون ھذه؟

كيف تتفاعل إذا رأيت خطأ عند 
التدقيق اللغوي للنص؟

كيف تتفاعل إذا أدركت 
أن شيئا ما ترجم بشكل 

غير دقيق؟
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واجباتك: المقابلة

االلتزام بالتعاون

االلتزام بقول الحقيقة

توقيع نص الشرح المتعلق بالرفض
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الشخص الثقة: المقابلة

ويجب . يحق لكل طالب لجوء أن يكون مصحوبا بشخص ثقة في المقابلة
:أال يكون شخص الثقة طالبا للجوء ولديه الحقوق والواجبات التالية

الوجود المستمر اإلعالن في 
نھاية المقابلة

ال تجيب على 
األسئلة بدال من 
طالب اللجوء

ال تسئل طالب 
اللجوء

إثبات قراءة 
النص

: مھم
!جلب الھوية الخاصة بك
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بعد المقابلة

:مھم

في حالة صدور قرار سلبي، يجب عليك االتصال 
المواعيد النھائية لالستئناف قصيرة . بمحام فورا

!جدا وغير قابلة للتجديد
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بعد المقابلة

قرار اللجوء 
اإليجابي

B-permit يسمح العمل

الحماية 
المؤقتة

F-permit ال يسمح بالعمل

رفض استئناف فوري
يجب أن يكون 

مقبوال، معقول، ممكن التدابير القسرية



www.facebook.com/AsyLex.ch

www.AsyLex.ch

info@AsyLex.ch


