)RACS( خدمة املشورة واإلرشاد لالجئني

خدمة املشورة واإلرشاد لالجئني
)RACS(

Level 12, 173-175 Phillip Street :العنوان
Sydney NSW 2000
[02] 9114-1600
:هاتف
[02] 9114-1794
:فاكس
admin@racs.org.au
:بريد إلكرتوين
www.racs.org.au
:العنوان اإللكرتوين
ARABIC

كيف تكتب إفادة لطلب تأشرية الحامية
How to write a statement for a Protection visa application

© UNHCR/S.Phelps

ما الغرض من كتابة إفادة باإلدعاءات؟
لتقديم طلب لتأشرية الحامية ،يتعني عليك أن تكتب األسباب التي تعتقد أنه ينبغي أن متنحك
أسرتاليا الحامية عىل أساسها.
بإمكانك كتابة هذه األسباب يف األسئلة  48-42من الجزء  Cيف اإلستامرة ( 866إستامرة طلب
تأشرية الحامية).
أو بإمكانك كتابة األسباب يف إفادة منفصلة وإرفاق هذه اإلفادة بإستامرة طلبك ،إذا كان لديك
الكثري من املعلومات.

ماذا ينبغي أن تكتب يف اإلفادة؟
• •ابدأ اإلفادة بتفاصيل املعلومات الشخصية عنك ،مبا فيها:
•
•
•
•
•
•

•اسمك
•تاريخ ميالدك
•جنسيتك و/أو اسم البلد الذي عشت فيه
•دينك وعرقك (إذا كان لهام صلة بادعاءاتك)
•خلفيتك العائلية ومهنتك
•أية تفاصيل شخصية أخرى لها أهمية الدعاءاتك.

اكتب ما حصل لك وألفراد عائلتك املشمولني يف
طلبك .اإلفادة هي فرصتك إلخبار قصتك.

2 | How to Write a Statement for a Protection Visa Application

ما الغرض من كتابة إفادة باإلدعاءات؟ (تابع)
• •الخلفية العائلية :إذا كان والداك أو أفراد آخرين من العائلة قد تعرضوا إىل مشاكل
سابقة ذات صلة مبشاكلك الشخصية ،اذكر تلك املشاكل.
• •املشاكل التي تع ّرضت لها يف بلدك :صف امل ّرة األوىل التي واجهت فيها مشاكل أو
تع ّرضت فيها لألذى.
•
•
•
•
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•ما الذي حصل لك ودفعك إىل مغادرة بلدك؟
•كيف تع ّرضت لألذى؟
مفصلة مبا فيها أسامء األشخاص وأسامء األماكن واألوقات.
•اعط أوصاف ّ
•هل طلبت مساعدة من السلطات الرسمية أو الرشطة يف بلدك؟ إذا مل تفعل ذلك،
ما السبب؟

• •متى غادرت بلدك وملاذا؟ ما الذي جعلك تقرر مغادرة بلدك يف ذلك الوقت؟ كيف
غادرت بلدك؟ مثالً:
•
•
•
•

•هل استخدمت جواز سفر؟
•هل دفعت رشوة؟
•كيف حصلت عىل تأشرية للقدوم إىل أسرتاليا؟
•هل وجدت صعوبة يف مغادرة بلدك عند مركز مراقبة الحدود؟

• •ملاذا أتيت إىل أسرتاليا؟

??

??

• •ملاذا اخرتت املجيء إىل أسرتاليا وليس إىل بلد آخر؟
• •ملاذا قررت املغادرة؟

نصائح مفيدة وهامة:

• •التسلسل الزمني :اكتب إفادتك بالتسلسل الذي حصلت فيه األحداث ،منذ البداية
وحتى النهاية .يس ّهل هذا عىل اآلخرين فهم قصتك ويس ّهل عليك أن تتذكر ما كتبته.
• •ركّز عىل وضعك الشخيص :ال بأس من أن تصف املشأكل العامة يف بلدك ،لك ّن
ينبغي أن ال تُستخدم إفادتك لتقديم معلومات مفصلة عن بلدك.
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ما الغرض من كتابة إفادة باإلدعاءات؟ (تابع)
• •ملاذا تخاف من العودة إىل بلدك؟ صف مخاوفك.
•
•
•
•

•هل ستتع ّرض لألذى؟
• ّمن سيؤذيك؟
•ملاذا سيؤذونك؟
•ماذا سيفعلون بك؟

َمن؟ ماذا؟ وملاذا؟

• •حامية الدولة :هل ستوفر لك السلطات الرسمية أو الرشطة الحامية من األذى الذي
تخاف التعرض إليه؟ إذا مل يكن األمر كذلك ،ما السبب؟
• •االنتقال :هل ميكنك االنتقال إىل منطقة أخرى يف بلدك والسكن هناك بدون التع ّرض
للمشاكل التي تع ّرضت إليها سابقاً؟
• •إذا كانت اإلجابة بكالّ ،ارشح األسباب التي ستجعلك تستمر يف التعرض للمشاكل
إذا انتقلت إىل منطقة أخرى من البلد.
•
•
•
•

•إذا كانت اإلجابة بنعم ،وكان بإمكانك االنتقال إىل منطقة أخرى من بلدك لك ّن
ذلك سيشكّل صعوبة ،ارشح األسباب التي ستجعل من غري املعقول أن تنتقل إىل
تلك املنطقة .مثالً:
•هل لديك أية أقارب أو معارف يف مكان آخر؟
•هل لديك صعوبة يف السفر إىل مناطق أخرى أو يشكّل ذلك خطرا ً؟
•هل توجد أخطار عامة يف مناطق أخرى؟

هل توجد ظروف شخصية أخرى تجعل االنتقال غري معقول؟ مثالً :سنك ،جنسك ،إعاقة لديك،
العوائق اللغوية ،عرقك ،دينك ،قدرتك عىل العثور عىل عمل.
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أشياء عليك أن تتذكرها
• •إخبار الحقيقة
تتقص دائرة الهجرة
ال تبالغ أو تختلق األحداث ،فهذا يُعترب جرمية جنائية .سوف ىّ
ادعاءاتك وتقارنها باملعلومات األخرى التي لديها عن بلدك .إذا تبينّ أنك مل تكن نزيهاً
وصادقاً بشأن بعض ما جاء يف قصتك ،قد ال يص ّدق متّخذ القرار أي يشء ذكرته يف قصتك
وقد يعني هذا عدم منحك تأشرية الحامية.
• •التواريخ
ال تختلق التواريخ ألنه من املرجح أن تنساها.
تَوافُق املعلومات أمر مهم.
احرص عىل أن تتوافُق التفاصيل املتعلّقة بالتواريخ واألحداث يف مجمل إفادتك؟
• •كن عىل دراية جيدة بإفادتك
خالل املقابلة سوف ت ُطرح عليك أسئلة استنادا ً إىل املعلومات التي قدمتها يف طلبك ويف
إفادتك.
• •الوثائق املسانِدة
ق ّدم نسخاً مص ّدقة* عن الوثائق التي تساند إدعاءاتك .ال تُرسل الوثائق األصلية ،بل
خذها معك إىل املقابلة.

•*النسخة املص ّدقة عن وثيقة هي نسخة مص ّورة لوثيقة تم تصديقها من جانب ( Justice of the Peaceقايض صلح) للعثور عىل قايض صلح تفقّد
http://jp.lawlink.nsw.gov.au/public/welcomePublic.do
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Further
املعلومات
Information
املزيد من

املزيد من املعلومات
يومي الثالثاء
للمزيد من املعلومات ،ميكنك االتصال بخدمة ( )RACSللمشورة الهاتفية عىل الرقم  9114 1600بني الساعة  10صباحاً و 12ظهراً ّ
والخميس للحصول عىل مشورة هاتفية مجاناً وملعرفة ما إذا كنت تحتاج إىل موعد ملقابلة أو إلحالة إىل خدمة أخرى.
يتوفر هذا املنشور بالعربية والصينية (امل ّبسطة) والدارية والفارسية والتاميلية والرتكية واألردية

للمزيد من املعلومات يرجى تف ّقد  www.racs.org.auأو اتصل بـ  RACSعىل الرقم  )02( 9114-1600أو بالربيد اإللكرتوين .admin@racs.org.au
تنصل من املسؤولية :تتضمن نرشة املعلومات هذه معلومات عامة ،وال تش ّكل مشورة قانونية ويجب عدم االعتامد عليها كمشورة قانونية .تنصح خدمة املشورة واإلرشاد
ُّ
لالجئني ( )RACSبالحصول عىل املشورة من محام مؤهل باملسائل القانونية التي تؤثر عليك قبل الترصف حيال أية قضية قانونية .خدمة املشورة واإلرشاد لالجئني ()RACS
هي الجهة التي ح ّررت هذه املطبوعة وتقبل مسؤولية املعلومات التي جاءت فيها .تنطبق املعلومات يف نرشة املعلومات هذه عىل األشخاص الذين يعيشون يف أسرتاليا أو
الذين تؤثر عليهم القوانني املرعية اإلجراء يف أسرتاليا.
املعلومات املذكورة يف نرشة املعلومات هذه سارية املفعول يف األول من ترشين الثاين/نوفمرب 2012
تم إصدار هذه املطبوعة مبساعدة مالية من  .Law and Justice Foundation of NSWوتسعى هذه املؤسسة إىل تعزيز العدالة واملساواة يف النظام القضايئ وتحسني
القدرة عىل الحصول عىل العدالة ،خاص ًة للمستضعفني اجتامعياً واقتصادياًhttp://lawfoundation.net.au .
هذه املطبوعة محم ّية بحقوق النرش ،وميكن إعادة إنتاجها جزئياً أو بالكامل ألغراض توعوية رشط ذكر املرجع (خدمة املشورة واإلرشاد لالجئني ( ))RACSوالجهات املساهمة
يف هذه املطبوعة بالشكل املناسب.
تنصل من املسؤولية :تعود جميع اآلراء يف هذه املطبوعة إىل كاتبيها وال تعكس بالرضورة آراء.Law and Justice Foundation’s Board of Governors
ُّ
© خدمة املشورة واإلرشاد لالجئني (.)RACS
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