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») أر أف أر«أي  RFRكیف أكتب طلبا إلعادة النظر (المعروف أیضا بـ
 للطعن في قرار الرفض في ملفي إلعادة التوطین في الوالیات المتحدة؟

 لمحة عامة
 

 إن ھذا الدلیل موجھ لالجئین الذین ینطبق علیھم ما یلي:
 إنھم متواجدون خارج الوالیات المتحدة؛ .1
) أي ما USCISفي الوالیات المتحدة لدى وكالة خدمات الجنسیة والھجرة األمریكیة ( تمت مقابلتھم إلعادة التوطینو .2

 ؛»مقابلة المحلفین«یعرف بـ
 ؛»)مقابلة المحلفین(« USCISتم رفض طلبھم إلعادة التوطین في الوالیات المتحدة بعد مقابلة الـو .3
 رار./أر أف أر) للطعن في القRFR» (طلب إلعادة النظر«یرغبون في تقدیم و .4

 
 لیس ھذا الدلیل موجھا لالجئین الذین ینطبق علیھم ما یلي:

 إن لدیھم ملفا مرفوضا من قبل مفوضیة األمم المتحدة؛ .1
 ملفھم إلعادة التوطین مرفوض من قبل بلد آخر غیر الوالیات المتحدة؛أو  .2
 إنھم متواجدون داخل الوالیات المتحدة.أو  .3
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فقم بكتابة طلبك إلعادة النظر بعنایة. یجب أن تقدم الطلب إلعادة النظر في  واحد فقطیتم قبول طلب إعادة نظر بوجھ عام، 
من استالم رسالة الرفض. وحتى في حال تأخرت عن الموعد النھائي للتقدیم فیظل بإمكانك تقدیم طلب إلعادة  یوما ٩٠غضون 

	یوما.  ٩٠دم تلقیھ في غضون فترة قد ترفض الطلب نظرا لع USCISالنظر مرفقا بھ شرحا لسبب التأخیر. ولكن 
	

 تفكَّر بشأن المقابلةالخطوة األولى: 

ما یجب القیام بھ أوال ھو طرح األسئلة التالیة على نفسك لفھم األمر الذي قد یكون السبب في رفضك. إن ذلك قد یساعدك في 
 تحدید ما یجب أن یركز علیھ طلبك إلعادة النظر.

 
 ؟ »)المحلف«علیھا الشخص الذي أجرى مقابلتك (أي ما ھي المسائل التي ركز  ●
 ھل ركز المحلف على جزء معین من قصتك؟  ●
 ھل طرح المحلف نفس السؤال مرات عدیدة؟ ●
 ھل أثار المحلف مسائل أو شواغل محددة بشأن قضیتك؟ ●
 ھل فھمت أنت المعلومات التي كان المحلف یطلبھا منك؟ ●
 ھل كان ھناك أي سوء فھم أثناء المقابلة؟ ●
 ھل فھم المحلف ما كنت تقولھ؟  ●
 ھل تواجد مترجم؟ ●
 ھل كنت تشعر باالرتیاح تجاه المترجم؟ ●
 ھل انتبھت ألي مشاكل في الترجمة أو المترجم؟ ●
 ھل توقفت المقابلة في أي وقت؟ ما الذي حدث قُبَیل أن تتوقف المقابلة؟ ●
 ھل غادر المحلف الغرفة؟ ما الذي حدث قبیل مغادرتھ للغرفة؟  ●
 نت مدة المقابلة؟ ھل بدت المقابلة قصیرة جدا؟ أو ھل بدت المقابلة طویلة للغایة؟ماذا كا ●
ھل شعرت بأنك رویت قصتك بأكملھا؟ ھل منعك المحلف من روایة قصتك بأكملھا؟ ما ھي األجزاء من قصتك التي  ●

 لم ترِوھا للمحلف؟
 ث قبیل أن یتغیر مزاج المحلف؟ھل تغیر مزاج المحلف في أي مرحلة؟ وإذا كان األمر كذلك فما الذي حد ●
 ما الخطأ الذي حدث حسب ظنك؟  ●

 
 الخطوة الثانیة: مراجعة رسالة الرفض الخاصة بك

باللغة اإلنجلیزیة). إنھا تحدد » Notice of Ineligibility«إن رسالة الرفض تسمى إخطارا بعدم التأھل إلعادة التوطین (أي 
) HIASأو الـ IRCأو الـ CWSأو الـ ICMCأو الـ IOMالتوطین الخاص بك (الـلك سبب الرفض. إن مركز دعم إعادة 

سیزودك برسالة الرفض شخصیا أو بالبرید أو بالبرید اإللكتروني. یجب مراسلة مركز دعم إعادة التوطین الخاص بك في حال 
ع العالمة فیھا على رسالة عدم تلقي رسالة الرفض الخاصة بك أو في حال ضیاعھا. إن ھناك سبع خانات یمكن أن توض

 الرفض. یرجى العثور على الخانة أو الخانات التي وضعت العالمة فیھا على رسالتك وسترى ما تعنیھ في ما یلي!
 

 »مخاوف إنسانیة خاصة«إن رسالتي تقول 
رجى إرسال رسالة إن ھذا الجزء نادر ومعقد للغایة. في حال وضعت عالمة في ھذه الخانة على رسالة الرفض الخاصة بك فی

 .info@refugeerights.orgإلكترونیة إلى 
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 »دعوى الجئ«إن رسالتي تقول 
قد تكون » صفات محمیة.«وب) » االضطھاد«قرر المحلف أنك غیر مشمول بتعریف الالجئ. إن ھناك خانتین أخریین: أ) 

إحدى ھاتین الخانتین أو كلتیھما للدلیل على السبب الذي من أجلھ یعتقد المحلف بأنك غیر مشمول بتعریف العالمة ُوِضعت في 
 الالجئ.

 
فكان المحلف یظن أنك لم تقدم إثباتات على » ،االضطھاد«في حال تم وضع العالمة في الخانة األولى، 

االضطھاد في المستقبل. یجب أن  تعرضك لالضطھاد في السابق أو أنھ لیس لدیك خوف لھ ما یبرره من
یكون االضطھاد في شكل ضرر جسیم سواء كان جسدیا كالتھدیدات باالعتداء أو القتل أو غیر جسدي كعدم 
القدرة على ممارسة دینك. یمكن تبیان أن لخوفك ما یبرره من خالل روایة أحداث محددة تعرضت لھا أو 

 في بلدك.  أحداث تعرض لھا غیرك ممن ھم في أوضاع مماثلة
 

فكان المحلف یظن أنك لم تقدم إثباتات على » ،صفات محمیة«في حال تم وضع العالمة في الخانة الثانیة، 
أنك تعرضت لالضطھاد أو أنك سوف تتعرض لھ ألسباب تتعلق بعرقك أو دیانتك أو جنسیتك أو انتمائك 

 لفٔیة اجتماعیة معینة أو رأیك السیاسي.
 

یس بإمكان شخص التأھل للحصول على صفة الالجئ إال في حال تعرض لالضطھاد أو یخشى التعرض في الوالیات المتحدة ل
 لھ مستقبال ألسباب تتعلق بعرقھ أو دیانتھ أو جنسیتھ أو انتمائھ لفٔیة اجتماعیة معینة أو رأیھ السیاسي. 

 
 :»الجئ«في ما یلي أمثلة على أشخاص قد یكونون مشمولین بالتعریف القانوني لـ

بالتزامن مع  ٢٠٠٤إن أحمد رجل سني من مدینة بغداد بالعراق. بدأ في تلقي التھدیدات من میلیشیات شیعیة في أوائل  ●
احتدام التوترات الطائفیة ونشوب العنف المدني إثر الغزو األمریكي للبالد. أضرمت النار في متجره الصغیر في 

أیلول اتصاال ھاتفیا من شخص ادعى أنھ عضو في . تلقى في ٢٠٠٥وتم اختطاف أخیھ في آب  ٢٠٠٥حزیران 
میلیشیا شیعیة واتھمھ بالردة والتعاون مع الجیش األمریكي. نقل أحمد زوجتھ وطفلیھ إلى البصرة للعیش مع أقارب 

 خبر ضرب عنق أخیھ الذي كان مختطفا وھرب على أثره إلى األردن. ٢٠٠٦زوجتھ. تلقى في كانون الثاني 
من عمره. كان یذھب إلى القداسات في  ٢٢ولد ألسرة مسلمة ولكنھ اعتنق المسیحیة وھو في الـإن ھیثم رجل مصري  ●

القاھرة بین الفینة واألخرى ولكنھ توقف عن ذلك عندما بدأ جیرانھ یبدون ارتیابھم في أمره. إنھ استمر في ممارسة 
مرأة مسیحیة باسم ماریا ولكنھما لم یتمكنا من دینھ على انفراد مع تظاھره علنا بأنھ مسلم. دخل في عالقة عاطفیة مع ا

الزواج بسبب التعقیدات الدینیة. وفي أحد األیام تقدم إلیھ رجل وقال لھ إنھ سیقتل إن لم یَتُب. إن ھیثم وماریا ھربا إلى 
 تركیا.

د أسرتھا ولقي العدید من أفرا ٢٠١٥إن سمیا امرأة سوریة من درعا بجنوب سوریا. لقد تم قصف حیھا في نیسان  ●
المقربین حتفھم منھم زوجھا وولداھا. قررت سمیا وابنتھا الناجیة والبالغة من العمر ست سنوات الھروب إلى لبنان 
لاللتحاق بأخیھا الذي كان یعیش في مخیم ھناك. قابلتا وھما في طریقھما رجاال مسلحین قاموا باغتصابھما وضربھما 

 وھما على العودة إلى درعا ولكن تمكنت سمیا من العبور إلى األردن.بعد اتھامھما بمواالة النظام. وثم أرغم
 

 :»الجئ«في ما یلي أمثلة على أشخاص قد ال یكونون مشمولین بالتعریف القانوني لـ
وقرر عدم العودة إلى العراق بعد الغزو  ١٩٩٨إن أحمد رجل شیعي من بغداد بالعراق. ذھب إلى تركیا للعمل في عام  ●

أحمد ال یخشى العودة إلى العراق. ومع ذلك فإن أحمد فقد إجازة العمل التركیة الخاصة بھ مؤخرا األمریكي. إن 
 ویرغب في الذھاب إلى أوروبا حیث یمكنھ العثور على عمل. 

إن مراد رجل سوداني سافر إلى األردن بتأشیرة طبیة. إنھ لم یتأثر بالنزاع في دارفور. إنھ ال یود الرجوع إلى  ●
 ألن االقتصاد في وضع سيء. إنھ یرغب في مواصلة عالجھ في أمریكا.السودان 

 
 



	

40 Rector St., 9th Floor, New York, NY 10006  |  T 646.602.5600 

refugeerights.org  |  twitter.com/RefugeeAssist  |  facebook.com/RefugeeAssist 

 
 
 
 

 »اضطھاد اآلخرین«إن رسالتي تقول 
قرر المحلف أن ھناك احتماال بأن تكون اضطھدت اآلخرین أو ساھمت في ذلك. على سبیل المثال، قد تكون ساھمت في 

أو في حال كنت تقوم بنقل المساجین إلى السجن. اضطھاد اآلخرین في حال عملت حارس سجن تعرض فیھ أشخاص للتعذیب 
 اطرح على نفسك ھذه األسئلة:

 ھل قلت إنك كنت في الجیش؟  ●
 كیف وصفت خدمتك العسكریة؟ ●
 ھل قلت إنك كنت مشاركا في أي منظمات؟ ●
 ما ھي األنشطة التي قلت إنك كنت تقوم بھا في ھذه المنظمات؟  ●

 
 »إعادة التوطین المستقر«إن رسالتي تقول 

 إن المحلف قد قرر أنھ تم إعادة توطینك بصورة ثابتة في بلد غیر بلدك األصلي. اطرح على نفسك ھذه األسئلة:
 أین كنت تقیم بعد ھروبك من بلدك األصلي؟  ●
 ھل ُعِرضت علیك إقامة دائمة في إحدى ھذه الدول؟  ●
 في ھذه الدول؟  وإذا تم عرض ذلك علیك فما ھي المعلومات التي قدمتھا عن حیاتك وأنت تعیش ●

 
 »مسموحیة الدخول«إن رسالتي تقول 

 : ھذا الجزء عبارة عن سطر مكتوب بخط الید قد یكون من األمثلة التالیة: الجزء األول
● INA § 212 (a)(6)(C)  (قانون الھجرة والجنسیة األمریكي)-  تقدیم بیانات جوھریة كاذبة. یعني القیام عمدا بإخفاء

 .واقعة ھامة أو تلفیقھا
● INA § 212 (a)(2)(A)(i)(I) -  جریمة فساد أخالقي. یعني اإلدانة السابقة بجرائم أو تصرفات محددة أو

 االعتراف بھا. 
● INA § 212 (a)(3)(B) -  تقدیم الدعم الجوھري لإلرھاب. یعني المشاركة في العمل اإلرھابي أو دعمھ بل وحتى

ب ألي عضو في منظمة إرھابیة أو تزویده بالطعام. یمكن أن بطریقة غیر مباشرة أو صغیرة أحیانا مثل دفع الضرائ
 تُعتبر تقریبا أیة منظمة تستخدم القوة أو العنف غیر القانوني منظمة إرھابیة. 

 
 بالتحدید فاطرح على نفسك ھذه األسئلة: INA § 212 (a)(3)(B)إذا تم رفضك بموجب 

 ھل تحدثت عن تقدیم المال إلى أي أفراد أو منظمات؟  ●
 تحدثت عن تقدیم الطعام أو المأوى أو المساعدة أو أي شيء ذي فائدة ألي أفراد أو أشخاص في منظمة؟ ھل  ●
 ھل تحدثت عن دعمك ألیة منظمات؟ ●
 ھل تحدثت عن إقناع اآلخرین باالنضمام إلى أي منظمة؟  ●
في مسألة قضاء  ھل تحدثت عن االنتماء ألي مجموعات معینة أو قضاء الوقت معھا حتى ولو لم یكن لدیك قرار ●

 الوقت مع تلك المجموعات؟ 
 

أو  IOM: سیحدد ھذا الجزء ما إذا كان بإمكانك تقدیم طلب إعفاء. إن مركز دعم إعادة التوطین الخاص بك (الـالجزء الثاني
لدیك مثال) یستطیع مساعدتك في ملء طلب اإلعفاء في حال لم تتمكن من الحصول على المساعدة القانونیة. لیس  ICMCالـ

حق تلقائي في تقدیم طلب إعفاء وإنما من الالزم تقدیم ما یثبت أن اإلعفاء مناسب بالنظر إلى األوضاع اإلنسانیة أو مصلحة 
الحفاظ على وحدة األسرة أو المصلحة العامة. إذا كنت ستتقدم بطلب إعفاء من خالل مركز دعم إعادة التوطین الخاص بك 

ى مصاعب شدیدة تواجھك في البلد التي تقیم فیھا والعالقات مع أفراد عائلتك المتواجدین فیجب الحرص على ذكر أي أدلة عل
في الوالیات المتحدة أو الذین من المقرر أن یعاد توطینھم في الوالیات المتحدة وأي انتماءات أمریكیة مثل العمل لدى الحكومة 

 دم مسموحیة الدخول. إن الطریقة الوحیدة إللغاء الرفض في األمریكیة وإحضارھا. ال یمكن تقدیم طلب إعفاء لبعض أنواع ع
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مسموحیة الدخول إضافة إلى خانة أخرى  ھذه الحالة تتمثل في تقدیم طلب إعادة نظر ناجح. وإذا تم رفضك ألسباب تتعلق بعدم
 فلن تتمكن من تقدیم طلب إعفاء من خانة عدم مسموحیة الدخول إال في حال نجاح طلبك إلعادة النظر.

 
 »المصداقیة«تقول رسالتي 

إن المحلف لم یصدق بعض أقوالك. إن الرسالة تقول أیضا إن المحلف ناقش معك المسائل التي أثارت قلقھ وإنك لم تقدم تفسیرا 
 معقوال. إن ھناك قائمتین إضافیتین تحتویان على مزید من الخانات التي تحمل عالمات.

 
تحدد الموضوع الذي لم یصدقك المحلف بشأنھ. إن ھذه المواضیع ھي نفس المواضیع إن ھذه الخانات سوف  القائمة األولى:

التي تم ذكرھا أعاله (أي مخاوف إنسانیة خاصة ودعوى الجئ واضطھاد اآلخرین وإعادة التوطین المستقر ومسموحیة 
 » أخرى.«الدخول) و

 
 ظنك المحلف غیر صادق. ھناك خمسة أسباب محتملة:إن ھذه الخانات سوف تحدد السبب الذي من أجلھ  القائمة الثانیة:

 قلت أشیاء متناقضة أثناء المقابلة.  ●
إن أقوالك التي أدلیت بھا أثناء المقابلة كانت متناقضة مع أدلة أخرى (على سبیل المثال، مقالة صحفیة أو تقریر عام  ●

 أو ما إلى ذلك). 
 ة بما یكفي.األجوبة التي قدمتھا ردا على أسئلة ھامة لم تكن مفصل ●
 بناء على المعلومات العامة عن األوضاع في بلدك التي تتوفر لدیھ. » معقولة«لم یجد المحلف شھادتك  ●
 أخرى ●

 
 اطرح على نفسك ھذه األسئلة:

(مقابلة المحلفین). ھل تحدثت عن أي مواضیع أثناء مقابلتك بطریقة تختلف عن طریقة  USCISتذكَّر مقابلتك لدى  ●
 مقابالت سابقة؟حدیثك عنھا في 

 ھل طلب منك المحلف إعادة سرد أي جزء من قصتك؟  ●
ھل أنت ناٍج من الصدمة؟ ھل من الصعب تذكر تفاصیل معینة متعلقة بقصتك أو تذكرھا بصورة منتظمة أو متسقة؟  ●

 ھل تتلقى العالج النفسي؟ ھل ذكرت ھذا األمر أمام المحلف؟
 

 »أسباب أخرى«تقول رسالتي 
ألسباب أمنیة. ربما لم یتم الحدیث عن المسألة أثناء المقابلة ولم یتم الوقوف علیھا إال في مرحلة التحریات  إن ملفك تم رفضھ

األمنیة األمریكیة الالحقة. أن یلغى مثل ھذا النوع من الرفض أمر نادر جدا. إن طلبك إلعادة النظر یجب أن یقدم إثباتات تبین 
 ة.أنك لست بتھدید أمني للوالیات المتحد

 
  تقدیم قضیتك: الثالثةالخطوة 

) تقدیم شرح مفصل یذھب إلى أن المحلف ارتكب ١ینبغي أن تطعن رسالتك لطلب إعادة النظر في سبب رفضك من خالل: (
) تقدیم أدلة جدیدة من شأنھا نقض قرار الرفض. من المحتمل أن یتم رفض طلب إعادة ٢( و/أوخطأ مھما أسفر عن الرفض 

 لم یتضمن ھذه األدلة.النظر في حال 
 

 ما نوع الخطأ المھم الذي سیؤدي إلى إعادة فتح ملفي في برنامج قبول الالجئین األمریكي؟
یجب أن تبین أن المحلف ارتكب خطأ تعتقد أنھ قد یكون أدى إلى قرار الرفض. اطرح األسئلة التالیة على نفسك لتحدید ما إذا 

 حدث ذلك:
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 جزاء قصتك؟ ھل سمح لك المحلف بشرح أھم أ .1
 ھل كان ھناك أجزاء من قصتك لم یسألك عنھا المحلف؟ .2
 ھل سمح لك المحلف بشرح المستندات اإلثباتیة التي أحضرتھا معك؟ .3
 إذا لم تستطع إدراج مستندات إثباتیة فھل طلب منك المحلف توضیح سبب عدم قدرتك على إدراجھا؟ .4
 عتقد أن ھناك أشیاء متناقضة في قصتك؟ھل طلب منك المحلف تفسیر أوجھ التناقض في حال كان ی .5

 
 في ما یلي بعض األمثلة الشائعة لألخطاء المھمة. ھذه القائمة لیست شاملة. توخَّ اإلبداع لكن دوما بصدق القول:

 إن المحلف لم یسألك عن وقائع ھامة تتعلق بطلبك للجوء. ●
اعتقالھا عن طریق الخطأ. إن المحلف لم مثال: في مقابلتھا ذكرت سمیرة اعتقالھا ولكنھا لم تشرح أنھ تم 

 یسألھا عن حادثة االعتقال وثم رفض طلبھا بسبب االعتقال.
 إنك لم تستطع تقدیم بعض المستندات اإلثباتیة أثناء مقابلتك والمحلف لم یسألك عن سبب عدم إدراج ھذه المستندات. ●

بسبب معتقداتھ الدینیة. إن مالك لم یدرج أي  مثال: في مقابلتھ قال مالك إن عائلتھ أجبرتھ على مغادرة البیت
دلیل على اضطراره إلى مغادرة بیتھ في مقابلتھ ألن الدلیل كان مع صدیقھ في بلده األصلي. إن المحلف لم 

 یعط مالك فرصة لشرح سبب عدم إدراج الدلیل.
 إن المحلف لم یسمح لك بشرح أوجھ التناقض في قصتك. ●

 
 سیؤدي إلى إعادة فتح ملفي في برنامج قبول الالجئین األمریكي؟ ما نوع األدلة الجدیدة الذي

یجب أن تملك معلومات جدیدة تدعم األقوال التي أدلیت بھا أثناء مقابلتك األولى. یمكن أن تتمثل ھذه المعلومات الجدیدة في أدلة 
أن تكون األدلة الجدیدة ذات الصلة بالسبب  یجبأدلة جمعتھا بعد مقابلتك.  و/أوكنت تملكھا في وقت مقابلتك ولكنك لم تحضرھا 

الذي تم من أجلھ رفض ملفك. على سبیل المثال من المستبعد أن تتصدى أدلة جدیدة تثبت أنك تخشى االضطھاد لسبب قرار 
 الرفض إذا تم رفضك ألنك ارتكبت جریمة خطیرة في الماضي.

 
 الخطوة الرابعة: جمع المستندات اإلثباتیة

 
 جب إدراجھ من الوثائق؟كیف أعرف ما ی

 
 اطرح على نفسك ھذه األسئلة لتحدید األدلة التي یمكن أن تكون ذات فائدة في طلبك إلعادة النظر:

 ھل لدیك أي مستندات لم تقدمھا أثناء مقابلتك األولى؟ ●
بلدك األصلي ھل من مستندات تتعلق بطلبك للجوء یمكن أن یرسلھا إلیك فرد من أفراد عائلتك أو صدیق أو جار في  ●

 (مثل الرسائل أو األوراق الشخصیة أو الھویات وما إلى ذلك)؟
ھل من مستندات تتعلق بطلبك للجوء یمكنك طلبھا من منظمة (مثل السجالت الطبیة من مستشفى أو من طبیبك أو  ●

 تقریر شرطة من مخفر الشرطة المحلي أو نسخة من دبلوم المدرسة)؟
مجالت أو اإلنترنت تدعم طلبك ویمكن إما أن یرسلھا إلیك صدیق في بلدك األصلي ھل من مقاالت نشرتھا جرائد أو  ●

وإما أن تعثر علیھا على اإلنترنت (مثل مقالة عن المخاطر في منطقتك أو صور من اإلنترنت حول اعتداء في 
 بلدتك)؟

ل تعرف شخصا اطلع على إذا تم فقدان أي مستندات مھمة أو إتالفھا (مثل ھویتك العسكریة أو رسالة تھدید) فھ ●
 المستند وعلى استعداد لكتابة رسالة یصف فیھا ما رآه؟

إذا لم یكن لدیك ما یدل على شيء حدث لك أو شيء ذي أھمیة في طلبك (مثل تعرضك للضرب أو التعذیب أو كنت  ●
 مختبئا) فھل تعرف شخصا رأى ما حدث لك وعلى استعداد لكتابة رسالة یصف فیھا ما رآه؟

تعتقد أن سبب الرفض ھو أنك لم تثبت شرعیة عالقة أسریة وكنت تود تقدیم دلیل الحمض النووي مع طلبك إذا كنت  ●
 إلعادة النظر فیجب االتصال بمركز دعم إعادة التوطین الخاص بك بشأن اإلجراءات المطلوبة لضمان قبول الدلیل.



	

40 Rector St., 9th Floor, New York, NY 10006  |  T 646.602.5600 

refugeerights.org  |  twitter.com/RefugeeAssist  |  facebook.com/RefugeeAssist 

 
 

 
 

 ما نوع المستندات الذي یمكنني إدراجھ؟
من األدلة التي یمكن ضمھا لطلبك إلعادة النظر. ھذه القائمة لیست شاملة. توخَّ اإلبداع لكن دوما بصدق في ما یلي أنواع شائعة 

 القول:
: إن البیان ھو إعالن مكتوب یحتوي على المعلومات التي یشھد شخص على صحتھا. بإمكان صدیق أو قریب البیانات ●

بیانھ یجب أن یصف ما یعلم بھ أو ما رآه. بإمكانك أیضا كتابة كتابة بیان والتوقیع علیھ لدعم طلبك إلعادة النظر. إن 
بیان یشرح الخطأ في رفض طلبك وتقدیمھ مع طلبك إلعادة النظر. إن بیانك یجب أن یفسر أیضا أي خطأ ھام أو 

 التوقیع على بیانك. قم بإدراج أكبر قدر ممكن من التفاصیل. یجبیدرج أدلة جدیدة أو یقوم بكلیھما. 
: بإمكانك جمع شھادات المیالد وشھادات الوفاة والسجالت الطبیة والدفاتر العسكریة ورسالة من ات الرسمیةالمستند ●

ال تستعمل أبدا المستندات صاحب عملك في حال تم توظیفك في منظمة غیر حكومیة أو شركة أو التقاریر الشرطیة. 
 المزورة أو الوھمیة في طلبك إلعادة النظر.

: یمكن أن تدعم طلبك إلعادة النظر أدلة أخرى عالوة على المستندات الرسمیة. فكِّر في ات اإلثباتیةغیرھا من المستند ●
األمر بأسلوب إبداعي. قد یجدي نفعا مثال ضم الصور أو المدونات أو التعلیقات على وسائل التواصل االجتماعي أو 

 أو التقاریر الصحفیة من بلدك أو بلد اللجوء. الرسائل النصیة أو رسائل البرید اإللكتروني أو رسائل التھدید 
 

 ماذا أقول عن ھذه المستندات؟
علیك أن تفسر سبب عدم إدراج أي إثباتات لم تحضرھا إلى مقابلتك األولى. ربما كان بحوزتك إثباتات في مقابلتك ولكنك لم 

 تفھم أن المحلف كان یطلبھا ولم تعرضھا علیھ. 
 

 مستنداتي.لیس بإمكاني الحصول على 
إذا لم تستطع الحصول على أدلة مھمة وتعلم أنھا موجودة فعلیك أن تشرح سبب عجزك عن الحصول على األدلة. على سبیل 
المثال إذا تخلصت من رسالة تھدید تركت عند منزلك فاشرح السبب الذي من أجلھ لم تحتفظ برسالة التھدید في طلبك إلعادة 

ال تحاول الحصول الزائفة أو الوھمیة قد یسفر عن رفض فوري ونھائي لطلبك إلعادة النظر. النظر. إن استعمال المستندات 
حتى ولو كنت تعتقد أنھ ھام جدا في طلبك إلعادة النظر. بدال من ذلك فكِّر في طرق أخرى  على نسخة مزیفة من أي مستند

 ك أو جار یتمكن من تقدیم المعلومات المطلوبة.لتقدیم المعلومات. احصل مثال على رسالة موقعة من فرد من أفراد عائلت
 

 الخطوة الخامسة: كتابة طلب إعادة النظر

 جمل) ٥-٣الجزء األول: المقدمة (
قم بكتابة من ثالث ُجَمل إلى خمس تشرح لماذا یجب الموافقة على طلبك إلعادة النظر. ینبغي أن یوضح ھذا الجزء كیف أدى 

لماذا تثبت أدلة جدیدة أنھ یجب أن یتم إعادة توطینك. وإذا كنت تقدم طلب إعادة النظر أو و/وقوع خطأ مھم إلى قرار رفضك 
یوما فاشرح األسباب الوجیھة التي أفضت إلى تقدیم الطلب متأخرا (نحو عدم  ٩٠بعد استالمك رسالة الرفض بأكثر من 

 ونك تعاني من مشاكل صحیة خطیرة وما إلى ذلك).استالمك رسالة الرفض أو أنك ال تتحدث اللغة اإلنجلیزیة أو تكتبھا أو ك
 

 صفحات) ٥-١الجزء الثاني: قصتك (
قم بروایة قصتك. یجب أن تحتوي روایتك على شرح مفصل ألسباب طلبك إلعادة التوطین وشرح لما حدث أثناء مقابلتك 

قول الحقیقة. قد تؤدي أي أكاذیب أو  إلعادة التوطین. ارِو أحداث قصتك بحسب ترتیب حدوثھا. ال تكذب أو تبالغ. من المھم
 مبالغات إلى رفض طلبك إلعادة النظر ورفض أي طلبات للھجرة مستقبال.
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 الجزء الثالث: طلب اللجوء (صفحة إلى صفحتین)
سبق وأن تعرضت لالضطھاد أو أن لدیك خوفا لھ ما یبرره من «یجب أن تثبت أنك » الالجئ.«اشرح لماذا یشملك تعریف 

 »مستقبلي لالضطھاد بسبب العرق أو الدین أو الجنسیة أو الرأي السیاسي أو االنتماء إلى فئة اجتماعیة معینة.التعرض ال
 

 صفحات) ٥-١الجزء الرابع: شرح مفصل للخطأ المھم الذي وقع و/أو األدلة الجدیدة (
للسبب الذي یجب أن تتم من أجلھ الموافقة أَدِرج شرحا مفصال  .یجب أن یكون ھذا الجزء المحور الرئیسي لطلبك إلعادة النظر

على طلبك إلعادة النظر نظرا لخطأ المحلف و/أو نظرا لألدلة الجدیدة. یجب علیك إدراج كل المعلومات الجدیدة و/أو األخطاء 
 التي تبین السبب الذي من أجلھ یجب إلغاء رسالة الرفض. 

 
 الخطوة السادسة: تقدیم طلب إعادة النظر

 

 رجوع إلى المواقع التالیة لمعرفة الجھة التي یقدم إلیھا طلبك إلعادة النظر:یرجى ال
 (EMEA) وإفریقیا األوسط والشرق أوروبا منطقة - النظر إعادة طلب تقدیم جھات ●
 (APAC) الھادئ والمحیط آسیا منطقة - النظر إعادة طلب تقدیم جھات ●
 (LACC) والكاریبي وكندا الالتینیة أمریكا منطقة - النظر إعادة طلب یمتقد جھات ●

 
تتوفر في ھذه المواقع معلومات حول الجھة التي یقدم إلیھا طلب إعادة النظر في البلد الذي أجریت فیھ مقابلتك فیرجى  لمإذا 

 ).CWSأو الـ HIASأو الـ IRCأو الـ ICMCأو الـ IOMاالتصال بمركز دعم إعادة التوطین الخاص بك (أي الـ
 
ونحثك أیضا على التأكد دائما مع مركز دعم إعادة التوطین الخاص بك لمعرفة الطریقة الصحیحة لتقدیم طلبك إلعادة النظر 

 عن منطقة التقدیم التي أنت متواجد فیھا.  بغض النظروذلك 
 

 في ما یلي بعض األمور التي من المھم تذكرھا:
 طباعتھ باللغة اإلنجلیزیة.یرجى التأكد من أن طلب إعادة النظر تتم  ●
 قم بترجمة كل المستندات واألدلة إلى اللغة اإلنجلیزیة. ینبغي االستعانة بمترجم موثوق بھ. ●
 .یجب أن تمضي على آخر صفحة من طلب إعادة النظر بالقلم األسود ●
ق الترجمات اإلنجلیزیة أرفق الشھادات وصورا للمستندات الرسمیة والمستندات اإلثباتیة في آخر الطلب. تأكد من إرفا ●

 أیضا. 
 

 ماذا یحدث اآلن؟
 

غالبا ما الرد على طلب إعادة النظر سیأتي في مدة تتراوح بین ثالثة وستة أشھر. یجب المتابعة لدى مركز دعم إعادة التوطین 
من حالة طلبك إلعادة  الخاص بك في حال لم یبلغك رد بشأن طلبك إلعادة النظر بعد ثالثة أشھر. یمكنك المتابعة شھریا للتحقق

 النظر.
 

 USCISمن المتوقع أن یبلغك قرار مكتوب بشأن طلب إعادة النظر عن طریق مركز دعم إعادة التوطین الخاص بك أو من 
مباشرة. یجب إبالغ مركز دعم إعادة التوطین الخاص بك في حال تغیر عنوان سكنك بعد تقدیم طلبك إلعادة النظر. قد یتم 

 جئا أو یطلبون منك حضور مقابلة أخرى أو یتم رفض طلبك.قبولك بصفتك ال
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في بعض األحیان قد یُطلب منك تقدیم مزید من اإلثباتات قبل اتخاذ قرار نھائي. وإذا كان علیك تقدیم مزید من اإلثباتات 

 فستصلك رسالة تطلب مزیدا من اإلثباتات.
 

أي إجراء آخر. وفیما یُمنع تقدیم طلب ثان إلعادة النظر،  USCISتتخذ إذا تم رفض طلبك إلعادة النظر فیُعتبر ملفك مغلقا ولن 
في حاالت نادرة. ال یحتمل أن ینجح ھذا الخیار إال في  USCISبإمكان المتقدمین تقدیم طلب إعادة نظر آخر والتماس مراجعة 

 حال كان لدیك أدلة جدیدة ھامة.


