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مساعدة يف دعم قصة هروبك
 

تحليل قصة الهروب

معاهدة الالجئني والحق يف الحامية
تصف معاهدة الالجئني من يجب أن يحصل عىل الحامية كالجئ. وهذا مدرج يف الترشيع الهولندي. 

تستند IND يف قرارها فيام إذا يتوجب عىل شخص ما الحصول عىل حامية وفقا ملعاهدة الالجئني عىل 

هذه القواعد. للحصول عىل حامية يف هولندا من املهم أن تعطي معلومات كاملة ومفصلة قدر اإلمكان 

حول النقاط الخمس التالية:.ً

1. ملاذا تعرضت أنت بالذات  لالضطهاد يف بلدك األصيل؟

2. ألي يشء أنت مالحق، أو ما الذي قد تاُلحق عليه؟

3. من هو املالِحق؟

4. ما الذي تخشاه إذا اضطررت للعودة؟

5. عىل أي أساس أنت ُمالَحْق؟

بجانب هذه األسئلة الرئيسية هناك نقاط مهمة أخرى سنعطي لها إهتامماً خالل تحليل قصة الهروب.

عمل موعد
هل ترغب بأن تقوم منظمة عمل الالجئني بتحليل قصة هروبك معك وتساعد يف دعمها؟ يسعد موظفو 

منظمة عمل الالجئني بدعمك. 

هل تريد املزيد من املعلومات؟ تعال عندها إىل ساعة التشاور يف واحدة من مكاتب منظمة عمل 

الالجئني. هناك ميكنك أيًضا عمل موعد لتحليل قصة الهروب. منظمة عمل الالجئني موجودة يف جميع 

مراكز طالبي اللجوء ويف معظم املدن والقرى يف هولندا. 

www.forrefugees.nl ابحث عن مكتب يف منطقتك عىل



لقد تقدمت بطلب للحصول عىل اللجوء يف هولندا. ستقوم الحكومة اآلن بتقييم فيام 
إذا كنت تحصل عىل ترصيح إقامة. تقرر IND  )مصلحة الهجرة والجنسية( حول هذا 

بعد أن يكونوا قد أجروا أحاديثاً معك. محاميك سوف يرشدك خالل هذه الفرتة. أيضاً 
منظمة عمل لالجئني ميكنها دعمك عن طريق  عمل تحليل قصة هروب سوية معك. 
بهذه الطريقة نحرص عىل أن يكون لِـ IND كل املعلومات املهمة التخاذ قرار مدروس. 

لذلك من املهم للغاية أن تُْخرْب IND بكل ما لديك 
من معلومات حول ملاذا هربت متاما وبشكل 

صحيح.
منظمة عمل الالجئني منظمة مستقلة تدافع عن 

مصالح طالبي اللجوء والالجئني يف هولندا. ترى 
منظمة عمل الالجئني أن كل طالب لجوء يحق له 
إجراءات لجوء عادلة ودقيقة. لذلك ميكننا دعمك 

أنت واملحامي عن طريق صياغة تحليل قصة 
هروب.

ملاذا تحليل قصة هروب
إذا تقدمت بطلب للجوء فهذا ال يعني أنك أيضا 

تحصل عىل اللجوء. تتبع إجراءات لجوء: إجراء 
قانوين تقوم به الحكومة الهولندية بتقييم ما إذا 

كنت بحاجة اىل حامية. يف األحاديث مع IND تقوم 
بإخبار بقصة هروبك. بعد هذه األحاديث تقرر 

IND فيام إذا كنت – حسب الحكومة الهولندية – 
قد َهَربَْت من بلدك ألسباب لها ما يربرها وتحصل 

ترصيح إقامة يف هولندا.

وحيث ميكن ملنظمة عمل الالجئني أن تساعد. إذا 
لزم األمر نستعني خالل األحاديث مبرتجم هاتفي 

حتى نفهم بعضنا جيدا.

ما ال نفعل
 IND ال تقدم منظمة عمل الالجئني أي معلومات لِـ

وكذلك ألي منظامت أخرى بدون إذن منك. كام 
أنها تظل دامئا قصة هروبك، نحن ال نغري أي يشء 
يف القصة. ال ميكن ملنظمة عمل الالجئني أيضاً أن 

تقول فيام إذا كنت عندك فرصة للحصول عىل 
ترصيح إقامة.

مضمون تحليل قصة الهروب 
تناقش منظمة عمل الالجئني وضعك الشخيص 

وقصة هروبك معك. نراجع ملفك بعناية ونناقشه 
معك. نستعرض سوية معك أهم النقاط. ننظر 
أيضا فيام ميكن القيام به إلثبات قصتك. هكذا 

ميكننا املساعدة يف التوصل إلثباتات، عىل سبيل 
املثال شهادة ميالد. عالوة عىل ذلك ميكن أن 

تطلب منظمة عمل الالجئني معلومات  تدعم 
قصة هروبك،عىل سبيل املثال عند منظامت 

حقوق اإلنسان التي تكون نشطة يف بلدك.
يف أحاديثنا نناقش ما ميكنك القيام به بنفسك


