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 منع اإلبعاد، واتفاقية مناهضة التعذيبومعلومات بشأن حق اللجوء، 

 

 اإلبعاد، والحماية طبقًا التفاقية مناهضة التعذيب؟ منعوما هو حق اللجوء، 
 

منع اإلبعاد، والحماية طبقًا التفاقية مناهضة التعذيب هي ثالثة أشكال لإلعفاء من اإلبعاد أو الترحيل لألشخاص الذين وحق اللجوء، 
 .أشكال اإلعفاء لها متطلبات مختلفة وفوائد مختلفة  .يخشون العودة إلى بالدهم األصلية

 

 اللجوء حق
 

   .حق اللجوء هو أحد أشكال اإلعفاء المتاحة لألشخاص الذين يخشون العودة إلى بالدهم األصلية
 

فإنه يحق لك الحصول على إقامة دائمة لمدة عام واحد يبدأ من تاريخ منحك حق اللجوء، آما ستحصل , إذا منحك القاضي حق اللجوء
 .بإمكانك في نهاية المطاف أن تصبح مواطنًا أمريكيًاو .لعمللعلى الفور على وثائق سفر وتصريح 

 
 :حق اللجوءالحصول على المربعات اآلتية حتى يتسنى لك التقدم بطلب  آليجب أن تنطبق حالتك على وضع عالمة على 

 
 أنك تتقدم بالطلب في غضون المهلة المحددة وهي عام واحد. 

o خر وصول لك للواليات المتحدة، أويجب أن تتقدم بالطلب في غضون عام واحد من تاريخ آ 
o يجب أن تتقدم بالطلب في غضون فترة زمنية معقولة بعد إثبات أن هناك: 

  مثال، تولي حكومة (ظروف متغيرة تجعلك مؤهًال للحصول على حق اللجوء بينما لم تكن مؤهًال فيما مضى
 ، أو)لتي تعتنقهاجديدة مقاليد األمور في بلدك األصلي اآلن وهي تناصب العداء للديانة ا

  ظروف استثنائية منعتك من التقدم بطلب الحصول على حق اللجوء في غضون العام األول من إقامتك في
 ).أنك وصلت للواليات المتحدة آطفل قاصر دون مرافق ،مثال(الواليات المتحدة 

 
 ن تثبت أنك تعرضت لالضطهاد في يجب أ  .أنك تخشى من التعرض للضرر في المستقبل أو/أنك تعرضت للضرر في الماضي، و

 فيما يلي أمثلة  .على األقل أنك ستتعرض لالضطهاد إذا قمت بالعودة إلى بلدك األصلي% 10الماضي، أو أن هناك فرصة بنسبة 
 :الضطهادا على

o ،الضرر الجسدي البالغ 
o ،التهديدات الخطيرة أو محاوالت إلحاق الضرر 
o ،العالج الطبي أو النفسي القسري 
o م الشرطة أو الحكومة لعقاب يتسم بالعنف المفرط،استخدا 
o التمييز الحاد واالضطهاد االقتصادي، أو 
o السرقة أو االبتزاز اإلجرامي الخطير. 

 
 يجب أن تثبت أن سوء المعاملة آان نتيجة أو سوف ينتج   .الخاضعة للحماية ةاالضطهاد الذي تخشاه قائم على أحد األسس الخمس

 :عن
o ،العرق أو اإلثنية 
o ،الديانة 
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o الجنسية، 
o اآلراء السياسية، أو 
o العضوية في جماعة اجتماعية. 

 
 يجب أن تثبت أن   .الحكومة في بلدك األصلي مسؤولة عن سوء المعاملة، أو أنها ال تستطيع أن تساعدك أو لن تقدم لك المساعدة

كومة أن تسيطر عليها أو أنها ال ترغب في سوء المعاملة سوف تفرضه أو قامت بفرضه الحكومة أو بواسطة جماعة ال تستطيع الح
 .ذلك
 
  جريمة شديدة الخطورة"لم ترتكب جناية مشددة العقوبة أو."  ، فأنت غير مؤهل جناية مشددة العقوبةإذا صدر ضدك حكم في  

 .للتقدم بطلب الحصول على حق اللجوء " المحتجزيندليل المهاجرين "راجع  .بدًال من ذلك راجع القسم الخاص بمنع اإلبعاد( 
 .)للحصول على معلومات بشأن الجرائم التي تعتبر جنايات مشددة العقوبة

 
 يمكنك أن تثبت أنك تستحق الحصول على حق اللجوء بسبب شخصيتك التي تتمتع بدماثة الخلق. 
 
 

 اإلبعاد منع
 

الكثير من الحقوق داخل الواليات المتحدة الحصول على منع اإلبعاد أصعب من الحصول على حق اللجوء، آما أن منع اإلبعاد ال يمنحك 
   .آما هو الحال في حق اللجوء

 
بدًال من ذلك، فإنك من المنظور القانوني تحصل على أمر بالترحيل، ولكن الواليات  .الجنسيةمنع اإلبعاد لن يمنحك حق اإلقامة الدائمة أو 

قد يتم ترحيلك إلى دولة أخرى قد تربطك بها  على آل األحوال، .د فيهاالمتحدة لن تقوم بترحيلك إلى الدولة التي تخشى التعرض لالضطها
   .العودة إلى الواليات المتحدة إذا قمت بمغادرتها تتمكن منوبعد منحك هذا اإلعفاء، لن   .عالقات وثيقة

 
إال إذا قامت الحكومة بإعادة  يمّكنك من الحصول على تصريح للعمل في الواليات المتحدة، ولن يتم ترحيلك الحصول على منع اإلبعاد

 .فتح قضيتك وأثبتت أنك لم تعد معرضًا لالضطهاد في بلدك األصلي
 

 .حتى إذا آنت قد ارتكبت جناية مشددة العقوبة يحق لك التقدم بطلب الحصول على منع اإلبعاد آما يمكنك أيضًا التقدم بطلب في أي  
 .ي الواليات المتحدةوقت، وال يقتصر فقط على العام األول من إقامتك ف وأخيرًا، ليس من الضروري أن تثبت للقاضي أنك تستحق منع  

 .إذا ما رأي القاضي أنك تستوفي المتطلبات أدناه، يجب أن يمنحك منع اإلبعاد – اإلبعاد
 

  :المربعات اآلتية حتى يتسنى لك التقدم بطلب منع اإلبعاد آليجب أن تنطبق حالتك على وضع عالمة على 

 
 على األقل أنك ستتعرض % 50يجب أن تثبت أن هناك فرصة بنسبة   .إذا آان من المرجح أنك ستتعرض للضرر في المستقبل

 :فيما يلي أمثلة لالضطهاد  .لالضطهاد إذا قمت بالعودة إلى بلدك األصلي
o ،الضرر الجسدي البالغ 
o ،التهديدات الخطيرة أو محاوالت إلحاق الضرر 
o سي القسري،العالج الطبي أو النف 
o ،استخدام الشرطة أو الحكومة لعقاب يتسم بالعنف المفرط 
o التمييز الحاد واالضطهاد االقتصادي، أو 
o السرقة أو االبتزاز اإلجرامي الخطير. 

 
 يجب أن تثبت أن سوء المعاملة آان نتيجة أو سوف ينتج   .االضطهاد الذي تخشاه قائم على أحد األسس الخمس الخاضعة للحماية

 :عن
o لعرق أو اإلثنية،ا 
o ،الديانة 
o الجنسية 
o اآلراء السياسية، أو 
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o العضوية في جماعة اجتماعية. 
 

 يجب أن تثبت أن   .الحكومة في بلدك األصلي مسؤولة عن سوء المعاملة، أو أنها ال تستطيع أن تساعدك أو لن تقدم لك المساعدة
ة ال تستطيع الحكومة أن تسيطر عليها أو أنها غير راغبة سوء المعاملة سوف تفرضه أو قامت بفرضه الحكومة أو بواسطة جماع

 .في ذلك
 
  ولم تضطهد اآلخرين" جريمة شديدة الخطورة"لم ترتكب.   5جناية مشددة العقوبة وُحِكم عليك بالسجن إذا صدر ضدك حكم في  

 .حصول على منع اإلبعادفإنك في الغالب ال تستحق ال غير المشروع في المخدرات، جاراالتجريمة ، أو سنوات أو أآثر
 
 

 التعذيب مناهضة اتفاقية
 

 .أنك ستتعرض للتعذيب عند عودتك إلى بلدك األصلي من المرجحأنه  دليًال يثبتالحماية طبقًا التفاقية مناهضة التعذيب تتطلب  ُيعّرف  
 ."ًايسبب معاناة أو ألمًا شديد"وهو " الوحشي غير اإلنساني عقابنمط مفرط من ال"التعذيب بأنه  وبخالف حق اللجوء أو منع اإلبعاد، فال  

 .معوقات جنائية تمنع التقدم بطلب الحصول على الحماية طبقًا التفاقية مناهضة التعذيب ةتوجد أي
 

إذا ، وهو يحظر العودة إلى بلدك األصلي إال منع اإلبعاداألول هو نوع آخر من  :هناك نوعان من الحماية طبقًا التفاقية مناهضة التعذيب
، هو نوع تأجيل اإلبعادالنوع الثاني، الذي يسمى  .قامت الحكومة بإعادة فتح قضيتك وأثبتت أنك لم تعد معرضًا للتعذيب في بلدك األصلي

ويكون إنهائه أسرع وأسهل من منع اإلبعاد إذا لم يعد الفرد معرضًا للتعذيب في حالة إجباره على العودة إلى بلده  .مؤقت من اإلعفاء
يمكن أن يتم احتجازه بواسطة وزارة  باإلضافة إلى ذلك، فإن الشخص الذي ُيمنح تأجيل اإلبعاد طبقًا التفاقية مناهضة التعذيب. لياألص

  .في حالة اعتباره يشكل تهديدًا للمجتمع األمن الداخلي
 

 مناهضة التعذيب؟أو الحماية طبقًا التفاقية /منع اإلبعاد وأو /وبطلب الحصول على حق اللجوء،  تقدمأآيف 
 

 :عليك بتقديم ما يلي
 

  نموذجl‐589 )طلب الحصول على حق اللجوء، منع اإلبعاد، والحماية طبقًا التفاقية مناهضة التعذيب. 
 
  إذا آنت  .أو لماذا تخشى من التعرض لالضطهاد في المستقبل/تعرضت له في الماضي و اضطهادإقرار، يخبر القاضي بأي

ر من عام من دخولك الواليات المتحدة، عليك أيضًا أن تضيف شرحًا بالظروف المتغيرة التي تجعلك اآلن تتقدم بالطلب بعد أآث
 .مستحقًا لحق اللجوء أو الظروف االستثنائية التي منعتك من تقديم الطلب خالل العام األول

 
 مثال .وثائق داعمة ةباإلضافة إلى الطلب واإلقرار، عليك بتقديم أي: 

o السمعة توثق وتصف االضطهاد الذي تعرضت له أنت أو أشخاص  حسنةاالت صحفية من مصادر خطابات أو مق
 .مثلك في بلدك األصلي

o تقارير الشرطة أو سجالت المستشفى أو صور فوتوغرافية توثق االعتداء الجسدي. 
o خطابات دعم من األصدقاء أو أفراد العائلة. 
o وثائق توضح تاريخ دخولك الواليات المتحدة. 
o الخشهادة ميالد، جواز سفر، (ئق الهوية وثا(. 
o سجالت توظيف. 
o سجالت مدرسية. 
o نسخ من اإلقرارات الضريبية السابقة. 
o وثائق تثبت العضوية في جماعة أو مؤسسة دينية. 
o  على جهود إلعادة التأهيل، إذا ما آان صدر ضدك حكم في أي جرائمدليل. 

 
 .وقفك في القضية أقوىآلما آان لديك المزيد من الوثائق، آلما آان م

 
إلى  األصلقّدم  .وثائق داعمة، عليك بعمل نسختين من المجموعة الكاملة ةبمجرد قيامك بتعبئة الطلب، وآتابة اإلقرار، واستالم أي

 .إلى الحكومة واحتفظ بنسخة لنفسك نسخةالمحكمة، وقّدم 
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