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  مقدمةمقدمة
  
وصرحت وزارة األمن وصرحت وزارة األمن   .. تابعة لحكومة الواليات المتحدة تابعة لحكومة الواليات المتحدةأنت محتجز حاليًا من قبل وزارة األمن الداخلى، وهى وآالةأنت محتجز حاليًا من قبل وزارة األمن الداخلى، وهى وآالة

  ..ويجب عليك االتصال بمحام لطلب المشورة القانونيةويجب عليك االتصال بمحام لطلب المشورة القانونية    ..الواليات المتحدةالواليات المتحدة فى اإلقامة فى  فى اإلقامة فى الداخلى بأنه قد ال يكون لك الحقالداخلى بأنه قد ال يكون لك الحق
يمكنك االتصال بمرآز عدل يمكنك االتصال بمرآز عدل  و و..المراجع القانونيةالمراجع القانونيةأيضًا أيضًا  المشورة القانونية ويوفر  المشورة القانونية ويوفر وطنىوطنىيقدم مرآز عدل المهاجر اليقدم مرآز عدل المهاجر الوو

..  وطنالمهاجر الالمهاجر ال     ))312312 ( (263263  ––11000099  ::ى فى هذا الرقم المجانىى فى هذا الرقم المجانىوطن
  
ن، أو مخنثين، أو ن، أو مخنثين، أو ن يخشون من العودة الى أوطانهم األصلية ألنهم مثليات، أو مثليين يخشون من العودة الى أوطانهم األصلية ألنهم مثليات، أو مثلييهذه الوثيقة هى لألشخاص الذيهذه الوثيقة هى لألشخاص الذيوو

الدفاع ضد قرار الدفاع ضد قرار أوجه أوجه يجوز لك إبداء يجوز لك إبداء  و و).).اإليدزاإليدز ( (البشريالبشرينقص المناعة نقص المناعة بفيروس بفيروس صابتهم صابتهم أو نتيجة إلأو نتيجة إل// و ومتحولين جنسيُامتحولين جنسيُا
  اًًاُيعد هذا الدليل مرشدُيعد هذا الدليل مرشدوو  .. األصلى األصلىيذاء أو التعذيب فى حالة ترحيلك الى وطنكيذاء أو التعذيب فى حالة ترحيلك الى وطنكالتعرض لإلالتعرض لإلالترحيل إذا آنت تخشى من الترحيل إذا آنت تخشى من 

  ..البد وأن تحاول الحصول على محامالبد وأن تحاول الحصول على محامفف    ..وال ُيقصد به أن يكون بديًال عن توآيل محام قانونىوال ُيقصد به أن يكون بديًال عن توآيل محام قانونى    .. للمعلومات للمعلوماتاًًاومصدرومصدر
  
منع منع ) ) 22((اللجوء اللجوء ) ) 11((  :: أنواع من الحماية لألشخاص الذين يخشون من التعرض لإليذاء فى أوطانهم األصلية أنواع من الحماية لألشخاص الذين يخشون من التعرض لإليذاء فى أوطانهم األصليةةةتوجد ثالثتوجد ثالثوو
تطلب الموافقة على طلب اللجوء أن تثبت أنك ستتعرض تطلب الموافقة على طلب اللجوء أن تثبت أنك ستتعرض وتوت    ..اإلعانة بموجب اتفاقية مناهضة التعذيباإلعانة بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب) ) 33 ( (ترحيلترحيلالال

لالضطهاد فى وطنك األصلى بنسبة واحد من عشرة، وذلك ألنك من المثليات، أو المثليين، أو المخنثين، أو المتحولين لالضطهاد فى وطنك األصلى بنسبة واحد من عشرة، وذلك ألنك من المثليات، أو المثليين، أو المخنثين، أو المتحولين 
اللجوء، اللجوء، هو طلب مشابه لطلب هو طلب مشابه لطلب لترحيل فلترحيل فطلب منع اطلب منع ا  ااأمأم  ).).اإليدزاإليدز ( (البشريالبشرينقص المناعة نقص المناعة بفيروس بفيروس جنسيًا، أو بسبب إصابتك جنسيًا، أو بسبب إصابتك 

ويتاح هذا الدفاع لألفراد الغير مؤهلين ويتاح هذا الدفاع لألفراد الغير مؤهلين     % .% .5050   تفوق تفوقأنك ستتعرض لالضطهاد بنسبةأنك ستتعرض لالضطهاد بنسبةولكن يتطلب منك أن تثبت ولكن يتطلب منك أن تثبت 
من تاريخ من تاريخ واحد واحد ب اللجوء خالل عام ب اللجوء خالل عام لل، أو بسبب عدم تقديمهم ط، أو بسبب عدم تقديمهم طوء بسبب صدور إدانات جنائية ضدهموء بسبب صدور إدانات جنائية ضدهمللحصول على اللجللحصول على اللج

ة التعذيب لألشخاص ة التعذيب لألشخاص تتاح إعانات اتفاقية مناهضتتاح إعانات اتفاقية مناهض   آما آما.. بالفعل بالفعلالترحيلالترحيليات المتحدة، أو بسبب صدور أمر يات المتحدة، أو بسبب صدور أمر  الوال الوالالوصول الىالوصول الى
      .. أوطانهم األصلية أوطانهم األصليةة فىة فىحكومحكومالالثبات أنهم سيتعرضون للتعذيب من ثبات أنهم سيتعرضون للتعذيب من إإالذين يمكنهم الذين يمكنهم 
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  ماذا يحدث بعد ذلك؟ماذا يحدث بعد ذلك؟
   والموثق والموثقلقاءات شرح أسباب الخوف المعقوللقاءات شرح أسباب الخوف المعقول

  
مقابلة مقابلة ""  ::طوة من خطوات عملية اللجوء هى طوة من خطوات عملية اللجوء هى  خ خللحتجازك، قد تكون أوحتجازك، قد تكون أووسبب اوسبب االواليات المتحدة الواليات المتحدة وفقًا لطريقة دخولك الى وفقًا لطريقة دخولك الى 

 استماع أمام قاضى  استماع أمام قاضى جلساتجلساتل ل إذا آان لديك بالفعإذا آان لديك بالفع    ." ." مقابلة شرح أسباب الخوف المعقولمقابلة شرح أسباب الخوف المعقول""أو أو " " شرح أسباب الخوف الموثقشرح أسباب الخوف الموثق
    ..غبتك فى تقديم طلب اللجوء فى الجلسة القادمةغبتك فى تقديم طلب اللجوء فى الجلسة القادمة القاضى بر القاضى برُتعلمُتعلمينبغى عليك أن ينبغى عليك أن وولن تجرى أى من هذه المقابالت، لن تجرى أى من هذه المقابالت، ففالهجرة الهجرة 

  
  مقابلة شرح أسباب الخوف المعقولمقابلة شرح أسباب الخوف المعقول  مقابلة شرح أسباب الخوف الموثقمقابلة شرح أسباب الخوف الموثق

    
ائق سفر ائق سفر إذا حاولت دخول الواليات المتحدة بدون وثإذا حاولت دخول الواليات المتحدة بدون وث 

تصالحة، وصالحة، و
إذا صدر أمر بترحيلك ثم عدت مرة أخرى الى الواليات إذا صدر أمر بترحيلك ثم عدت مرة أخرى الى الواليات
المتحدة، أو صدر أمر بترحيلك ولم تغادر البالد، ستقوم المتحدة، أو صدر أمر بترحيلك ولم تغادر البالد، ستقوم 

وزارة األمن الداخلى بترحيلك مستخدمة فى ذلك أمر وزارة األمن الداخلى بترحيلك مستخدمة فى ذلك أمر 
.الترحيل الصادر مسبقًاالترحيل الصادر مسبقًا

  يناء العبور أو بالقرب منهيناء العبور أو بالقرب منهم احتجازك فى مم احتجازك فى مت
 بأنك تخشى من العودة الى  بأنك تخشى من العودة الى  سلطات الهجرة سلطات الهجرةوقمت بإبالغوقمت بإبالغ

 المخنثين، أو  المخنثين، أو ، أو، أوينين، أو المثلي، أو المثليالمثلياتالمثلياتنك من نك من وطنك ألوطنك أل
نقص المناعة نقص المناعة بفيروس بفيروس المصابين المصابين   أوأو//ووالمتحولين جنسيًا المتحولين جنسيًا 

مقابلة شرح أسباب مقابلة شرح أسباب " " ستحصل على ستحصل على فف، ، ))اإليدزاإليدز ( (البشريالبشري
      ."."الخوف الموثقالخوف الموثق

  
الموظف الموظف عتقد عتقد ااإذا إذا وو  ..مقابلة مع موظف اللجوءمقابلة مع موظف اللجوءالالستجرى ستجرى 

تعرضك لالضطهاد، تعرضك لالضطهاد، للحتمال آبير حتمال آبير االمسئول وجود لمسئول وجود اا
سمح لك بتقديم طلب سمح لك بتقديم طلب  المقابلة وسوف ُي المقابلة وسوف ُيستنجح في اجتيازستنجح في اجتياز

    . . اللجوء أمام قاضى الهجرةاللجوء أمام قاضى الهجرة
  
  
  
  

  

شى من ا لعودة الى شى من ا لعودة الى ا آنت تخا آنت تخإذإذ    .
و و  أو المثليين، أ أو المثليين، أالمثليات،المثليات،نك من نك من وطنك األصلى ألوطنك األصلى أل

بفيروس بفيروس  أو المصابين  أو المصابين // و والمخنثين، أو المتحولين جنسيًاالمخنثين، أو المتحولين جنسيًا
، يجب أن تطلب إجراء  ، يجب أن تطلب إجراء  ))اإليدزاإليدز ( (البشريالبشرينقص المناعة نقص المناعة 

من أجل الحصول من أجل الحصول " " مقابلة شرح أسباب الخوف المعقولمقابلة شرح أسباب الخوف المعقول""
    ..على الحماية فى الواليات المتحدةعلى الحماية فى الواليات المتحدة

  
مقابلة شرح أسباب الخوف مقابلة شرح أسباب الخوف " " ب أن تطلب أيضًا إجراءب أن تطلب أيضًا إجراءيجيج

إذا صدر ضدك حكم فى جناية ذات عقوبة إذا صدر ضدك حكم فى جناية ذات عقوبة " " المعقولالمعقول
 باإلضافة الى عدم حصولك على إقامة قانونية  باإلضافة الى عدم حصولك على إقامة قانونية مشددة،مشددة،

      ..دائمة فى الواليات المتحدةدائمة فى الواليات المتحدة
  

الموظف الموظف عتقد عتقد ااإذا إذا وو    ..مقابلة مع موظف اللجوءمقابلة مع موظف اللجوءالالستجرى ستجرى 
ضطهاد ضطهاد حتمال معقول فى تعرضك لالحتمال معقول فى تعرضك لالااالمسئول وجود المسئول وجود 

المقابلة وسوف ُيسمح لك المقابلة وسوف ُيسمح لك   ستنجح في اجتيازستنجح في اجتيازأو التعذيب، أو التعذيب، 
بموجب بموجب أو طلب اإلعانة أو طلب اإلعانة // و والترحيل،الترحيل،تقديم طلب منع تقديم طلب منع بب

  ..اتفاقية مناهضة التعذيب أمام قاضى الهجرةاتفاقية مناهضة التعذيب أمام قاضى الهجرة
  

  ......أثناء المقابلة أثناء المقابلة 
  

 جنسيًا، أو ألنك  جنسيًا، أو ألنك تحولينتحولينإذا آنت تخشى من اإليذاء فى وطنك األصلى ألنك من المثليات، أو المثليين، أو المخنثين، أو المإذا آنت تخشى من اإليذاء فى وطنك األصلى ألنك من المثليات، أو المثليين، أو المخنثين، أو الم
موظف اللجوء فى مقابلة شرح أسباب الخوف الموثق أو موظف اللجوء فى مقابلة شرح أسباب الخوف الموثق أو ، ينبغى أن ُتعلم ، ينبغى أن ُتعلم ))اإليدزاإليدز((نقص المناعة البشرى نقص المناعة البشرى بفيروس بفيروس ُمصاب ُمصاب 
    ..ويجوز حضور المحامى الخاص بك المقابلة معكويجوز حضور المحامى الخاص بك المقابلة معك. . ويجوز أن تستشير محام قبل إجراء المقابلةويجوز أن تستشير محام قبل إجراء المقابلة  .. بذلك بذلكالمعقولالمعقول

  
  ::لى أثناء المقابلةلى أثناء المقابلة موظف اللجوء وصف ماي موظف اللجوء وصف مايككسيطلب منسيطلب من

.  .أى تجربة من تجارب االضطهاد، أو التعذيب، أو اإليذاء تكون قد تعرضت لها فى الماضىأى تجربة من تجارب االضطهاد، أو التعذيب، أو اإليذاء تكون قد تعرضت لها فى الماضى   
      لماذا تخشى من االضطهاد أو التعذيب فى المستقبل؟لماذا تخشى من االضطهاد أو التعذيب فى المستقبل؟

    من الذى تخاف منه؟من الذى تخاف منه؟
   اد أو اد أو ضطهلال  عرضاتجعلك ُمتجعلك ُم  قد) بما فى ذلك الواليات المتحدةبما فى ذلك الواليات المتحدةفى أى بلد فى أى بلد ( إذا آانت لديك أى تجارب أخرى إذا آانت لديك أى تجارب أخرى

      .التعذيب
ضطهلال عرضا ) قد  )

التعذيب.
  

مراجعة أى بيان تدلى به فى مقابلة شرح مراجعة أى بيان تدلى به فى مقابلة شرح لقاضى الذى سيصدر قرار فى قضيتك لقاضى الذى سيصدر قرار فى قضيتك يجوز ليجوز لوو. . من المهم للغاية قّول الحقيقةمن المهم للغاية قّول الحقيقة
  ..أسباب الخوف الموثق أو المعقولأسباب الخوف الموثق أو المعقول

  
ب ب ذا وجد موظف اللجوء عدم وجود أسباذا وجد موظف اللجوء عدم وجود أسبافإفإ    . .  بناء على قرار موظف اللجوء بناء على قرار موظف اللجوءنجاحك في اجتيازهانجاحك في اجتيازهابعد المقابلة، سيكون بعد المقابلة، سيكون 

ال ال ففإذا أيد قاضى الهجرة قرار موظف اللجوء، إذا أيد قاضى الهجرة قرار موظف اللجوء،  و و..للخوف المعقول أو الموثق، يمكنك أن تستأنف القرار أمام قاضى الهجرةللخوف المعقول أو الموثق، يمكنك أن تستأنف القرار أمام قاضى الهجرة
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سوف ُيسمح لك سوف ُيسمح لك فف المقابلة،  المقابلة، نجحت في اجتيازنجحت في اجتياز  وإذاوإذا  ..يحق لك تقديم أى استئناف أخر وسيتم ترحيلك من الواليات المتحدةيحق لك تقديم أى استئناف أخر وسيتم ترحيلك من الواليات المتحدة
        ..نة بموجب اتفاقية مناهضة التعذيبنة بموجب اتفاقية مناهضة التعذيبإلعاإلعاالحصول على االحصول على اأو أو //ومنع الترحيل، وومنع الترحيل، وأأبتقديم طلب اللجوء، بتقديم طلب اللجوء، 

  
  
  
  

  اإلفراج الشرطىاإلفراج الشرطى
  

عند ميناء الدخول عند ميناء الدخول ما قامت وزارة األمن الداخلي بإيقافك ما قامت وزارة األمن الداخلي بإيقافك ارة األمن الداخلى إذا ارة األمن الداخلى إذا  من وز من وز""اإلفراج الشرطىاإلفراج الشرطى""يمكنك أن تطلب يمكنك أن تطلب 
لة شرح أسباب الخوف المعقول أو لة شرح أسباب الخوف المعقول أو مقابمقاباجتياز اجتياز  فى  فى ونجحتونجحتآنت تسعى للحصول على اللجوء آنت تسعى للحصول على اللجوء وو) ) الحدود أو المطارالحدود أو المطار: : مثالمثال((

  .. تطلب من سلطات الهجرة إطالق سراحك إذا آانت إجراءات اللجوء معلقة تطلب من سلطات الهجرة إطالق سراحك إذا آانت إجراءات اللجوء معلقةفأنتفأنتعندما تطلب اإلفراج الشرطي عندما تطلب اإلفراج الشرطي وو    ..الموثقالموثق
  .. باحتجازك فى الوقت الراهن باحتجازك فى الوقت الراهنتقومتقوموستحتاج لطلب اإلفراج الشرطى أن تقدم رسالة خطية الى سلطات الهجرة التى وستحتاج لطلب اإلفراج الشرطى أن تقدم رسالة خطية الى سلطات الهجرة التى   
  ::لتك ما يلىلتك ما يلىويجب أن تثبت فى رساويجب أن تثبت فى رسا  

        
   جواز السفر أو بطاقة الهويةجواز السفر أو بطاقة الهوية: وثائق تؤآد على هويتك مثلوثائق تؤآد على هويتك مثلأنك لديك أنك لديك.  .  :
   ويكون هذا القريب أو الصديق على معرفة  ويكون هذا القريب أو الصديق على معرفة .المتحدةمثل أحد األقارب، أو األصدقاء فى الواليات مثل أحد األقارب، أو األصدقاء فى الواليات " آفيل"وجود وجود 

مساعدتك عند طلب مساعدتك عند طلب زام بزام بااللتطيع طيع تسآما يآما ي, ى لك فى حالة إطالق سراحكى لك فى حالة إطالق سراحكجيدة بك، ويستطيع تقديم الغذاء والمأوجيدة بك، ويستطيع تقديم الغذاء والمأو
  . الحضور من أجل التزمات الهجرة فى المستقبلالحضور من أجل التزمات الهجرة فى المستقبل

المتحدة. " آفيل"
االلت تس  ,

 .
  ؛ و؛ و أجل التزمات الهجرة فى المستقبل أجل التزمات الهجرة فى المستقبلأن تكون ملتزمًا بالحضور منأن تكون ملتزمًا بالحضور من  
   ليس لك سجل إجرامى داخل أو خارج الواليات المتحدةليس لك سجل إجرامى داخل أو خارج الواليات المتحدة: مثال( ال تشكل خطرًا على المجتمع ال تشكل خطرًا على المجتمع أنك أنك.(  .( : مثال  )

  
 خطية  خطية إفادةإفادة"" أآثر إيجابية إذا آنت قادرًا على الحصول على  أآثر إيجابية إذا آنت قادرًا على الحصول على ى الخاص بك بصورةى الخاص بك بصورةططسينظر فى طلب اإلفراج الشرسينظر فى طلب اإلفراج الشر

ستطيع ستطيع  فى الخطاب الُمقدم منه أنه يعرفك جيدًا، وي فى الخطاب الُمقدم منه أنه يعرفك جيدًا، ويالكفيل الخاص بكالكفيل الخاص بكويجب أن يذآر ويجب أن يذآر     ..أو خطاب من آفيلكأو خطاب من آفيلك" " مشفوعة بقسممشفوعة بقسم
  ..، باإلضافة الى أنه يضمن حضورك من أجل التزامات الهجرة فى المستقبل، باإلضافة الى أنه يضمن حضورك من أجل التزامات الهجرة فى المستقبلأن يقدم لك الغذاء والمأوىأن يقدم لك الغذاء والمأوى
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  إعادة تقييم الكفالةإعادة تقييم الكفالةجلسة جلسة 
  

 مقابلة شرح أسباب الخوف الموثق،  مقابلة شرح أسباب الخوف الموثق، نجحت في اجتيازنجحت في اجتياز الدخول، وتسعى لطلب اللجوء وقد  الدخول، وتسعى لطلب اللجوء وقد  يتم احتجازك عند ميناء يتم احتجازك عند ميناءلملمإذا إذا 
  ..يجوز لك أن تطلب من القاضى إصدار أمر باإلفراج عنك بموجب آفالة، وذلك عندما تكون إجراءات اللجوء معلقةيجوز لك أن تطلب من القاضى إصدار أمر باإلفراج عنك بموجب آفالة، وذلك عندما تكون إجراءات اللجوء معلقة

  داخلىداخلى، ولكن قامت وزارة األمن ال، ولكن قامت وزارة األمن الددالدخول الفعلى الى البالالدخول الفعلى الى البال) ) 11((  ::موجب آفالة فى الحاالت التاليةموجب آفالة فى الحاالت التاليةويحق لك اإلفراج بويحق لك اإلفراج ب  
إجراءات الترحيل من البالد، ولكن لم إجراءات الترحيل من البالد، ولكن لم أثناء مرحلة أثناء مرحلة ) ) 22"). ("). ( قادمًا قادمًاأجنبيًاأجنبيًا" " أنت لست أنت لست ( ( داخل البالد داخل البالد بإلقاء القبض عليك بإلقاء القبض عليك 

ينبغى أن تستشير محاميًا لتقييم موقفك ومعرفة مدى ينبغى أن تستشير محاميًا لتقييم موقفك ومعرفة مدى وو  ..لم ترتكب  أى جريمة محددةلم ترتكب  أى جريمة محددة) ) 33. (. (يصدر أمر نهائى بالترحيليصدر أمر نهائى بالترحيل
مقابلة شرح مقابلة شرح الترحيل التى تعقب الترحيل التى تعقب إجراءات إجراءات  يحق لك الكفالة إذا آنت فى مرحلة  يحق لك الكفالة إذا آنت فى مرحلة لنلنعمومًا عمومًا علمًا بأنه علمًا بأنه     ..استحقاقك للكفالةاستحقاقك للكفالة

  ..أسباب الخوف المعقولأسباب الخوف المعقول
  

  ما هى الكفالة؟ما هى الكفالة؟
  

، ،  الخاصة بك الخاصة بكرك أمام المحكمة فى جميع الجلساترك أمام المحكمة فى جميع الجلساتن حضون حضو لضما لضماداخلىداخلىمال ُيدفع الى وزارة األمن المال ُيدفع الى وزارة األمن الالكفالة هى مبلغ من الالكفالة هى مبلغ من ال
سواء سواء ( ( فى نهاية اإلجراءات فى نهاية اإلجراءات فع مبلغ الكفالة المبلغ المدفوع فع مبلغ الكفالة المبلغ المدفوع الشخص الذى دالشخص الذى د وسيسترد  وسيسترد ..نصياع ألمر قاضى الهجرةنصياع ألمر قاضى الهجرةواالواال

 لم تحضر أمام  لم تحضر أمام إذاإذا. . ، وذلك فى حالة حضورك جميع الجلسات وأمتثالك ألمر القاضى، وذلك فى حالة حضورك جميع الجلسات وأمتثالك ألمر القاضى))فزت فى القضية أو خسرتهافزت فى القضية أو خسرتها
      .. لقاضى الهجرة إصدار أمر بترحيك لقاضى الهجرة إصدار أمر بترحيكويجوزويجوز  الكفالةالكفالةلن تسترد مبلغ لن تسترد مبلغ ة ة المحكمالمحكم

  

إذا آان يحق لك اإلفراج بموجب آفالة، يكون لقاضى الهجرة سلطة تحديد مبلغ الكفالة، باإلضافة الى زيادة أو تخفيض  إذا آان يحق لك اإلفراج بموجب آفالة، يكون لقاضى الهجرة سلطة تحديد مبلغ الكفالة، باإلضافة الى زيادة أو تخفيض  
 تحديد مبلغ الكفالة أو تغيير  تحديد مبلغ الكفالة أو تغيير سينظر قاضى الهجرة فى عاملين رئيسيين عندسينظر قاضى الهجرة فى عاملين رئيسيين عندوو    ..الكفالة التى قررتها وزارة األمن الداخلى الكفالة التى قررتها وزارة األمن الداخلى 

  ::مبلغ الكفالة الذى قررته وزارة األمن الداخلىمبلغ الكفالة الذى قررته وزارة األمن الداخلى
  

و  و  إذا آنت ستشكل خطر على المجتمع؛إذا آنت ستشكل خطر على المجتمع؛ 1.1.  
.  . اإلفراج عنك اإلفراج عنكإذا تمإذا تم  هروبُمعرضا للُمعرضا للإذا آنت إذا آنت   .2.2 هروب

  

  احتجازاحتجازحك من حك من اا إطالق سر إطالق سرفى حالةفى حالة  خطر على المجتمعخطر على المجتمعسينظر قاضى الهجرة فيما يلى عندما يتخذ قرارًا باعتبارك سينظر قاضى الهجرة فيما يلى عندما يتخذ قرارًا باعتبارك وو
  ::ة األمن الداخلىة األمن الداخلىوزاروزار

  
.  .طبيعة وخطورة سجلك اإلجرامىطبيعة وخطورة سجلك اإلجرامى   

.  .أى جهود بشأن إصالحك أو إعادة تأهيلكأى جهود بشأن إصالحك أو إعادة تأهيلك   
  

  ::هروبهروبللللُمعرضا ُمعرضا سينظر قاضى الهجرة فيما يلى عندما يتخذ قرارًا باعتبارك سينظر قاضى الهجرة فيما يلى عندما يتخذ قرارًا باعتبارك آما آما 
  

   ى عالقات أسرية فى الواليات المتحدةى عالقات أسرية فى الواليات المتحدةألديك لديك.  . أ
  لديك أى عالقات مع المجتمع الذى ترغب فى أن تحيا فيهلديك أى عالقات مع المجتمع الذى ترغب فى أن تحيا فيه.  .
  بق لك العمل فى الواليات المتحدة ولديك وظيفة فى حالة إطالق سراحكبق لك العمل فى الواليات المتحدة ولديك وظيفة فى حالة إطالق سراحكهل سهل س.  .

     ممتلكات فى الواليات المتحدة؛ ممتلكات فى الواليات المتحدة؛لديك أيةلديك أية
طلب اللجوء ألنك من المثليات، أو المثليين، أو المخنثين، أو طلب اللجوء ألنك من المثليات، أو المثليين، أو المخنثين، أو : مثال ( قرار الصادر بترحيلكقرار الصادر بترحيلكلديك دفاع ضد اللديك دفاع ضد ال
  ).المتحولين جنسيُا المتحولين جنسيُا 

   ( مثال: 
.(

  

 أو تدفعه  أو تدفعه المبلغ،المبلغ،و يجب أن تقوم بدفع هذا و يجب أن تقوم بدفع هذا . .  دوالر أمريكى دوالر أمريكى15001500لمبلغ الكفالة هو لمبلغ الكفالة هو ينص القانون على أن الحد األدنى ينص القانون على أن الحد األدنى 
 قيمتها إذا آنت مطيعًا  قيمتها إذا آنت مطيعًا ترد الشخص الذى دفع مبلغ الكفالةترد الشخص الذى دفع مبلغ الكفالةوسيسوسيس    ..ك الى وزارة األمن الداخلى آامًالك الى وزارة األمن الداخلى آامًالأسرتك، أو أحد أصدقاءأسرتك، أو أحد أصدقاء

    ..ألوامر القاضىألوامر القاضى
    

وسيحدد القاضى المبلغ وسيحدد القاضى المبلغ     ..فالة أو يرفض مبلغ الكفالة الذى طلبتهفالة أو يرفض مبلغ الكفالة الذى طلبتهويجوز لمحامى وزارة األمن الداخلى أن يعترض على الكويجوز لمحامى وزارة األمن الداخلى أن يعترض على الك
فى فى   ، واألسباب التى قدمها محامى وزارة األمن الداخلى، واألسباب التى قدمها محامى وزارة األمن الداخلىنظر فى جميع األسباب التى قدمتهانظر فى جميع األسباب التى قدمتهاالنهائى للكفالة بعد أن يالنهائى للكفالة بعد أن ي

    ..لذى تستطيع دفعهلذى تستطيع دفعهقاضى الهجرة أن يحدد مبلغ الكفالة أو يخفضها الى الحد األدنى اقاضى الهجرة أن يحدد مبلغ الكفالة أو يخفضها الى الحد األدنى امن من أنت مدعو لكى تطلب أنت مدعو لكى تطلب   ..المحكمةالمحكمة
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  خطوات عملية اللجوءخطوات عملية اللجوء
  لطالبى اللجوء المحتجزينلطالبى اللجوء المحتجزين

  

مقابلة شرح أسباب مقابلة شرح أسباب 
 الخوف الموثقالخوف الموثق

مقابلة شرح أسباب مقابلة شرح أسباب 
الخوف المعقولالخوف المعقول

مراجعة طلب اإلفراج مراجعة طلب اإلفراج 
  الشرطىالشرطى

  ))إذا آان منطبقًاإذا آان منطبقًا((

ستئناف أمام قاضىستئناف أمام قاضى االاال
  الهجرةالهجرة

  --ستئناف ستئناف ااال ال 
  ترحيلترحيل

صدور إشعار صدور إشعار 
 الحضورالحضور

  جلسة التقويم الرئيسيةجلسة التقويم الرئيسية
  ((قد تكون أآثر من واحدةقد تكون أآثر من واحدة))

وقائع جلسات االستماع أمام وقائع جلسات االستماع أمام 
 قاضى الهجرةقاضى الهجرة

  منح حق اللجوءمنح حق اللجوء
ستئناف وزارة ستئناف وزارة ااإذا أحيل إذا أحيل ((

))BBIIAAاألمن الداخلى الى األمن الداخلى الى 

االستئناف أمام مجلس االستئناف أمام مجلس 
))((BBIIAA  الهجرةالهجرة  تئنافتئنافسساا

ستئناف أمام دائرة محكمة ستئناف أمام دائرة محكمة اا
  ستئناف الفيدراليةستئناف الفيدراليةاالاال

منح حق اللجوءمنح حق اللجوء

إحالة القضية الىإحالة القضية الى  الترحيلالترحيل
BBIIAA  

  توجدتوجد  الاليقرر موظف اللجوء يقرر موظف اللجوء 
أسباب خوف معقول أو أسباب خوف معقول أو 
  موثق أثناء المقابلةموثق أثناء المقابلة

نعم نعم   يقرر موظف اللجوءيقرر موظف اللجوء
 أسباب خوف معقول  أسباب خوف معقول توجدتوجد

  أو موثق أثناء المقابلةأو موثق أثناء المقابلة

هجرة هجرة رفض قاضى الرفض قاضى ال
  لقرار موظف اللجوء لقرار موظف اللجوء 

تأييد قاضى الهجرة لقرار تأييد قاضى الهجرة لقرار 
  موظف اللجوءموظف اللجوء

 قاضى الهجرة يقرر القاضى الهجرة يقرر ال

  قاضى الهجرة يقرر نعمقاضى الهجرة يقرر نعم

يقرر اليقرر ال   BBIIAA  يقرر نعميقرر نعم BBIIAA

ةةلخسارلخساراا   الفوزالفوز  

إلقاء وزارة األمن الداخلى القبض إلقاء وزارة األمن الداخلى القبض 

ءءعلي طالب اللجوعلي طالب اللجو
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  ))اإليدزاإليدز ( (البشريالبشريالتوجه الجنسى و حالة فيروس نقص المناعة التوجه الجنسى و حالة فيروس نقص المناعة 
  آأساس لطلب اللجوءآأساس لطلب اللجوء

  
  

حكمة الهجرة أن آون حكمة الهجرة أن آون ممقرارات قرارات الهيئة اإلدارية التى تنظر فى طعون الهيئة اإلدارية التى تنظر فى طعون هو هو ستئناف الهجرة وستئناف الهجرة واا أآد مجلس  أآد مجلس 19901990فى عام فى عام 
ُيعد ُيعد   وبالرغم من ذلك، الوبالرغم من ذلك، ال  ..حق اللجوء فى الواليات المتحدةحق اللجوء فى الواليات المتحدةالمرء مثلى الجنس يمكن أن يكون أساسًا فى الحصول على المرء مثلى الجنس يمكن أن يكون أساسًا فى الحصول على 

باإلضافة الى آون المرء مثلى أو باإلضافة الى آون المرء مثلى أو     ..آون المرء مثلى الجنس أو مثلية الجنس وحده سببًا آافيُا للحصول على حق اللجوءآون المرء مثلى الجنس أو مثلية الجنس وحده سببًا آافيُا للحصول على حق اللجوء
  ::ثبات مايلىثبات مايلىالبد من أالبد من أففمثلية الجنس، مثلية الجنس، 

  
.  . الجنسى الجنسىكتوجهضى بسبب ضى بسبب التعرض لالضطهاد فى الماالتعرض لالضطهاد فى الما كتوجه   

   األصلى بسبب الهوية الجنسية؛ أو األصلى بسبب الهوية الجنسية؛ أوبلدكبلدكوجود أسباب قوية للخوف من االضطهاد فى وجود أسباب قوية للخوف من االضطهاد فى   
   للخطر بسبب المثلية الجنسية للخطر بسبب المثلية الجنسيةحريتك أو  أو حياتكتعرض تعرض .  . حريتك حياتك

  
تشعر بأن جنسك البيولوجى ال تشعر بأن جنسك البيولوجى ال يجوز لك الحصول على حق اللجوء إذا آنت ُتعرف باعتبارك من المتحولين جنسيًا، أو يجوز لك الحصول على حق اللجوء إذا آنت ُتعرف باعتبارك من المتحولين جنسيًا، أو 

  . . يتطابق مع هويتك الجنسيةيتطابق مع هويتك الجنسية
  

تعانى تعانى سس أنك  أنك ، يجوز لك طلب الحماية فى الواليات المتحدة إذا اثبّت، يجوز لك طلب الحماية فى الواليات المتحدة إذا اثبّت))اإليدزاإليدز ( (البشريالبشري نقص المناعة  نقص المناعة بفيروسبفيروسإذا آنت ُمصابًا إذا آنت ُمصابًا 
    . . ))اإليدزاإليدز ( (البشريالبشريمن االضطهاد أو التعذيب من جراء إصابتك بفيروس نقص المناعة من االضطهاد أو التعذيب من جراء إصابتك بفيروس نقص المناعة 

  
  بفيروسبفيروس العناصر التالية من أجل نجاح طلب حق اللجوء على أساس التوجه الجنسى أو اإلصابة  العناصر التالية من أجل نجاح طلب حق اللجوء على أساس التوجه الجنسى أو اإلصابة يعيعجمجميجب توافر يجب توافر 

  ::))اإليدزاإليدز ( (البشريالبشرينقص المناعة نقص المناعة 
  

 لالضطهاد فى حالة العودة الى الوطن األصلى، أو المعاناة من  لالضطهاد فى حالة العودة الى الوطن األصلى، أو المعاناة من تعرضكوجود أسباب قوية للخوف من وجود أسباب قوية للخوف من   .1.1
، أو المخنثين، أو المتحولين ، أو المخنثين، أو المتحولين ين، أو المثلي، أو المثلياتمثلي من ال من النكبسبب آوبسبب آوداخل الوطن األصلي داخل الوطن األصلي االضطهاد فى الماضى االضطهاد فى الماضى 

  ).اإليدز(نقص المناعة البشرى نقص المناعة البشرى بفيروس بفيروس أو المصابين أو المصابين / و وجنسيًا،جنسيًا،

تعرضك
ين اتمثلي نك

.( اإليدز( /
  ترغب الحكومة فيترغب الحكومة في  شخص الشخص ال، أو من ، أو من )الشرطةضباط ضباط : مثال( االضطهاد أو التهديد من المسئولين الحكوميين االضطهاد أو التهديد من المسئولين الحكوميين   .2.2

  . عليه أو ال تستطيع ذلك عليه أو ال تستطيع ذلكالسيطرة
الشرطة) : مثال  )

. السيطرة
بسبب هويتك بسبب هويتك هو هو  مرة أخرى فى المستقبل  مرة أخرى فى المستقبل هتكرار حدوثتكرار حدوثماضي أو الذي تخشى ماضي أو الذي تخشى االضطهاد الذي عانيته في الاالضطهاد الذي عانيته في ال  .3.3

 نقص المناعة البشرى  نقص المناعة البشرى بفيروس  إصابتكبسبب بسبب ، أو مخنث، أو متحول جنسيًا، أو ، أو مخنث، أو متحول جنسيًا، أو ة أو مثلي أو مثلي،آمثليالجنسية الجنسية 
    .)اإليدز(

ه
بفيروس إصابتك ة آمثلي،

(. اإليدز(
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  تعريف االضطهادتعريف االضطهاد
  

  ؟؟ما هو االضطهادما هو االضطهاد
  

 المعترف بها  المعترف بها  الجسدي الجسدي أآثر أنواع االضطهاد أآثر أنواع االضطهادلوتشم    .قد يكون االضطهاد جسديًا، أو عاطفيًا، أو نفسيًاقد يكون االضطهاد جسديًا، أو عاطفيًا، أو نفسيًا
شكل أنوع أخرى من االعتداء صورًا من شكل أنوع أخرى من االعتداء صورًا من ولكن، يجوز أن ُتولكن، يجوز أن ُت. الضرب، والتعذيب، واالختطاف، والحبسالضرب، والتعذيب، واالختطاف، والحبس

  .االضطهاد الذى يستوجب الحمايةاالضطهاد الذى يستوجب الحماية

لوتشم.   
 .

.
  
   هويته الجنسية أو نوعه الجنسى شكًال من  هويته الجنسية أو نوعه الجنسى شكًال من استنادًا علىاستنادًا علىُيعد االغتصاب واالعتداء الجنسى على شخص مثلى ُيعد االغتصاب واالعتداء الجنسى على شخص مثلى 

رجل مثلى لديه هوية رجل مثلى لديه هوية " وفى حالة هرنانديز مونثيل، أدانت المحكمة حدوث اضطهاد علىوفى حالة هرنانديز مونثيل، أدانت المحكمة حدوث اضطهاد على    .كال االضطهادكال االضطهادأش
 واغتصابه أآثر من  واغتصابه أآثر من عليه،يشه عاريًا، واالعتداء الجنسى يشه عاريًا، واالعتداء الجنسى تا قام رجال الشرطة باحتجازه، وتفا قام رجال الشرطة باحتجازه، وتفعندم" جنسية أنثويةجنسية أنثوية

.عليهعتداء الجنسى عتداء الجنسى ة الى قيام مجموعة من الرجال باالة الى قيام مجموعة من الرجال باال، باإلضاف، باإلضاف على يد رجال الشرطة على يد رجال الشرطةمرة

. " أش
عليه، ت عندم" 

عليه.      11 مرة
  

  .ضطهادال، والحقن بالمخدرات صورُا من ا، والحقن بالمخدرات صورُا من اوقد يشكل أيضًا االحتجاز القسرى، والعالج بالصدمات الكهربائيةوقد يشكل أيضًا االحتجاز القسرى، والعالج بالصدمات الكهربائية
نوعًا من أنواع نوعًا من أنواع   ية الجنس الجنسهويتك أو  أو  الجنسي الجنسيتوجهك  "لمعالجة" الطبى أو النفسى الضار الطبى أو النفسى الضار"العالج"وقد يكون وقد يكون   

.لكالج سيكون مفيدًا الج سيكون مفيدًا الععتقد الُمضطهد أن هذا عتقد الُمضطهد أن هذا ااالضطهاد حتى لو االضطهاد حتى لو 

. ضطهادال   
ية هويتك توجهك " لمعالجة" " العالج"

لك.2  2 الع ا
  

رفض رفض على سبيل المثال، إذا تم على سبيل المثال، إذا تم     .تشكل بعض أنواع التمييز القاسية نوعًا من االضطهادتشكل بعض أنواع التمييز القاسية نوعًا من االضطهادفي بعض األحيان في بعض األحيان و
وأمان داخل وطنك ألنك من وأمان داخل وطنك ألنك من  أو فقدت وظيفتك، أو آنت غير قادر على السفر فى حرية  أو فقدت وظيفتك، أو آنت غير قادر على السفر فى حرية قبولك في وظيفةقبولك في وظيفة

، أو المخنثين، أو المتحولين جنسيًا، يجوز اعتبار هذه االشكال من التمييز نوعًا من ، أو المخنثين، أو المتحولين جنسيًا، يجوز اعتبار هذه االشكال من التمييز نوعًا من ين، أو المثلي، أو المثلياتالمثلي
  .االضطهاد

. و   

ين اتالمثلي
االضطهاد.

  
  
  

  ؟؟ االضطهاد االضطهاد عدم عدمما هوما هو
  

ال يُعد عدم حصولك على العالج الطبى ال يُعد عدم حصولك على العالج الطبى     .ال يعتبر عدم الحصول على العالج الطبى الكافى نوعًا من االضطهادال يعتبر عدم الحصول على العالج الطبى الكافى نوعًا من االضطهاد
 سببُا آافيًا  سببُا آافيًا اإليدزاإليدزمرض مرض  ب بأو مصابًاأو مصابًا نقص المناعة البشرى  نقص المناعة البشرى سبفيروإذا آنت مصابًا إذا آنت مصابًا وطنك األصلي وطنك األصلي في في المناسب المناسب 

  .إلثبات الحق فى طلب اللجوءإلثبات الحق فى طلب اللجوء

.   
سبفيرو

.
  

   ين أو ين أو ن المثليات أو المثليين أو المخنثن المثليات أو المثليين أو المخنثآونك مآونك م والتمييز العنصرى على أساس  والتمييز العنصرى على أساس المضايقات  عدتوعمومًا، ال وعمومًا، ال
  رضت لمضايقات شفهيةرضت لمضايقات شفهيةتعإذا تألمت من بعض األحداث القليلة المتفرقة عندما إذا تألمت من بعض األحداث القليلة المتفرقة عندما   .اضطهادا  المتحولين جنسيًاالمتحولين جنسيًا

ى الى مستوى االضطهاد ى الى مستوى االضطهاد يرق، فإن ذلك ال ، فإن ذلك ال ين أو المتحولين جنسيًاين أو المتحولين جنسيًان المثليات أو المثليين أو المخنثن المثليات أو المثليين أو المخنثآونك مآونك مبسبب بسبب 
    .قسوة فى حالة عودتك الى وطنك األصلىقسوة فى حالة عودتك الى وطنك األصلىأشد أشد حتمال حدوث اضطهاد حتمال حدوث اضطهاد امالم تثبت مالم تثبت 

المضايقات عدت
تع.اضطهادا

يرق
.

                                                                                                

ا

  
1 Hernadez –Montile v. INS, 225 F.3d 1084 (9th Cir 2000). 
2 Pitcherskaia v, INS, 118 F.3d 641 (9th Cir 1997) (citing Sagermark v. INS, 767 F.2d 645, 650 (9th Cir. 1985)).  
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  من االضطهادمن االضطهاد  توطيد أسباب قوية للخوفتوطيد أسباب قوية للخوف
  

  
  حتمال تعرضك لألذى حتمال تعرضك لألذى ا تثبت تعرضك لالذى فى الماضى أو  تثبت تعرضك لالذى فى الماضى أو د وأند وأنالبالب

  .االحتمالين  ثبات آالثبات آالإ عليك  عليك يجب ولكن ال  ولكن ال –فى المستقبل فى المستقبل 
ا

.االحتمالينإيجب–  ""النمط أو الممارسةالنمط أو الممارسة""
    

أو إذا لم أو إذا لم     ..قد ُتمنح حق اللجوء بناء على حدوث اضطهاد فى الماضى فقطقد ُتمنح حق اللجوء بناء على حدوث اضطهاد فى الماضى فقط
إ يجوز لك أن تحصل على حق اللجوء  يجوز لك أن تحصل على حق اللجوء يلحق بك أى أذى فى الماضى،يلحق بك أى أذى فى الماضى،

ضد ضد أن تكون ممارسة االضطهاد أن تكون ممارسة االضطهاد البد والبد و
ذا ذا إاتجماعة من األفراد مثل المثليجماعة من األفراد مثل المثلي

العودة الى العودة الى تعرضك لألذى في حالة تعرضك لألذى في حالة وية للخوف من وية للخوف من  أن لديك أسباب ق أن لديك أسباب قأثبّتأثبّت
ين أو ين أو ن المثليات أو المثليين أو المخنثن المثليات أو المثليين أو المخنثآونك مآونك موطنك األصلى بسبب وطنك األصلى بسبب 

،المتحولين جنسيًاالمتحولين جنسيًا

، ، ات
، والمخنثين، والمتحولين جنسيُا، ، والمخنثين، والمتحولين جنسيُا، ينينوالمثليوالمثلي

 نقص المناعة  نقص المناعة بفيروسبفيروسأو المصابين أو المصابين 
) ) اإليدز      ).).اإليدزاإليدز(( نقص المناعة البشرى  نقص المناعة البشرى بفيروسبفيروس أو إلصابتك  أو إلصابتك ،اإليدز((البشرى البشرى 

  
  لمخاطر اإليذاء فيلمخاطر اإليذاء في أن التعرض  أن التعرض إثباتحاجة الى حاجة الىل فى فى ست ست ل  

 إذا آنت  إذا آنت قت الراهنقت الراهن في الو في الويستهدفك بصفة خاصةيستهدفك بصفة خاصةالمستقبل المستقبل 
س س النا  ك فى المستقبل فى حالة علم ك فى المستقبل فى حالة علم تعتقد إمكانية إلحاق األذى بتعتقد إمكانية إلحاق األذى ب

  اًًاين أو المتحولين جنسيين أو المتحولين جنسيالمخنثأو أو المثليين المثليين المثليات أوالمثليات أوبأنك من بأنك من 
  ).اإليدز(  المناعة البشرىالمناعة البشرى   نقص نقصبفيروسالمصابين المصابين أو أو           

منهجية، وشائعة، منهجية، وشائعة، 
ومنظمة حتى يمكن اعتبارها نمطًا أو ومنظمة حتى يمكن اعتبارها نمطًا أو أأ

ممارسة آافية لتوطيد أسباب قوية تبرر ممارسة آافية لتوطيد أسباب قوية تبرر 
  ..الخوف من االضطهادالخوف من االضطهاد

إثبات

النا
المخنث

.( اإليدز( بفيروس
  
  

  ::أدلة تساعدك فى قضيتكأدلة تساعدك فى قضيتك
  

  ن المثليات أو ن المثليات أو آونك مآونك مك من االضطهاد فى وطنك األصلى بسبب ك من االضطهاد فى وطنك األصلى بسبب أية أدلة يمكنك الحصول عليها وتثبت معاناتأية أدلة يمكنك الحصول عليها وتثبت معانات
التقارير التقارير   :دلةاألوتشمل وتشمل     . هى أدلة ثمينة تساعدك فى آسب قضيتكهى أدلة ثمينة تساعدك فى آسب قضيتك  اًًاين أو المتحولين جنسيين أو المتحولين جنسيالمثليين أو المخنثالمثليين أو المخنث

      .عتداء عليكعتداء عليك من األشخاص الذى شهدوا وقائع اال من األشخاص الذى شهدوا وقائع االالطبية، ومحاضر الشرطة، والصور، وخطاباتالطبية، ومحاضر الشرطة، والصور، وخطابات
: دلةاأل  .
.

  
 مستندات من مصادر  مستندات من مصادر من تقديممن تقديممن حدوث اضطهاد فى المستقبل، البد من حدوث اضطهاد فى المستقبل، البد ب قوية للخوف ب قوية للخوف أسباثبات أن لديك ثبات أن لديك وإل

ين أو المتحولين ين أو المتحولين  المثليات أو المثليين أو المخنث المثليات أو المثليين أو المخنثمنفراد فراد لألمعاملة معاملة الحسنة السمعة لكى ُتظهر وجود نمط من سوء حسنة السمعة لكى ُتظهر وجود نمط من سوء 
ومنظمة العفو ومنظمة العفو أاألمريكية، األمريكية، تقارير واردة من وزارة الخارجية تقارير واردة من وزارة الخارجية هذه المستندات هذه المستندات ويمكن أن تكون ويمكن أن تكون     .فى وطنكفى وطنك  جنسيًاجنسيًا

من بعض األفراد من بعض األفراد مشفوعة بقسم مشفوعة بقسم  آتابية  آتابية إفاداتويمكن أن تكون أيضًا ويمكن أن تكون أيضًا     .الدولية، أو لجنة مراقبة حقوق اإلنسانالدولية، أو لجنة مراقبة حقوق اإلنسان
      . مثل أساتذة الجامعات، أو العاملين فى مجال حقوق اإلنسان من أجل دعم قضيتكمثل أساتذة الجامعات، أو العاملين فى مجال حقوق اإلنسان من أجل دعم قضيتك

أسبا وإل   
من لأل ال

أ .
إفادات .

 .
  

 عن  عن اًًاوينبغى أن تكتب وصفوينبغى أن تكتب وصف    .من االضطهادمن االضطهاد، والصادقة، والموثقة خوفك الحقيقى ، والصادقة، والموثقة خوفك الحقيقى وستعزز شهادتك الصريحةوستعزز شهادتك الصريحة
آن مستعدًا لشرح آن مستعدًا لشرح     .بما فى ذلك الكثير من التواريخ، والتفاصيل بقدر المستطاعبما فى ذلك الكثير من التواريخ، والتفاصيل بقدر المستطاع    ،التجارب التى مرّرت بهاالتجارب التى مرّرت بها

          .قصتك شفهيُا أمام قاضى الهجرة فى المحكمةقصتك شفهيُا أمام قاضى الهجرة فى المحكمة

.   
. ،

.
  

  شرآاءرج شهادة أو مستند من رج شهادة أو مستند من ويمكنك أن ُتدويمكنك أن ُتد  .ثبات أنك من المثليينثبات أنك من المثليينإنصرًا رئيسيًا فى طلب حق اللجوء نصرًا رئيسيًا فى طلب حق اللجوء وُيعد عوُيعد ع  
  .أو أصدقاء من الماضى يعلمون أنك من المثليينأو أصدقاء من الماضى يعلمون أنك من المثليين

. شرآاءإ
.
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  طلب اللجوءطلب اللجوء  تقديمتقديم
  
  

ة بموجب اتفاقية ة بموجب اتفاقية اإلعاناإلعانأوطلبات أوطلبات // وطلبات منع الترحيل، و وطلبات منع الترحيل، و طلبات اللجوء، طلبات اللجوء،تقديمتقديميجب على طالبى اللجوء المحتجزين يجب على طالبى اللجوء المحتجزين 
      ..مناهضة التعذيب فى محكمة الهجرةمناهضة التعذيب فى محكمة الهجرة

  
  م برغبتك فى تقديم طلبم برغبتك فى تقديم طلبتأآد من أن قاضى الهجرة يعلتأآد من أن قاضى الهجرة يعل.      .

  
تعليمات عن ميعاد تقديم الطلب بعد تعليمات عن ميعاد تقديم الطلب بعد المحكمة المحكمة   يكلب الستكماله، آما تعطلب الستكماله، آما تعطوينبغى أن تقدم لك المحكمة الطوينبغى أن تقدم لك المحكمة الط

      .استكماله
يك   

استكماله.
  

.        .ال تنس سؤال القاضى إذا آانت لديك أية أسئلة عن التاريخ المحدد لتقديم الطلبال تنس سؤال القاضى إذا آانت لديك أية أسئلة عن التاريخ المحدد لتقديم الطلب   
  
  
  

    عامعاميجب تقديم طلب اللجوء خالل يجب تقديم طلب اللجوء خالل 
  الواليات المتحدةالواليات المتحدةأراضى أراضى ولك ولك من تاريخ دخمن تاريخ دخ

  
  

   متغيرة أو متغيرة أوظروفظروف" "  اللجوء مالم تتمكن من إظهار أن هناك  اللجوء مالم تتمكن من إظهار أن هناك تقديم طلبتقديم طلب يمكنك  يمكنك فلنفلن، ،  واحد واحدإذا لم تقدم الطلب خالل عامإذا لم تقدم الطلب خالل عام
ولكى تكون مؤهًال للحصول على استثناء من قاعدة ولكى تكون مؤهًال للحصول على استثناء من قاعدة     ..تسببت فى حدوث تأخير فى تقديم الطلب الخاص بكتسببت فى حدوث تأخير فى تقديم الطلب الخاص بك" "   استثنائيةاستثنائية

الرجاء الرجاء     ..ام، يجب عليك تقديم الطلب خالل مدة معقولة بعد حدوث التغييرات أو الظروف الغير عاديةام، يجب عليك تقديم الطلب خالل مدة معقولة بعد حدوث التغييرات أو الظروف الغير عاديةتقديم الطلب خالل عتقديم الطلب خالل ع
  ."."استثنائيةاستثنائية   متغيرة أو متغيرة أوظروفظروف" " مطالعة الصفحة التالية من أجل المزيد من المعلومات عما يشكل مطالعة الصفحة التالية من أجل المزيد من المعلومات عما يشكل 

  
من الترحيل أو طلبات اإلعانة من الترحيل أو طلبات اإلعانة  التقديم خالل سنة واحدة على طلبات اللجوء فقط، وال تشمل طلبات المنع  التقديم خالل سنة واحدة على طلبات اللجوء فقط، وال تشمل طلبات المنع مهلةمهلةنطبق نطبق تت

    ..بموجب اتفاقية مناهضة التعذيببموجب اتفاقية مناهضة التعذيب
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   الظروف المتغيرة واالستثنائية الظروف المتغيرة واالستثنائية
  

أ تعنى  تعنى الظروف المتغيرةالظروف المتغيرة

  

د بداية وصولك الى الواليات المتحدة، ولكن الظروف د بداية وصولك الى الواليات المتحدة، ولكن الظروف ننك لم تكن تخشى العودة الى وطنك عك لم تكن تخشى العودة الى وطنك عننأ
    . . تغيرت وأصبحت حاليًا تخاف من العودةتغيرت وأصبحت حاليًا تخاف من العودة

  
  ::وطنك األصلى مايلىوطنك األصلى مايلىويتضمن تغير الظروف فى ويتضمن تغير الظروف فى 

  
  تجريم العالقات بين نفس الجنستجريم العالقات بين نفس الجنس.  .

.  .اآتشاف الناس فى وطنك أنك من المثليين وقيامهم بتهديدكاآتشاف الناس فى وطنك أنك من المثليين وقيامهم بتهديدك   
   المثليين المثليينتزدريتزدريلتصبح حكومة لتصبح حكومة تغيير فى تشكيل الحكومة تغيير فى تشكيل الحكومة .    .

  
  ::وتشمل الظروف المتغيرة التى قد تواجهها بعد قدومك الى الواليات المتحدة مايلىوتشمل الظروف المتغيرة التى قد تواجهها بعد قدومك الى الواليات المتحدة مايلى

  
  و مثلية الجنسو مثلية الجنس مثلى أ مثلى أاإلفصاح عن آونكاإلفصاح عن آونك.  .
   اإليدز (البشري نقص المناعة  نقص المناعة فيروسالحصول على تشخيص الحصول على تشخيص(.  (. اإليدز ( البشري فيروس
   من ذآر الى أنثى أو من أنثى الى ذآر من ذآر الى أنثى أو من أنثى الى ذآرطبية للتحولطبية للتحولخضوعك إلجراءات خضوعك إلجراءات .      .

  
 تخلق هذه  تخلق هذه ممويجب أن تثبت أنك لويجب أن تثبت أنك ل  . . واحدةواحدةالالسنة سنة مهلة المهلة ال أى سبب يمنعك من تقديم الطلب خالل  أى سبب يمنعك من تقديم الطلب خالل بالظروف االستثنائيةبالظروف االستثنائيةوُيقصد وُيقصد 

    ..ق قيامك بعمل أو امتناعك عن القيام بأى عملق قيامك بعمل أو امتناعك عن القيام بأى عملالظروف عن طريالظروف عن طري
  

    ::مايلىمايلى  الظروف االستثنائيةالظروف االستثنائيةوتشمل وتشمل 
  

   قد عانيت من اضطراب ما بعد الصدمة  قد عانيت من اضطراب ما بعد الصدمة ومن أمثلة ذلك، أن تكونومن أمثلة ذلك، أن تكون    .جسديةمرض خطير أو إعاقة ذهنية أو مرض خطير أو إعاقة ذهنية أو 
، ، متحولين جنسيًامتحولين جنسيًاالين أو ين أو مخنثالآونك من المثليات أو المثليين أو آونك من المثليات أو المثليين أو وطنك من جراء وطنك من جراء نتيجة الضرر الذى لحق بك فى نتيجة الضرر الذى لحق بك فى 

، وذلك ألن المثلية الجنسية هى ، وذلك ألن المثلية الجنسية هى  شديد بسبب صعوبة تواصلك مع جنسك شديد بسبب صعوبة تواصلك مع جنسك تكون قد مرّرت بتجربة اآتئاب تكون قد مرّرت بتجربة اآتئابأو
  .وصمة عار بشعة فى وطنكوصمة عار بشعة فى وطنك

جسدية.
ال المخنث

أو
.

  يوصوجود وجود  سنة وبدون وجود أحد الوالدين أو  سنة وبدون وجود أحد الوالدين أو 18ومن أمثلة ذلك، أن يكون عمرك أقل من ومن أمثلة ذلك، أن يكون عمرك أقل من     .العجز القانونىالعجز القانونى
  .قانونى فى الواليات المتحدةقانونى فى الواليات المتحدة

وصي18 .   
.

  ميولك  ميولك استنادًا الىاستنادًا الىمكانية تقديم طلب اللجوء مكانية تقديم طلب اللجوء إعدم قيام محاميك بإبالغك عن عدم قيام محاميك بإبالغك عن : المث    .عدة غير فعالة من محامعدة غير فعالة من محاممسامسا 
  .)اإليدز (البشرى نقص المناعة  نقص المناعة بفيروس، أو إصابتك ، أو إصابتك الجنسية، أوهويتك الجنسيةالجنسية، أوهويتك الجنسية

إ : ال مث .
(. اإليدز ( البشرى بفيروس

ثناء ثناء أ" خروجك"ثم ثم لمتحدة بتأشيرة طالب لمتحدة بتأشيرة طالب ومن أمثلة ذلك، قدومك الى الواليات اومن أمثلة ذلك، قدومك الى الواليات ا    .الحفاظ على الوضع القانونىالحفاظ على الوضع القانونى
أثناء فترة عملك أو أثناء فترة عملك أو   البشريالمناعة المناعة نقص نقص فيروس فيروس بات المتحدة، أو اآتشافك اإلصابة ات المتحدة، أو اآتشافك اإلصابة  الوالي الواليفيفترة الدراسة فترة الدراسة 

نتهاء مدة إقامتك نتهاء مدة إقامتك اوء خالل ستة أشهر على األقل قبل وء خالل ستة أشهر على األقل قبل ويجب تقديم طلب اللجويجب تقديم طلب اللج    .دراستك فى الواليات المتحدةدراستك فى الواليات المتحدة
      .القانونية

  ."أ" خروجك
البشري ب في

ا .
القانونية.

   تم، ولكن ، ولكن  واحدة واحدةقيامك بتقديم طلب اللجوء خالل سنةقيامك بتقديم طلب اللجوء خالل سنة: مثال    .الواحدةالواحدةسنة سنة مهلة المهلة التقديم طلب غير صالح خالل تقديم طلب غير صالح خالل  
  .ستكمل بطريقة صحيحةستكمل بطريقة صحيحةرفض الطلب ألنه لم ُيرفض الطلب ألنه لم ُي

تم مثال:  .
.

  أو فرد من أفراد العائلة أو فرد من أفراد العائلة الخاص بك الخاص بكالوفاة أو المرض الخطير للمحامى القانونىالوفاة أو المرض الخطير للمحامى القانونى .  .
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    أشكال أخرى من إعانات الهجرةأشكال أخرى من إعانات الهجرة
   والمتحولين جنسيًا، والمتحولين جنسيًا،، والمخنثين،، والمخنثين،ينين، والمثلي، والمثلياتاتلألفراد من المثليلألفراد من المثلي

   أو المصابين بفيروس نقص المناعة البشرى  أو المصابين بفيروس نقص المناعة البشرى 
  
  

  ::الهجرة استنادًا على األسرةالهجرة استنادًا على األسرة
  قانون الواليات المتحدة وزواج المثليين والمتحولين جنسيًاقانون الواليات المتحدة وزواج المثليين والمتحولين جنسيًا

  
اد اد تحتحاا"" الفيدرالى الحالى الزواج بأنه  الفيدرالى الحالى الزواج بأنه وُيعرف القانونوُيعرف القانون. . يخضع قانون الواليات المتحدة على وجه الحصر للقانون الفيدرالىيخضع قانون الواليات المتحدة على وجه الحصر للقانون الفيدرالى

ن، ن، إذا تزوجت من زوج من نفس الجنس فى والية تسمح بزواج المثلييإذا تزوجت من زوج من نفس الجنس فى والية تسمح بزواج المثليي    ""..قانونى بين رجل وأمرأة باعتبارهم زوج وزوجةقانونى بين رجل وأمرأة باعتبارهم زوج وزوجة
  . . مزايا الهجرة المنصوص عليها فى الواليات المتحدةمزايا الهجرة المنصوص عليها فى الواليات المتحدةأي من أي من    تحصل على تحصل علىفلنفلنأخرى تعترف بزواج المثليين، أخرى تعترف بزواج المثليين، أو فى دولة أو فى دولة 

  
 الهجرة الى  الهجرة الى ىىين جنسيًا، فينبغى أن ينظر مسئولين جنسيًا، فينبغى أن ينظر مسئول المخنثين أو المتحول المخنثين أو المتحولإذ تزوجت فى الواليات المتحدة وآان زوجك منإذ تزوجت فى الواليات المتحدة وآان زوجك من
 هناك، فإنه ينبغى أن  هناك، فإنه ينبغى أن القانونيةالقانونيةإذا آان زواجك يعتبر صحيحا من الناحية إذا آان زواجك يعتبر صحيحا من الناحية   ..قانون الوالية األمريكية الى أبرمت عقد الزواجقانون الوالية األمريكية الى أبرمت عقد الزواج

دامتا33.يكون صحيحًا أيضًا ألغراض الهجرةيكون صحيحًا أيضًا ألغراض الهجرة ا تكونالواليةالواليةم  م دامت       يجوز أن   يجوز أن تكون ،،لجنس اآلخرلجنس اآلخرتبر زواجك زواجا صحيحا من اتبر زواجك زواجا صحيحا من اعع ت ت.
      . . مؤهًال للحصول على مزايا الهجرة من خالل زوجكمؤهًال للحصول على مزايا الهجرة من خالل زوجك

  
قدم قدم  هذا الشخص مواطنًا أمريكيًا أو مقيمًا إقامة قانونية دائمة، يجوز أن ي هذا الشخص مواطنًا أمريكيًا أو مقيمًا إقامة قانونية دائمة، يجوز أن يآانآانوو  خرخرالجنس اآلالجنس اآلمن من  من شخص  من شخص إذا تزوجتإذا تزوجت

يمكنك الحصول على مزايا الهجرة يمكنك الحصول على مزايا الهجرة وو    .. أن تتحدث مع محام على الفور أن تتحدث مع محام على الفور عليك عليكينبغىينبغى  ك، آماك، آمازوجك أوراق الهجرة الخاصة بزوجك أوراق الهجرة الخاصة ب
 أآثر من  أآثر من عمرهعمرهيبلغ يبلغ   ))أو ابنهأو ابنه((ابن ابن إذا آان لديك إذا آان لديك ، أو، أوينين أمريكي أمريكيآانوا مواطنينآانوا مواطنيندائمة أو دائمة أو قانونية قانونية قامة قامة  إ إينين مقيم مقيموالديكوالديكإذا آان إذا آان 

 سنة، ويتمتع بالجنسية األمريكية،  سنة، ويتمتع بالجنسية األمريكية، 2121يبلغ عمره أآثر من يبلغ عمره أآثر من ) ) أو أختأو أخت( (  سنة ويتمتع بالجنسية األمريكية، أو لديك أخ  سنة ويتمتع بالجنسية األمريكية، أو لديك أخ 2121
. . دم طلبًا بالنيابة عنك منذ أمد طويلدم طلبًا بالنيابة عنك منذ أمد طويلوقوق

                                                                                                

        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
3 Matter of Lovo-Lara, 23 I. & N. Dec. 746 (BIA 2005).    

  20092009آب آب //أغسطسأغسطسNNIIJJCC                                                                                  1122              يًايًا جنس جنسنن والمخنثين، والمتحولي والمخنثين، والمتحولي والمثليات، والمثليات،ليين،ليين،المثالمث  إعرف حقوقإعرف حقوق



  
  
  
  
  

    إعانة التأشيرة يوإعانة التأشيرة يو
فراد الذين وقعوا ضحايا لجرائم فراد الذين وقعوا ضحايا لجرائم لأللأليو هى تأشيرات تسمح يو هى تأشيرات تسمح   ––تأشيرات تأشيرات 

بمعينة معينة  البقاء فى الواليات المتحدة، وذلك إذا شهد رئيس الجهة المنفذة البقاء فى الواليات المتحدة، وذلك إذا شهد رئيس الجهة المنفذة ب  
ي أو يمكن أن  أو يمكن أن اًًاان مساعدان مساعدللقانون أن الضحية آللقانون أن الضحية آ  من  من  يو مهمة للغاية لألفراد يو مهمة للغاية لألفراد--إن تأشيرةإن تأشيرة

لمخنثالمثليات والمثليين واالمثليات والمثليين وا
ساعد فى التحريات أو ساعد فى التحريات أو ي

مةالمالحقة القانونية للجريالمالحقة القانونية للجري يو إذا آنت يو إذا آنت   ––يجوز أن تحصل على تاشيرة يجوز أن تحصل على تاشيرة وو    ..مةلمخنث
بذلك بذلك  يو ، فإنك  يو ، فإنك ––إذا منحتك السلطات تأشيرة إذا منحتك السلطات تأشيرة وو    ..ضحية لجرائم معينةضحية لجرائم معينة

  44تكون مؤهًال للعمل واإلقامة القانونية فى الواليات المتحدة لمدة تصل الى تكون مؤهًال للعمل واإلقامة القانونية فى الواليات المتحدة لمدة تصل الى 
 سنوات من اإلقامة المستمرة فى الواليات المتحدة بموجب  سنوات من اإلقامة المستمرة فى الواليات المتحدة بموجب 33وبعد وبعد     ..سنواتسنوات
، يجوز لك التقدم للحصول على اإلقامة القانونية الدائمة ، يجوز لك التقدم للحصول على اإلقامة القانونية الدائمة يو يو ––تأشيرة تأشيرة 

            ).).البطاقة الخضراءالبطاقة الخضراء((
    

  
  ::يو، يجب أن تثبتيو، يجب أن تثبت--لكى تكون مؤهًال للحصول على تأشيرة لكى تكون مؤهًال للحصول على تأشيرة 

  
  
سدى بالغ  سدى بالغ   من ضرر عقلى أو ج من ضرر عقلى أو جأنك عانيتأنك عانيت) ) 11

  ؛؛باعتبارك ضحية لنشاط إجرامى معينباعتبارك ضحية لنشاط إجرامى معين
  

ين والمتحولين ين والمتحولين 
 الذين وقعوا ضحايا لجرائم العنف  الذين وقعوا ضحايا لجرائم العنف جنسيًاجنسيًا

األسرى، وغير مؤهلين إلعانات الهجرة األسرى، وغير مؤهلين إلعانات الهجرة 
مريكى ال مريكى ال األخرى ألن قانون الهجرة األاألخرى ألن قانون الهجرة األ

      ..يعترف بالزواج من نفس الجنسيعترف بالزواج من نفس الجنس

    ؛؛لديك معلومات تتعلق بهذا النشاط اإلجرامىلديك معلومات تتعلق بهذا النشاط اإلجرامى) ) 22
  
قدمت وما زلت تقدم يد العون، أو من المحتمل أن قدمت وما زلت تقدم يد العون، أو من المحتمل أن ) ) 33

 الفيدرالي أو  الفيدرالي أو لسلطة المنفذة للقانونلسلطة المنفذة للقانونللللتقدم المساعدة تقدم المساعدة 
 المحلى فى التحريات أو  المحلى فى التحريات أو قانون الوالية أو القانونقانون الوالية أو القانون

  لنشاط اإلجرامى؛ ولنشاط اإلجرامى؛ والمالحقة القانونية لالمالحقة القانونية ل
  
فى الواليات المتحدة فى الواليات المتحدة الذي حدث الذي حدث النشاط اإلجرامى النشاط اإلجرامى ) ) 44

      .. قانون الواليات المتحدة قانون الواليات المتحدةانتهكانتهكأو أو 
  
  

التعاون مع السلطة المنفذة للقانون أمر بالغ األهمية التعاون مع السلطة المنفذة للقانون أمر بالغ األهمية 
قد يتطلب ذلك قيامك قد يتطلب ذلك قيامك     .. يو يو––للحصول على تأشيرة للحصول على تأشيرة 

  تصبحتصبح  لكىلكى أو الشهادة ضد الجانى  أو الشهادة ضد الجانى // و وبتقديم إفاداتبتقديم إفادات
  .. يو يو--حصول على تأشيرةحصول على تأشيرة مؤهًال لل مؤهًال لل

  
  
  
  
  
  
  
  

  يويو  --الجرائم التى قد تؤهل للحصول على تأشيرة الجرائم التى قد تؤهل للحصول على تأشيرة 

  االغتصاباالغتصاب  تجارة الرقيقتجارة الرقيق
  التعذيبالتعذيب  الخطفالخطف

  تجار بالبشرتجار بالبشراإلاإل  االختطافاالختطاف
  زنا المحارمزنا المحارم   الزائف الزائفالسجنالسجن

  العنف األسرىالعنف األسرى    عرقلة سير العدالةعرقلة سير العدالة
  الشهادة الزورالشهادة الزور

 التآمرأو التحريض  التآمرأو التحريض  أو أومحاولةمحاولةالال
  الجرائم،الجرائم،الرتكاب أى من هذه الرتكاب أى من هذه 

  ""نشاط مماثلنشاط مماثل" " أو أى أو أى 
  
  

  عتداء الجنسىعتداء الجنسىالالاا
  الدعارةالدعارة

  االستغالل الجنسىاالستغالل الجنسى
  اإلناثاإلناث  ختانختان

  االحتجاز آرهينةاالحتجاز آرهينة
  تسخير العمالتسخير العمال

  االستعباداالستعباد
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  المعاملة أثناء االحتجازالمعاملة أثناء االحتجاز
  

بغض النظر بغض النظر ، ، الحقوق الدستورية باإلضافة الى حقوق أخرىالحقوق الدستورية باإلضافة الى حقوق أخرىآفرد تحتجزه حكومة الواليات المتحدة، لديك عدد هائل من آفرد تحتجزه حكومة الواليات المتحدة، لديك عدد هائل من 
لم تستلم لم تستلم وإذا وإذا     ."."الدليل الوطنى للمحتجزينالدليل الوطنى للمحتجزين" " ينبغى على الحكومة أن تصدر مستند يسمى ينبغى على الحكومة أن تصدر مستند يسمى     ..عن وضع الهجرة الخاص بكعن وضع الهجرة الخاص بك
  ::وتشمل حقوقك مايلىوتشمل حقوقك مايلى    ..هذا الدليل، فالرجاء طلب ذلكهذا الدليل، فالرجاء طلب ذلك

  
   ومن بين أمور أخرى، يجب أن يتوفر ومن بين أمور أخرى، يجب أن يتوفر     ).بما فى ذلك خدمات الصحة العقليةبما فى ذلك خدمات الصحة العقلية( الحق فى العالج الطبي الحق فى العالج الطبي

  .لك الدواء عند الحاجة إليه، آما يجب أن تكون قادرًا على زيارة الطبيب عند الرغبة فى ذلكلك الدواء عند الحاجة إليه، آما يجب أن تكون قادرًا على زيارة الطبيب عند الرغبة فى ذلك
 ).(

.
  يمكنك أن تطلب من المرفق السماح لك يمكنك أن تطلب من المرفق السماح لك     .ك أو الحق فى الحصول على محامك أو الحق فى الحصول على محامالحق فى االتصال بمحاميالحق فى االتصال بمحامي

إجراء إجراء و جهاز التليفون  جهاز التليفون يحق لك استخداميحق لك استخدامبإرسال مستندات عبر جهاز الفاآس أو عبر البريد، آما بإرسال مستندات عبر جهاز الفاآس أو عبر البريد، آما 
  .مكالمات هاتفية مدفوعة مسبقًا أو على حساب المتلقىمكالمات هاتفية مدفوعة مسبقًا أو على حساب المتلقى

.
و

.
  ن المثليات أو المثليين أو ن المثليات أو المثليين أو آونك مآونك مب ب  فى عدم التعرض ألى نوع من أنواع التمييز العنصرى بسب فى عدم التعرض ألى نوع من أنواع التمييز العنصرى بسبالحق

أي شكل أي شكل ، أو ، أو )اإليدز (البشري بفيروس نقص المناعة  بفيروس نقص المناعة إصابتكإصابتكبسبب بسبب ، أو ، أو ين أو المتحولين جنسيًاين أو المتحولين جنسيًاالمخنث
      .ي، أو العرق، أو العرقي، أو السياس، أو السياسيالدينالتمييز التمييز أشكال أشكال آخر من آخر من 

الحق
)اإليدز (البشريالمخنث

.يييالدين
  

قك قد انتهكت، يمكنك تقديم شكوى قك قد انتهكت، يمكنك تقديم شكوى وإذا آنت تعتقد أن حقووإذا آنت تعتقد أن حقو    ..ة وافية لحقوقك فى الدليل الوطنى للمحتجزينة وافية لحقوقك فى الدليل الوطنى للمحتجزينششوستجد مناقوستجد مناق
  ..قليات الجنسيةقليات الجنسيةألألبشراآة اللجوء الوطنية لبشراآة اللجوء الوطنية لاالتصال االتصال االى إدارة السجن المحلى مع ضابط الترحيل أو يمكنك االى إدارة السجن المحلى مع ضابط الترحيل أو يمكنك 

  

  اتصل بنااتصل بنا
  

  المهاجرالمهاجرقليات الجنسية فى مرآزعدل قليات الجنسية فى مرآزعدل ألألالتصال بشراآة اللجوء الوطنية لالتصال بشراآة اللجوء الوطنية لإذا آان لديك أى سؤال عن قضيتك، يمكنك اإذا آان لديك أى سؤال عن قضيتك، يمكنك ا
  .. االتصال وحساب المكالمة على المتلقى إذا آنت من المحتجزين االتصال وحساب المكالمة على المتلقى إذا آنت من المحتجزينيجوز لكيجوز لكوو). ). 312312( ( 226363  --00990011 :  : الوطنى على رقمالوطنى على رقم

  ::ويمكنك أيضًا إرسال أسئلتك بالبريد الىويمكنك أيضًا إرسال أسئلتك بالبريد الى  
  

  قليات الجنسية قليات الجنسية ألألشراآة اللجوء الوطنية لشراآة اللجوء الوطنية ل
  مرآز عدل المهاجر الوطنيمرآز عدل المهاجر الوطني

National Asylum Partnership on Sexual Minorities (or NAPSM) 
c/o National Immigrant Justice Center 

208 S. LaSalle Street, Suite 1818 
Chicago, IL 60604 

 
  

، أو ، أو وإذا آنت فى حاجة للحصول على مستند ظروف الدولة لدعم طلب اللجوء الخاص بك استنادًا الى ميولك الجنسيةوإذا آنت فى حاجة للحصول على مستند ظروف الدولة لدعم طلب اللجوء الخاص بك استنادًا الى ميولك الجنسية
    :: سان فرانسيسكو فى سان فرانسيسكو فىنا فينا فيالتصال بمكتبالتصال بمكتب، يمكنك ا، يمكنك ا))اإليدزاإليدز ( (البشريالبشري نقص المناعة  نقص المناعة بفيروسبفيروسهويتك الجنسية، أو إصابتك هويتك الجنسية، أو إصابتك 

  
  قليات الجنسية قليات الجنسية ألألشراآة اللجوء الوطنية لشراآة اللجوء الوطنية ل

  مشروع توثيق اللجوءمشروع توثيق اللجوء
National Asylum Partnership on Sexual Minorities (or NAPSM) 

Asylum Documentation Project 
P.O. Box 558 

San Francisco, CA 94104-0558 
Tel: (415) 398-2759 
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