
 >اإلرشادات المرفقة بها<

 

طلب اللجوء تقديم اعاد إلمنح فرصة . خلفية 1  

الدول ن م الالجئون نهالمعلومات التي لم يتحدث عألن  ،رةمزو باللغة العربية مقابالت الالجئينبعض قبل بضع سنوات، كانت 

 . كتبت في محاضر المقابلة العربية

 

 المعطيات واألخبار المتعلقة 

)YTN خبر وكالة األنباء( https://www.youtube.com/watch?v=ry6CxaTRFNU 

(hankyorehمقالة وكالة األنباء )http://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/898371.html 

 https://nancen.org/1948)كتب مرجعية لمؤتمر شهادات الضحايا(

 

 َمْن أصبح ضحية هذه القضية.  الواضح غير فمن، فيديوال شريط في مسجلة الالجئين مقابالت معظم تكن لم ،8102 يوليو قبلو

لالجئين الذين تم إجراء مقابالتهم باللغة العربية في الفترة  طلب اللجوء في مكتب الهجرةتقديم  إعادة صدر القرار بمنح فرصة  بالتاليو

 الخطأ في المقابالت الماضية. بعين االعتبار إمكانية وجود آخذا  ،8102 يونيو 01و 8102سبتمبر  0ما بين يوم 

عن الشخص المستهدف إلعادة تقديم طلب من وزارة العدل مثل العملومة  ةتحتوي الصفحات التالية على اإلرشادات التفصيلية الصادرو

.اللجوء  

؟اللجوء طلباستمار   ملء يمكنك كيف. 2  

 الهجرة مكتب من تطلب أن يمكنكو. تقديمهاو اللجوء طلب استمارة في كتبته ما كتابة إعادة يمكنك، بك الخاص اللجوء سبب يتغير لم إذا 

استمارة طلب اللجوء التي تقدمت بها في المرة األولى.  من نسخة على الحصول  

طلب إضافة هذه المعلومات في استمارة جديد للتقدم بطلب اللجوء، يرجى وضع بلد األصل أو وجود سبب وفي حالة حدوث تغيرات في 

 اللجوء. 

 

القانونية؟ المساعدةاالستشارة و على الحصولك يمكن كيف. 3  

أو  727-5215-7120الشخص المستهدف إلعادة تقديم طلب اللجوء  وتحتاج إلى االستشارة والمساعدة القانونية، اتصل برقم  إذا كنت

(TFC:المنظمة المسؤولة(refugeecase@gmail.comأرسل اإليميل لـ 

المشاورة  اتخاذ القرار إذا ما كانت المنظمة تقدم لكيتم تمارة طلب اللجوء، وتوفير اإلرشادات األساسية لملء اسومن المقرر أن يتم 

التشاور والمراجعة.بعد  أم ال التفصيلية والمساعدة القانونية  

لمساعدة القانونية مجانا. االستشارات واوتقدم المنظمة غير الحكومية المدافعة عن حقوق اإلنسان لالجئين   
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 طريقة اتخاذ التدابير إلعادة تقديم طلب اللجوء

 الشخص المستهدف التخاذ التدابير إلعادة تقديم طلب اللجوء □

 األجنبي الذي خضع للمقابلة باللغة الخاصة في الفترة المعينة

 5112/6/01 – 5112/9/1( )الفترة( 1

القيام الفعلي بتسجيل الفيديو في  –( 5112/9/4)بتوسيع التحقيق السريعاألمر * خلفية تحديد الفترة : 
 (5112/7/1)المقابلة

 ( )اللغة في المقابلة( اللغة العربية5

 ( )المعيار( يوم إجراء المقابلة0

لمعينة ا * ال ينطبق يوم المطالبة باللجوء على المعيار، بل تنطبق المرة الواحدة من المقابلة على األقل بغضون الفترة
 المذكورة باألعلى على هذا المعيار في حالة الخضع للمقابلة أكثر من مرتين.

لخ( بغض النظر عما إذا كانت التأشيرة موجودة أم ال وما إذا كانت اإلقامة قانونية أم غير و ( )نوع من التأشيرة 4 ا 
 حالة كانت هذه الشروط متوفرة. قانونية وما إذا كان الحصول على العمل مسموحا أم ال، ُيعترف باإلقامة في

 

 تنفيذ العمل □

 )تقديم طلب اللجوء( يتم تنفيذه بنفس الطريقة مع إجراءات تحقيق اللجوء الجارية ○

 أول تقديم طلب اللجوء باعتبارهومنحها  G-1-5)تصريح اإلقامة( يتم السمح بتغيير التأشيرات إلى تأشيرة  ○

م دعلمركز الفي  اإلقامة)المعامالت األخرى( يتم قرار المعامالت األخرى بما فيها المطالبة بتقديم المعاش و  ○
 األجانب التابع لمكتب الهجرة. ويتم ذلك بنفس الطريقة مع طالب اللجوء العادي

 

 معيار اتخاذ التدابير فيما يتعلق بانتهاك القانون □

يتم عفو التحذير الشفوي حول اإلقامة غير القانونية والعمل غير القانوني بغض  ) اإلقامة غير القانونية وألخ( ○
 النظر عن الفترة التي ينتهك طالب اللجوء القانوَن فيها



 انونيقيتم التطرق إليه طبقا لمعيار اتخاذ التدابير المتعلقة بمراجعة العمل غير ال القوانين األخرى( انتهاك) ○

يتم تحقيق طالب اللجوء أوال دون إجراءات خاصة والذي يخضع  (مكتب الحمايةفي  ةمراقبال) طالب اللجوء تحت  ○
 للمراقبة في مكتب الحماية

تجري اإلجراءات مرة واحدة فقط بما فيها التحذير الشفوي والعفو وغيرهما. ويجب ثاني طالب اللجوء  )الملحوظات( ○
 الكوري مثل طالب اللجوء العاديأن يلتزم بالقانون 

 األعالن الخاص باالستالم □

 )يوم األثنين( إلى إكمال اتخاذ التدابير للشخص المستهدف 5151/5/11)فترة االستالم( من  ○

 في االختصاص تقديم طلب اللجوء①( من أجل تنفيذ اإلجراءات بشكل جيد، أرجو منكم االختصاص المكاني) ○
 في االختصاص المكاني لمكتب الهجرةتقديم طلب اإلقامة ②المكاني لمكتب اللجوء، و

 بغض النظر إلى تقديم طلب اللجوء، يتم السمح بتغيير التأشيرات وتجديد اإلقامة في حالة تقديم طلب اإلقامة -

 *سيول، إنتشون، داي غو، بوسان، كوانغ جو، جيجو

 

 المسألة األخرى□ 

مطالعة أو تصوير الوثائق المختلفة( يمكن طالب اللجوء أن يطلب مطالعة أو تصوير الوثائق التي قدمها من بينها ○ )

 استمارة طلب اللجوء ومحضر المقابلة وغيرهما

)اإلرشاد عند طلب المساعدة( عندما يطلب المساعدة من األطراف األخرى في اإلجراءات األخرى بما فيها كتابة ○ 

 لب اللجوء وغيرها، سيتم اإلرشاد عن طريق تقديم قائمة المنظمات المتفق مسبقا التي تدعم الالجئيناستمارة ط

 * اسم المنظمة، واليوم/الساعة، واللغة الممكنة، واسم المساعد وغيرها مكتوبة في القائمة

 

 


