كل شخص لديه الحق يف الحصول عىل اللجوء.
نرشة معلومات لطالبي اللجوء
مقدمة أنت اآلن يف التفيا .التفيا هي دولة عضو يف االتحاد األورويب يف أوروبا الرشقية .اللغة الرسمية هي الالتفية.
ميكنك تقديم طلب لجوء إذا كنت تخىش من التعرض للمعاناة بعد العودة إىل بلدك األصيل وإذا مل تستطع الحصول عىل حامية من
دولتك.
مالحظة .كل شخص لديه الحق يف الحصول عىل اللجوء.
كل شخص يستحق الحامية ضد اإلعادة القرسية وفقًا للقانون الدويل.
يف التفيا تعد االتصاالت املكتوبة ذات أهمية كبرية .يتعني عليك تقديم أي يشء يف شكل مكتوب خاصة إذا كنت تتقدم بطلب مساعدة
إىل السلطات .وبالتايل ،إذا كانت لديك أي مشاكل ،فريجى دامئًا محاولة التعبري عنها كتابةً .وميكنك أن تقوم بذلك بلغتك األم أو بأي
لغة أخرى تتحدثها.
اللجوء – الالجئ والحالة البديلة) إذا كان لديك مثل هذا املوقف)...
إذا غادرت بلدك األصيل بسبب تعرض حرياتك وحقوقك األساسية للخطر الشديد ،أو تعرضت للمقاضاة أو أن هناك خطورة لتعرضك
للمقاضاة عند العودة لبلدك األصيل بسبب جنسك أو دينك أو جنسيتك أو رأيك السيايس أو عضوية جامعة اجتامعية محددة وإذا
كانت دولتك (الحكومة) غري قادرة أو غري راغبة يف حاميتك ،فيمكنك الحصول عىل لجوء يف التفيا .عند حدوث الظروف املذكورة أعاله،
فسيتم منحك حالة الجئ وترصيح إقامة دائم يف التفيا.
إذا غادرت بلدك األصيل نظ ًرا لتعرض حياتك أو سالمتك البدنية أو حريتك للخطر بسبب الرصاع املسلح أو العنف العام يف البلد أو
العدوان الخارجي أو انتهاكات حقوق اإلنسان الضخمة أو إذا كان هناك تهديد بحدوث أيًا من الظروف املذكورة أعاله عند العودة
إىل بلدك ،فقد يتم منحك حق اللجوء يف التفيا .عند حدوث أيًا من الظروف املذكورة أعاله ،فسيتم منحك حالة بديلة وترصيح إقامة
مؤقت يف التفيا يتم مراجعته سنويًا.
ما الذي يتعني عليك فعله للتقدم للحصول عىل اللجوء؟ يتعني عليك التقدم للحصول عىل اللجوء يف أقرب وقت ممكن بشكل معقول
سواء كتابيًا أو شفويًا .ميكن أن يتم ذلك يف املطار أو امليناء البحري عندما تصل أو عند املرور عىل أي نقطة عبور حدودية أخرى .ميكنك
أيضً ا التقدم للحصول عىل اللجوء بعد وصولك إىل التفيا .يتعني عليك إرسال طلب إىل أي وحدة إقليمية لحرس الحدود بالدولة (املعروفة
اختصا ًرا باسم  )SBGأو إىل ممثيل مكتب شؤون املواطنة والهجرة (املعروف اختصا ًرا باسم  )OCMAأو رشطة الدولة (املعروفة اختصا ًرا
باسم  )SPأو إدارة السجن (املعروفة اختصا ًرا باسم .)PA

ميكنك التقدم أيضً ا للحصول عىل لجوء يف أيًا من هذه املؤسسات بلغتك األم أو أي لغة أخرى ميكنك التواصل بها .إذا كنت تتحدث
اإلنجليزية أو الروسية أو الفرنسية ،فسيكون من األفضل بالنسبة إليك كتابة طلب بواحدة من هذه اللغات نظ ًرا ألن معظم املسؤولني
يتحدثون إحدى هذه اللغات وقد يفهمون تلك اللغة بدون ترجمة .بعد ذلك ،يتعني أن يتم منحك الفرصة الختيار لغة التواصل .يجب
أن تبلغ  SBGو OCMAو SPأو PAبشأن أي احتياجات خاصة (عىل سبيل املثال ،االحتياجات املرتبطة بالحالة العقلية أو البدنية) .من
املفضل أن تقوم بذلك يف يوم قيامك بتقديم طلب اللجوء.
مالحظة .لديك الحق يف الحصول عىل املعلومات يف جميع مراحل اإلجراء .يتحمل مسؤولو الدولة مسؤولية تقديم تلك املعلومات .يرجى
طرح أسئلة عليهم للحصول عىل توضيحات.
ما اإلجراء التايل؟ سواء تقدمت بطلب للحصول عىل اللجوء يف نفس اليوم أو بعد ذلك بقليل ،فسوف يتاح لك إجراء "مقابلة مبدئية"،
حيث ستطرح عليك وحدة  SBGأسئلة بشأن بياناتك الشخصية وصورك وسيتم أخذ بصامت أصابعك .ستقوم وحدة  SBGبطرح بعض
األسئلة لتحديد الظروف الفردية األخرى .يتعني عليك تسليم جميع املستندات واملمتلكات التي تثبت هويتك وجنسيتك .من مصلحتك
عدم تدمري مستنداتك الشخصية.
مالحظة .جميع مستنداتك تعد مهمة جدًا .فريجى الحفاظ عىل سالمتها.
سيتم إعادة توجيه كل طلب لجوء إىل  OCMAيف غضون  10أيام العمل .إذا كان قد تم تقديم الطلب عند نقطة العبور الحدودية أو
يف منطقة عبور ،فسوف تستلمه  OCMAيف غضون يومي عمل.
يف غضون  10أيام عمل ،إذا كنت يف التفيا أو يف غضون  5أيام عمل ،إذا كنت عند نقطة العبور الحدودية أو يف منطقة عبور ،فسوف يقرر
 OCMAما إذا كان سيتم فحص الطلب أم ال .إذا طلبت بالفعل اللجوء يف بلد أوروبية أخرى ،فيمكن أن يقرر  OCMAبأنه يجب إجراء
اللجوء هناك (هذا ما يسمى بإجراء دبلن) .إذا مل يكن يتعني عليك الذهاب إىل بلد أخرى ليتم فحص طلب اللجوء الخاص بك ،فسوف
يتاح لك إجراء مقابلة أساسية (أكرث تفصيالً من املقابلة األولية) بواسطة ممثل  .OCMAأثناء هذه املقابلة ،ميكنك قول ما حدث لك،
وملاذا وكيف تعني عليك ترك بلدك األصلية إىل جانب رشح األسباب وراء عدم استطاعتك العودة إىل هناك .هذه املقابلة سيتم عقدها
يف غضون شهرين بعد أن يقرر  OCMAفحص طلبك .تذكر التفكري بعناية فيام ستقوله قبل املقابلة.
مالحظة .لديك الحق يف التواصل وتلقي الردود بلغة تفهمها ويف طلب مرتجم فوري أيضً ا.
بالنسبة لألفعال اإلجرائية يف طلبك ،فسيتم توفري مرتجم فوري حسب الرضورة .إذا مل تفهم املرتجم الفوري أو إذا شعرت أن املرتجم ال
يرتجم بالضبط ما تقوله ،فيجب عليك إبالغ املسؤول عن إجراء املقابلة بشأن ذلك .ميكنك أيضً ا طلب تغيري املرتجم الفوري.
إذا تم فحص طلبك ،فيجب اتخاذ قرار يف غضون  20يوم عمل (إجراء معجل) أو يف غضون  3أشهر (إجراء اعتيادي) بعد يوم املقابلة
األساسية ،لكن يف موعد ال يتجاوز  6-15شه ًرا من تاريخ تسجيل طلبك للجوء.
أثناء فحص طلبك ،فسيتم عىل األرجح توفري إقامة لك يف مركز الستقبال طالبي اللجوء "ميوسينيك" (بالقرب من ريغا ،عاصمة التفيا) أو
يف أي مكان آخر إذا كان هناك أي سكن بديل متاح لك .إذا تم اعتقالك ،فسوف يتم نقلك إىل مركز إقامة األجانب املعتقلني.
اإلجراءات التقييدية تتمتع وحدة  SBGبسلطة استخدام أي إجراء تقييدي ،لكنها تقدم األسباب الرضورية إلجراء ذلك .تشمل
اإلجراءات التقييدية أ) التسجيل يف الوحدة اإلقليمية  SBGو ب) االعتقال .إذا قررت السلطات تطبيق اإلجراءات التقييدية عليك،
فسوف يقومون بإبالغك بذلك كتاب ًة مع رشح أسباب ذلك باللغة التي تفهمها .ستقوم وحدة  SBGبإبالغك بكيفية الطعن يف
القرار املتعلق بتطبيق اإلجراءات التقييدية باإلضافة إىل احتاملية طلب املساعدة القانونية املجانية من الدولة (وكيفية الحصول
عىل املساعدة القانونية املجانية) .إذا كنت تود الحصول عىل املساعدة القانونية املجانية من الدولة ،فيتعني عليك تقديم طلب إىل
 .SBGستقوم  SBGبإرسال طلب للحصول عىل املساعدة القانونية إىل إدارة املساعدة القانونية ،وهي سلطة مسؤولة عن تقديم
املساعدة القانونية .ومن املمكن أيضً ا طلب الحصول عىل املساعدة القانونية املجانية من املنظامت غري الحكومية املحلية (راجع
القامئة املوجودة يف نهاية النرشة).

املساعدة القانونية باعتبارك طال ًبا للجوء ،يحق لك استخدام خدمات املحامني عىل نفقتك الخاصة .لذلك ،من املهم أن تتوصل التفاق
مع محامٍ بشأن التكاليف القانونية مقد ًما .إذا كان لديك القليل من األموال أو مل يكن لديك أموال ،فأنت عىل األرجح تستحق املساعدة
القانونية املجانية من الدولة للمساعدة يف تقديم مطالبة اللجوء .وفقًا للمساعدة القانونية املجانية من الدولة ،من املمكن استئناف
القرارات اإلدارية ملحكمة املقاطعة ملكتب  .OCMAإذا كنت تود الحصول عىل املساعدة القانونية املجانية من الدولة ،فيتعني عليك
تقديم طلب إىل  SBGأو .OCMA
مالحظة .ميكن الطعن عىل أي قرار أو فعل صادر عن  SBGأو  OCMAيف اإلجراء املحدد .إذا أردت الطعن يف قرار  OCMAأو يف
القرار املتعلق باإلجراءات التقييدية ،فيمكنك املطالبة باملساعدة القانونية املجانية من الدولة.
بعد قيامك باستالم القرار سوف تتلقى قرا ًرا من .OCMA
ميكن أن يكون هذا قرا ًرا إيجاب ًيا (تم قبول طلب اللجوء الخاص بك وميكنك البقاء هنا إما مع حالة الالجئ ( )bēglisأو مع الحامية
املؤقتة  .))alternatīvais statussإذا كانت لديك حالة الجئ ،فسوف تحصل عىل بطاقة معرف صالحة ملدة  5سنوات وإذا حصلت
عىل حامية مؤقتة ،ستكون بطاقة املعرف صالحة ملدة عام واحد .ميكنك الوصول إىل املساعدة الطبية والذهاب إىل املدرسة أو الجامعة
والحصول عىل خدمات اجتامعية شأنك يف ذلك شأن الشعب الالتفي .لديك الحق يف العمل أيضً ا .ميكنك محاولة العثور عىل أفراد أرستك
وإحضارها إىل التفيا ،والتي تسمى مل شمل العائلة .ومع ذلك ،يجب أن تعرف أن هذه العملية طويلة ومعقدة.
إذا كانت لديك حالة الجئ ،فسوف تتلقى بدل شهري يبلغ  139يورو خالل  12شه ًرا (أو خالل فرتة  10أشهر مع بدالت شهرين يف
الشهور األوىل ،إذا كانت التعديالت املوجودة يف القانون قد تم اعتامدها يف وقت قراءة هذا النص) ،إذا كانت لديك الحالة البديلة  -خالل
 9أشهر (أو خالل فرتة  7أشهر مع بدالت شهرين يف الشهور األوىل ،إذا كانت التعديالت يف القانون قد تم اعتامدها يف وقت قراءة هذا
النص) .البدل الشهري لكل فرد أرسة ثاين أو ثالث أو ألولئك الذين يبلغ عمرهم أقل من  18عا ًما هو  97يورو .هناك احتامل أن تصبح
مواط ًنا التفيًا .إذا كانت لديك حالة الجئ ،فبعد  5سنوات ميكنك التقدم بطلب للحصول عىل املواطنة استنادًا لألسباب املنصوص عليها
يف القانون .إذا حصلت عىل حامية مؤقتة ،فبعد  10سنوات من اإلقامة ميكنك تقديم طلب للحصول عىل املواطنة.
ميكن أيضً ا أن تتلقى قرا ًرا سلب ًيا (تم رفض طلبك) .إذا كان قرارك سلب ًيا وتعتقد أنك ال تستطيع العودة إىل بلدك ألن ذلك سوف يشكل
خط ًرا عليك ،فيمكنك اللجوء إىل املحكمة وطلب مراجعة القرار .يف هذا املوقف ،ميكنك الطعن يف قرار  OCMAأمام املحكمة اإلدارية
للمقاطعة .لديك شهر واحد (إذا تم فحص حالتك يف اإلجراء املعجل ،فيكون لديك  15يوم عمل) إلعالم  OCMAأنك ال توافق عىل
القرار .يحق لك الحصول عىل املساعدة القانونية املجانية من الدولة للمساعدة يف الطعن عىل قرارك السلبي .املعلومات املتعلقة بشأن
كيفية التقدم للحصول عىل املساعدة القانونية املجانية من الدولة مضمنة يف القرار السلبي ملكتب .OCMA
مالحظة .قرار  OCMAليس نهائ ًيا .إذا مل توافق عىل القرار ،فيمكنك الطعن عليه أمام املحكمة اإلدارية للمقاطعة يف غضون شهر واحد
أو  15يوم عمل إذا تم الفحص يف اإلجراء املعجل .الرشوط محددة يف القرار.
يرجى االنتباه إىل هذا املوعد ألنه بعد ذلك سوف تنتهي مدة صالحية املوعد ،وسوف يفكر مكتب  OCMAأنك قبلت القرار السلبي
وسيكون االحتامل الوحيد أمامك هو تقديم طلب الحق .سيتم فحص الطلب الالحق يف اإلجراء املعجل بواسطة  OCMAوسيتم فقط
فحص الحقائق أو الوقائع الجديدة التي مل يتم ذكرها يف الطلب السابق .يف املطالبة الالحقة ،سيكون من الصعب إقناع  OCMAبأنك
بحاجة إىل حامية دولية.
ميكن أن تستغرق إجراءات املحكمة من  5أيام إىل  3أشهر .إذا تم رفض الطعن ،فسوف ينتهي إجراء اللجوء .ستبدأ إجراءات العودة إىل
بلدك األصيل وسيتم إصدار أمر ترحيل.
يف النهاية ،من املمكن أن يحدث أي شيئ تقري ًبا بنفس الطريقة التي تخربك بها النرشة املعلوماتية .إذا كان هناك شيئ غري واضح أو
تعتقد أن حقوقك مل يتم احرتامها ،فال يجب أن تغضب ،فقط دافع عن حقوقك وناقش موقفك مع السلطة املسؤولة عن  SBGأو
 .OCMAيف جميع الحاالت ،اتصل بسلطات الدولة أو املنظامت غري الحكومية التي توفر الخدمات القانونية للحصول عىل النصيحة
أو املساعدة القانونية املؤهلة.

أين ميكنك الحصول عىل املساعدة؟

التمثيل اإلقليمي لشامل أوروبا التابع ملفوضة األمم املتحدة
السامية لشؤون الالجئني ()UNHCR
 ,Ynglingagatan 14, 6th fl., SE-113 47ستوكهومل ,السويد
الهاتف+46 8 457 48 80 :.
الفاكس+46 8 457 48 97 :
الربيد اإللكرتوينswest@unhcr.org :
http://www.unhcr-northerneurope.org
مفوضة األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني ( )UNHCRهي
منظمة دولية مكلفة من األمم املتحدة بقيادة وتنسيق العمل
الدويل لحامية الالجئني وحل مشاكلهم يف جميع أنحاء العامل.
الغرض األسايس للمفوضية هو حامية حقوق ورفاه الالجئني.
تسعى املفوضية لضامن مامرسة الجميع لحقه يف التامس اللجوء
والعثور عىل ملجأ آمن يف دولة أخرى والعودة الطوعية إىل
ديارهم .كل طالب لجوء ،الجئ أو شخص حصل عىل حالة بديلة،
له الحق يف تقديم طلب إىل املفوضية.
إدارة املساعدة القانونية

Juridiskās palīdzības administrācija
Pils laukums 4, Rīga, LV-1050

الهاتف+371 80001801, +371 67514208 :
الفاكس+371 67514209 :
الربيد اإللكرتوينjpa@jpa.gov.lv :
www.jpa.gov.lv
تقدم املساعدة القانونية من الدولة لألشخاص غري القادرين عىل
تحمل تكاليف املساعدة القانونية عىل نفقتهم.
مكتب أمني املظامل

Tiesībsarga birojs
Baznīcas iela 25, Rīga, LV-1010

الهاتف+371 67686768 :
الفاكس+371 67244074 :
الربيد اإللكرتوينtiesibsargs@tiesibsargs.lv :
www.tiesibsargs.lv
يستعرض الشكاوى الفردية والبيانات ويقدم استشارات حول
قضايا حقوق اإلنسان ويراقب إجراءات الرتحيل القرسية.

املركز الالتفي لحقوق اإلنسان

Latvijas Cilvēktiesību centrs
Alberta iela 13, Rīga, LV-1010

الهاتف+371 67039290 :.
الفاكس+371 67039291 :
الربيد اإللكرتوينoffice@humanrights.org.lv :
www.humanrights.org.lv
املنظمة غري الحكومية املستقلة التي تقدم املساعدة القانونية
لطالبي اللجوء واملهاجرين غري النظاميني يف التفيا عىل أساس
مرشوع مفوضة األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني
(.)UNHCR
جمعية "مأوى"املنزل اآلمن"

“NVO “Patvērums „Drošā māja
Lāčplēša iela 75-9/10, Riga, LV-1011

الهاتف( +371 67898343 :.فقط يف التفيا)
( +371 25565098باإلنجليزية)

الربيد اإللكرتوينkonsultacijas@patverums-dm.lv :
www.patverums-dm.lv
تقدم جمعية مأوى "املنزل اآلمن" خدمات الدعم لضحايا
االتجار بالبرش ،واملهاجرين الرشعيني وطالبي اللجوء والالجئني
واألشخاص الذين حصلوا عىل الحامية البديلة يف التفيا.
الصليب األحمر الالتفي

Latvijas Sarkanais Krusts
Šarlotes iela 1 d, Rīga, LV-1001

الهاتف+371 67336651 :
الفاكس+371 67336652 :
www.redcross.lv
يوفر ،من بني أشياء أخرى ،املشورة واملعلومات والدعم
وامللبس واملأوى للمحتاجني.
مركز املوارد للنساء "مارتا"

“Biedrība Resursu centrs sievietēm “Marta
Matīsa iela 49 – 3, Rīga, LV-1009

الهاتف+371 67378539 :.
الفاكس+371 67378538 :
الربيد اإللكرتوينcentrs@marta.lv :
www.marta.lv
يقدم املساعدة القانونية املجانية للنساء والدعم النفيس
واالجتامعي للعامالت وذلك باللغة "الالتفية والروسية
واإلنجليزية.

