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الحصول عىل ملجأ يف جورجيا

كتيب املعلومات

2020 شهر نوفمرب

يرجى أخذ بعني االعتبار أن املنظامت واإلدارات املذكورة أدناه )باستثناء وكالة تنمية الخدمات 

WorldVisionجورجيا - 

هذه املنظمة هي رشيك للمفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون 

الالجئني يف حشد الناس ملساعدة الالجئني وطالبي اللجوء يف جورجيا.                                                                                             

الهاتف: 577045645 995+                                                                                               

العنوان: جورجيا، تبلييس، 0160، شارع جيويل شارتافا رقم 67 ب.

 معلومات االتصال املفيدة:

²  تكون بعض الخدمات مقابل رسوم:  

- إصدار ترصيح إقامة مع الحق يف العمل، أو ترصيح إقامة مع الحق يف الدراسة، أو ترصيح 
إقامة من أجل ربط األرسة، أو ترصيح إقامة ملواطن سابق يف جورجيا، أو إصدار ترصيح إقامة 
دامئة، أو ترصيح إقامة ألغراض أنشطة االستثامر أو وثيقة لرحيل القارص؛                              

   تسجيل الزواج باحتفال رسمي، وتسجيل الزواج يف خارج فرع الوكالة؛                                                                                             
- توفري األبوستيل عىل الوثائق أو تصديق وثيقة واحدة؛                                                                                                                    
- التغيريات و/ أو التصحيحات و/ أو اإلضافات إىل أفعال األحوال املدنية؛                                                                                          
- تسجيل التغيريات يف اسم الشخص و/ أو اسم عائلته؛                                                                                                                    

- منح الجنسية وفًقا لإلجراء املعتاد / اإلجراء املبسط / اإلجراء الخاص، كاستثناء - يف إطار 
إجراءات االستعادة؛                                     

- نزع الجنسية، والتخيل عن الجنسية، وتحديد وضع شخص عديم الجنسية.

     

  الهاتف: 97 00 08 598 995+                                                                          

العامة يف بعض الحاالت ²( تقّدم خدمات مجانية اىل طالبي اللجوء. 

قسم الحامية الدولية بدائرة الهجرة لدى وزارة الشؤون الداخلية لجورجيا
الدائرة هي املؤسسة العامة الرئيسية املسؤولة عن تنفيذ إجراءات اللجوء وتسجيل طالبي اللجوء.

هي الهيئة الدستورية املسؤولة عن اإلرشاف عىل حامية حقوق اإلنسان وحرياته 
يف جورجيا. ميكنك االتصال مبكتب املحامي العام لجورجيا إذا كانت حقوقك يف 

جورجيا، يف رأيك، غري محرتمة بالكامل. 

الخط الساخن: 1481 )يعمل ليل نهار(

 العنوان: جورجيا، مدينة تبلييس  0102، شارع داود أغامشينيبييل رقم 80
                                                                                                  info@ombudsman.ge :الربيد االلكرتوين  

مكتب املحامي العام )أمني املظامل( لجورجيا

وكالة تنمية الخدمات العامة 

هي املؤسسة الحكومية الرئيسية لدى وزارة العدل الجورجية، وهي املسؤولة عن إصدار

 الشهادات والوثائق املتعلقة بإقامتك يف جورجيا. 

الخط الساخن: 10 10 40 2 )32 995+(، مركز خدمة السكان: 05 54 240 )32 995+(

العنوان: جورجيا، مدينة تبلييس،   0105، شارع سانابريو رقم 2   

                                                                                   http://psh.gov.ge  :املوقع الرسمي

info@sda.gov.ge;  info@psh.gov.ge  :الربيد االلكرتوين

خدمة املساعدة القانونية
خدمة املساعدة القانونية تقدم املساعدة القانونية املجانية، مبا يف ذلك 

املشورة القانونية، وإعداد الوثائق القانونية والتمثيل يف املحاكم يف القضايا 

الجنائية واملدنية الهاتف:  55 00 292 )32 995+(،   الخط الساخن: 1485                                                                                           

العنوان: تبلييس، 0112، جورجيا، شارع تامار ميبي رقم 14                                                      

                                 info@legalaid.ge : الربيد االلكرتوين

املنظمة غري الحكومية »الحقوق جورجيا«        
هذه املنظمة هي رشيك للمفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني وتقدم

 املساعدة القانونية املجانية اىل 
الالجئني وطالبي اللجوء يف جورجيا.                                                                                     

الهاتف: 56 88 299 )32 995+( . الخاط الساخن:        405 111 593 )995+(       
العنوان:  جورجيا، مدينة تبلييس،0160، سابورتالو، شارع  أكايك جاخوكيدزه رقم 11أ     

office@rights.ge : الربيد االلكرتوين

املنظمة الدولية للهجرة يف جورجيا تدير برامج تقديم املساعدة يف العودة الطوعية 
للمهاجرين، وكذلك عودة املهاجرين الذين تقطعت بهم السبل، مبا يف ذلك 

األشخاص املحتجزين.

الهاتف:  16 22 225 )32 995+(                                                                                          

العنوان: 0162، تبلييس، جورجيا،  حارة 1، شارع تينغيز أبوالدزه  رقم 12                                         
www.iom.ge املوقع الرسمي:    

املنظمة الدولية للهجرة يف جورجيا

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني يف جورجيا    

املنظمة الدولية الرئيسية يف جورجيا التي تعمل بالتعاون الوثيق مع الهيئات 

الحكومية لجورجيا بشأن قضايا اللجوء وترشف عىل تنفيذ إجراءات اللجوء.                                                                                   

الهاتف: 10 56 41 577 )599+(  / 02 62 238 )32 995+(                                                                                     

العنوان:  جورجيا، مدينة تبلييس، 0160، شارع  كازبييك رقم 2أ     ساعات

العنوان: جورجيا، مدينة تبلييس، 0182، شارع ميخائيل 

جاخوكيدزه  رقم 16     ساعات عمل مكتب االستقبال: 

من االثنني حتى الجمعة / من 10:00 حتي 18:00                                                          

dipi@mia.gov.geالربيد االلكرتوين: 

georgia.iom.int املوقع الرسمي:

geotbprt@unhcr.org :الربيد االلكرتوين

يوم االستقبال:  يوم الثالثاء / من 9:30 حتي 17:30

multiservicecentre.wv@gmail.com :الربيد االلكرتوين



ما هي اشياء مهمة يجب ان نعرفها؟ 

إذا دخلت جورجيا بطريقة غري رشعية )بدون جواز سفر أو تأشرية أو وثائق سفر( وتعتزم 	 
التقدم بطلب للحصول عىل الحامية الدولية يجب عليك التعبري فورا عن نيتك؛

إذا دخلت جورجيا بصورة قانونية يجب عليك يف أقرب وقت ممكن التعبري عن رغبتك يف 	 
التقدم بطلب للحصول عىل الحامية الدولية؛

ميكنك تراجع الوكالة الحكومية األوىل التي التقيت مبمثليها عند وصولك إىل جورجيا )عىل 	 
سبيل املثال، رشطة الحدود أو ضابط دوريات الحدود(، أو إدارة الهجرة وتعلن رغبتك يف 

التقدم بطلب للحصول عىل الحامية الدولية؛
يجب أن تكون أنت وأفراد أرستك عىل استعداد إلجراء مقابلة )مقابالت( فردية مع موظفي 	 

إدارة الهجرة عند استالم إشعار مناسب؛ 
يجب أن تدرك أن جميع املقابالت، وكذلك سجالت املقابلة )املقابالت( رسية )أي لن يتم 	 

نقل أي من املعلومات املتقدمة من قبلك إىل أي شخص باستثناء موظفي إدارة الهجرة الذين 
يشاركون مبارشة يف النظر يف طلبك(؛

يجب عليك ان تقول فقط الحقيقة والواقع طوال مدة إجراءات اللجوء وأن تقدم أكرب قدر 	 
ممكن من املعلومات حول األسباب التي دفعتك ملغادرة بلدك.

ما هي حقوقك ومسؤولياتك كشخص يلتمس امللجأ ؟

لديك الحق يف:

عدم إرجاعك إىل بلدك األصيل )أو مكان إقامتك الدامئة( طوال فرتة إجراءات اللجوء؛	 
عدم تحمل املسؤولية عن  دخولك جورجيا بطريقة غري رشعية بهدف الحصول عىل حامية 	 

دولية يف حال تقدمت بطلب فوري إىل السلطات املختصة يف جورجيا. إذا تم رفض طلبك 
للحامية الدولية، فإن هذا البند ال ينطبق عليك؛

يف املرحلة األوىل، عند تسجيل طلب اللجوء، انت تحصل عىل شهادة طالب لجوء صادرة عن 	 
دائرة الهجرة، وكذلك بطاقة هوية مؤقتة / ترصيح إقامة صادر عن وزارة العدل لكامل فرتة 

إجراءات اللجوء؛
العيش يف مركز االستقبال لطالبي اللجوء طوال فرتة اإلجراء اإلداري إذا مل تكن لديك الوسائل 	 

املالية لدفع تكاليف السكن الخاص؛
القيام بأنشطة العمل أو مامرسة األعامل التجارية )بزنس(  بشكل قانوين؛ واستخدام املساعدة 	 

القانونية املجانية يف مرحلة املراجعة القضائية إلجراءات اللجوء؛
اجراء مقابلة مع أحد املسؤولني املعتمدين من نفس الجنس، واستخدام خدمات املرتجم  من 	 

نفس الجنس مجانًا؛ 
استخدام الرعاية الطبية يف ظل نفس ظروف مواطني جورجيا.	 

من هو الشخص الذي يلتمس امللجأ يف جورجيا؟

أنت طالب لجوء يف جورجيا إذا كنت قد توّجهت بطلب الحامية الدولية يف جورجيا لفظًيا أو كتابًيا 
إىل أحد الوكاالت الحكومية¹ ذات الصلة، ولكن مل يتم اتخاذ قرار نهايئ بشأن هذا األمر. ميكنك 

التسجيل كطالب لجوء يف الحاالت التالية:

 أنت شخص أجنبي أو شخص عديم الجنسية وانت خارج بلدك األصيل )أو اإلقامة الدامئة(؛          	 

 أنت تحتاج إىل الحصول عىل الحامية الدولية يف جورجيا خوفاً من االضطهاد أو خطر إلحاق 	 
رضر جسيم يف بلدك األصيل )أو اإلقامة الدامئة(.

عند االنتهاء من إجراءات اللجوء، قد يتم منحك وضع الالجئ أو الوضع اإلنساين، أو قد يتم رفض 
طلب اللجوء الخاص بك. موظفو إدارة الهجرة أو املفوضية السامية لالمم املتحدة لشؤون الالجئني 

أو مكتب املحامي العام يف جورجيا أو املنظامت غري الحكومية من املمكن ان يقدموا اليك معلومات 
مفصلة عن إجراءات اللجوء، والفرق بني وضع الالجئ والوضع اإلنساين، وكذلك التوضيحات بشأن 

القضايا األخرى. 

التزاماتك هي: 

 االمتثال لقوانني و لوائح جورجيا؛	 
عدم مغادرة ارايض جورجيا طوال مدة النظر يف التامس امللجأ؛	 
تقديم جميع الوثائق املتاحة لدعم التامس امللجأ الخاص بك؛	 
التعاون مع السلطات املختصة اثناء إجراءات اللجوء )مبا يف ذلك التصوير الفوتوغرايف 	 

وبصامت األصابع والتسجيل اإللزامي والفحص الطبي إذا لزم األمر(؛
يجب عليك ان تقول فقط الحقيقة وتتعاون مع الوزارة من أجل إثبات جميع الظروف 	 

املحددة يف التامس منح امللجأ بشكل كامل؛
تقديم معلومات االتصال الخاصة بك إىل السلطات املختصة يف جورجيا وإبالغهم بأي تغيريات 	 

فيام يتعلق مبعلومات االتصال الخاصة بك أو الحالة املدنية؛
مغادرة ارايض جورجيا عند االنتهاء من إجراءات اللجوء يف حالة الرفض النهايئ اللتامس منح 	 

امللجأ الخاص بك، إذا مل يكن لديك أي أسباب قانونية أخرى للبقاء يف ارايض جورجيا.

ماذا يجب ان تحمل يف املقابلة األوىل فيام يتعلق مبوضوع منح امللجأ؟

يجب عليك ان تأيت بجميع الوثائق املكتوبة املتاحة إىل الدائرة لدعم التامسك عن منح امللجأ 	 
إن وجد وهي ما ييل:

وثائق الهوية )عىل سبيل املثال، جواز السفر، وبطاقة الهوية، ووثيقة السفر(؛	 
 الوثائق الشخصية واملستندات التي تؤكد وضعك )عىل سبيل املثال، شهادة امليالد و/ أو 	 

شهادة الزواج و/ أو الطالق، ووثيقة الحضانة والوصاية(؛
الوثائق التعليمية )عىل سبيل املثال، الشهادات والدبلومات(؛	 
املستندات املتعلقة بنشاط العمل )عىل سبيل املثال، شهادة العمل، وبطاقة سجل العمل، 	 

وبطاقة(؛
بطاقات العضوية / بطاقات )عىل سبيل املثال، تأكيد العضوية يف األحزاب السياسية 	 

واملنظامت العامة وبطاقة النقابات العاملية(؛
أي مستندات أخرى متعلقة بطلب الحامية الدولية الخاص بك.	 

 ¹ وفًقا للامدة 3 )ب( واملادة 24 من قانون جورجيا بشأن الحامية الدولية، ميكنك تقديم الطلب املامثل اىل الهيئات ذات 
الصلة التابعة لوزارة الشؤون الداخلية )عىل سبيل املثال، رشطة الحدود أو الدوريات، او دائرة الهجرة(، ومكتب املدعي العام، 

وإدارة املؤسسات العقابية التابعة لوزارة العدل يف جورجيا أو مركز اإلنزال )السكن( املؤقت التابع إلدارة الهجرة.


