مراحل درجواست پناهندگی در گرجستان
اگر می خواهید درخواست پناهندگی را در گرجستان ثبت کنید ،میتوانید به ارگانهای دولتی
یا وزارت امور داخلی گرجستان (از این پس "وزارت") را مراجع کنید .اعالم کنید که
قصد پناهنده شدن به این کشور را دارید.
در طی  4ماه پس از این که در مورد حفاظت بین المللی به وزارت مراجعه میکنید،
مصاحبه ای در مورد درخواست حفاظت بین المللی انجام خواهد شد .معموال وزارت
درخواست شما را در ظرف  6ماه بررسی میکند .این مدت بسته به پیچیدگی پرونده شما
شاید تا  9ماه قابل تمدید بشود .کال ،مدت کلی مراحل پروسه اداری بیشتر از  21ماه تمید
نمی شود.
مصاحبه :وزارت با شما و اعضای خانواده بلغ شما ،مصاحبه باعث می شود .تا آغاز
مصاحبه ،کارمندان وزارت در باره پروسه پناهندگی و حق شما را اطالعت می دهند.
• برای مصاحبه شخصی باید آماده کنید .سر تا سر پروسه پناهندگی باید حقیقت بگویید.
باید همه اطالعات شخصی را دقیق بازگو کنید .در مورد دلیالت مهاجرانی شما
اطالعات دقیقی را ارائه دهید .تمام مدارک های موجود (از جمله مدارک هویت،
اسناد اجتماعی و اسناد مربوط به تحصیل و کار و غیره) ارائه دهید.
• مصاحبه و ضبط آن محرمانه است یعنی ،اطالعات در مورد شما به غیر از
مقامات مجاز که درخواست شما را بررسی می کنند یا سایر ارگانهای دولتی
گرجستان که در پروسه پناهندگی شرکت می کنند ،به هیچ کس ارسال نمی شود.
• شما حق دارید در طی مصاحبه مترجم را درخواست کنید .اگر صحبات مترجم
مبهوم است حق دارید مترجم را تعییر کنید.
تصمیم :وزارت ممکن است به شما وضعیت پناهندگی یا بشردوستانه اعطا کند یا درخواست
شما را برای محافظت بین المللی رد کند .این تصمیم به زبانی که می فهمید به صورت
کتبی به شما اطالع داده می شود.

تجدید نظر :اگر وزارت تصمیم به رد در خواست شما برای وضعیت پناهندگی بگیرد ،شما
حق دارید تجدید نظر کنید (شکایت) از تصمیم گیری در مدت یک ماه .در خواست شما در
دادگاه شهری تفلیس (دادگاه مرحله اول) و در دادگاه تجدید نظر تفلیس (دادگاه مرحله دوم)
بر رسی می شود .برای کمک حقوقی رایگان می توانید با اداره کمک حقوقی گرجستان و
تماس بگیرید .همچنین ،می توانید برای مشاوره حقوقی رایگان به کمیساریای عالی
پناهندگان سازمان ملل متحد در تفلیس مراجعه کنید.
چه کسی خواهد دانست که شما درخواست پناهندگی گرجستان ثبت کردید؟
اطالعات شخصی و اطالعات در مورد درخواست شما برای حفاظت بین المللی محرمانه
است و به رسانه های ارتباط جمعی و سازمان های دیگری ،به ارگانهای دولتی کشور
شما ،یا به شهروندان گرجستان و یا به هم وطن های شما ،بدون رضایت کتبی شما ارسال
نمیشود.
حقوق پناهجویان در گرجستان
به عنوان افراد پناهجو شما حق دارید:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

شما حق دارید بعد از ثبت کردن در خواست حفاظت بین المللی در گرجستان بمانید.
تا آن هنگامی که وزارت درباره اعطای حفاظت بین المللی تصمیم بگیرد یا حکم
دادگاه الزم االجرا می شود شما اخراخ از کشورنمی شوید.
نمایندگان وزارت ونمایندگان کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد ،به شما
باید در باره حقوق-وظایفتان و پروسه پناهندگان ،اطالعات را بدهند.
راه اندازی مصاحبه توسط مسئول با صالحیت و با مترجمی همجنس با شما
در طی پروسه پناهندگی می تونید از خدمات رایگان مترجم استفاده کنید.
در طی درخواست تجدید نظر روی حکم منفی می توانید از کمک حقوقی رایگان
استفاده کنید بر اساس حقوق گرجستان در مورد "کمک حقوقی".
در دوره دسترسی درخواست شما می توانید در محل پذیرش مارتقوپی بمابید
تا زمانی که درخواست شما درباره حفاظت بین المللی بررسی میشود گواهی
وضیعت پناهندگی و مدرک هویتی موقت را میتوانید بگیرید
شما حق دارید از برنامه های بهداشتی دولتی استفاده کنید مثل شهروندان گرجستان،
مگر در موارد استثنایی که در قانون گرجستان ارائه شده است
•شما طبق قوانین گرجستان حق استفاده از خدمات پیش دبستانی و عمومی یا آموزش
عالی را دارید.
درخواست خود را برای حفاظت بین المللی را داوطلبانه پس بگیرید.

•
•
•
•

• اگر برای یافتن حفاظت بین المللی در دادگاه درخواست کنید از هزینه های
دادرسی معاف می شوید
بعد از درخواست محافظت بین المللی از حق کار کردن (از جمله داشتن شغل
آزاد) بهرهمند شوید
باید اطالع داشته باشید که میتوانید به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد
در تفلیس برای کمک ها مراجعه کنید
اگر شما احساس کنید که با شما ناعادالنه رفتار کرده اند میتوانید به دیوان عدالت
اداری در گرجستان تماس بگیرید.

وظایف افراد پناهجویی در گرجستان
شما به عنوان یک پناهجو وظایفات زیر دارید:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

شما باید با قانون اساسی گرجستان ،قانون در مورد حمایت بین المللی و قوانین دیگر
هم احترام بگذارید
احترام گذاشتن به فرهنگ ،آداب ورسوم محلی
در دوره پروسه درخواست محافظت بین المللی از گرجستان خارج نشوید
تمام شواهد و مدارک های موجود ارائه دهید .اطالعاتی درباره هویت شما ( کارت
هویت ،اسناد سفر) ،اطالعات مربوط به کشور( کشورهای) قبلی که در آنجا اقامت
داشته اید ،مسیرهای سفرشما ،مدارک شناسایی از جمله اسناد سفری واطالعاتی در
باره دلیلی که شما چرا در جستجوی حفاظت بین المللی هستید.
حقیقت را بگویید و با وزارت همکاری کنید تا تمام شرایط که در درخواست شما
برای حمایت بین المللی وجود ست کامالا تعیین بگردند.
بعد از دریافت گواهی پناهجوی ،باید اسناد سفر را اگر وجود است به مسئول مقام
مجاز تسلیم نمایید.
در طی مصاحبه اول ،آدرس محل اقامت واقعی شما را به وزارت ابالغ شوید
شما باید ارائه کنید آدرس اقامت خود را در گرجستان در طی  ۱۰روز .شما باید به
اطالع برسانید به مسئول مقام مجاز در زمانی که تغییر آدرس می دهید وتغییر
وضعیت قانونی و یا مدنی .باید در صورت گم کردن شناسنامه را اطالع دادید.
از شما عکس و اثر انگشت گرفته میشود .به درخواست مسئول مقام مجاز دولتی می
بایست از نظر پزشکی معاینه شوید.
اگر در یک مرکز پذیرش ثبتشدید باید با قوانین خانه سپر شدید.

چه اتفاقی می افتد اگر درخواست شما برای وضعیت پناهندگی و یا حفاظت بین المللی رد
میکنند؟
اگر درخواست شما از حفاظت بینالمللی رد شود و هیچ دلیل قانونی دیگری برای ماندن
شما در گرجستان وجود نداشته باشد ،مطابق قانون گرجستان در مورد ؛وضیعت قانونی
افراد خارجی و افراد بدون هویت؛ ،باید خاک گرجستان را ظرف  ۱۰تا  ۳۰روز ترک
کنید .اگر در این دوره زمانی گرجستان را ترک نکنید ،سازمان های دولتی میتوا نند روند
اخراج رسمی شما را آغاز کنند.
بازگشت داوطلبانه :هر زمانی که میل دارید میتوانید در وطن شما بر گردید .شما می
توانید به سازمان بین المللی مهاجرت مراجعه و اطالعات مربوط به برنامه بازگشت
داوطلبانه را دریافت کنید .اگر روند دادرسی کیفری علیه شما ادامه داشته باشد یا در حال
اجرای حکم در گرجستان باشید ،نمی توانید از گرجستان خارج کنید.
ادرس های مهم:
کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در گرجستان
ارگان مهمیست که در مورد پروسه های پناهندگی کار میکند
شماره تلفن(+995 32) 238 62 02 :
خط تلفن(+995) 577 415 610 :
ادرس :خیابان الکساندره قازبگی ،0160 ،a 2 № ،گرجستان ،تفلیس
ایمیلgeotbprt@unhcr.org :
سازمان غیردولتی ( Rights Georgiaنامه قابلی – مادۀ  42قانون اساسی)
با هم کار کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به پناهجویان و پناهندگان
در گرجستان کمک حقوقی رایگان اجراء می کند.
تلفن(+995 32) 299 88 56 :
خط تلفن(+995) 593 111 405 :
آدرس :گرجستان ،تفلیس ،خیابان اکاکی گاخوکیدزه0160 ،a11 ،

ویبسایتhttps: www.article42.ge :
ساعت پذیرش :دوشنبه-جمعه 19:00 - 00 :10 /
ایمیلoffice@rights.ge :

بخش حفاظت بین المللی اداره مهاجرت وزارت امور داخلی گرجستان
آژانس اصلی دولتی است که درخواست پناهجویان را ثبت می کند و مراحل پناهندگی را
انجام می دهد.
تلفن(+995 32) 241 96 07; (+995 32) 241 96 34; :
خط تلفن(+995) 598 08 00 97 :
آدرس :گرجستان ،تفلیس ،خیابان اکاکی گاخوکیدزه0186 ،№16 ،
ساعت پذیرش09:00 – 18:00. :
ایمیلmigration@mia.gov.ge; dipi@mia.gov.ge :

دیوان عدالت اداری در گرجستان
آژانس قانون اساسیست که بر حمایت از حقوق بشر و آزادی های افراد در گرجستان
نظارت می کند.
خط تلفن( 1481 :کار میکند)7/24 -
ادرس :خیابان داویت اگماشه نه به لی 0112 ،№150
ایمیلinfo@ombudsman.ge :
خدمات کمک حقوقی گرجستان
اشخاص حقوقی در حقوق عمومی است که مشاوره حقوقی رایگان،
اجرا میکند.

نمایندگی در دادگاه

تلفن(+995 32) 292 00 55:
ادرس :خیابان تامار مه په 0112 ،№14,
ایمیلinfo@legalaid.ge :
سازمان بین المللی مهاجرت  -سازمان بین المللیست که به سازمان های دولتی در توسعه
سیستم های مدیریتی مربوط به مهاجرت ملی پشتیبانی می کند .به ذینفعان در بازگشت
مجدد داوطلبانه و همچنین افرادی که از آزادی محروم هستند و از نظر اداری بازداشت می
شوند  ،کمک می کند.
تلفن(+995 32) 225 22 16 :
خط تلفن(+99532) 2 91 34 61 :
آدرس :گرجستان ،تفلیس ،خیابان تنکیز ابوالدزه،№ 12،خط اول ،0186 ،
ایمیلiomtbilisi@iom.int :
وبسایتwww.iom.ge / www.informedmigration.ge:

