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بدء التطبيق الخاص بك
وتتوقع وزارة الداخلية أن األشخاص الذين يحتاجون حقًا إلى حماية الالجئين سيطلبون اللجوء فور
وصولهم إلى المملكة المتحدة .ومع ذلك  ،يمكن أن يكون هناك العديد من األسباب المختلفة التي تجعل
فورا  ،فيجب عليك توضيح
الناس ل يمكنهم أو ل يستطيعون طلب اللجوء على الفور .إذا لم تطلب اللجوء ً
أسبابك.
من المهم أن يكون لديك محام لمساعدتك أثناء عملية اللجوء ولكن تذكر أنه إذا تأخرت في طلب اللجوء ،
فهناك خطر قد تعتقد وزارة الداخلية أنك لست بحاجة إلى حماية الالجئين .لتسجيل طلبك  ،اتصل بوزارة
الداخلية على .0300 123 4193سوف يسألون أسئلة بسيطة عنك وعن عائلتك.
2

لن يسألوا لماذا تطلب اللجوء .سيطلبون أيضًا عنوانًا لألرسال إليك رسالة لتحديد موعد لمقابلة في وحدة
فحص اللجوء Lunar House, 40 Wellesley Road, Croydon CR9 2BY. ،
ً
معوزا أو بال مأوى  ،يمكنك الذهاب مباشرا إلى وحدة فحص اللجوء .ل تحتاج إلى التصال
إذا كنت
بوزارة الداخلية أو ً
ل.

مقابالت الفرز
تسمى أول مقابلتين ستجريهما مع وزارة الداخلية مقابلة الفرز .في مقابلة الفرز الخاصة بك  ،ستطرح
وزارة الداخلية أسئلة لتحديد من أنت وكيف وصلت إلى المملكة المتحدة .سيطلبون منك أيضًا أن تذكر
بإيجاز سببا أو أسبابا لطلب اللجوء.
سوف يأخذون بصمات أصابعك وصورتك .سوف يعطونك بعد ذلك بطاقة أو أوراقا أخرى تؤكد
تفاصيلك الشخصية وأنك قد طلبت اللجوء .ستقوم وزارة الداخلية بفحص سجالتهم لمعرفة ما إذا كنت قد
أقمت سابقًا في المملكة المتحدة  ،وما إذا كنت قد أخذت بصمات أصابعك أو قدمت طلبًا للجوء في بلد
أوروبي آخر .إذا تم العثور على بصمات أصابعك في قاعدة البيانات األوروبية  ،فقد تقرر وزارة الداخلية
لحقًا إعادتك إلى البلد الذي طلبت فيه اللجوء مسبقًا أو تم أخذ بصمات أصابعك.
ستقدم لك وزارة الداخلية مترج ًما  ،عادة ً عبر الهاتف مجانًا .من المهم أن تكون سعيدًا ألنك والمترجم
يفهمان بعضكما البعض جيدًا.
يمكنك البقاء في وحدة الفحص لعدة ساعات .ستقرر وزارة الداخلية بعد ذلك ما إذا كانت ستعتقلك أو تفرج
عنك أثناء معالجة مطالبتك .من غير المحتمل أن يتم احتجازك في وحدة الفحص.
أثناء مقابلة الفرز  ،ينبغي أن تسأل وزارة الداخلية أيضًا عما إذا كنت تفضل اللجوء  ،أو مقابلة
"موضوعية"  ،يتم إجراؤها من قبل رجل أو امرأة  ،وإذا كنت ستحتاج إلى مترجم .مقابلة اللجوء الخاصة
بك هي المقابلة الثانية التي ستجريها مع وزارة الداخلية عندما تتحدث عن طلب اللجوء الخاص بك
بالتفصيل (انظر أدناه).
اقرأ المزيد عن طلب اللجوء على موقع الحكومة government website.

استبيان المعلومات األولية)(PIQ
عند مقابلة الفرز أو بعدها  ،قد تتلقى استبيانًا تحتاج إلى إكماله والعودة إلى وزارة الداخلية علي

تاريخ معين.
يحتوي هذا االستبيان على أسئلة تفصيلية حول حالتك  ،وينبغی أن تحصل على مشورة قانونية إلكماله ألنه سكون جز ًءا
من دليلك.
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إذا لم تتمكن من إعادة االستبيان بحلول الموعد النهائي  ،فيجب عليك االتصال بوزارة الداخلية قبل أو في يوم الموعد
النهائي لتوضيح السبب .إذا لم تقم بإرجاع االستبيان أو لم تعط وزارة الداخلية سببًا لعدم تمكنك من إكماله في الوقت
المحدد  ،فقد تعتبر وزارة الداخلية أن طلبك قد تم سحبه.
محام  ،فقد يتمكن المسؤول القانوني لدينا من تقديم بعض النصائح إليك  ،بما في ذلك كيفية طلب مزيد من
إذا لم يكن لديك
ٍ
الوقت  ،ولكن لن يتمكن من إكمال االستمارة معك.
قم بعمل نسخة من االستمارة لنفسك قبل إرسالها إلى وزارة الداخلية.

مقابلة اللجوء
بعد مقابلة الفحص الخاصة بك  ،سيكون لديك مقابلة اللجوء الخاصة بك .في هذه المقابلة ستسأل وزارة
الداخلية عن تفاصيل مطالبتك .بعض الناس ل ينتظرون طويالً للحصول على موعد لمقابلة اللجوء ،
والبعض ينتظر لعدة أشهر .يمكن أن تستمر هذه المقابالت عدة ساعات .إن كنت بحاجة إلى مترجم ،
فتأكد من إخبار وزارة الداخلية مقد ًما وسوف يرتبون مترج ًما مجانًا.
في بداية المقابلة  ،سوف تسألك وزارة الداخلية عما إذا كنت تشعر بحالة جيدة بما يكفي إلجراء مقابلة ،
وإذا كان لديك أي حالت طبية وإذا كنت أنت والمترجم يفهمان بعضكما البعض.
ستسألك وزارة الداخلية أيضًا عما إذا كنت تريد تسليم أي دليل .يجب عليك ترجمة أي دليل بلغات أخرى
إلى اللغة اإلنجليزية قبل تقديمه إلى وزارة الداخلية .يجب عليك إظهار األدلة الخاصة بك إلى محاميك قبل
تسليمها إلى وزارة الداخلية .قد ينصح محاميك بإرسال دليلك بعد وقت قصير من مقابلتك .تذكر أن تحتفظ
بنسخة من أي دليل تقدمه.
سوف يسأل المحاور في وزارة الداخلية عن عائلتك وخلفيتك الجتماعية .سيطلب منك المحاور أيضًا
بتصديق أن مطالبتك تستند إلى التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية .ينبغي أن يسأل المحاور كيف تريد أن
يتم مخاطبتك  ،على سبيل المثال ما السم الذي تريد استخدامه  ،وما هي الكلمات التي تريد منهم
استخدامها لوصف ميولك الجنسية أو هويتك الجنسية أو خصائصك الجنسية .سيسألونك عما تخشى في
بلدك األصلي .سيسألونك أسئلة حول كيفية إدراكك لتجاهك الجنسي أو هويتك الجنسية .إذا طلبت اللجوء
على أساس الخصائص الجنسية الخاصة بك  ،أي ألنك ثنائي الجنس  ،فقد تطرح عليك أسئلة حول كيف
ومتى أصبحت على علم بأن خصائصك الجنسية تختلف عن تلك المتوقعة عادة من الرجال والنساء .هذه
أسئلة حول قصة حياتك الشخصية .قد يسألون كيف تفكر وتشعر عن نفسك .سيطلبون منك أن تصف أي
شيء قد حدث لك في بلدك األصلي أو إذا كان ذا صلة  ،عن الشركاء السابقين أو الحاليين .يجب أل
تطلب منك وزارة الداخلية وصف الممارسات الجنسية .ستختلف األسئلة حسب ظروف قضيتك.
في نهاية المقابلة  ،ستتاح لك الفرصة إلعطاء معلومات إضافية .سيتم سؤالك أيضًا عما إذا كان لديك أي
أسباب أخرى للبقاء في المملكة المتحدة باستثناء تلك التي تمت مناقشتها في المقابلة.
إذا كنت بحاجة إلى استراحة أثناء مقابلتك  ،يمكنك أن تسأل .إذا كنت ل تفهم السؤال  ،يجب أن تقول ذلك.
إذا كنت ل تتذكر تاري ًخا أو تفاصيل أخرى  ،فمن األفضل أن تقول ذلك بد ً
ل من التخمين  ،لتجنب خطر
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ارتكاب األخطاء التي قد تجعل وزارة الداخلية تعتقد أنك ل تقول الحقيقة (تُعرف باسم "اإلضرار
بمصداقيتك") .
وزارة الداخلية تسجل المقابالت عادة ً  ،ولكن يمكنك التأكد من القيام بذلك عن طريق تقديم طلب مسبق.
عادة يتم إعطاء سجل مكتوب للمقابلة وتسجيل على قرص الذاكرة قبل مغادرتك غرفة المقابلة.
في مقابلتك  ،قد يُطلب منك إكمال نموذج يمنح فيه اإلذن  ،أو "الموافقة"  ،إلى وزارة الداخلية لطلب
سجالتك الطبية من أطبائك .ل يتعين عليك إعطاء موافقتك على ذلك إذا كنت ل ترغب في ذلك .يجب أل
يؤثر رفض الموافقة على القرار بشأن طلبك .من األفضل طلب نصيحة محاميك قبل التوقيع على نموذج
الموافقة.

دليل
الدليل هو أي شيء تقدمه إلى وزارة الداخلية لدعم مطالبتك  ،بما في ذلك ما تقوله .سجالت المقابالت  ،البيانات  ،الوثائق
 ،الرسائل  ،التقارير  ،أقوال الشهود اآلخرين كلها أدلة.
عليك أن تشرح بالتفصيل سبب خوفك من االضطهاد في بلدك األصلي .فی عديد من حاالت رفضت وزارة الداخلية لـ
 + LGBTQIطلبات اللجوء هي ألنهم ال يعتقدون أن المتقدمين من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي
والمتحولين جنسيًا أو ثنائيي الجنس أو ثنائيي الجنس .لذلك من المهم أن تكون مستعدًا للتحدث عن تجربتك فيما يتعلق
بميولك الجنسية أو هويتك الجنسية أو خصائص الجنس .هذا ال يعني الحديث عن الجماع  ،ولكن كيف أن تكون من أنت
كشخص .يجب أن تحصل على ترجمات احترافية ألي دليل مكتوب بلغات أخرى إلى االنجليزية.
فيما يلي هي فئات األدلة الرئيسية ولكن يمكن أن يكون هناك غيرها كذالك

إفادة شهادتك الشخصية
يجب أن يصف بيانك تجاربك على أنه شخص  .+ LGBTQIيجب أن يقدم بيانك أيضًا تفاصيل عن أي اضطهاد ربما
تعرضت له في الماضي .يمكن أن يتضمن أوصافًا ألي عالقات قد تكون لديك .إذا كانت ذات صلة  ،يجب عليك كتابة
شرح لماذا لم تطلب اللجوء في وقت سابق .انت أيضا بحاجة إلى شرح لماذا تخشى العودة إلى بلدك ولماذاتعتقد أنك
ستضطهد.
بيانك هو دليلك الرئيسي  ،وسيساعدك محاميك على إعداده .عادة  ،ستبدأ بوصف لعائلتك  ،وتعليمك وأي عمل قد يكون
لديك في بلدك األصلي أو في أي مكان آخر .يجب عليك تقديم بعض التفاصيل عن رحلتك إلى المملكة المتحدة.
ثم تحتاج إلى شرح أي تجارب أو حوادث ذات صلة بقضيتك .صفها بترتيب حدوثها ،وانته بالسبب الذي قررتم فيه
مغادرة بلدكم .إن كنت قد تعرضت لالضطهاد في الماضي  ،أو تمكنت من تجنب االضطهاد  ،فأنت تحتاج إلى وصف
ذلك.
في النهاية  ،عليك أن تشرح سبب خوفك من العودة وما تخاف منه.

إفادات الشهود أو رسائل الدعم
يمكن من شهادات أو رسائل الشهود من األصدقاء والعائلة والشركاء الحاليين أو السابقين دعم ما تقول عن ميولك الجنسية
،
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الهوية الجنسية و التعبير الجنسي أو الخصائص الجنسية  ،وإذاقابل للتطبيق  ،أي شيء حدث لك .لن يكون لدى الجميع ،
أو يحتاجون  ،مثل هذه العبارات.
يجب توقيع وتوثيق إفادات الشهود .يجب على الشاهد تقديم اسمه الكامل وعنوانه وإرفاق نسخة من بطاقته الشخصية.
يجب عليهم فقط التعليق على ما يعرفونه مباشرة  ،وعدم التكهن بما قد يكون الخطر إذا عدت إلى بلدك األصلي .إذا أرسل
شاهد رسالة من الخارج  ،فتأكد من االحتفاظ بالمغلف.

التقارير الطبية
إذا تعرضت  ،على سبيل المثال  ،للهجوم في بلدك األصلي أو كنت تعاني من حالة طبية  ،فقد يكون من المهم تقرير من
طبيب أو من المستشفى الذي تم عالجك فيه.

معلومات عن البلد
يمكن أن تكون المعلومات التي توضح الوضع في بلدك األصلي بالنسبة لألشخاص  ، + LGBTQIمثل تقارير حقوق
اإلنسان والمقاالت الصحفية  ،مفيدة إلثبات وجود خطر الضرر .يجب أن يكون لدى وزارة الداخلية حق الوصول إلى
المعلومات حول ما يحدث في كل بلد ولديها المذكرات اإلعالمية والسياسة القطرية حول العديد من البلدان.
ستقوم وزارة الداخلية بتحليل المذكرات اإلعالمية وتقرر ما إذا كانت تعتقد أن الوضع في بلدك يعني أن هناك خطر
حقيقي من حدوث ضرر جسيم تخشاه .ومع ذلك  ،سيساعد قضيتك  ،إذا كان بإمكانك تقديم أدلة لدعم ادعائك بأن
األشخاص  + LGBTQIمضطهدون في بلدك.

النتائج الممكنة
قرارا بشأن مطالبتك على أساس المقابالت واألدلة .قد يستغرق هذا بضعة أيام أو أشهر .إذا لم تتلق
ستتخذ وزارة الداخلية
ً
قرارا خالل فترة زمنية معقولة  ،فقد يعترض محاميك وزارة الداخلية في تأخير.
ً
هناك ستة قرارات أو "نتائج" محتملة.

النتيجة  :1منح وضع الالجئ لمدة  5سنوات
إذا تم منحك وضع الالجئ  ،فسيكون لك الحق في العمل والدراسة والمطالبة بالستحقاقات في المملكة
المتحدة بنفس طريقة المواطن البريطاني.
في نهاية السنوات الخمس  ،يمكنك التقدم بطلب للحصول على إجازة غير محددة لالقامة إذا كنت ل تزال
معرضًا لخطر الضطهاد .عليك التقدم بطلب إلجازتك لالقامة كالجئ قبل تنتهي صالحيته.

النتيجة  :2تم منح الحماية اإلنسانية لمدة  5سنوات
هذا مشابه لوضع الالجئ .نادرا ما ينطبق على  + LGBTQIاألشخاص الذين يطلبون
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اللجوء.

اقرأ عن الفرق بين وضع الالجئ والحماية اإلنسانية في مجموعة أدوات الحق في البقاء.

النتيجة  :3منح شكل آخر من اإلجازة
قد تمنحك وزارة الداخلية إجازة "تقديرية" للبقاء في المملكة المتحدة أو إجازة "خارج القواعد" لفترة
محدودة (عادة لمدة عامين ونصف) .هذا نادر ولكنه قد يكون مناسبًا  ،على سبيل المثال  ،إذا كنت على
عالقة مع مواطن بريطاني وهناك ظروف استثنائية تجعلك ل تستطيع العودة إلى بلدك األصلي للتقدم
بطلب للحصول على تأشيرة لالنضمام إلى شريكك .قد يتم منحك أيضًا إجازة تقديرية للبقاء ألسباب
أخرى.

النتيجة  :4رفض  -مع حق الستئناف في المملكة المتحدة
إذا رفضت وزارة الداخلية طلبك  ،فسيكون لديك عادة ً حق الستئناف .راجع إلي " الستئناف" لمزيد من
المعلومات.

النتيجة  :5رفض  -ل يوجد حق الستئناف حتى بعد الطرد من المملكة
المتحدة
تقوم وزارة الداخلية أحيانًا "بتوثيق" طلبات اللجوء بحيث "ل أساس لها من الصحة" .هذا يعني أنهم
يعتقدون أن طلب اللجوء لن ينجح  ،ولن يكون هناك حق الستئناف من داخل المملكة المتحدة .يمكن أن
يحدث هذا إذا اعتقدت وزارة الداخلية أن بلدك األصلي آمن .في حالت نادرة للغاية  ،ستصدق وزارة
الداخلية على مطالبة إذا اعتقدت أنه من غير المعقول أن يكون الشخص  .+ LGBTQIيمكنك التقدم
بطلب لمراجعة قضائية بمساعدة محام.

النتيجة  :6رفض  -ل حق في الستئناف
في حالت قليلة  ،ترفض وزارة الداخلية كل الحق في الستئناف ضد رفض اللجوء ألنه كان هناك
استئناف أو فرصة سابقة لشرح طلب اللجوء .يمكنك التقدم بطلب لمراجعة قضائية بمساعدة محام.
اقرأ المزيد عن المراجعات القضائية في مجموعة أدوات الحق في البقاء.

الستئناف
إذا رفضت وزارة الداخلية طلبك  ،فسيكون لديك حق الستئناف .يجب عليك إرسال نموذج الستئناف إلى
محكمة الشق األول (دائرة الهجرة واللجوء) في غضون  14يو ًما من تاريخ إرسال رسالة الرفض إليك.
سيتم البت في الستئناف من قبل قاضي محكمة الشق األول  ،وهي محكمة قانونية .القاضي مستقل عن
وزارة الداخلية .يجب عليك أن تستعد قضيتك عن طريق الرد على أسباب رفض وزارة الداخلية مطالبتك.
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يجب أن تتوقع حضور المحكمة و "تقديم األدلة" من خالل اإلجابة على األسئلة المتعلقة بقضيتك من
ممثل وزارة الداخلية والقاضي .يجب أن يحضر أي شهود قد يكون لديك أيضا .ستكون أنت "المستأنف"
وستكون وزارة الداخلية هي "المستجيب".
اقرأ المزيد عن تقديم التماس إلى محكمة الدرجة األولى والمحكمة العليا في مجموعة أدوات الحق في البقاء أو مقطع
الفيديو هذا بواسطة منسجم .يمكنك أيضًا العثور على معلومات حول االستئناف على الموقع اإللكتروني الحكومي.

السرية في الستئناف
االستئنافات في المحاكم أو المحاكم األخرى في المملكة المتحدة علنية ويمكن ألي فرد من الجمهور الحضور .سيتم
االستماع إلى استئنافك من قبل قاضي يستمع إلى استئناف أخر في نفس اليوم وقد يسمع أشخاص آخرون عن قضيتك.
إن البت في أي استئناف (القرار الخطي الذي يوضح األسباب التفصيلية) هو وثيقة عامة تشمل علي أسماء
المستأنف وأي شهود مسجلة فيها .من النادر أن تصبح قرارات محكمة الدرجة األولى علنية ولكن قرارات المحكمة العليا
تنشر عادة.
إذا كنت ال تريد أن يُعلن اسمك للجمهور  ،يجب أن تخبر المحكمة .يجب أن تطلب ذلك عند إرسال نموذج االستئناف إلى
المحكمة.
هناك أمران يمكنك أن تطلبهما من المحكمة:
 .1قم بإخفاء االستئناف من خالل استبدال اسمك باألحرف األولى لإلسم أو إزالة جميع األسماء من القرار إذا كان هناك سبب
قوي .ستبقى األسماء في نسخ القرار المرسلة إليك وإلى وزارة الداخلية  ،لكن األسماء لن تكون في نسخة السجل العام أو
في قائمة القضيات على الحائط خارج غرفة االستماع.
 .2إذا كان هناك سبب قوي جدًا  ،فاجعل جلسة االستماع سرية ال أحد يسمح بدخول الغرفة.
يجب علي المحكمة أن تخبرك كتابةً  ،قبل جلسة االستماع  ،بما إذا وافقوا على طلباتكم ..في يوم جلسة االستماع  ،قبل أن تبدأ
 ،تأكد من أن موظفي المحكمة يعرفون أنه قد تم طلب جلسة استماع خاصة أو إخفاء الهوية.

نتائج الستئناف
هناك نتيجتان محتملتان من محكمة الدرجة األولى.

النتيجة  :1السماح باالستئناف
هذا يعني أنك فزت .يجب علي وزارة الداخلية أن تمنحك حالة الالجئ أو الحماية اإلنسانية  ،أو نوع آخر
من اإلجازات إذا فزت في طلب الستئناف على أساس مختلف  ،على سبيل المثال حياتك الخاصة
والعائلية في المملكة المتحدة.
ومع ذلك  ،لدى وزارة الداخلية  14يو ًما للتقدم بطلب للحصول على إذن للطعن في قرار محكمة الدرجة
األولى إذا اعتقدوا أن القاضي ارتكب "خطأ ً قانونيًا" .إذا حصلت وزارة الداخلية على إذن لالستئناف ،
فسيتم إرسال قضيتك إلى المحكمة العليا.
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النتيجة  :2رفض االستئناف
هذا يعني أنك خسرت.

التقدم بطلب للحصول على إذن لالستئناف في المحكمة العليا
يمكنك التقدم بطلب للحصول على إذن لالستئناف أمام المحكمة العليا ضد قرار محكمة الدرجة األولى إذا
كنت تعتقد أن القاضي ارتكب "خطأ ً قانونيًا"" .خطأ في القانون" يعني أن القاضي ارتكب خطأ في
الطريقة التي طبق بها القانون أو نظر في األدلة  ،إذا لم يرتكبوا هذا الخطأ  ،فربما سمحوا باستئنافكم.
يجب عليك تقديم الطلب كتابيًا في موعد ل يتجاوز  14يو ًما بعد إرسال القرار إليك .سوف يخبرك
محاميك بما إذا كان طلب الحصول على إذن لالستئناف يمكن أن يكون ناج ًحا .يجب عليك إرسال طلبك
للحصول على إذن لالستئناف أمام محكمة الدرجة األولى.
إذا رفضت محكمة الدرجة األولى اإلذن بالستئناف  ،فيمكنك تقديم طلب إلى المحكمة العليا مباشرة .إذا
رفضت المحكمة العليا أيضًا اإلذن  ،يمكنك التقدم بطلب لمراجعة قضائية بمساعدة محام.

جلسة المحكمة العليا
إذا سمحت لك محكمة الدرجة األولى أو المحكمة العليا بالستئناف  ،فستكون هناك جلسة استماع في
المحكمة العليا.
في الجلسة  ،ستقرر المحكمة العليا أو ً
ل إذا ارتكبت محكمة الدرجة األولى خطأ ً قانونيًا .إذا وجدت
المحكمة العليا أن هناك خطأ في القانون  ،فستقوم بأحد أمرين:
 .1يعيدون القضية إلى محكمة الدرجة األولى لستماعها مرة أخرى من قبل قاضي مختلف ؛ أو
 .2سيعيدون اتخاذ القرار بأنفسهم .إذا أعادت المحكمة العليا اتخاذ القرار  ،فعادة ما يتم ذلك بعد
جلسة استماع أخرى .إذا أعادت المحكمة العليا اتخاذ القرار  ،فيمكنها إما السماح باستئنافك أو
رفضه.
بد ً
ل من ذلك  ،يمكن للمحكمة العليا أن تجد أنه لم يكن هناك خطأ قانوني في قرار محكمة الدرجة
األولى وترفض استئنافك.
يمكن استئناف قرارات المحكمة العليا أمام محكمة الستئناف  ،لكن هذا معقد وستحتاج إلى محام
لمساعدتك.

تقديم مطالبة جديدة
إذا تم رفض استئنافك ول يمكنك الستئناف أكثر  ،فقد يكون من الممكن تقديم "طلب جديد" للحصول
على اللجوء ولكنها عملية معقدة.
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يمكنك تقديم مطالبة جديدة  ،أو "المزيد من الطلبات"  ،إذا كان يمكنك الحصول على أدلة جديدة أو إذا
كان هناك تغيير في وضع  + LGBTQIأشخاص في بلدك األصلي .يجب عليك حجز موعد لحضور
وحدة التقديمات اإلضافية في ليفربول لتقديم دليلك الجديد .في بعض الظروف  ،لن يُتوقع منك الذهاب إلى
ً
محتجزا أو ل يمكنك السفر بسبب مشكلة طبية.
ليفربول  ،على سبيل المثال إذا كنت
يمكنك أن تقرأ عن عملية تقديم مطالبة جديدة على الموقع اإللكتروني الحكومي.

العثور علي محام
للعثور على محام  ،يمكنك التصال باألشخاص المدرجين على موقع  ، UKLGIGالذي لديه محامون
يجب عليك الدفع لهم و محامون تدفع رواتبهم من خالل المساعدة القانونية.
إذا لم يكن لديك ما يكفي من المال للدفع للمحامي  ،فقد يحق لك الحصول على مساعدة قانونية .يمكن أن
يكون محامو المساعدة القانونية جيدًا جدًا ألنهم غالبًا ما يكون لديهم الكثير من الخبرة.
ستدفع المساعدة القانونية لما يلي:
•
•
•
•
•
•

محاميك إلعداد طلب اللجوء الخاص بك
مترجم محترف لحضور المواعيد مع محاميك
ترجمة األدلة
تقارير الخبراء الطبية أو القطرية إذا لزم األمر
محاميك إلعداد الستئناف الخاص بك
محاميك أو محامي المحكمة العليا لتمثيلك في جلسة المحكمة.

ل تستطيع المساعدة القانونية عادة الدفع لمحامي لالتصال بوزارة الداخلية لتسجيل طلب لجوء نيابة عنك
 ،أو لحضور مقابلة اللجوء الخاصة بك معك ما لم تكن في قيد الحتجاز .ل يمكنها أن تدفع للعمل في
طلبات اللجوء التي من غير المرجح أن تكون ناجحة.
لن تسمح المساعدة القانونية بتغيير محام جديد للمساعدة القانونية إل إذا كان هناك سبب قوي جدًا.
ً
محتجزا من قبل وزارة الداخلية وتحتاج إلى محامي مساعدة قانونية  ،فاطلب من مكتب الرعاية
إذا كنت
الجتماعية تسجيلك إلجراء جراحة قانونية.
تأكد من أنك تعمل بجد مع محاميك إلعداد قضيتك .اطرح األسئلة إذا كنت تعتقد أنه ينبغي القيام بمزيد من
العمل .إذا كنت قلقًا بشأن العمل المنجز في قضيتك  ،فقد نتمكن من المساعدة  -يرجى التصال بنا.
ل يوجد محامون للمساعدة القانونية كافيين لكل من يحتاج إلى محام .يمكن لـ  UKLGIGأحيانًا مساعدة
األشخاص الذين لم يتمكنوا من العثور على محام بأنفسهم.
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تحقق مما إذا كان يمكنك الحصول على مساعدة قانونية وشاهد المزيد من محامي المساعدة القانونية على موقع
وكالة المساعدة القانونية.

مزيد من المعلومات
•
•
•
•

قائمة  UKLGIGللمحامين
تحقق من موقع وكالة المساعدة القانونية على اإلنترنت إذا كنت تستطيع الحصول على مساعدة قانونية
معلومات حكومية لألشخاص الذين يطلبون اللجوء
مجموعة أدوات الحق للبقاء :دليل لنظام الهجرة واللجوء في المملكة المتحدة
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