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 في الداخلیة وزارة
مولدوفا جمھوریة

مشروع ممول من
 االتحاد األوروبي

غرض المقابلة .
من المھم أن تعرف أن غرض المقابلة ھو تھیئة الظروف لمنح 
شكل من أشكال الحمایة التي توفرھا القوانین المعمول بھا في 

جمھوریة مولدوفا.
 معلومات تقدیم !الحقیقة فقط وقل األھلیة مستشار مع تعاون
 تقدیم یمكنك المقابلة طوال .الطلب لرفض سببا تشكل قد كاذبة

 تتعرض أن ویمكن ،الوطن تركت لماذا ومفصل كامل شرح
.العودة حالة في لمخاطر

 اللجوء إجراءات مدة
 قابلة أشھر ستة إلى واحد شھر غضون في طلبك مراجعة ستتم

.أشھر ثالثة على تزید ال ولكن واحد لشھر للتمدید

 القرار في الطعن
 في الطعن یجوز طلبك رفض والتكامل اللجوء مدیریة قرار 

 .المحكمة

 االتصال یمكنك .محامي عنك یدافع أن المحكمة تتطلب أن یمكن
 القانون مركز ودعاة ،الجالیة جمعیة من قانوني بمستشار

.للمحامین

سیتم طلبك إلى المحكمة وعلیك حضور جلسة المحكمة !

علیك مغادرة جمھوریة مولدوفا خالل مدة 15 یوما من تاریخ 
القرار النھائي من رفض طلب اللجوء!

إجراءات اللجوء
في جمھوریة مولدوفا

منشورات

المشروع بتمویل مشترك 
من قبل وكالة األمم 

المتحدة لالجئین



بناء على طلب، لدیك الحق في إجراء مقابلة معك من
قبل شخص من نفس الجنس. 

إذا كان محام / مستشار قانوني أو ممثل المفوضیة أن 
تعرف أنھ ال یستطیع اإلجابة على األسئلة نیابة عنك.

طوال المقابلة، مدیریة اللجوء واالندماج توفر لك مترجم 
مجانا. إذا لم تتمكن من التواصل مع المترجم المھم أن 

تشیر مستشار األھلیة ھذا في بدایة المقابلة.

كم من الوقت سیستغرق المقابلة؟ 
لیست ھناك فترة قیاسیة من زمن المقابلة. وھذه تختلف 

من حالة إلى أخرى (یعني ٣ ساعات). إذا خالل المقابلة 
كنت بحاجة إلى استراحة، یمكنك تطلب في أي وقت.

كیف تجري المقابلة؟ 
وستجرى المقابلة باللغة الرومانیة أو بلغة تعرفھا. یجب 
تسجیل موظف األھلیة في كتابة كل األسئلة التي سوف 

تعالج الردود الواردة منك كل التفاصیل ذات الصلة
 من القضیة وأسماء األشخاص الحاضرین في المقابلة 

(محام، مستشار قانوني، مستشار األھلیة). 

سیكون كل شيء خالل المقابلة یبقى سري! 
في نھایة المقابلة سوف توقع كل صفحة من المقابلة 

لتأكید أن كنت في اتفاق مع المذكور.

إقرأ بعنایة المقابلة ،أطلب ترجمة المقابلة ، قبل التوقیع!

إذا كنت تنظر إلى أن ھناك تناقضات بین ما قلتھ وما تم 
تسجیلھ في المقابلة، أبلغ مستشار األھلیة قبل توقیع 

مذكرة المقابلة.

السلطة المختصة مسؤولة في حل  مشاكل بمجال اللجوء في 
جمھوریة مولدوفا ھي مدیریة اللجوء و التكامل ومكتب 

الھجرة اللجوء، سلطة إداریة تحت إشراف وزارة الداخلیة .
أشكال الحمایة الممنوحة على أراضي جمھوریة مولدوفا ھي:

 وضع الجئ - من المسلم بھ، بناء على طلب، لألجنبي 
الذي بحكم خوفا لھ ما یبرره من التعرض لالضطھاد 

بسبب عرقھ أو دینھ أو جنسیتھ أو انتمائھ إلى فئة 
اجتماعیة معینة أو آرائھ السیاسیة.

الحمایة اإلنسانیة - االعتراف عندما یكون ھناك خطر 
جدي من أن حكم علیھ باإلعدام، لیتعرضوا للتعذیب أو 

سوء المعاملة في بلد المنشأ أو قد غادر البالد بسبب 
الحرب االھلیة أوالدولیة.

الحمایة المؤقتة - حمایة استثنائیة تمنحھا قرار الحكومة 
في حالة التدفق الجماعي وعفویة الناس.

اللجوء السیاسي - یمنح بموجب مرسوم رئاسي 
جمھوریة مولدوفا. 

بدایة  االجراءات:

منذ طلب اللجوء لھم الحق في الحصول على مساعدة ونصح 
من قبل المستشار القانوني مجانا، وممثل المفوضیة أو محام 
المختار (المدفوعة). تفاصیل االتصال ویمكن االطالع على 

الجانب العكسي. 

إذا بدأت اللجوء في مولدوفا:

 وسیتم إعالمك عن حقوقك والتزاماتك 

 ستصدر لك وثیقة ھویة مؤقتة من شأنھا أن تحدد لك 
أثناء الوقت الذي تتقدم بطلب للحصول على حق اللجوء 

في جمھوریة مولدوفا 

 لن تعاد أنت أوتطرد حتى التسویة النھائیة لطلب اللجوء 

 أن یكون لدیك الحق في أن تقیم مجانا في الكم

 سوف تتلقى مترجم في أي مرحلة من مراحل •  
إجراءات اللجوء   

 سوف تكون محمیة البیانات الشخصیة 
أن یكون لدیك الحق في العمل والتعلیم

التزاماتك ھي:
احترام قوانین جمھوریة مولدوفا

  أن تقدم صور، وتسجیل البصمات والفحوصات  
الطبیة

 • اتبع النظام الداخلي للمنتجع حیث سوف یكون البقاء 
• التعاون مع السلطات لحل طلب لجوئك

   
أالستمارة:

بعد تطبیق لجوء سوف ملء استبیان بمساعدة موظف في 
مدیریة اللجوء والتكامل مع تفاصیل البیانات الشخصیة 
الخاصة بك وعائلتك، لماذا تطلب اللجوء، اجتاز حدود 
الدول إلى  جمھوریة مولدوفا وسوف تقدم وثائق السفر 
ووثائق الھویة التي تمتلكھا، وغیرھا من الوثائق ذات 

الصلة.

احترم مراحل اللجوء! 
إذا كنت التخلي عن اللجوء، فستعمل في غیابك، وسیتم 
إغالق الملف الخاص بك من قبل الموظفین اإلداریین! 

إذا قررت إلغاء طلب اللجوء، واللجوء واالندماج إخبار 
رئیس قسم في أقرب وقت ممكن!

مقابلة: 
سیتم تحدید موعد إلجراء مقابلة لك! 

سوف یتكلم موظف األھلیة التواصل لفظیا أو عن طریق 
الھاتف مكان وتاریخ ووقت المقابلة. إذا كنت تغیبت 

نفسك عن ٣ مقابالت متتالیة دون إبداء األسباب، سوف 
یأخذ قرارا بناء على المادة المرفقة بھا على الملف. 

من الذي سیقوم  بمقابلة؟ 
سوف یقوم بمقابلة مستشار أھلیة في دائرة اللجوء 

والتكامل.


