
        

 بعد رفض طلب اللجوء
 

 لسوء الحظ، ترفض وزارة الداخلیة في المملكة المتحدة معظم طلبات اللجوء. یرفض حوالي 65-75٪ من طلبات اللجوء من قبل وزارة
 الداخلیة، وهي الوزارة المسؤولة في المملكة المتحدة عن اللجوء والهجرة.

 
  إذا رفضت وزارة الداخلیة طلب اللجوء الذي تقدمت به، یجب علیك محاولة الحصول على المشورة القانونیة.

 
 إذا لم یكن لدیك محام، قد تكون هناك أمور یمكنك القیام بها بنفسك وبمساعدة من األصدقاء.

 
 ویحق لمعظم األشخاص الذین یطلبون اللجوء الحصول على حق استئناف في حال رفض وزارة الداخلیة لطلبهم. وهذا یعني أنه بإمكانهم

  رفع قضایاهم إلى محكمة تسمى "محكمة الدرجة األولى".
 

  لیس لدیك سوى 14 یوما ابتداءا من تاریخ رفض وزارة الداخلیة لطلبك لتقدیم دعوى االستئناف.
 

 ویجد الكثیر من األشخاص أنه بعد رفض وزارة الداخلیة، یقول محاموهم أنه لم یعد بإمكانهم تمثیلهم. وذلك ألن هناك قواعد صارمة حول
 اختبار مدى قوة القضیة بالنسبة للمحامین الذین یقدمون مشورة قانونیة مجانیة.

 
 قد تجد أنه من المفید التحدث عن وضعك مع صدیق، خاصة إذا كان لدیهم معرفة جیدة بنظام اللجوء في المملكة المتحدة. ما هي نقاط
 الضعف في قضیتك؟ هل یمكنك الحصول على أدلة للمساعدة في إثبات أنك تقول الحقیقة، بأنك ال تستطیع العودة إلى بلدك؟ فكر في

  أفضل طریقة لعرض قضیتك إذا كنت تحاول الحصول على محام جدید في هذه المرحلة.
 

 في المحكمة، یمكنك (عن طریق محامیك، إذا كان لدیك واحد) أن تثبت أن وزارة الداخلیة كان مخطئة برفضها لطلب اللجوء الذي تقدمت
  به، وأنه یجب منحك الحمایة في المملكة المتحدة.

 
  سوف تناقش قضیتك أمام قاض، وهو مستقل عن وزارة الداخلیة.

 
 ستحاول وزارة الداخلیة اثبات أنك لست بحاجة إلى الحمایة في المملكة المتحدة. یمكنهم أن یوفدوا ممثال للمثول أمام المحكمة، على الرغم

 من أن ذلك ال یحدث دائما.
 

 تكون جلسة االستئناف مفتوحة للجمهور (إال إذا كانت األمر متعلقا بقضایا حساسة، وقد صدر قرار بأن یتم تداولها بسریة). یمكنك
 حضور جلسة استئناف لشخص آخر ألخذ فكرة عما سیكون علیه األمر.

 
 قد یتعین علیك االنتظار عدة أشھر من موعد تقدیم طلب االستئناف إلی جلسة االستماع.

 
 وعادة ما تستغرق جلسة االستئناف بضع ساعات على األقل.

 



        

 لن تحصل عادة على قرار من القاضي في یوم الجلسة. سوف تحصل عادة على قرار مكتوب بعد أسابیع قلیلة من جلسة االستماع. إذا
 كان لدیك محام، سیتم إرسال القرار إلیه بدال من ارساله إلیك مباشرة.

 
 إذا رفض القاضي الطعن الذي تقدمت به، قد یكون لدیك خیارات قانونیة أخرى، مثل االستئناف أمام محكمة علیا. ومن الصعب جدا القیام

 بذلك بدون محام.
 

 إذا لم یكن لدیك الحق في االستئناف
 

 ال یمتلك جمیع طالبي اللجوء في المملكة المتحدة الحق في استئناف رفض وزارة الداخلیة لطلب اللجوء الذي تقدموا به.
 

 إذا قررت وزارة الداخلیة أنك من بلد آمن بشكل عام، أو أنك كنت في المملكة المتحدة منذ فترة طویلة قبل تقدیم طلب اللجوء، فقد یقولون
 إن طلبك "ال أساس واضح له". في هذه الحاالت، لیس لدیك الحق في استئناف رفض اللجوء في المملكة المتحدة. لدیك الحق في

  االستئناف من بلدك ولكن القیام بهذا األمر صعب جدا.
 

 إذا كانت وزارة الداخلیة قد ذكرت أن طلب اللجوء الذي تقدمت به ال اساس واضح له، سوف تحتاج إلثبات لماذا یعتبر ذلك خطأ. إذا كان
  بلدك آمنا بشكل عام، یجب علیك إثبات لماذا یعد الوضع مختلفا بالنسبة لك.

 
 قد تكون هناك خیارات قانونیة متاحة لك، مثل إجراء یسمى المراجعة القضائیة، ویجب علیك التحدث مع المحامي حول الخیارات المتاحة

  أمامك.
 

 


