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طلب دعم اللجوء
يستبعد األشخاص طالبي اللجوء من إعانات الرعاية االجتماعية الس ائدة وال يس مح لمعظ م ط البي اللج وء بالعم ل .ف ي ظ روف
استثنائية يكون لك الحق في العمل ،ولكن يتعين عليك أن تحصل على المشورة بشأن ذلك.
ونظراً ألن عملية اللجوء قد تستغرق وقتا ً طويالً ،يجب عليك التفكير في طريقة تعول بھا نفسك .وقد تكون لك أحقية في التق دم
لطلب دعم من وكالة الحدود بالمملكة المتحدة ) UKBA .(UK Border Agency - UKBAھ ي ال دائرة الحكومي ة المس ؤولة
عن دعم المعدمين من طالبي اللجوء .وتستطيع  UKBAتوفير الدعم على شكل مسكن ،وأيضا ً في ص ورة نق ود لش راء المأك ل
والملبس .وإذا كان لديك مسكن ،مع أصدقاء وأقارب على سبيل المثال ،يمكنك التقدم لطلب دعم نقدي فقط .الدعم بالنقود يطلق
عليه أيضا ً "دعم المعيشة".
إذا كنت غير قادر على إعالة نفسك ،تستطيع التقدم لطل ب دع م اللج وء ف ي أي وق ت أثن اء عملي ة اللج وء .إذا كن ت تري د ذل ك،
فيمكنك التقدم التقدم لطلب الدعم في نفس الوقت الذي تتق دم في ه بطل ب اللج وء .ويتع ين عل ى  UKBAعم ل الترتيب ات الالزم ة
لتوفير إقامة مؤقتة لك.
الشباب دون الثامنة عشر :وإذا تم قبولك من قبل  UKBAو/أو الخدمة االجتماعية ألنك دون الثامنة عشر من العمر وتق دمت
بطلب لجوء مستقل ،فسوف تحصل على الدعم من السلطة المحلية التي تتبعھا .UKBA

من الذي يحق له الحصول على الدعم من UKBA؟
قد تكون في حاجة إلى المسكن وإلى النقود على حد سواء ،أو قد تكون في حاجة إلى دعم نقدي فقط .في كلتا الحالتين يجب أن
تقدم لـ  UKBAما يثبت عدة أشياء:





أن طلبك اللجوء قد تم تسجيله؛ ولم يتم البت فيه بعد
ً
أنك معدم )بمعنى أنك تملك قدراً قليالً من المال ،أو ال تملك ماال على اإلطالق وليس لديك مسكن(؛
أنك قد تقدمت بطلب اللجوء "في أسرع وقت ممكن" بعد وصولك إلى المملكة المتحدة.
أن عمرك يزيد على  18سنة

ما معنى "في أسرع وقت ممكن"؟
يسري ھذا االختبار على األفراد الذين يطلبون دعما ً نقديا ً ومس كنا ً وم ن يطلب ون دعم ا ً نق ديا ً فق ط .عن د النظ ر ف ي طلب ك بش أن
الدعم النقدي فقط )حتى وإن كنت تحصل على مسكن ودعم نقدي من قبل وترغب في الحصول عل ى دع م نق دي فق ط( فس وف
تقوم  UKBAبالتحقق مما يلي:


إذا كنت قد تقدمت بطلب اللجوء خالل ثالثة أيام من وصولك؛
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إذا كان التقرير الذي قدمته عن وصولك صادقا ً.

وعندما تتقدم لطلب اللجوء ،عادة ما تستخدم  UKBAالمعلومات التي تقدمھا إليھا لتحديد ما إذا كنت بالفعل قد تق دمت بالطل ب
"في أسرع وقت ممكن ".وإذا لم تتمكن  UKBAمن اتخاذ قرار بشأن منحك الدعم ،أو إذا اعتقدت أنك لم تتق دم بطل ب اللج وء
مبكراً بدرجة كافية ،عندئذ قد يتم استدعاؤك إلجراء مقابلة ف ي كروي دون أو جالس جو أو ليفرب ول إذا أبلغ ت  UKBAبأن ك ال
تستطيع السفر إلى كرويدون فقد يقومون بعمل الترتيبات الالزمة إلجراء  .المقابلة في المكتب اإلقليم ي ف ي المك ان ال ذي تق يم
فيه  .ومن الضروري أن تحضر ھذه المقابلة إذا أردت أن تثبت أنك في حاجة إلى الدعم وأنك طلبت اللجوء" في أسرع وقت
ممكن".
ولن ترفض  UKBAأن تقدم لك الدعم إذا كانت الظروف التالية تنطبق عليك :




إذا كنت جزءاً من أسرة ولديك أطفال تقل أعمارھم عن  18سنة؛
إذا كان لديك احتياجات خاصة ،على سبيل المثال ،إعاقة عقلية أو جسمية؛ إذا كان لديك احتياجات خاصة يك ون ل ك
الحق في تقييم احتياجاتك من قبل سلطتك المحلية الخاضعة لقانون رعاية المجتم ع .يمك ن لمؤسس ة استش ارية أو أح د
أفراد أسرتك مساعدتك في طلب ھذا التقييم UKBA
إذا كان باستطاعتك أن تبين أنك سوف تتع رض لمعامل ة غي ر إنس انية ومھين ة كم ا ھ و مب ين ف ي االتفاقي ة األوروبي ة
لحق وق اإلنس ان ) (European Convention on Human Rightsإذا ل م ي تم منح ك ال دعم م ن قب ل الحكوم ة
سيكون ھذا ھو الحال دائمًا إذا كنت من المعوزين والمشردين في الشوارع دون دعم لجوء .وقد تحتاج إلى المشورة
القانونية لمعرفة ما إذا كان ذلك ينطبق عليك.

إذا كان وجودك في المملكة المتحدة قانونياً ،ث م تق دمت بطل ب اللج وء بس بب تغي ر الظ روف ف ي وطن ك ،فس وف تق وم UKBA

بالتدقيق لمعرفة ما إذا كنت قد تقدمت بطلب اللجوء بمجرد أن أصبح ذلك ممكنا ً من الناحية العملية.

كيف أطلب دعم  UKBA؟
سيكون في مقدور منظمات الالجئين المذكورة في نھاية ھذه النش رة مس اعدتك عل ى طل ب دع م  UKBAوق د ت تمكن منظم ات
أخرى مثل خدمة استشارات المواطنين ) (Citizens Adviceأو مجموعات الجئين م ن المس اعدة ف ي ذل ك أيض ا ً .وإذا كن ت
محتجزاً في مركز إبعاد ونجحت في طلب الحصول على إفراج ،فقد تستطيع إح دى منظم ات الالجئ ين أن تس اعدك ف ي طل ب
دعم .UKBA

أحتاج إلى الدعم بالمسكن والنقود معا ً
يمكنك التقدم لطلب الدعم بالمسكن وبالنقود في نفس الوقت .إذا لم يكن لديك مكان تسكن فيه أثناء انتظارك القرار بشأن م ا إذا
كان لك الحق في الحصول على دع م  UKBAتت ولى  UKBAإس كانك ف ي أح د مراك ز التھيئ ة ،أو مس اكن الط وارئ  .عن دما
تطلب اللجوء إلى  UKBAللحصول على مسكن طوارئ .مسكن الطوارئ ھو المكان الذي يسكن فيه ط البو اللج وء حي ث ي تم
تزويدھم بالطعام أو دعم النقد لفترة قصيرة.
عندما توافق  UKBAعلى إسكاني
إذا قررت  UKBAأن لك الحق في الحصول على الدعم ،فسوف ترتب النتقالك إلى مسكن ،عادة ما يكون خارج لندن وجنوب
شرق إنجلترا .تطلق  UKBAعلى ھذه العملي ة اس م "االنتش ار" .وع ادة م ا يك ون مس كن االنتش ار ف ي نف س المنطق ة الت ي بھ ا
مسكن الطوارئ الخاص بك  .وليس من حقك اختيار المكان الذي ترسلك إليه  UKBAإال أنه يتعين عليھا أن تأخذ في االعتبار
احتياجاتك البدنية وظروفك الشخصية  .وقبل انتقالك إلى مسكن  ،UKBAسوف تتلقى معلومات عن المكان الذي ستعيش فيه،
وعن كيفية الوصول إليه ،وعن كيفية الحصول على الدعم النقدي ،وعن الشخص الذي يمكنك االتصال به ف ي موقع ك الجدي د
إذا واجھتك أي مشكالت .وسوف تقوم  UKBAبعمل الترتيبات الالزمة ودفع تكاليف االنتقال إلى مكان اإلقامة.
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ما نوع المسكن الذي سأحصل عليه؟

تقوم  UKBAعادة بنقلك إلى بيت مشترك ،أو شقة مشتركة .ويطلق على األشخاص الذين يقومون بإدارة ھذه األماكن لقب" ال ُمالّك  ".وسوف
يقومون بتزويدك بمكان للنوم ولوازم الطھي األساسية ،ھم مس ؤولون ع ن مس اعدتك ف ي التع رف عل ى الخ دمات المت وفرة ف ي المنطق ة الت ي
تعيش فيھا .ويتأكدون أنك تستطيع الذھاب إلى الطبيب و/أو المدارس و/أو الكليات المحلية .كما يجب على" المالك "أن يتأك د أن مس كنك ف ي
حالة جيدة .وإذا كان لديك أي مش كالت تتعل ق بالمس كن أو الحص ول عل ى الخ دمات المحلي ة يمكن ك مناقش ة ذل ك م ع مال ك المس كن أو خدم ة
المساعدة والمشورة بدون موعد ) (One Stop Serviceالمحلية .نرجو أن تتذكر أنه قد يطلب منك أن تقيم مع شخص ال تعرفه في مسكن
مشترك.

إلى متى أستطيع البقاء في مسكن UKBA؟
تتوقع  UKBAبقاءك في المسكن الذي توفره لك إلى أن تعطيك إذنا ً باالنتقال منه .وإذا أقدمت على االنتقال من المسكن ب دون
ھذا اإلذن ،فقد توقف  UKBAتزويدك بالدعم والمسكن بصورة كاملة .وإذا رغبت في االنتقال من مسكن  UKBAواإلقامة مع
شخص آخر ،يجب عليك أن تحيط  UKBAعلما ً بمثل ھذه التغيرات .وتس تطيع اإلقام ة ف ي المس كن حت ى تتخ ذ دائ رة الھج رة
والجنسية  UKBAقراراً بشأن طلب اللجوء الخاص بك .وإذا منحتك  UKBAوضع الج ئ أو حماي ة إنس انية أو إذن ا ً تق ديرياً،
فسوف يتوقف دعم  UKBAبالنسبة لك بعد ذلك بثمانية وعشرين يوما ً .وھذا يعني أنك ستضطر إلى االنتقال من المسكن خالل
28يوما ً.
ھل تزودني  UKBAبالدعم إذا تقدمت بطلب استئناف بشأن اللجوء؟
نعم ،إذا رفضت  UKBAطلب اللجوء الخاص بك ،ولكنك تقدمت بالتم اس خ الل الفت رة المح ددة ،يمك ن مواص لة اإلقام ة ف ي
مسكنك واالستمرار في الحصول على الدعم .
ھل تقوم  UKBAبدعمي إذا تم رفض طلب االستئناف بشأن اللجوء؟

إذا كان لديك أطفال دون سن الثامنة عشر ،فسوف يستمر الدعم الخاص بك وحتى وإن تم رفض طلبك اللجوء.
إذا لم يكن ل ديك أطف ال دون س ن الثامن ة عش ر وص لت إل ى نھاي ة عملي ة اللج وء ول م يك ن ل ديك حق وق أخ رى لالس تئناف ف إن
 UKBAتوقف الدعم عنك بعد  21يوما ً من رفض طلبك اللجوء بصورة نھائية.
إال أن ك تس تطيع التق دم بطل ب للحص ول عل ى دع م الم ادة ) ( Section 4 supportويرج ى مراجع ة نش رة ش راكة دع م
الالجئ ين ) (Asylum Support Partnershipتح ت عن وان "ھ ل أن ت مع دم وف ي نھاي ة عملي ة اللج وء؟" عل ى
 www.refugeecouncil.org.ukأو نشرة مجلس الالجئ ين االس كتلندي" دع م الم ادة " 4إذا كن ت مقيم ا ً ف ي اس كتلندا .وق د
يتمكن مستشارك القانوني من مساعدتك بشأن طلب اللجوء.

أحتاج إلى الدعم النقدي فقط
إذا كان لديك مكان آخر ما تقيم فيه ،مع أصدقاء وأقارب على سبيل المثال ،تستطيع التق دم إل ى  UKBAلطل ب دع م نق دي فق ط
وعادة ما يحتاج األمر عدة أسابيع حتى تنظر  UKBAفي طلبك .ولن يتم تق ديم أي دع م خ الل .ھ ذه الفت رة وس وف ي تم تق ديم
الدعم فقط من التاريخ الذي تتخ ذ في ه  UKBAق راراً بش أن طلب ك ،ول يس م ن ت اريخ إرس ال الطل ب ول ن ُت دفع أي مب الغ ب أثر
رجعي .وإذا وافقت  UKBAعلى منحك دعما ً نقدياً ،فسوف يحدث ما يلي:
 .1سوف ترسل لك  UKBAخطابا ً يؤكد أحقيتك في الحصول على الدعم النقدي .
 .2وسوف تعطيك بطاقات تسمى عملة دعم طوارئ وھي صالحة لالستعمال لفترة قصيرة .وتستطيع استبدال ھ ذه البطاق ات
بالنقود من مكتب البريد المحدد.
 .3إذا كان لديك بطاقة تسجيل الطلب ) ،Application Registration Card – ( ARCيمكنك صرف مستحقاتك المنتظمة
بتقديم البطاقة إلى مكتب البريد المحدد .وسوف تقوم  ،Sodexoوھي الشركة التي تقدم لك المدفوعات ،بإرسال خط اب
إليك تحدد لك فيه مكتب البريد الذي يتعين عليك التوجه إليه.
إذا كان ت ل ديك أي استفس ارات بش أن ال دعم النق دي ،أو واجھ ت أي مش كالت بھ ذا الش أن ،اتص ل بخ ط  UKBAالخ اص
بالمساعدة ،على ھاتف رقم  08456021739أو زيارة "خدمة المساعدة والمشورة بدون موعد" القريبة منك .يرجى مالحظة
أن ھذا يسري فقط على األشخاص الذين يحصلون على كل من النقد والمسكن.
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ماذا يحدث إذا فقدت العملة المؤقتة أو الـ  ARC؟
إذا فقدت العملة المؤقتة أو بطاقة  ARCالخاصة بك ،أو قام شخص ما بسرقتھا ،يجب عليك إبالغ الشرطة عن حادث الفقد أو
السرقة حتى تتمكن من الحصول عل ى عم الت جدي دة أو  ARCجدي دة  .ويج ب علي ك أن تحص ل عل ى دلي ل خط ي بأن ك ق د
أبلغت الشرطة ،موضحا َ عليه رقم إشارة للجريمة ،واسم ضابط الشرطة ،واسم مركز الشرطة .كما يجب عليك إرس ال تقري ر
الشرطة عن طريق الفاكس إلى  UKBAعلى رقم  0208 633 0653أو االتصال ب الرقم  0870 336 9233ب ـ" خدم ة
المساعدة والمشورة بدون موعد "المحلية.
كما يجب عليك االتصال بخط مس اعدة  Sodexoعل ى  01276 687 099إذا كن ت تري د تغيي ر مكت ب البري د ال ذي تتس لم من ه
مستحقاتك أو كنت تواجه صعوبات في الحصول على ھذه المستحقات باستخدام بطاقة  ARCوإذا كنت ال تتحدث اللغة اإلنجليزية
فقد تحتاج إلى طلب المساعدة من مترجم أو صديق
لقد تغيرت ظروفي
ً
ً
ً
إذا كنت ممن يتلقون دعما نقديا ،وطرأ تغير عل ى ظروف ك جعل ك تحت اج إل ى مس كن أيض ا ،يمكن ك التق دم لطل ب المس كن ف ي
مرحلة تالية .ويمكنك االتصال بأقرب منظمة الجئين لمحل إقامتك لعلھا تستطيع أن تقدم لك المساعدة بھذا الشأن.
أي مساعدات أخرى يمكن أن تقدمھا لي UKBA؟
عالوة األمومة
تستطيع التقدم إلى  UKBAلطلب منحة أمومة عن طفل حديث الوالدة .وتص رف ھ ذه المنح ة عل ى دفع ة واح دة بمب ل £300

بالعمالت المؤقتة .ويجب أن تقدم الطلب خطيا ً قبل فترة تصل إلى شھر قبل تاريخ الوالدة المتوقع ،أو بع د مول د الطف ل بم ا ال
يتعدى أسبوعين .ويجب أن ترفق بالطلب شھادة بالتاريخ المتوقع للوالدة ،أو شھادة ميالد الطفل كاملة .األطفال ال ذين يول دون
قبل ثالثة أشھر أو أقل م ن ت اريخ الوص ول إل ى المملك ة المتح دة ،لھ م الح ق أيض ا ً ف ي الحص ول عل ى ع الوة أموم ة .يرج ى
مالحظة أن من يحصلون على الدعم بموجب المادة  4يمكنھم الحصول على عملة مؤقتة  £ 250فقط.

عالوات السيدات الحوامل واألطفال
ً
ً
النساء الحوامل واألسر التي تضم أطفاال تتراوح أعم ارھم ب ين س نة واح دة وث الث س نوات ،وال ذين يتلق ون دعم ا م ن UKBA
لھن الحق في الحصول على دعم قدره  ، £3إضافة إلى دعم  UKBAاألساسي .كما يتم صرف مبلغ من  £5إضافية أسبوعيا ً
لألطفال الذين تقل أعمارھم عن سنة واحدة .ھذه العالوة متاحة أيضا ً لمن يحصلون على دعم المادة4
مصروفات االنتقال إلى مقابالت اللجوء واالستئناف
إذا كن ت مم ن يتلق ون ال دعم ،تت ولى  UKBAدف ع مص روفات انتقال ك إل ى المق ابالت الت ي تج رى ل ك فيم ا يتعل ق ب اللجوء
واالستئناف .ويمكنك أن تطلب المساعدة لدفع تكاليف سفرك .ويمكن لخدمة المساعدة والمشورة ب دون موع د أن تس اعدك ف ي
ھذا الطلب.

معلومات أخرى
ماذا لو رفضت  UKBAتقديم الدعم لي أو ھددت بسحب الدعم المقدم لي؟
إذا رفضت  UKBAتقديم الدعم لك ،فقد يصبح لك الحق في االستئناف أمام قاضي الدعم .ولكنك لن تتمكن من الحصول على
دعم من  UKBAطوال الفترة التي تقضيھا في انتظار البت في استئنافك .ال يوجد حق استئناف لطالبي اللجوء الذين ت م رف ض
الدعم المقدم لھم على خلفية عدم تقديم طلب اللجوء "في أقرب وقت ممكن من الناحية العملية".
وعلى الرغم م ن ذل ك ،إذا كن ت تتلق ى ال دعم وأخبرت ك  UKBAأن ه س يتم س حب ھ ذا ال دعم ،فق د يح ق ل ك االس تئناف وس وف
يستمر الدعم لك خالل فترة تقديم الطلب .لمزيد من المعلومات حول دعم استئناف اللج وء ،برج اء زي ارة وث ائق مش روع دع م
استئناف اللجوء على http://www.asaproject.org.uk
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ھل يصرح لي بالسفر؟
لك مطلق الحرية ف ي الس فر إل ى أي مك ان داخ ل المملك ة المتح دة  (UK).ولك ن إذا كن ت مقيم ا ً ف ي مس كن ت ابع ل ـ  UKBAال
يسمح لك باالبتعاد أكث ر م ن س بعة أي ام متواص لة بلياليھ ا ،أو أربع ة عش ر يوم ا ً متفرق ة بلياليھ ا ك ل س تة أش ھر .وإذا اعتزم ت
االبتعاد عن المسكن ،يتعين عليك إبالغ المالك بذلك.
ھل يصرح لي بالعمل أثناء انتظاري البت في طلب اللجوء؟
باعتبارك طالب لجوء ،ال يسمح لك عادة بالعمل .ولكن إذا;كانت مدة انتظار صدور قرار مب دئي بش أن طل ب اللج وء الخ اص
بك قد بلغت أكثر من سنة ،يمكنك التقدم للحص ول عل ى تص ريح عم ل .وق د ي تمكن مح اموك م ن مس اعدتك ف ي ذل ك .كم ا أن

األعمال التطوعية مسموح بھا أثناء عملية طلب اللجوء .وتلك طريقة جيدة لتعلم المھارات .والبد أن يكون ھذا العمل تطوعيا ً بالفعل ,وب دون
أجر .وعادة ما تدفع لك مصروفات االنتقال والغذاء عند قيامك بعمل من األعمال التطوعية.

مالحظة ھامة:
إذا طرأ تغير في ظروفك ،كانضمام فرد من أفراد أسرتك على سبيل المثال ،أو إذا قمت بتغيير عنوانك ،أو رغب ت ف ي التق دم
لطلب عالوة أمومة ،يجب عليك ،أن أمكن ،إبالغ  UKBAبذلك قبل حدوث ه .يج ب أن تكت ب إل ى  UKBAإلبالغھ ا ع ن ن وع
التغي ر ال ذي ط رأ عل ى ظروف ك .ويرج ى االحتف اظ بنس خة م ن خطاب ك .وتس تطيع أق رب منظم ة لالجئ ين م ن مق ر إقامت ك،
والمدرج اسمھا فيما يلي ،مساعدتك على القيام بذلك.

مصادر المساعدة والمشورة
ھن اك وك االت كثي رة لالجئ ين مث ل مرك ز مص ادر الثقاف ات المتع ددة ) ،(Multi-Cultural Resource Centreوخدم ة
الالجئين في شمال إنجلترا ) ،(North of England Refugee Serviceوأعمال الالجئين ) (Refugee Actionومجل س
الالجئين ) (Refugee Councilوالمجلس االسكتلندي لالجئين ) (Scottish Refugee Councilومجلس ويلز لالجئ ين
) (Welsh Refugee Councilھ ذه ھ ي المنظم ات الرئيس ية الت ي تق دم المس اعدة والمش ورة لط البي اللج وء .وت ؤمن ھ ذه
المنظمات بأن طالبي اللجوء والالجئين يجب أن يعاملوا بتفھم واحترام ،وتقوم بتقديم المشورة والمعلومات فيما يتعلق باإلسكان
وال دعم النق دي واللج وء والص حة والقض ايا األخ رى وذل ك م ن خ الل خدم ة المس اعدة والمش ورة ب دون موع د (One Stop
) Servicesفي مختلف مناطق المملكة المتحدة وھذه منظمات مستقلة ،ومنفصلة عن الحكومة .ويق دم ل ك الع املون ف ي ھ ذه
المنظمات النصيحة بما يخدم مصلحتك إلى أقصى درجة ممكن ة .ولك ن يرج ى من ك أن تالح ظ أنھ م ال يس تطيعون ع ادة تغيي ر
القرارات التي تتخذ بشأن حالتك من قبل الدوائر الحكومي ة .وھن اك منظم ات أخ رى ،مث ل" خدم ة استش ارات الم واطنين" ،أو
المشورة المحلية ،أو جماعات الالجئين ،يمكنھا تقديم المشورة والمعلومات دون مقابل.
)Multi-Cultural Resource Centre (Northern Ireland
Tel: 02890 238 645
www.mcrc-ni.org
)North of England Refugee Service Head Office (North East
Tel: 0191 245 7311
www.refugee.org.uk
)Refugee Action Head Office (East Midland, North West, South Central, South West
Tel: 020 7654 7700
www.refugee-action.org.uk
Refugee Council Head Office (London, East of England, Yorkshire & Humberside, West
)Midlands
Free advice line: 0808 808 2255
Tel: 020 7346 6700
www.refugeecouncil.org.uk
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Scottish Refugee Council
Tel: 0141 248 9799
Freephone: 0800 085 6087
www.scottishrefugeecouncil.org.uk
Welsh Refugee Council
Tel: 02920 489 800
www.welshrefugeecouncil.org

Asylum Support Partnership consists of:
North of England Refugee Service, charity number: 1091200 www.refugee.org.uk
Refugee Action, charity number: 283660 www.refugee-action.org.uk
Refugee Council, charity number: 1014576 www.refugeecouncil.org.uk
Scottish Refugee Council, charity number: SC008639 www.scottishrefugeecouncil.org.uk
Welsh Refugee Council, charity number: 1102449 www.welshrefugeecouncil.org
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