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ხშირად დასმული კითხვები საერთაშორისო 

დაცვის შესახებ  

2020 წლის ოქტომბრის განახლებული ინფორმაცია. 

ინფორმაცია საერთაშორისო დაცვის სისტემის მდგომარეობის შესახებ 

საგანგებო მდგომარეობის დასრულების შემდეგ (2020 წლის 21 ივნისი) და  

SAIER-ში გათვალისწინებული მომსახურეობა საერთაშორისო დაცვის 

განმცხადებელთა ბენეფიციართათვის.  

¿რა უნდა გავაკეთო, თუ მსურს მოვითხოვო საერთაშორისო დაცვა? 

ორშაბათს, 2020 წლის 8 ივნისიდან განახლდა ვიზიტების დანიშვნა შემდეგ 

ბმულზე, enlace რაც მოგცემთ შესაძლებლობას დანიშნული ვიზიტის დღეს 

მიმართოთ საერთაშორისო დაცვის საიმიგრაციო ოფისს ბარსელონაში, პასეო 

დე სანტ ხუან-ზე  (paseo de sant juan ) 

¿რა უნდა გავაკეთო, თუ დანიშნული მქონდა პირველი ვიზიტი 

საერთაშორისო დაცვის მოთხოვნის მიზნით, რომელსაც საგანგაშო 

მდგომარეობის განმავლობაში ვადა გაუვიდა? 

ამ შემთხვევაში ხელახლად უნდა დანიშნოთ პირველი ვიზიტი იმისათვის, 

რომ შეიტანოთ განაცხადი საერთაშორისო დაცვის მოთხოვნით, რაც ნიშნავს, 

რომ გამოხატოთ თქვენი ნება.  

¿რა მოხდება თუ დანიშნული მაქვს ვიზიტი ინტერვიუს გავლის 

მიზნით?   

ინტერვიუსთვის ვიზიტები, რომლებიც დანიშნული იყო 8 ივლისამდე 

გაუქმებულია, საიმიგრაციო სამსახური დაგიკავშირდებათ ხელახალი 

ვიზიტის დანიშვნის მიზნით.   

 თუ ამ პერიოდში შეცვალეთ ტელეფონის ნომერი, არ ან ვერ 

დაგიკავშირდნენ ინტერვიუს ვიზიტის თარიღის შეცვლის თაობაზე, 
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გირჩევთ მოითხოვოთ  პირველი ვიზიტი და ხელახლად დააფიქსიროთ 

საერთაშორისო დაცვის მოთხოვნა.  

2020 წლის 8 ივნისიდან დაგეგმილი ინტერვიუები ჩვეულებრივ 

მიმდინარეობს, დანიშნული დრო და თარიღით. 

¿რა მოხდება, თუ საერთაშორისო დაცვის განაცხადზე ვადა ამოიწურა 

(ინტერვიუს თარიღი) საგანგაშო მდგომარეობის დროს? 

თუ საგანგებო მდგომარეობის პერიოდში თქვენს საერთაშორისო დაცვის 

განაცხადზე ვადა ამოიწურა, იგი ძალაში რჩება საგანგებო მდგომარეობის 

დასრულებიდან (21 ივნისი), შემდგომი სამი თვის განმავლობაში. 

 სახელმძღვანელო მითითებების გადმოტვირთვა შეგიძლიათ აქ. 

იმ შემთხვევაში თუ არ დაგიკავშირდნენ და არ მოგაწოდეს ინტერვიუს 

ახალი თარიღი, გირჩევთ დანიშნოთ პირველი ვიზიტი თქვენი ნების 

ხელახალი გამოხატვის მიზნით. 

¿რა მოხდება, თუ საგანგებო მდგომარეობის პერიოდში ჩემი თეთრი 

ბარათის ვადა ამოიწურა? 

ყველა თეთრი ბარათი, რომელიც გაცემული იქნა საგანგებო მდგომარეობის 

დაწყებამდე, ვადა გაგრძელდება მათი მოქმედების ვადის გასვლის დღიდან 

შემდეგი ცხრა თვის განმავლობაში, თუ რა თქმა უნდა არ მიიღეთ თქვენი 

ფაილის უარყოფითი რეზოლუცია. 

ამრიგად, თეთრი ბარათის ვადის გასვლის დღიდან (შემდეგი, პირველი 

ექვსი თვის განმავლობაში) თქვენ გაქვთ მუშაობის უფლება. 

სახელმძღვანელო მითითებების გადმოტვირთვა შეგიძლიათ აქ. 
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¿თუ მაქვს მხოლოდ  ვადაგასული თეთრი ბარათი, პრობლემა 

შემექმნება რომ ვიმუშავო? 

შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ 22 მაისს გამოქვეყნებული 

მითითებებიდან გამომდინარე ვფიქრობთ, რომ არ უნდა შეგექმნათ 

პრობლემა.  გადმოტვირთვა შეგიძლიათ შემდეგ ბმულზე enlace.  

¿რა მოხდება, თუ საგანგებო მდგომარეობის დროს ჩემი წითელი 

ბარათის ვადა ამოიწურა? 

საგანგებო მდგომარეობამდე გაცემული ყველა წითელი ბარათის მოქმედების 

ვადა გაგრძელდება, მათი მოქმედების ვადის გასვლიდან მომდევნო შვიდი 

თვის განმავლობაში, თუ რა თქმა უნდა არ მიიღეთ თქვენი ფაილის 

უარყოფითი რეზოლუცია. სახელმძღვანელო მითითებების გადმოტვირთვა 

შეგიძლიათ აქ. 

წითელი ბარათის გაგრძელებული ვადის დასრულების ანუ შვიდი თვის 

შემდეგ, თქვენ უნდა დანიშნოთ ვიზიტი მისი შემდეგი განახლებისთვის. 

¿რა მოხდება, თუ ჩემი თეთრი მოწმობის ან წითელი ბარათის ვადა 

ამოიწურა საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებამდე? 

თუ თქვენი საბუთების ვადა ამოიწურა საგანგებო მდგომარეობის 

გამოცხადებამდე (14 მარტი) წინამდებარე უახლოეს პერიოდში, მისი 

მოქმედების ვადა გაგრძელდება შემდეგნაირად: 

 თეთრი მოწმობა: ვადის გასვლის თარიღიდან შემდეგი ცხრა თვის 

განმავლობაში. 

 წითელი ბარათი: ვადის გასვლის თარიღიდან შემდეგი შვიდი თვის 

განმავლობაში. 



 

4 
 

SAIER – Servicio de Atención a Inmigrantes, Emigrantes y Refugiados 

¿თუ პროფესიით ვარ ჯანდაცვის სპეციალისტი, ადამიანებზე 

ზრუნვის სპეციალისტი ანუ მომვლელი ან პროფესიონალი სოფლის 

მეურნეობის საქმეში, მაგრამ ინტერვიუს გავლის დღიდან ექვსი თვე არ 

დასრულებულა, შემიძლია თუ არა რაიმე გზით დავაჩქარო ჩემი 

მუშაობის ნებართვა? 

ოფიციალურად მუშაობის ნებართვის დაჩქარების პროცედურა არ არსებობს.  

ამ საკითხთან დაკავშირებით დაწვრილებითი ინფორმაციის მიღება 

შეგიძლიათ ელექტრონული ფოსტის საშუალებით მაილის გაგზავნის სახით, 

შემდეგი დოკუმენტების თანდართვით: sgppi@mitramiss.es ან 

ablascom@mitramiss.es  

რა უნდა მივუთითოთ: 

 ინფორმაცია, თუ რა პროცესშია თქვენი საერთაშორისო დაცვაზე 

განაცხადი.  

 ჰომოლოგიური საიდენტიფიკაციო დოკუმენტი ან  დამამტკიცებელი 

დოკუმენტი სამუშაო გამოცდილების სფეროში. 

 გეოგრაფიული გადაადგილების შესაძლებლობა. 

 სივი და ოფიციალური სტატუსი (დიპლომი). 

ასევე გირჩევთ გადახედოთ თითოეული დოკუმენტის ვადას, თუ არის რაიმე 

ცვლილება ამ მხრივ.  

¿რა უნდა გავაკეთო თუ საგანგებო მდგომარეობის პერიოდში 

დანიშნული მქონდა მეორე ინტერვიუს ვიზიტი მადრიდის 

თავშესაფრისა და ლტოლვილთა ოფისში? 

მეორე ინტერვიუს ვიზიტები გაუქმებული იქნა საგანგებო მდგომარეობის 

პერიოდში. თუ თქვენ დანიშნული გქონდათ მეორე ინტერვიუს ვიზიტი, ამ 

შემთხვევაში თავშესაფრისა და ლტოლვილთა სამსახური მოგაწოდებთ 

შესაბამის მითითებებს. 
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¿არსებობს თუ არა სოციალური დახმარებები საერთაშორისო დაცვის 

განმცხადებელთათვის? 

ინკლუზიის, სოციალური დაცვისა და მიგრაციის სამინისტროს აქვს 

სოციალური დახმარების პროგრამა, რომელსაც განაგებს სხვადასხვა 

არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც ითვალისწინებენ 

საერთაშორისო დაცვაზე მომთხოვნი პირების მიღებას ბარსელონას 

პროვინციაში. პროგრამაზე წვდომა ხორციელდება SAIER-ში, წითელი ჯვრის 

სოციალური დახმარების სამსახურის მიერ.  

თუ თქვენ ცხოვრობთ ბარსელონას პროვინციაში და გსურთ მეტი 

ინფორმაციის მიღება, ამ ბმულზე enlace გადასვლით შეგიძლიათ დანიშნოთ 

პირველი ვიზიტი SAIER- ში. იმ შემთხვევაში, თუ უკვე ისარგებლეთ 

საიერის მომსახურეობით, დარეკეთ ტელეფონის ნომრებზე: 93 153 28 00/93 

256 38 00/93 256 27 00 ორშაბათიდან ხუთშაბათის ჩათვლით დილის 9:00 

საათიდან საღამოს 19:00 საათამდე და პარასკევს 10:30-დან 15:00 საათამდე. 

¿შეუძლია თუ არა ამ პროგრამაზე წვდომა საერთაშორისო დაცვის 

ყველა განმცხადებელს?  

არა, პროგრამაში შესვლის შესაძლებლობასთან დაკავშირებით არსებობს 

გარკვეული მოთხოვნები, მათ შორის საერთაშორისო დაცვის მოთხოვნის 

შესახებ განაცხადის ფორმალიზაცია ესპანეთის, ევროკავშირში შემავალი 

ქვეყნების ტერიტორიაზე ჩასვლიდან არაუგვიანეს ექვსი თვისა და არ 

მიუღია უარყოფითი დადგენილება. 

საერთაშორისო დაცვის მოთხოვნის პროცესის დასაწყებად აღნიშნული  

პერიოდში, უნდა დანიშნოთ ვიზიტი ამ ბმულის enlace საშუალებით და 

ვიზიტის დღეს გამოცხადდეთ საიმიგრაციო ოფისში. 

ამასთან, სანიტარული კრიზისი რომელიც გამოწვეულია Covid-19– ით 

14/09/2019 - დან 21/06/2020 - მდე ჩამოსულ პირებს, რომლებიც ესპანეთში, 

ევროპის ტერიტორიაზე იმყოფებიან, აქვთ უფლება მოითხოვონ 
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საერთაშორისო დაცვა და აირჩიონ პროგრამაში შესვლა ჩამოსვლიდან ერთი 

წლის ვადაში. 

თუ თქვენ დაინტერესებული ხართ ბარსელონაში სოციალური დაცვის 

სახელმწიფო პროგრამით და, თუ მანამდე არ ყოფილხართ SAIER– ში, ამ 

ბმულის enlace საშუალებით შეგიძლიათ დანიშნოთ ვიზიტი და მიიღოთ 

თქვენი მდგომარეობის შესაბამისი ინფორმაცია. 

¿არსებობს ვადა საერთაშორისო დაცვაზე განმცხადებლების, 

დახმარების სახელმწიფო პროგრამაზე წვდომისთვის? 

დიახ, ყველა დაინტერესებულ პირს ვისაც პროგრამაში შესვლა სურს, ეს 

უნდა მოითხოვოს ევროპის ტერიტორიაზე შემოსვლიდან მაქსიმუმ ორი 

წლის განმავლობაში. 

¿ვადების გარდა არსებობს თუ არა სხვა კრიტერიუმები დახმარების 

მისაღებად? 

დიახ, არსებობს პროგრამაზე წვდომის სხვადასხვა კრიტერიუმები, 

ამისათვის გირჩევთ დანიშნოთ ვიზიტი SAIER-ში, საიდანაც მიიღებთ 

თქვენი მდგომარეობის შესაბამის ინფორმაციას. 

------- 

დამატებითი ინფორმაციის მიღება შეგიძლიათ შემდეგ ბმულებზე: 

 http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/oficina-de-asilo-y-refugio 

 http://www.interior.gob.es/documents/642012/10032091/FAQ_OAR_Covid19_0806202

0.pdf/70c38406-c863-4497-a49b-1cd9071f894c 

 https://www.policia.es/documentacion/documentacion.html 

http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/oficina-de-asilo-y-refugio
http://www.interior.gob.es/documents/642012/10032091/FAQ_OAR_Covid19_08062020.pdf/70c38406-c863-4497-a49b-1cd9071f894c
http://www.interior.gob.es/documents/642012/10032091/FAQ_OAR_Covid19_08062020.pdf/70c38406-c863-4497-a49b-1cd9071f894c
https://www.policia.es/documentacion/documentacion.html
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ყურადღება SAIER- ში 

¿საერთაშორისო დაცვის შესახებ ინფორმაციის მისაღებად შემიძლია 

თუ არა ვიზიტის დანიშვნა SAIER– ში? 

დიახ, თუ SAIER- ის მომსახურეობა თქვენთვის პირველია, უნდა დანიშნოთ 

პირველი ვიზიტი ვირტუალური ოფისის გამოყენებით, ამ მხრივ მოხდება 

თქვენი რეგისტრაცია და მიიღებთ ინფორმაციას საერთაშორისო დაცვის 

შესახებ. 

ამ დროისათვის ეს მომსახურეობა ხორციელდება ტელეფონით, ახალი 

მითითებების მიღებამდე.  სატელეფონო დაკავშირება მოხდება დანიშნული 

ვიზიტის თარიღიდან (დაახლოებით ერთ კვირაში). 

¿თუ უკვე დანიშნული მაქვს ვიზიტი SAIER– ში ეს ვიზიტი შედგება? 

Yes, by phone. 

დიახ, ტელეფონის საშუალებით. 

ვიზიტებზე ფიზიკურად დასწრება გაუქმებულია, ნუ მიხვალთ SAIER–ში. 

პროფესიონალები დაგიკავშირდებიან ტელეფონით და ამ ფორმით შედგება 

თქვენს მიმართ მომსახურეობა. 

გაცნობებთ, რომ შესაძლებელია დაგეგმილ თარიღსა და დროზე მოხდეს 

გარკვეული ცვლილება. 

გაითვალისწინეთ, რომ სატელეფონო დაკავშირება მოხდება იმ ტელეფონის 

ნომერზე, რომელსაც თქვენ მიუთითებთ ვიზიტის დანიშვნის დროს. 

¿თუ მაქვს დანიშნული ვიზიტი SAIER– ში ადვოკატთან, გამიწევენ 

თუ არა კონსულტაციას საერთაშორისო დაცვის შესახებ? 

დიახ, ტელეფონის საშუალებით. 

COVID -19-ის პრევენციული ღონისძიებებიდან  გამომდინარე 

პროფესიონალი, რომელთანაც ვიზიტი გაქვთ დანიშნული, 
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დაგიკავშირდებათ ტელეფონით. ვიზიტის დღეს ნუ მიხვალთ  SAIER– ის 

ოფისში. 

¿დანიშნული მქონდა ჯგუფური გასაუბრების ვიზიტი, საერთაშორისო 

დაცვასთან დაკავშირებით მეტი ინფორმაციის მისაღებად ¿შევძლებ 

დასწრებას? 

COVID-19- ის პრევენციული ღონისძიებებიდან გამომდინარე, ჯგუფური 

გასაუბრების პირადად დასწრების ვიზიტები გაუქმებულია, მომავალ 

მითითებამდე. 

ამასთან, SAIER-ის პროფესიონალები ტელეფონით დაუკავშირდებიან იმ 

პირებს, რომლებსაც ჰქონდათ დანიშნული ვიზიტები და მიაწოდებენ 

მათთვის შესაბამის, განახლებულ ინფორმაციას.  

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად SAIER -ის ვებ გვერდზე შეძლებთ 

მოძებნოთ სახელმძღვანელო, საერთაშორისო დაცვის ჩვეული პროცედურის 

შესახებ. 

¿როგორ დავნიშნო მომდევნო ვიზიტი  ჩემს ადვოკატთან 

საერთაშორისო დაცვის მიმართულებით, საგანგებო მდგომარეობის 

დროს? 

შეგიძლიათ უშუალოდ  წერილობით მიმართოთ ადვოკატს მაილზე. 

იმ შემთხვევაში, თუ არ გაქვთ ჩანიშნული თქვენი ადვოკატის 

ელექტრონული ფოსტა, დანიშნეთ შემდგომი ვიზიტები მაილზე: 

saierinfo@bcn.cat წერილობით, თქვენი პირადი მონაცემების მითითებით, ან 

დარეკეთ ტელეფონზე: 93 153 28 00 / 93 256 38 00.  

 


