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معلومات أساسية عن التفيا

موقع التفيا وحدودها ◀
التقسيم اإلداري في التفيا ◀
الرموز الدولية ◀
العملة ◀
اللغة ◀
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ملخص عن تاريخ التفيا ◀
طبيعة التفيا ◀

.)Latvijas Republika( هو الجمهورية الالتفية )Latvija( االسم الرسمي لدولة التفيا

موقع التفيا وحدودها
تقع التفيا في شمال أوروبا على الشواطئ الشرقية لبحر البلطيق عند خليج ريغا. يحدها من 
الشمال إستونيا ومن الجنوب ليتوانيا. التفيا، إستونيا وليتوانيا تشّكل دول البلطيق الثالثة وهي من 
الدول األعضاء في االتحاد األوروبي. يحد التفيا من الشرق االتحاد الروسي ومن الجنوب الشرقي 

روسيا البيضاء.
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التقسيم اإلداري في التفيا
مساحة التفيا ٦4589 كم٢.

بحسب الدستور الالتفي، وضمن الحدود المرسومة في االتفاقات الدولية، تتكون مساحة التفيا 
من أربع مناطق: فيدزيمي )Vidzeme(، التغالي )Latgale(، كورزيمي )Kurzeme(، وزيمغالي 

)Zemgale(. عاصمة التفيا هي ريغا )Rīga(، التي تأسست عام ١٢٠١.
منذ عام ٢٠٠9 ُقّسمت التفيا الى خمس محافظات: ريغا، كورزيمي، فيدزيمي، زيمغالي، 
داوغافبيلس،  هي  الكبرى  المدن  مدينة.  و٧٦  تخطيطية  مناطق   ١١٠ التفيا  في  والتغالي. 
ييكاْبِبيلس، ييلغافا، يورماال، ليبايا، ريزيكني، ريغا، فالميرا، وفينتسبيلس. في التفيا، المناطق 

المسكونة هي المدن، القرى، والمزارع المنفردة.

الرموز الدولية
الرموز المخصصة رسمياً لالتفيا )بحسب المعيار الدولي أيزو 3١٦٦(: الرمز المكون من حرفين 

هو LV، الرمز المكون من ثالثة أحرف هو LVA، والرمز المكون من أرقام هو 4٢8.
الرمز لالتصاالت الدولية هو +3٧١.

العملة
منذ األول من كانون الثاني ٢٠١4، العملة الرسمية هي اليورو.

العملة المعتمدة في االتحاد األوروبي هي اليورو euro، اختصارها الرسمي EUR. الرمز الخاص 
باليورو هو €.
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KRIMULDAS
NOVADS

LIMBAŽU
NOVADS

SALACGRĪVAS
NOVADS

ALOJAS
NOVADS

MAZSALACAS
NOVADS

RŪJIENAS
NOVADS

BEVERĪNAS
NOVADS

SMILTENES NOVADS

APES
NOVADS

ALŪKSNES
NOVADS

BURTNIEKU
NOVADS

VALMIERAS
NOVADS

PĀRGAUJAS
NOVADS PRIEKUĻU

NOVADS

CĒSU
NOVADS

RAUNAS

NOVADS

VALKAS
NOVADS

STRENČU
NOVADS

NAUKŠĒNU
NOVADS

LĪGATNES
NOVADS

INČUKALNA
NOVADS

IKŠĶILES
NOVADS

SALASPILS
NOVADS

STOPIŅU
NOVADS

TĒRVETES
NOVADS

DOBELES
NOVADS

BROCĒNU
NOVADS

KULDĪGAS
NOVADS KANDAVAS

NOVADS

TUKUMA
NOVADS

ENGURES
NOVADS

JAUNPILS
NOVADS

OZOLNIEKU
NOVADS

BABĪTES
NOVADS

OLAINES
NOVADS

MĀRUPES
NOVADS

ĶEKAVAS
NOVADS

TALSU NOVADS

RĪGAJŪRMALA

LIEPĀJA
JELGAVA

VENTSPILS

DAUGAVPILS

RĒZEKNE

JĒKABPILS

VALMIERA
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االسم الالتيفي لليورو eiro يستعمل في أحاديث الحياة اليومية وفي اللغة الرسمية.
 euro في الوثائق القانونية والوثائق المالية يكتب اسم العملة المعتمدة في االتحاد االوروبي

)يكتب مائالً ويعتبر مصطلح مستعار من لغة أجنبية(.
الطرق المفضلة لكتابة المبالغ المالية في اللغة الالتفية:

◀ 100 EUR
◀ 100 eiro
€ 100 )١٠٠ يورو( ◀

اللغة
في  مستعملة  اخرى  لغة  أي  الالتفية.  اللغة  هي  الرسمية  اللغة  الالتفية  الجمهورية  في 

الجمهورية الالتفية، ما عدا اللغة الليفونية، تعتبر لغة أجنبية.
ينص قانون اللغة الرسمية على استعمال اللغة الرسمية وحمايتها.

السكان
في بداية العام ٢٠١٧ كان يعيش في التفيا مليون و 95٠ ألف من السكان.

تركيبة السكان القومية بحسب معلومات مركز اإلحصاء عام ٢٠١٧ تتوزع كاآلتي: ٦٢،٠٢ % 
التيفيون، ٢5،4١ % روس 3،3 % بيالروسيون، ٢،٢4 % اوكرانيون، ٢،٠8 % بولنديون، و 

4،95% جنسيات اخرى.

وثائق اثبات الهوية

في التفيا، وثائق إثبات الهوية هي جواز السفر وبطاقة الهوية.

بطاقة الهوية أو جواز السفر هي وثيقة إثبات هوية إجبارية للمواطن ولغير المواطن الذي أتّم 
الخمسة عشر سنة من العمر. يمكن للشخص الواحد أن يحمل بطاقة هوية واحدة وجواز سفر 

واحد، باإلضافة الى جواز السفر الخدمي أو الديبلوماسي.

لعديمي الجنسية والالجئين وأصحاب الحالة البديلة أيضاً يوجد وثيقة إجبارية تثبت الهوية 
وصالحة للسفر الى دول اخرى.

في حال السفر، على األوالد أيضاً أن يحملوا وثيقة إثبات هوية.

يمكن معرفة معلومات أكثر عن الحصول على حالة معينة لطالبي اللجوء والحصول على وثائق 
 ،Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde( التوطين والهجرة  إثبات هوية في مديرية 

)www.pmlp.gov.lv موقعها االلكتروني

http://www.pmlp.gov.lv/en/
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رموز دولة التفيا

علم التفيا
علم دولة التفيا قرمزي مع شريط أبيض أفقي. عرض الشريط األبيض 
يساوي نصف عرض الشريط القرمزي في العلم. علم التفيا مستطيل، 

طوله يساوي نصف عرضه.
يعّلق السكان علم الدولة قرب منازلهم في تواريخ محددة وبحسب 
في  أيضاً  مذكورة  التفيا  علم  تعليق  تواريخ  التفيا".  دولة  علم  "قانون  مع  بالتوافق  اختيارهم 
الزرنامات. يعلَّق علم دولة التفيا في األعياد الشعبية، الدينية، والعائلية، أيضاً في مناسبات احياء 
الذكرى ومناسبات اخرى. يرفرف العلم بشكل دائم على برج القصر الجمهوري في ريغا، وقرب 
مقر رئيس دولة التفيا في قصر ريغا ومقره الصيفي في يورماال، وفوق مباني البرلمان األساسية، 
مجلس الوزراء، مكتب النائب العام، وفي نقاط العبور الحدودية ومراكز التفتيش الحدودية، قرب 

مباني المؤسسات التعليمية، وفي أماكن اخرى منصوص عليها في القانون.

شعار التفيا
شجرة  أوراق  المشرقة،  الشمس  النجوم،  ترمز  التفيا،  شعار  في 
السنديان، والشريط الملون بألوان العلم الالتفي الى استقاللية واستقرار 
الدولة. يرمز األسد األحمر الى المناطق الجغرافية التاريخية: كورزيمي 
وزيمغالي، أّما الَغْرفين الفّضي يرمز الى المناطق الجغرافية التاريخية: 

فيدزيمي والتغالي.

النشيد الوطني الالتفي
 „Dievs,( »النشيد الوطني الالتفي هو »يا رّب بارك التفيا
”!svētī Latviju(. مؤّلف الموسيقى وكلمات النشيد الوطني 
)١835-١9٠5(، وهو عضو  َبْومانيس  كارِلس  المدّرس  هو 
في التّيار االجتماعي "التفيا الشاّبة". ُيعزف النشيد الوطني في 
األعياد الرسمية واالحتفاالت، مع رفع علم الدولة، وأيضاً عند 
استقبال وتوديع رؤساء من دول اخرى. عند سماع النشيد يقف 

الجميع احتراماً.

تمثال الحرية
يقع تمثال الحرية )Brīvības piemineklis( في وسط 
مدينة ريغا، وهو يرمز الى استقالل الدولة، الوحدة القومية، 
بالشخصيات  ُتذّكر  عليه  والنحوت  التماثيل  والنصر.  الكفاح، 
والمفاهيم واألحداث الهامة لالتفيا. في اسفل التمثال ُنقشت 
وللحرية«  »للوطن  سكالبي  كارِلس  الالتيفي  الكاتب  كلمات 

.)„Tēvzemei un Brīvībai”(
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يبلغ ارتفاع التمثال 4٢،٧ م. في أعاله شخصية تمثل الحرية، طولها 9م، وهي امرأة شابة ترفع 
فوق رأسها ثالث نجوم مذّهبة، وهي ترمز الى فيدزيمي، كورزيمي والتغالي.

زالي  كارِلس  الالتفي  النّحات  فكرة  على  بناءاً  الالتفي  الشعب  بها  تبّرع  بأموال  التمثال  ُبني 
)١888-١94٢( ومشروع المهندس إرنست شتالبرغ )١883-١958(، وتم افتتاحه في ١8 من 

تشرين الثاني عام ١935. قرب التمثال يقف حرس الشرف.

النظام السياسي في التفيا
التفيا جمهورية مستقلة وديمقراطية. تعود السلطة السيادية في التفيا الى الشعب الالتفي. 
القانون األساسي في التفيا هو الدستور الالتفي. يحتوي دستور جمهورية التفيا على حقوق االنسان 

األساسية.
.)Saeima( التفيا جمهورية برلمانية. هذا يعني أن السلطة التشريعية تعود للبرلمان

 برلمان الجمهورية الالتفية أي السايما مكون من ١٠٠ نائب ينتخبهم الشعب. أهم وظيفة 
للسايما هي إصدار القوانين، وهي أيضاً تصادق على ميزانية الدولة وتعّين عدد من كبار المسؤولين، 

مثالً: رئيس جمهورية التفيا، رئيس الوزراء، النائب العام، الخ.
حكومة الدولة الالتفية أي السلطة التنفيذية العليا هي مجلس الوزراء الالتفي. يشكل مجلس 
الوزراء الشخص الذي رّشحه رئيس الجمهورية لرئاسة مجلس الوزراء، ثم تصدق السايما تكوين 
مجلس الوزراء المقَتَرح وخطة عمله وتصدق أيضاً المرشح لرئاسة المجلس. يتألف مجلس الوزراء 

من رئيس الوزراء وثالثة عشر وزيراً.
في التفيا يوجد قوات مسلحة )جيش(، لكن ال يوجد خدمة عسكرية إجبارية.

األعياد الرسمية
.)Jaungada diena( 1 كانون الثاني – أول يوم من السنة الجديدة

الجمعة العظيمة )Lielā Piektdiena( واليومان األول )Pirmās Lieldienas( والثاني 
)Otrās Lieldienas( من عيد الفصح – عيد الفصح هو عيد للمسيحيين، وفيه ُيحتفل بقيامة 
المسيح من الموت بعد ثالثة أيام من صلبه وموته. تاريخ عيد الفصح المتوافق عليه في االتحاد االوروبي 

متنّقل، وهو يوم األحد األول بعد اكتمال القمر الربيع الذي يحصل بعد الواحد والعشرين من آذار.
األول من أيار – عيد العّمال )Darba svētki(، وتاريخ انعقاد الجمعية التأسيسية لدستور 
جمهورية التفيا )Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena( عام 

.١9٢٠
 Latvijas Republikas Neatkarības( 4 أيار – يوم استعادة االستقالل لجمهورية التفيا

atjaunošanas diena( عام ١99٠.
عيد األم )Mātes diena( – يوم األحد الثاني من شهر أيار.

عيد العنصرة أو عيد الخمسين )Vasarsvētki( – هو يوم األحد الذي يأتي بعد عيد الفصح 
بخمسين يوماً. ويقصد به حلول الروح القدس على تالميذ المسيح عندما اجتمعوا بعد خمسين 

يوماً من موته. في هذا العيد تزين البيوت في الريف بأغصان وشجيرات الَقضبان.
الصيف  منتصف  وعيد   )Līgo svētki( الصيف  منتصف  ليلة   – حزيران   24 و  حزيران   23

.)Jāņu diena(
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عيد منتصف الصيف، أو بالالتفية ياني أو ليغو، هو عيد يحتفل به في اليوم الذي فيه أطول نهار 
وأقصر ليل في السنة. أول دليل كتابي على االحتفال بهذا العيد يرجع الى القرن الثاني عشر. فلكياً، 
يقع منتصف الصيف في ٢١ أو ٢٢ من حزيران، لكن في التفيا يحتفل به في ٢3 و ٢4 حزيران، 
وهو عطلة رسمية. يوم ليغو ومساء ياني هو ٢3 حزيران، ويوم ياني هو ٢4 حزيران، ولهذا السبب 
يسّمى العيد باإلسمين: ليغو وياني. في مساء ياني، في ٢3 حزيران، يشعل الالتفيون النيران 
التي تشتعل حتى الصباح، يصنعون أكاليل من الورود وأوراق شجر السنديان، يأكلون جبن ياني 

ويغنون أغاني خاصة بهذا العيد.
يوم ختام المهرجان الالتفي للرقص والغناء 

)Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku noslēguma diena(
المهرجان الالتفي للرقص والغناء هو حدث ثقافي مهم منذ عام ١8٧3. برنامج هذا المهرجان 
يتضّمن الجوقات، فرق الرقص، وأوركسترات األالت النفخية من كل أنحاء التفيا. هذا المهرجان يحصل 
مرة كل خمس سنوات في ريغا، وينتهي بمسيرة مهرجان الرقص والغناء باإلضافة الى حفل موسيقي 

ختامي. منذ عام ٢٠٠3 أصبح المهرجان على الئحة اليونسكو لصون التراث الثقافي غير المادي.
 ،)Latvijas Republikas Proklamēšanas diena( 1٨ تشرين الثاني – عيد استقالل التفيا
ويحتفل به بمناسبة إعالن مجلس الشعب الالتفي استقالل البالد في ١8 تشرين الثاني عام ١9١8. 
تقام الجلسات والمسيرات االحتفالية،  الالتفي في كل أنحاء التفيا،  العلم  اليوم يعلق  في هذا 
وتطلق األلعاب النارية. في ريغا توضع الورود عند تمثال الحرية. على ضفة نهر داوغافا مقابل القصر 
الجمهوري أي على واجهة ١١ نوفمبر النهرية، يحصل عرض عسكري وعرض ألعاب نارية مدهش.

.)Ziemassvētki( 24 ، 25 ، و 26 كانون األول – عيد الميالد أوعيد منتصف الشتاء
في هذا العيد يحتفل بعيد منتصف الشتاء، عندما يبدأ فصل الشتاء، وبميالد يسوع المسيح. 
هذا العيد عيد عائلي. تجتمع العائلة عند شجرة الميالد المزينة، يذهبون الى الكنيسة، يقيمون 

والئم للعيد ويتبادلون الهدايا.
31 كانون األول – عيد رأس السنة )Vecgada diena(، آخر يوم في السنة.

أول يوم عمل بعد العيد يكون عطلة إذا وقع عيد الرابع من أيار أو عيد ختام مهرجان الرقص 
والغناء أو عيد االستقالل )١8 تشرين الثاني( يوم السبت أو األحد.

ملخص عن تاريخ التفيا
في بداية التاريخ، كانت األراضي التابعة لالتفيا في عصرنا هذا مغطاة بطبقة سميكة من الجليد. 
في نهاية العصر الجليدي، قبل  ١٢ – ١3 ألف سنة، حضر أول سكان التفيا الى هذه األراضي و 
كانوا صيادي حيوانات الرنة. ثالثة آالف سنة قبل الميالد، كان يسكن أراضي التفيا أجداد فنلنديي 
البلطيق. وتكونت حضارات  البالد أجداد شعب  هذه  الى  الميالد جاء  قبل  البلطيق. وألفي سنة 
منها شعوب البلطيق )الكورونيون، الالتغاليون، السيلونيون، والسيميغاليون( وفنلندّيو البلطيق 

)الليفونيون(.
احتّلها  ذلك  وبعد  المانيا  شمال  من  صليبيون  التفيا  أراضي  احتل  عشر  الثالث  القرن  في 
الكومنولث البولندي الليتواني والسويد وفي القرن الثامن عشر انضمت تدريجياً الى اإلمبراطورية 

الروسية.
تدريجياً توّحد سكان التفيا األصليون وتشكل الشعب الالتفي. في القرن التاسع عشر أصبحت 
الظروف مناسبة لتشكيل الطبقة المتعلمة الالتفية وإنماء خبراتهم االقتصادية والسياسية. نتيجة 
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الثاني عام ١9١8، أعلن  الثامن عشر من تشرين  لذلك، بعد نهاية الحرب العالمية األولى في 
مجلس الشعب الالتفي عن تأسيس دولة التفيا الديمقراطية الحرة المستقلة.

قام الالتفيون بالدفاع عن استقالل التفيا في حرب االستقالل ضد قوات موالية أللمانيا وروسيا. 
وفي عام ١9٢٠ أصبحت أراضي التفيا محررة من كل الجيوش األجنبية. في الحادي عشر من آب 
عام ١9٢٠ تم توقيع معاهدة سالم اعترفت فيها الجمهورية الروسية السوفيتية باستقالل التفيا. 

تم االعتراف بالتفيا دولياً بحكم القانون في السادس والعشرين من كانون الثاني عام ١9٢١. 
في بداية الحرب العالمية الثانية في السابع عشر من حزيران عام   ١94٠تم احتالل التفيا 
و انضمت الى اتحاد الجمهوريات السوفيتية االشتراكية. عام  ١94١،  في ليلة الرابع عشر من 
حزيران، تم إرسال خمسة عشر ألف مواطن بريء من التفيا الى معتقالت األشغال الشاقة في 
سيبيريا وغيرها، وهناك مات معظمهم من الجوع واألمراض. بشكل مشابه رّحل النظام السوفيتي 

4٢٠٠٠ شخصاً في آذار من عام ١949.
في الثاني والعشرين من حزيران عام ١94١، احتلت المانيا النازية أراضي التفيا. في نهاية 
الحرب في تشرين األول من عام ١944، رجعت التفيا (كورزيمي، في الثامن من أيار عام ١945 
)تحت االحتالل السوفيتي  الذي استمر حتى الرابع من أيار عام  ١99٠ وبعده تم اصدار قرار «عن 
 .(„Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu”) «إعادة استقالل جمهورية التفيا
المجلس األعلى لجمهورية التفيا بسّن قانون  الواحد والعشرين من آب عام ١99١،  قام  في 
 „Par Latvijas Republikas valstisko(« لجمهورية التفيا  الوطني  الوضع  «عن  دستوري 

”statusu( وبذلك وبذلك تم إعالن استعادة االستقالل لجمهورية التفيا بحكم القانون.
في الثامن عشر من أيلول عام ١99١ أصبحت التفيا عضواً في منظمة األمم المتحدة، في 
التاسع والعشرين من آذار عام ٢٠٠4 أصبحت عضواً في منظمة حلف شمال األطلسي، وفي األول 

من أيار عام ٢٠٠4 انضمت التفيا الى االتحاد االوروبي.
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طبيعة التفيا
تقع التفيا في منطقة الغابات وتنتمي الى المنطقة الفرعية التي فيها غابات مختلطة، وهي في 
النطاق الجغرافي ذو المناخ المعتدل. في التفيا دفء الشمس منخفض نسبياً، والرطوبة عالية 
بسبب الكتل الهوائية القادمة من المحيط األطلسي. األحوال الجوية متقّلبة نسبياً، وخاصة في 

الخريف والشتاء. في التفيا أربعة فصول.

الشتاء الربيع

الصيف الخريف

يبدأ الربيع في التفيا في ٢٠ أو ٢١ من آذار، والصيف في ٢١ حزيران. الخريف يبدأ في ٢٢ أو 
٢3 من أيلول، أّما الشتاء فيبدأ في ٢١ أو ٢٢ من كانون األول.

درجات  متوّسط  مئوية(.  )درجات  سلسيوس  بدرجات  الجّو  حرارة  درجة  ُتقاس  التفيا  في 
حرارة الجّو السنوي في التفيا هو + 5،9. أكثر األشهر دفئاً هو تّموز، متوسط حرارة الجو فيه هو 
+١٧،٠ ، لكن متوسط الحد األقصى هو ٢١،5. الشهران األكثر برداً هما كانون الثاني وشباط، 
متوسط حرارة الجو فيهما هو −4،٦ و −4،٧ ، ومتوسط الحد األدنى هو −٧،5 و −٧،9. أغلب 

المتساقطات السنوية تحدث في تموز وآب، وأقّلها في شباط وآذار.
في التفيا أكثر من ١٢٠٠٠ نهر. أكبر األنهر هي داوغافا، ليلوبي، فينتا، أيفييكستي وغاويا. 
إنغوريس،  بحيرة  رازناس،  بحيرة  لوبانس،  منها  ١هكتار،  من  أكبر  بحيرة   ٢٢5٦ التفيا  في 

وبورتنيكس، الخ.
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تغطي الغابات حوالى 5٠ % من مساحة التفيا. أغلب الغابات في التفيا مختلطة، وتنمو فيها 
أشجار الصنوبر، الشوح، الَقضبان، النغت، الحور الراجف، السنديان القوي، الزيزفون، المران 
العالي، والقيقب. غابات الصنوبر منتشرة في يورماال وأيضاً في أحواض فينتاس واوسماس. من 
مناطق  أوسع  الدبق.  والنغت  الزيزفون،  العالي،  المران  القوي،  السنديان  غابات  األندر وجود 
العرعر،  الصفصاف،  التالية:  الشجيرات  تنمو  في التفيا  فيدزيمي.  شمال  في  موجودة  الغابات 

الغبيراء، النبق المسهل، البندق، كرز المستنقع، والخمان.
تغطي المستنقعات 4،9 % من مساحة التفيا، وهي رطبة باستمرار، ذات مياه راكدة، وفيها 
عالم نباتات خاص، ويتجّمع الُخث عليها. أكبر مستنقعات التفيا هو مستنقع تايتشو)١958٧ 

هكتار(، تسيناس )8983 هكتار(، وكيميرو-سمارِدس )٦١9٢هكتار(.
المساحة المتبقية )حوالى 4٠%( هي أراضي زراعية تستعمل لزراعة الحبوب )شيلم، قمح، 
الخ(،  )بطاطا، شمندر، جزر، ملفوف، خيار، يقطين  شعير، شوفان، حنطة سوداء(، الخضار 
باإلضافة الى السلجم والكّتان، واألشجار المعمرة )التفاح، الخوخ، الكرز، اإلجاص(، والشجيرات 
ونبات  شائك،  كشمش  أسود،  كشمش  آسية،  عنبية  أحمر،  كشمش  العليق،  )توت  المعمرة 

الفراولة(، وأيضاً المروج والمراعي. في التفيا تربية الحيوانات متطورة.
تقع التفيا في السهل االوروبي الشرقي. تقتصر تضاريس التفيا بمعظمها على الهضاب واألراضي 
المنخفضة )السهول(. الهضاب في التفيا ال تصل الى ارتفاع الجبال، إاّل أن السكان الالتفيون يسمون 
 ،)Krievu kalns( جبل كريفو ،)Gaiziņkalns( التالل العالية بالجبال، مثالً جبل غايزينش
جبل ليبو الكبير )Lielais Liepu kalns(. معظم "الجبال" تقع في منطقة هضاب فيدزيمي، 
 )Sirdskalns( البحر(، سيردسكالنس  منها: جبل غايزينش )3١١،94 م فوق مستوى سطح 

)٢9٦،8 م( وجبل نيساوِلس )Nesaules kalns( )٢84 م(.
 ،Gaujas Nacionālais parks( الوطنية  غاويا  حديقة  وطنية:  حدائق  أربع  التفيا  في 
١9٧9( وهي أكبر وأقدم حديقة وطنية في التفيا، فيها صخور رملية فاتنة وكهوف، منها أكبر 
الوطنية  كيميري  حديقة  سيغولدا.  في   )Gūtmaņala( غوتماِنس  كهف  وهو  التفيا  في  كهف 
فيه  يمر  الذي  كيميري  بمستنقع  تتميز  وهي   )١99٧  ،Ķemeru Nacionālais parks(
الوطنية  رازنا  حديقة  طبية.  وحل  وحمامات  الكبريت  مياه  ينابيع  أيضاً  وفيها  خشبي،  مسار 
رازنا  بحيرتي  في  البيولوجية  البيئة  تنوع  تحمي   )٢٠٠٧  ،Rāznas Nacionālais parks(
البيئة الثقافية الخاصة بهذه المنطقة بمزارعها وكنائسها. حديقة  وإجيزيرس )Ežezers( وأيضاً 
سليتِِرس الوطنية )Slīteres Nacionālais parks، ٢٠٠٠/١999( تحتوي على شاطئ بحيرة 
البلطيق الجليدية الذي ال يزال محفوظاً، والشاطئ البحري المغطى بكثبان رملية، وجبال زيلي 
)Zilie kalni( والسهول عند سفوحها، ومستنقع باجو )Bažu purvs(. تسافر الطيور المهاجرة 

في مسارات تمر من فوق حديقة سليتِِرس الوطنية.
 ،)١98٢  ،Teiču dabas rezervāts( ِتْيتشو  محمية  طبيعية:  محميات  أربع  التفيا  في 
موريتساالس  محمية   ،)١9٧٧  ،Krustkalnu dabas rezervāts( كروستكالنو  محمية 
 ،Grīņu dabas rezervāts( غرينو  ومحمية   ،)١9١٢  ،Moricsalas dabas rezervāts(
١93٦(. هذه المحميات تحافظ على البيئة الطبيعية البرية، ويمكن زيارتها بإذن خاص للقيام 

باألبحاث العلمية.
تكثر  في التفيا  وفصيلة(.  نوعاً   ٢٧٧٠٠ متنوعة )حوالى  نباتية وحيوانية  بثروة  تتميز  التفيا 
االوروبي،  اليحمور  األحمر،  األيل  البري،  الخنزير  الثعلب،  القندس،  الموظ،  مثل  حيوانات 

السنجاب، الذئب، واألرنب.
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القندس الثعلب

الخنزير البري اليحمور االوروبي األيل األحمر

حالياً يوجد في التفيا حوالى ١3٠٠٠ نوع من الحيوانات و3٦٠ نوع من الطيور. خالل الربيع 
والصيف تعشش الطيور المهاجرة في التفيا، مثالً، الُخّطاف، القبرة، الذعرة الطائر، الوقواق، 

الكركي، عندليب، اللقلق، الزرزور االوروبي، باإلضافة الى البجع، البّط واإلوز.
الزرعي،  الغراب  نقار الخشب،  هناك طيور تعيش في التفيا طوال الصيف والشتاء، ومنها: 
الباز  البوم االوراسي،  الطيهوج األسود،  القيق االوراسي،  الدغناش االوراسي،  الغراب األسود، 

الشمالي، الغراب المقنع، القرقف الكبير، الدوري، والعقعق االوروبي.

اللقلق الزرزور االوروبي القبرة

في مياه التفيا ٧٠ فصيلة مسجلة من األسماك، منها: الفرخ االوروبي، السلمون المرقط، 
الشبوط، السلمون، السمك الكراكي الشمالي ، التنش، الجلكى النهرية، الروش، سمك الطحان، 

قرموط، السلمون المرقط البني،البربوط، الصندر، واالنقليس االوروبي.

الفرخ االوروبي السمك الكراكي الشمالي سمك الطحان
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من الرموز الطبيعية لجمهورية التفيا:

الذعرة البيضاء
(Motacilla alba)

الدعسوقة ذات النقطتين
(Adalia bipunctata)

اقحوان المروج
(Lucanthemum vulgare)

شجرة الزيزفون
(Tilia cordata)

شجرة السنديان القوي
(Quercus robur)

المصادر:
Enciklopēdiskā vārdnīca, 2 sēj. Autoru kol. Rīga: Latvijas Enciklopēdiju redakcija, 1991.

Zagorska, I. Senie ziemeļbriežu mednieki Latvijā. Rīga: Zinātne, 2012.
www.likumi.lv

 قانون »عن األعياد، أيام الذكرى، والعطل الرسمية«	 
)Likums „Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām”(

 	„Latvijas Republikas Satversme” دستور جمهورية التفيا
www.eiro.lv/files/upload/files/Eiro_rakstiba-1.pdf

www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/260812-eiro-un-cents-latviesu-valoda/
www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_11_demografija_2017_17_00_lv_en.pdf

www.videsgidi.lv/faili/Latvijas_nacionalie_simboli_back.pdf

https://likumi.lv/about.php
https://likumi.lv/doc.php?id=72608
http://www.vvc.gov.lv/export/sites/default/docs/LRTA/Likumi/Constitution.doc
http://www.eiro.lv/files/upload/files/Eiro_rakstiba-1.pdf
http://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/260812-eiro-un-cents-latviesu-valoda/
http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_11_demografija_2017_17_00_lv_en.pdf
http://www.videsgidi.lv/faili/Latvijas_nacionalie_simboli_back.pdf
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إقامة األجانب في التفيا

تأشيرة السفر )الفيزا( ◀
اإلقامة المؤقتة ◀
اإلقامة الدائمة ووضع المقيم الدائم في االتحاد االوروبي ◀
طالب اللجوء، الالجئ، وصاحب الحالة البديلة ◀

المصطلح »أجنبي« هنا يعني الشخص القادم الى التفيا من دول اخرى خارج االتحاد االوروبي 
أو المنطقة االقتصادية االوروبية أو االتحاد السويسري. يمكن لألجانب البقاء في التفيا إذا حصلوا 
على تأشيرة )فيزا( أو إقامة. اإلقامة هي وثيقة تعطي لألجنبي الحق بالبقاء في جمهورية التفيا لفترة 
زمنية محددة )اإلقامة المؤقتة( أو بشكل دائم )اإلقامة الدائمة(. من الضروري على األجنبي أن 
يحصل على إقامة إذا كان يريد البقاء في التفيا ألكثر من تسعين يوماً في فترة نصف سنة. إذا كان 

يريد البقاء لفترة قصيرة، يكتفى بتأشيرة السفر.

تأشيرة السفر )الفيزا(
يتغير نوع التأشيرة الممنوحة لألجانب باختالف هدف السفر: تأشيرة شنغن، تأشيرة تسمح 
بالسفر الى مجموعة معينة من الدول، تأشيرة الترانزيت في المطار، وتأشيرة طويلة األمد. يمكن 

للتأشيرة أن تكون صالحة للدخول مرة واحدة، مرتين، أو مرات عديدة.
لمعلومات عن حقوق الحصول على احدى التأشيرات والمعامالت المتوجبة للحصول عليها 
 Pilsonības un migrācijas lietu( والهجرة  التوطين  لمديرية  االلكتروني  الموقع  راجع 
 ،Ārlietu ministrija( والموقع االلكتروني لوزارة الخارجية )www.pmlp.gov.lv ،pārvalde

.)www.mfa.gov.lv

اإلقامة المؤقتة
يمكن منح اإلقامة المؤقتة لألجانب في الحاالت التالية: للعمل، للتجارة، للدراسة، لألبحاث 

العلمية، لألوضاع العائلية )راجع »قانون الهجرة« المادة ٢3(.
الالتفية  للجمهورية  قنصلية  أو  لسفارة  يقدم وثائق  أن  على األجنبي  على اإلقامة،  للحصول 

ويجب أن تكون في دولة ال تنتمي الى دول اتفاقية شنغن.*
إذا كان األجنبي يحمل إقامة صالحة في دولة من دول اتفاقية شنغن يمكنه أن يقدم الوثائق في 
سفارة أو قنصلية موجودة في دولة من دول اتفاقية شنغن. إذا جاء القرار إيجابياً لحصول األجنبي 
على إقامة مؤقتة، يحصل عندها على تأشيرة صالحة لمرة واحدة لدخول التفيا. بعد دخول التفيا، 

على األجنبي الحضور الى مديرية التوطين والهجرة الستالم اإلقامة المؤقتة.
ينص القانون على أنه في بعض الحاالت يمكن أيضاً تقديم الوثائق للحصول على إقامة مؤقتة 

في مديرية التوطين والهجرة في التفيا.
يمكن لعملية استالم اإلقامة المؤقتة أن تدوم من شهرين الى ثالثة أشهر، لذلك يجب السؤال 

مبكراً عن الوثائق الضرورية للحصول على اإلقامة وأين يمكن تقديمها.
europa.eu/european-union/about-eu/countries_en :دول اتفاقية شنغن، راجع الموقع االلكتروني *

http://www.pmlp.gov.lv/en/
http://www.mfa.gov.lv/en/
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_en
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اإلقامة الدائمة ووضع المقيم الدائم في االتحاد االوروبي
اخرى  حاالت  وفي  مؤقتة،  إقامة  حامالً  متتالية  سنوات  لخمس  في التفيا  األجنبي  بقي  إذا 
)مذكورة في "قانون الهجرة" المادة ٢4(، يمكنه التقديم للحصول على إقامة دائمة أو للحصول 
الدائم في  المقيم  القانون »عن وضعية  الدائم في االتحاد االوروبي )راجع  المقيم  على وضعية 

جمهورية التفيا«، البند الثالث(.
اإلقامة الدائمة ووضعية المقيم الدائم في االتحاد االوروبي تمنح األجانب حقوق إضافية، مثالً، 
الدائم  المقيم  العناية الصحية والمساعدات االجتماعية وغيرها. صاحب وضعية  الحصول على 
في االتحاد االوروبي يحصل على إقامة دائمة مذكور عليها أنه صاحب وضعية المقيم الدائم في 

االتحاد االوروبي.
اإلقامة الدائمة ضرورية إذا كان األجنبي يريد السكن والبقاء في التفيا. وضعية المقيم الدائم في 
االتحاد االوروبي ضرورية لألجنبي إذا كان يريد السكن والعمل في أكثر من دولة من دول االتحاد 
االوروبي. بهذا الشكل، مثالً، يمكن لمواطن دولة من دول العالم الثالث الحاصل على وضعية 
المقيم الدائم في االتحاد االوروبي في التفيا أن ينتقل الى العمل عند صاحب عمل آخر في دولة 

اخرى من دول االتحاد االوروبي بعد العمل لمدة سنة واحدة.
التفيا،  من  االوروبي  االتحاد  في  الدائم  المقيم  وضعية  أو  الدائمة  اإلقامة  على  للحصول 
على  أ٢  بمستوى  الالتفية  اللغة  يتقن  أن  منها  معينة،  مواصفات  يطابق  أن  األجنبي  على 
المتحان  الخضوع  يجب  الالتفية،  اللغة  إتقان  مستوى  تثبث  شهادة  على  للحصول  األقل. 
واإلنماء  للبحوث  التربوي  المركز  راجع  االمتحان  هذا  عن  لمعلومات  الرسمية.  اللغة  إتقان 

.www.visc.gov.lv )Valsts izglītības satura centrs(

طالب اللجوء، الالجئ، وصاحب الحالة البديلة
لطالب اللجوء )الالجئ أو الشخص الطالب للحالة البديلة( الحق بتقديم طلب للحصول على 

وضعية الالجئ أو الحالة البديلة في جمهورية التفيا. ينظم عملية اللجوء "»قانون اللجوء«.
على الشخص أن يقدم طلباً لحرس الحدود في نقطة التفتيش الحدودية أو في مكتب حرس 
الحدود على أراضي التفيا. بعد استالم الطلب، يجري حرس الحدود مقابلة مع طالب اللجوء. 
خالل المقابلة يسألون عن أسباب الحاجة للجوء. على طالب اللجوء أن يتعاون مع مؤسسات 

الدولة ويقدم المعلومات الضرورية إلصدار القرار النهائي.
يحصل طالب اللجوء على بطاقة إثبات هوية شخصية من حرس الحدود، وتبقى معه الى أن 
تنتهي دراسة طلب اللجوء. هذه البطاقة تعطي الشخص الحق بالبقاء في مركز إقامة طالبي اللجوء 

وبإذن خاص من اإلدارة يمكن السكن خارجه أيضاً.
يصدر القرار عن حصول طالبي اللجوء على وضعية معينة خالل فترة 3 أشهر )في حاالت خاصة 
يمكن تمديد هذه الفترة الى ١٢ شهراً(، ويتم إعالم طالب اللجوء عن القرار في أقرب وقت ممكن. 
إذا كان القرار بالحصول على اللجوء أو الحالة البديلة سلبياً، يمكن على طالب اللجوء أن يطعن 

بالقرار في المحكمة اإلدارية اإلقليمية.

الالجئ شخص منح قانونياً وضع اللجوء. في التفيا ُيمنح وضع اللجوء للشخص الذي يخاف 
من االضطهاد في وطنه بسبب عرقه، دينه، جنسيته، انتمائه اإلجتماعي أو السياسي، باإلضافة 

الى األشخاص عديمي الجنسية في بلدهم السابق، ألنهم غير معترف بهم كمواطنين في بلدهم.

http://visc.gov.lv/en/


18 ا لع فتامس ف جانب لا مو

ُيمنح الالجئ إقامة دائمة ووثيقة سفر تصلح أيضاً كوثيقة إثبات هوية.
الحالة البديلة تمنح للشخص الذي ال يمكن االعتراف به كالجئ. الحالة البديلة هي وضعية 
الغير  المعاملة  أو  التعذيب،  اإلعدام،  أو  بالقتل  وطنه  في  مهدداً  في  كان  إذا  الشخص  تحمي 
إنسانية. تمنح الحالة البديلة أيضاً للشخص الذي يحتاج للحماية بسبب حرب أهلية أو خارجية 

تمنعه من العودة الى وطنه.

البديلة  الحالة  كان صاحب  وإذا  البديلة.  الحالة  على  الحاصل  للشخص  مؤقتة  إقامة  تمنح 
ال يملك وثيقة إثبات هوية ووثيقة سفر صالحة، وأيضاً ال يوجد إمكانية بالحصول عليها، ُيمنح 

الشخص وثيقة سفر.
يمكن للشخص أن يكون الجئاً فقط أو صاحب حالة بديلة، وال يمكن الجمع بين الوضعين. 
األشخاص الالجئون أو أصحاب الحالة البديلة ُتطبَّق عليهم الحقوق األساسية والواجبات التي تطبق 

على السكان الالتفيين )الدستور الالتفي، الفصل الثامن »حقوق االنسان األساسية«(.
يحق لالجئين وألصحاب الحالة البديلة لّم شمل العائلة واستالم المساعدات المعيشية. وأيضاً 
يحق لالجئ أن يغادر التفيا ويعود اليها، ويحق له استالم مساعدة مالية من الدولة مقابل تعلم 

اللغة الالتفية.

التوطين  مديرية  راجع  التفيا  في  إقامة  على  الحصول  إمكانية  عن  أكثر  لمعلومات 
االلكتروني  موقعها  أو   )Pilsonības un Migrācijas lietu pārvalde, PMLP( والهجرة 

.www.pmlp.gov.lv

أهم القوانين المتعلقة باألجانب، عديمي الجنسية، وطالبي اللجوء: »قانون الهجرة«، »قانون 
 „Imigrācijas likums”, „Bezvalstnieku likums”,( »عديمي الجنسية«، »قانون اللجوء

.)„Patvēruma likums”

المصادر:
www.likumi.lv

 	)„Imigrācijas likums”( »قانون الهجرة«
 	)„Patvēruma likums”( »قانون اللجوء«
 	)„Bezvalstnieku likums”( »قانون عديمي الجنسية«
  »قانون الخدمات والمساعدات اإلجتماعية«	 

)„Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums”(
  »شروط المساعدات لالجئين وأصحاب الحالة البديلة« الصادرة عن مجلس الوزراء	 

 (Ministru kabineta noteikumi Nr. 457 „Noteikumi par pabalstu bēglim un
personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss” (12.07.2016.))

www.pmlp.gov.lv/en/home/services/residence-permits
www.patverums-dm.lv

www.zva.gov.lv

http://www.pmlp.gov.lv/en/
http://vvc.gov.lv/image/catalog/dokumenti/Immigration%20Law.docx
http://vvc.gov.lv/export/sites/default/docs/LRTA/Likumi/Law_On_Stateless_Persons.doc
http://www.vvc.gov.lv/export/sites/default/docs/LRTA/Likumi/Asylum_Law.pdf
https://likumi.lv/about.php
http://vvc.gov.lv/image/catalog/dokumenti/Immigration%20Law.docx
http://www.vvc.gov.lv/export/sites/default/docs/LRTA/Likumi/Asylum_Law.pdf
http://vvc.gov.lv/export/sites/default/docs/LRTA/Likumi/Law_On_Stateless_Persons.doc
http://vvc.gov.lv/image/catalog/dokumenti/Social%20Services%20and%20Social%20Assistance%20Law.docx
https://likumi.lv/ta/id/283578-noteikumi-par-pabalstu-beglim-un-personai-kurai-pieskirts-alternativais-statuss
https://likumi.lv/ta/id/283578-noteikumi-par-pabalstu-beglim-un-personai-kurai-pieskirts-alternativais-statuss
https://likumi.lv/ta/id/283578-noteikumi-par-pabalstu-beglim-un-personai-kurai-pieskirts-alternativais-statuss
http://www.pmlp.gov.lv/en/home/services/residence-permits/
http://www.patverums-dm.lv/en
https://www.zva.gov.lv/?setlang=en


لسملت19 ف

المسكن

تسجيل مكان السكن ◀
أين وكيف تبحث عن المسكن؟ ◀
شراء مكان سكن ◀
استئجار مكان سكن ◀
ما عليك أن تعرفه عن إقتناء الحيوانات األليفة ◀

تسجيل مكان السكن
ويمكن  يعيش  حيث  عنوان(  ذات  شقة  أو  )بيت  الشخص  يختاره  مكان  أي  هو  السكن  مكان 

لموظفي الدولة أو البلدية أن يجدوه.
 Dzīvesvietas( السكن  مكان  تسجيل  قانون  الى  باالستناد  الشخص،  واجب  من 
deklarēšanas likums(، أن يسجل مكان سكنه في غضون شهر واحد من انتقاله للعيش فيه.

تسجيل مكان السكن واجب على:
المواطنين الالتفيين ◀
غير المواطنين الالتفيين ◀
 مواطني دول االتحاد األوروبي ودول المنطقة االقتصادية األوروبية واالتحاد السويسري،  ◀

وأفراد أُسرهم الذين ُمنحوا شهادة تسجيل صادرة في الجمهورية الالتفية أو إقامة دائمة 
في التفيا.

األجانب الذين ُمنحوا إقامة دائمة صادرة في الجمهورية الالتفية. ◀
عديمي الجنسية الذين ُمنحوا إقامة دائمة صادرة في الجمهورية الالتفية. ◀

أين وكيف تبحث عن مكان سكن؟
عن  البحث  يمكنك  حيث  الكترونية  مواقع  وأيضاً  العقارية،  الوكاالت  من  الكثير  التفيا  في 

معلومات عن شقق، بيوت، وأراضي لإليجار، لالستئجار، للبيع أو للشراء.
عند البحث عن المعلومات، من المهم ذكر المكان الذي ترغب العيش فيه، مساحة الشقة 
أو البيت، المواصفات، السعر، الخ. مثالً، عند استئجار أو شراء شقة، خاصة في المدن، من 
المفضل معرفة كلفة المرافق العامة، أي نفقات التدفئة، الغاز، الماء، الخ. في الدولة قوانين 
وشروط تحدد األسعار في مجاالت معينة )مثالً، خدمة الكهرباء، خدمة المياه، خدمات الكترونية، 
بعين  لكن يجب األخذ  الخ.(  المنزلية،  النفايات  التخلص من  القطار، خدمة  عبر  النقل  البريد، 
االعتبار أن أسعار البيوت والشقق ونفقات المرافق العامة قد تختلف في مدن مختلفة أو مناطق 

مختلفة في نفس المدينة.
غالباً في االعالنات يُذكر فقط ثمن االستئجار أو الشراء. نفقات المرافق العامة )الكهرباء، الماء، 
التدفئة، الغاز، صيانة، الخ.( ليست جزءاً من ذلك السعر. ثمن الغاز، الماء والكهرباء عادة يكون 
حسب االستهالك. في معظم المباني السكنية يوجد عّدادات استهالك مياه، وكل شهر على سكان 

http://vvc.gov.lv/image/catalog/dokumenti/Declaration%20of%20Place%20of%20Residence%20Law.docx
http://vvc.gov.lv/image/catalog/dokumenti/Declaration%20of%20Place%20of%20Residence%20Law.docx
http://vvc.gov.lv/image/catalog/dokumenti/Declaration%20of%20Place%20of%20Residence%20Law.docx
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المبنى أن يبّلغوا عن كمية المياه المستهلكة. في التفيا في معظم المباني السكنية أيضاً يوجد 
تدفئة مركزية. ُتشّغل التدفئة المركزية بحسب أحوال الطقس. أغلب أصحاب المباني والبلديات 
يراعون الشرط في تشغيل التدفئة المركزية: أن يكون متوسط الحرارة في اليوم أقل من 8 درجات 
مئوية لثالثة أيام متتابعة، إاّل إذا كان سكان المبنى قد اّتفقوا على نظام آخر. عادة يبدأ موسم 
التدفئة المركزية في ثاني أو ثالث اسبوع من تشرين األول، لكن أحياناً يبدأ في آخر أيلول. تطفأ 

التدفئة عادة في نيسان، وأحياناً في بداية أيار.
الجدير بالذكر أن "الطابق األول" في التفيا يدل على الطابق األرضي في معظم الحاالت.

إذا كان شخص ما بحاجة لمساعدة في حل المسائل المتعلقة بالسكن، يمكنه التوجه الى 
 „Par palīdzību( البلدية. في التفيا قانون متعلق بالمساعدة في حل المسائل المتعلقة بالسكن
”dzīvokļa jautājumu risināšanā(، وفيه مواصفات معينة، يمكن لمن تنطبق عليه أن يتلقى 

هذه المساعدة.

شراء مسكن
ال يوجد عوائق تمنع األجانب في التفيا من شراء مباني أو شقق. شراء األجانب ألرض أو عقار 
في الريف أو في نطاق المدينة قد يتطلب إذناً من البلدية لشرائها. المعامالت مع عقارات فيها عدة 
 „Par zemes privatizāciju – »قيود )راجع القانون »عن خصخصة األرض في المناطق الريفية

.)lauku apvidos”
كانت  إذا  األرض  أو  الشقق،  المباني،  واستئجار  وشراء  بيع  مثل  بالمعامالت  القيام  يمكن 
الممتلكات مسجلة في السجل العقاري. يعتبر المشتري مالكاً للعقار فقط عندما يسجل اسمه 
في السجل العقاري )Zemesgrāmata(. )لمعلومات عن المعامالت المتعلقة بتسجيل عقار في 

.)www.zemesgramata.lv السجل العقاري وعن العقارات المسجلة فيه راجع
إذا كان الشخص يملك عقاراً )شقة، بيت، أرض(، يجب دفع ضريبة أمالك كل سنة. ضريبة 
كل  اخرى.  وعوامل  العقار  بنوع  مرتبطة  وهي  في التفيا،  مختلفة  مناطق  بين  تتفاوت  األمالك 
بلدية تحدد معدل ضريبة األمالك على أراضيها. التفاصيل عن ضريبة األمالك، دافعيها، تخفيف 
 „Par nekustamā īpašuma( العقارات  على  الضرائب  قانون  في  موجودة  الخ،  الضريبة، 

.)nodokli”

إستئجار مسكن
الضروري  السكن. من  بتأجير مكان  الحق  للمؤّجر  كان  إذا  التأكد  إبرام عقد سكن يجب  قبل 
إبرام عقد إيجار خّطي، وقراءته بدّقة قبل التوقيع عليه )في حاالت الضرورة، يمكن طلب حضور 
مترجم أو محامي، أو كليهما(. عند إبرام العقد من الضروري التوافق على المكان المستأجر )الغرف 
التي سيتلقاها  الخدمات  الدفع وأوقاته،  ثمن االيجار، طريقة  العقد،  المؤجرة(، مدة صالحية 
الُمستأجر، حقوق وواجبات المستأجر والمؤجر )مثالً، من سيدفع ضريبة الملكية، الخ.(، إجراءات 
استئجار  »عن  قانون  هو  مسكن  باستئجار  يتعلق  قانون  أهم  العقد.  وإنهاء  الخالفات،  تسوية 

.)„Par dzīvojamo telpu īri”( »المسكن
غالباً يطلب المؤّجر من الُمستأِجر أن يدفع مبلغاً يساوي إيجار شهرين. إذاً يدفع الُمستأِجر إيجار 

أول شهر باإلضافة الى رسوم الضمان التي سيمكنه استردادها بعد انتهاء مدة استئجاره للشقة.

http://www.vvc.gov.lv/export/sites/default/docs/LRTA/Likumi/Law_On_Assistance_In_Solving_Apartment_Matters.doc
http://www.vvc.gov.lv/export/sites/default/docs/LRTA/Likumi/Law_On_Assistance_In_Solving_Apartment_Matters.doc
http://www.vvc.gov.lv/export/sites/default/docs/LRTA/Likumi/Law_On_Assistance_In_Solving_Apartment_Matters.doc
http://www.vvc.gov.lv/export/sites/default/docs/LRTA/Likumi/On_Land_Privatisation_in_Rural_Areas.pdf
http://www.vvc.gov.lv/export/sites/default/docs/LRTA/Likumi/On_Land_Privatisation_in_Rural_Areas.pdf
http://www.vvc.gov.lv/export/sites/default/docs/LRTA/Likumi/On_Land_Privatisation_in_Rural_Areas.pdf
http://www.zemesgramata.lv
http://vvc.gov.lv/image/catalog/dokumenti/Immovable%20Property%20Tax.docx
http://vvc.gov.lv/image/catalog/dokumenti/Immovable%20Property%20Tax.docx
http://vvc.gov.lv/image/catalog/dokumenti/Immovable%20Property%20Tax.docx
http://www.vvc.gov.lv/export/sites/default/docs/LRTA/Likumi/On_Residential_Tenancy.doc
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ما عليك أن تعرفه عن إقتناء الحيوانات األليفة
 „Dzīvnieku aizsardzības( الحيوانات  حماية  قانون  ينظمه  األليفة  الحيوانات  إقتناء 
بالحيوانات  الرعاية  »شروط  الوزراء  مجلس  من  محددة  أنظمة  الى  باإلضافة   )likums”
الكالب«  تدريب  وأيضاً  عاّمة،  معارض  في  واستعراضها  تجارتها،  المنزلية،  األليفة 
 „Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un(

.)demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai”

من أهم شروط إقتناء حيوانات أليفة:
على المالك أن يعتني بحيواناته ويهتم بصحتها. ◀
 ممنوع أن تعيش الحيوانات على الشرفة. إذا كان الكلب يعيش في حديقة المنزل، على  ◀

الحديقة أن تكون محاطة بسور.
 من مسؤولية المالك أن ينتبه أن ال يسبب حيوانه اإلزعاج أو الخوف لآلخرين. على المالك  ◀

أن يزيل الفضالت التي يتركها حيوانه خالل تنّزهه. ترك الكلب مربوطاً في مكان عام، مثالً 
أمام متجر أو صيدلية أو مكتب بريد، مسموح فقط لوقت قصير.

 يجب تسجيل الكلب والحصول على صفيحة تعريف خاصة به. يمكن تسجيل الكلب في  ◀
قاعدة بيانات مركز البيانات الزراعية أو في عيادة بيطرية. كل سنة على المالك أن يدفع 

رسماً. بعد دفع الرسم ُيعطى صفيحة معدنية ُتَثبَّت على طوق الكلب.
 على الكلب أن يحمل شريحة الكترونية. ◀
 من اإلجباري أن يلقح الكلب ضد داء الكلب. بخصوص اللقاحات األخرى، يمكن للمالك  ◀

أن يستشير الطبيب البيطري.
 إذا كان ُيسمح للقط المنزلي الخروج من المنزل، عليه أن يرتدي طوقاً عليه معلومات  ◀

عن مالك القط، وذلك حتى ال يتوه وحتى ال تأخذه خدمة مكافحة الحيوانات الضالة.

المصادر:
www.likumi.lv

 	)„Dzīvesvietas deklarēšanas likums”( »قانون تسجيل مكان السكن«
 	)„Imigrācijas likums”( »قانون الهجرة«
 	)Likums „Par dzīvojamo telpu īri”( »قانون »عن استئجار المسكن
 قانون متعلق بالمساعدة في حل المسائل المتعلقة بالسكن	 

،)„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”(
 مشروع جمعية »الملجأ »البيت اآلمن««

 Latvija. Valsts pie Baltijas jūras. Informatīvs materiāls patvēruma
 meklētājiem. Rīga: biedrība „Patvērums „Drošā māja””, 2015.

www.patverums-dm.lv/svs/uploads/files/lv_eng_medium.pdf

http://vvc.gov.lv/export/sites/default/docs/LRTA/Likumi/Animal_Protection.doc
http://vvc.gov.lv/export/sites/default/docs/LRTA/Likumi/Animal_Protection.doc
http://vvc.gov.lv/export/sites/default/docs/LRTA/Likumi/Animal_Protection.doc
https://likumi.lv/doc.php?id=132534
https://likumi.lv/doc.php?id=132534
https://likumi.lv/doc.php?id=132534
https://likumi.lv/about.php
http://vvc.gov.lv/image/catalog/dokumenti/Declaration%20of%20Place%20of%20Residence%20Law.docx
http://vvc.gov.lv/image/catalog/dokumenti/Immigration%20Law.docx
http://www.vvc.gov.lv/export/sites/default/docs/LRTA/Likumi/On_Residential_Tenancy.doc
http://www.vvc.gov.lv/export/sites/default/docs/LRTA/Likumi/Law_On_Assistance_In_Solving_Apartment_Matters.doc
http://www.patverums-dm.lv/svs/uploads/files/lv_eng_medium.pdf
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العائلة واألوالد

الزواج ◀
المعامالت المتعلقة بوالدة طفل ◀
الحصول على مساعدات وإعاشات مختلفة ◀
التعامل مع الطفل ◀

دستور جمهورية التفيا )”Latvijas Republikas Satversme„( ينص على أن الدولة تحمي 
الدولة بشكل  العائلة، وحقوق األهل واألوالد. وتدعم  بين رجل وامرأة،  الجمع  الزواج:  وتدعم 
خاص األطفال ذوي اإلحتياجات الخاصة واألطفال الخارجين عن وصاية الوالدين أو الذين عانوا 

من التعنيف.

الزواج
ج الناس  في التفيا يتم عقد الزواج في مكاتب السجل المدني، الكنائس، أو أماكن أخرى. يزوِّ
الزواج ما بين شهر وستة أشهر من تقديم الطلب  يتم عقد  الزواج.  ُمِنح الحق في عقد  شخص 
والوثائق االخرى الضرورية لعقد الزواج. في الحاالت المستعجلة، يحق لموظف مكتب السجل 

المدني تقصير الحد األدنى المذكور )شهر واحد(.
إذا كان الطرفان ينتميان الى ديانة معينة ويريدان عقد الزواج عند رجل دين معين عنده رخصة 
قائد ديني خاصة بالطائفة التي ينتميان اليها، يتم عقد الزواج بينهما بحسب الشروط في دينهم. 

بعد عقد الزواج يتم اصدار وثيقة زواج.
الزواج ممنوع في التفيا في الحاالت التالية:

 قبل بلوغ سن الثامنة عشر. في الحاالت االستثنائية مع موافقة األهل أو ولي األمر، يمكن  ◀
عقد زواج شخص عمره ستة عشر سنة من شخص عمره على األقل ثمانية عشر سنة. إذا 
امتنع األهل أو ولي األمر عن السماح بالزواج دون سبب هام، يمكن لمحكمة األيتام أن 

تعطي اإلذن بالزواج.
الزواج بين األقارب المباشرين، الزواج بين األخوة واألخوات األشقاء وغير األشقاء. ◀
بين شخصين من نفس الجنس. ◀
بين المتبّني والمتبّنى. ◀
إذا كان أحد الطرفين متزوجاً من شخص آخر وقت عقد الزواج. ◀
الزواج من ولي األمر إذا كان ال يزال يتولى دور ولي األمر. ◀

يمكن لألجنبي أن يعقد زواجه إذا كان يتواجد في التفيا بشكل قانوني عند عقد الزواج. يمكن 
لألجنبي أن يعقد زواجه من شخص من جنسية التفية أو شخص ال يحمل جنسية التفية، أو مع 
أجنبي معه إقامة دائمة صالحة، أو شخص معتبر عديم جنسية في جمهورية التفيا ومعه إقامة 

مؤقتة صالحة.
بعد الزواج يمكن للزوجين أن يحتفظا بأسماء عائلتيهما، ويمكن للزوجة اإلنتقال الى اسم عائلة 
زوجها، أو الزوج السم عائلة زوجته، أو أن يتخذا اسماً مركباً من اسمي عائلتيهما. في حال غّير 

أحدهما أو كالهما اسم العائلة، يجب تغيير جواز السفر فوراً، ألنه يصبح غير صالحاً.

http://www.vvc.gov.lv/export/sites/default/docs/LRTA/Likumi/Constitution.doc
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المعامالت المتعلقة بوالدة طفل
أهم ما على األهل معرفته عن والدة طفل:

 على الحامل أن تسجل نفسها كأم مستقبلية عند طبيب. عندها سيمكن على الحامل التي  ◀
تعمل )أو يعمل زوجها( أن تتلقى مساعدة مالية لألمومة.

)إذا كان دار  ◀ القيام بذلك في قسم الوالدات   بعد والدة الطفل، يجب تسجيله. يمكن 
حدود  )في  النفوس  سجل  مكتب  في  أو  النفوس(،  سجل  مكتب  مع  متعاوناً  الوالدة 
من  الطفل  بوالدة  إفادة  يجب إحضار  الطفل  لتسجيل  الطفل(.  من والدة  واحد  شهر 
الوالدان متزوجين يجب إحضار وثيقة  الوالدين، وإذا كان  المستشفى، وجوازي سفر 
زواج، وإذا كان الوالدان غير متزوجين يجب إحضار طلب إثبات أبوة من األب. إذا كان 
أحد والدي الطفل المولود في التفيا يحمل جنسية غير التفية، يمكن للطفل الحصول 
على الجنسية األخرى بحسب رغبة الوالدين. يجب على الوالدين إبالغ مديرية التوطين 
والهجرة )Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde( عن حصول الطفل على 
جنسية اخرى ليتم تدوينه في السجل المدني )Iedzīvotāju reģistrs( كمنتمي الى 
الجنسية االخرى. معلومات مفصلة أكثر عن الحصول على جنسية اخرى موجودة في 
"قانون الجنسية" )”Pilsonības likums„(. بعد تسجيله في السجل المدني يحصل 

الطفل على رقم وطني ويعطى والداه وثيقة والدة.
يجب تسجيل حديث الوالدة عند طبيب عائلي أو طبيب أطفال. ◀
 يجب تسجيل مكان سكن حديث الوالدة. ◀

الحصول على مساعدات أو تخفيفات مختلفة
بعد والدة الطفل يمكن على الوالدين الحصول على المساعدات التالية:

مساعدة والدة الطفل )bērna piedzimšanas pabalsts(؛ ◀
مساعدة األبوة )paternitātes pabalsts(؛ ◀
مساعدة اإلعتناء بالطفل )bērna kopšanas pabalsts(؛ ◀
مساعدة األهل )vecāku pabalsts(؛ ◀
مساعدة عائلية من الدولة )ģimenes valsts pabalsts(؛ ◀
مساعدة من البلدية )pašvaldības pabalsts(؛ ◀
تخفيف ضرائب. ◀

معلومات أوسع عن شروط الحصول على مساعدات وأحجامها موجودة عند وكالة الضمان 
يمكنكم   .)www.vsaa.lv  ،Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra( االجتماعي 
االستفسار عن تخفيفات الضرائب المتعلقة بوالدة طفل عند المديرية العامة الالتفية للضرائب 

.)www.vid.gov.lv ،Valsts ieņēmumu dienests(

http://www.vvc.gov.lv/export/sites/default/docs/LRTA/Likumi/Citizenship_Law.doc
http://www.vsaa.lv/en/
https://www.vid.gov.lv/en
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معاملة األطفال
في التفيا كل شخص دون الثامنة عشر من العمر يعتبر طفالً )إاّل في الحاالت االستثنائية حيث 
باالستناد الى القانون يمكن اعتبار شخص أصغر عمراً كراشد(. في التفيا تنص القوانين على حقوق 
.)„Bērnu tiesību aizsardzības likums”( »الطفل وواجباته، وأهمها »قانون حماية حقوق الطفل

باالستناد الى القانون، حقوق الطفل يؤمنها:
والدا الطفل أو متبّنوه، األسرة الحاضنة، أولياء األمور. ◀
مؤسسات تعليمية، ثقافية، صحية، ومؤسسات العناية باألطفال ◀
مؤسسات الدولة والبلديات ◀
 المنظمات العامة واألشخاص والكيانات القانونية االخرى التي من واجبها تأمين الدعم  ◀

والمساعدة لألطفال.
أصحاب العمل ◀

على األهل أن يهتّموا بأطفالهم وبصحتهم وتعليمهم. من واجب األهل أن يدافعوا عن حقوق 
الطفل ومصلحته.

يمنع ترك األطفال حتى عمر السابعة والشباب حتى عمر الثالثة عشر دون رقابة شخص راشد. 
يمنع على الطفل دون سن السادسة عشر الخروج ليالً وحده دون أهله أو ولي أمره )من الساعة 

العاشرة مساءاً حتى السادسة صباحاً(.
في حال عدم تنفيذ األهل لواجباتهم أو استغاللهم لحقوقهم، مثالً معاقبة الولد جسدياً أو 

معاملة الطفل بقساوة، سيجب عليهم تحّمل المسؤولية المنصوص عليها في القانون.
يمكن على الطفل أن يطلب المساعدة من محكمة األيتام إذا كان عنده خالفات كبيرة مع أهله.

 Valsts bērnu tiesību aizsardzības( في التفيا مفتشية عامة لحماية حقوق األطفال 
inspekcija(، وهي تراقب وتتأكد من مراعاة حقوق الطفل. يمكن لمفتشي حماية حقوق األطفال 

استجواب الطفل بانفراد.
بحسب  والمساعدة  الحماية  على  يحصل  فهو  بديلة،  حالة  صاحب  أو  الطفل الجئاً  كان  إذا 
حقوقه الدولية أو الوطنية، بغّض النظر عن إذا كان مع أهله أو راشدين آخرين، أو إذا كان وحده 

)ينص على ذلك قانون اللجوء(.
ومؤسسات  البلدية  في  االجتماعية  الخدمات  مكتب  مع  معينة  تدابير  األيتام  محكمة  تقيم 

الهجرة، وذلك إليجاد أهالي األطفال وتقدير فرصهم بالعودة الى عائالتهم.
إذا فشلت محاوالت إيجاد والدي الطفل الالجئ أو صاحب الحالة البديلة، يتم تأمينه بنفس 

العناية التي يتلّقاها كل طفل آخر بقي دون والديه.

المصادر:
www.likumi.lv

 	)„Bērnu tiesību aizsardzības likums”( »قانون حماية حقوق الطفل«
  القسم األول من القانون المدني »الحقوق اأُلسرية«	 

)„Civillikums. PIRMĀ DAĻA. Ģimenes tiesības”(
 	)„Patvēruma likums”( »قانون اللجوء«

www.latvija.lv/en/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p301/ProcesaApraksts
www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/234120-ka-latvija-registret-laulibu

www.vsaa.lv/en/benefits

http://vvc.gov.lv/image/catalog/dokumenti/Law%20on%20the%20Protection%20of%20the%20Children%E2%80%99s%20Rights.docx
https://likumi.lv/about.php
http://vvc.gov.lv/image/catalog/dokumenti/Law%20on%20the%20Protection%20of%20the%20Children%E2%80%99s%20Rights.docx
http://www.vvc.gov.lv/export/sites/default/docs/LRTA/Likumi/The_Civil_Law.doc
http://www.vvc.gov.lv/export/sites/default/docs/LRTA/Likumi/Asylum_Law.pdf
https://www.latvija.lv/en/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p301/ProcesaApraksts
http://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/234120-ka-latvija-registret-laulibu/
http://www.vsaa.lv/en/benefits
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العمل

حق األجنبي بالعمل في التفيا ◀
االعتراف بالشهادات المحصلة في دول أجنبية ◀
التوظيف وإتقان اللغة الالتفية ◀
أين وكيف تبحث عن عمل ◀
ما عليك معرفته للعمل في التفيا ◀

حق األجنبي بالعمل في التفيا
 Latvijas Republikas Satversmes( »عالقات العمل القانونية محددة في »قانون العمل
”Darba likums„( وقوانين اخرى في الدستور الالتفي. لكل األشخاص حقوق متساوية بالعمل، 

ومكان عمل عادل وآمن وغير مؤٍذ للصحة، وراتب عادل.
على  العمل وذلك  بقيادة صاحب  مقابل راتب معين  بعمل معين  يقوم  العامل هو شخص 

أساس عقد العمل.
صاحب العمل شخص أو كيان قانوني يعمل لديه على األقل شخص واحد على أساس عقد 

عمل.
 )„Imigrācijas likums”( الهجرة«  بالعمل في التفيا محددة في »قانون  حقوق األجنبي 

.)„Noteikumi par ārzemnieku nodarbināšanu”( »و»شروط توظيف األجانب
الحق بالعمل لألجنبي تثبته مالحظة مكتوبة على تأشيرة سفره أو بطاقة إقامته.

الحق بالعمل يمكن أن يكون:
1.  مع قيود: يسمح العمل عند صاحب عمل معين أو أصحاب عمل معينين، في مجال أو مهنة 

محددة أو لدوام غير كامل.
دون قيود.  .2

لمواطن االتحاد االوروبي ال يوجد أي قيود تقريباً لحقه بالعمل في التفيا. للشخص الحاصل 
على إقامة دائمة الحق بالعمل دون قيود، يمكنه العمل عند أي صاحب عمل.

جزء من األشخاص الحاصلين على إقامة مؤقتة يحصلون على الحق بالعمل دون قيود. على 
 „Tiesības strādāt( »بطاقة اإلقامة الدائمة التي يحملونها مكتوب »الحق بالعمل دون قيود
”bez ierobežojumiem(. إاّل أن الحق بالعمل لألشخاص الحاصلين على اإلقامة المؤقتة يمكن 
أن يكون بقيود )مثالً، مسموح العمل عند صاحب عمل واحد محدد، مسموح العمل ٢٠ ساعة 

فقط، الخ.(.

للمواطنين من دول العالم الثالث يوجد قيود متعلقة بالعمل في التفيا. في أغلب الحاالت، 
يتحمل صاحب العمل المسؤولية الكاملة عن تشغيل هذا األجنبي، والمسؤولية عن المسكن، 

العناية الصحية، الراتب الخ. لهذا العامل )من دول العالم الثالث(.
»قانون الهجرة« لطالبي اللجوء ينص على أن لألجنبي الذي حصل على وثيقة طالب لجوء، لكنه 
لم يحصل على قرار اللجوء أو الحالة البديلة من مديرية التوطين والهجرة، الحق بالعمل. الحق 
بالعمل يدوم لغاية تفعيل القرار النهائي بحصوله على حالة اللجوء أو الحالة البديلة، أو رفض طلبه.

http://vvc.gov.lv/image/catalog/dokumenti/Labour%20Law.docx
http://vvc.gov.lv/image/catalog/dokumenti/Immigration%20Law.docx
http://vvc.gov.lv/export/sites/default/docs/LRTA/MK_Noteikumi/Cab._Reg._No._55_-_Regulations_Regarding_Employment_of_Foreigners.doc
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االلكتروني  الموقع  في  موجودة  التفيا  في  األجانب  تشغيل  عن  المفصلة  المعلومات 
 )Pilsonības un Migrācijas lietu pārvalde ( والهجرة  التوطين  لمديرية 
 Nodarbinātības valsts( والموقع االلكتروني لوكالة الوطنية للتوظيف www.pmlp.gov.lv

.www.nva.gov.lv )aģentūra

االعتراف بالشهادات المحصلة في دول أجنبية
إذا كان األجنبي قد حصل على المؤهالت المهنية والشهادات في دولة أجنبية ويريد العمل في 
التفيا في مهنة مرخصة، من الضروري تعديل الشهادات ليتم االعتراف بها في التفيا )راجع القانون 
 „Par reglamentētajām profesijām - »عن المهن المرخصة واالعتراف بالمؤهالت المهنية«
”un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu(. المهن المرخصة في التفيا هي: محامي، 
ومهندس  كهربائي  مهندس  محقق،  سائق،  طبيب،  طبيب،  مساعد  مهندس،  األمن،  حارس 
القبطان،  طّيار، مساعد  معّلم،  الممرضة،  بّحار، ممرضة، مساعد  قبطان سفينة،  ميكانيكي، 
مدّرب، القابلة، طبيب بيطري، صياد سمك، طبيب األسنان، وغيرها. راجع الئحة المهن المرخصة 
 Akadēmiskās informācijas( في التفيا في الموقع االلكتروني لمركز المعلومات األكاديمي

.www.aic.lv )centrs
لالعتراف بشهادات األجنبي يجب عليه تقديم طلب في مركز المعلومات األكاديمي وتقديم 
وثائق اخرى. من الضروري ترجمة الشهادات والوثائق الى اللغة الالتفية. الوثائق الصادرة في دول 
خارح االتحاد االوروبي )ما عدا بيالروس، قيرغيزستان، مولدوفا، اوكرانيا، واوزبكستان( يجب أن 

تكون مصدقة في التفيا.

القرار باالعتراف بالشهادات، أو االعتراف الجزئي أو عدم االعتراف بها، يصدر في فترة 3 أشهر 
لبعض المهن )إذا كانت الشهادات محصلة في دولة اوروبية: الطبيب، الطبيب البيطري، الصيدلي، 
الممرضة، القابلة، طبيب األسنان، المهندس المعماري( أو 4 أشهر )للمهن االخرى( من تاريخ 

تقديم الوثائق.
االعتراف بالشهادات المحصلة في دول أجنبية خدمة غير مجانية.

العمل وإتقان اللغة الالتفية
في معظم الوظائف في التفيا، يمكن على الشخص أن يعمل فقط إذا كان يتقن اللغة الالتفية 
بالعمل في  اللغة المطلوب يعتمد على إذا كان الشخص يرغب  بمستوى معين. مستوى إتقان 
الدوائر الرسمية أو البلدية أو شركات خاصة، ويعتمد أيضاً على نوع الوظيفة )إذا كانت تحتاج الى 

رخصة أو ال(، وأيضاً بحسب ضرورة معرفة اللغة للقيام بالعمل.
متوافق  له متطلبات  اللغة  إتقان  اللغة. كل من مستويات  الدولة سّت مستويات إلتقان  في 
عليها في اإلطار االوروبي المرجعي العام للغات، ومنصوص عليها في الدليل »في اإلطار االوروبي 
 „Common European Framework of( تقييم«  تدريس،  تعّلم،  للغات:  العام  المرجعي 

.)Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment”

http://www.pmlp.gov.lv/en/
http://www.nva.gov.lv/index.php?new_lang=en
http://www.vvc.gov.lv/export/sites/default/docs/LRTA/Likumi/On_the_Regulated_Professions_and_the_Recognition_of_Professional_Qualifications.doc
http://www.vvc.gov.lv/export/sites/default/docs/LRTA/Likumi/On_the_Regulated_Professions_and_the_Recognition_of_Professional_Qualifications.doc
http://www.vvc.gov.lv/export/sites/default/docs/LRTA/Likumi/On_the_Regulated_Professions_and_the_Recognition_of_Professional_Qualifications.doc
http://www.aic.lv/portal/en
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من  الالتفية  باللغة  تعليمه  على  يحصل  لم  الذي  األجنبي  على  جديد،  لعمل  المقابلة  عند 
المهنة  في  المطلوب  بالمستوى  الالتفية  اللغة  يتقن  أنه  يثبت  أن  مرخصة  تعليمية  مؤسسات 

المعينة التي يريد أن يعمل بها.
تعطى شهادة إثبات إتقان اللغة الرسمية بالمستوى المطلوب للناجحين في امتحان مستوى 
إتقان اللغة الرسمية أو امتحان إتقان اللغة الالتفية كلغة أجنبية. لمعلومات أكثر عن مستويات 
إتقان اللغة المطلوبة في مهن معينة وعن امتحانات اللغة، راجع الموقع االلكتروني لمركز اللغة 
الرسمية )www.vvc.gov.lv )Valsts valodas centrs أو الموقع االلكتروني للمركز التربوي 

.www.visc.gov.lv )Valsts izglītības satura centrs( للبحوث واإلنماء

أين وكيف أبحث عن العمل؟
الموقع  في  الشواغر  إيجاد معلومات عن  العمل  العمل والباحثين عن  للعاطلين عن  يمكن 
 )Nodarbinātības valsts aģentūra – NVA( للتوظيف  الوطنية  للوكالة  التابع  االلكتروني 

www.nva.gov.lv وفي فروع الوكالة في مدن متعددة في التفيا.
يمكن البحث عن العمل في التفيا عبر شركات توظيف خاصة. لكن من األكثر أماناً االعتماد على 
الشركات المرخصة من قبل الوكالة الوطنية للتوظيف. قائمة الشركات المرخصة من قبل الوكالة 

الوطنية للتوظيف ومعلومات للتواصل موجودة في الموقع االلكتروني للوكالة الوطنية للتوظيف.

ما عليك معرفته للعمل في التفيا
د العمل الذي  في أغلب األوقات يتم توقيع عقد عمل بين العامل وصاحب العمل، وفيه يحدَّ
العامل  وواجبات  حقوق  العمل،  لقاء  الراتب  العمل،  جدول  العقد،  مدة  العامل،  به  سيقوم 
وصاحب العمل، وأمور اخرى )لمعلومات أوسع عن العالقات القانونية في العمل راجع »قانون 

.)„Darba likums” – »العمل
أوقات بدء العمل ونهايته تحددها أنظمة العمل، جداول العمل بالمناوبة، أو عقد العمل. 
في عقد العمل يمكن للعامل وصاحب العمل االتفاق على العمل بدوام جزئي، وهو وقت عمل 
أقل من وقت العمل اليومي أو االسبوعي الكامل. في التفيا خمسة أيام عمل في األسبوع. وقت 
العمل الطبيعي ال يمكن أن يتجاوز الثماني ساعات في اليوم واألربعين ساعة في االسبوع. إذا كان 
هناك وظيفة تتطلب وجود موظف على مدار الساعة، يؤمن صاحب العمل للعمال جدوالً للعمل 

بالمناوبة بعد استشارتهم.

»قانون العمل« يحدد وقت العمل لألشخاص تحت سن الثامنة عشر:
 يسمح لألشخاص دون سن الثامنة عشر العمل خمسة أيام في االسبوع. ◀
 لألطفال الذين أتّموا سّن الثالثة عشر، يمنع العمل أكثر من ساعتين في اليوم وعشر  ◀

في  يعملون  كانوا  )إذا  الدراسية  السنة  يعملون خالل  كانوا  إذا  في االسبوع،  ساعات 
العطل المدرسية تختلف الشروط قليالً(.

 إذا أتّم الطفل الخامسة عشر من العمر، يمكنه العمل ساعات ال تتجاوز السبع ساعات  ◀
في اليوم، و35 ساعة في االسبوع.

أن  ◀ بالتزامن مع العمل، ال يمكن ألوقات الدراسة والعمل معاً   إذا كان الشاب يدرس 
تتجاوز السبع ساعات في اليوم و35 ساعة في االسبوع.

http://www.vvc.gov.lv
http://visc.gov.lv/en/
http://www.nva.gov.lv/index.php?new_lang=en
http://vvc.gov.lv/image/catalog/dokumenti/Labour%20Law.docx
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الحد األدنى للراتب ال يمكن أن يكون أقل من 
الراتب األدنى المحدد من الدولة.

لكل عامل الحق بإجازة سنوية مدفوعة األجر. 
هذه اإلجازة ممنوع أن تكون أقصر من 4 أسابيع 
يحصل  تحتسب.  ال  األعياد  وأيام  الرزنامة،  على 
األشخاص دون سن الثامنة عشر على إجازة سنوية 

مدفوعة األجر لمدة شهر.
إذا تم انتهاك حقوق العمل، يمكن للشخص 
العمل  على  للرقابة  الوطنية  الدائرة  الى  يلجأ  أن 

.)Valsts darba inspekcija(
عن  الدفاع  هدفها  نقابات  تعمل  التفيا  في 
يحق  العمل.  في سوق  مصالح وحقوق أعضائها 

لألجانب العاملين في التفيا أن ينتسبوا لنقابة.
يمكن التسجيل كعاطل عن العمل في الوكالة 

الوطنية للتوظيف. للتسجيل لوضعية العاطل عن العمل، على الشخص أن يحضر جواز السفر أو 
الهوية، أو وثيقة سفر، أو أي وثيقة اخرى تثبت تواجد الشخص في التفيا بشكل قانوني.

للعاطلين عن العمل فرص للتعّلم في دورات مختلفة وتعلم مهن جديدة.
الدورات التدريبية تحصل باللغة الالتفية إذا كانت ممّولة من ميزانية الدولة أو البلدية.

المصادر:
www.likumi.lv

 	)„Darba likums”( »قانون العمل« 
 	)„Imigrācijas likums”( »قانون الهجرة« 
  »القانون "عن المهن المرخصة واالعتراف بالمؤهالت المهنية«	 

 Likums „Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas(
)atzīšanu”

 	)„Valsts valodas likums”( »قانون اللغة الرسمية« 
  »شروط توظيف األجانب«	 

 (Ministru kabineta noteikumi Nr. 55 „Noteikumi par ārzemnieku
nodarbināšanu” (28.01.2014.)).

  شروط صادرة عن مجلس الوزراء عن تعّلم اللغة الرسمية وامتحان اللغة الرسمية:	 
 (Ministru kabineta noteikumi Nr. 733 „Noteikumi par valsts valodas zināšanu

 apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību profesionālo un amata
 pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un

 Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai un valsts nodevu
par valsts valodas prasmes pārbaudi” (07.07.2009.))

www.pmlp.gov.lv/en
www.nva.gov.lv

www.aic.lv/portal/en/arvalstu-diplomu-atzisana/recognition-of-old-diplomas
www.aic.lv/portal/en/arvalstu-diplomu-atzisana/professional-recognition-of-foreign-

qualifications-in-latvia

https://likumi.lv/about.php
http://vvc.gov.lv/image/catalog/dokumenti/Labour%20Law.docx
http://vvc.gov.lv/image/catalog/dokumenti/Immigration%20Law.docx
http://www.vvc.gov.lv/export/sites/default/docs/LRTA/Likumi/On_the_Regulated_Professions_and_the_Recognition_of_Professional_Qualifications.doc
http://www.vvc.gov.lv/export/sites/default/docs/LRTA/Likumi/On_the_Regulated_Professions_and_the_Recognition_of_Professional_Qualifications.doc
http://www.vvc.gov.lv/export/sites/default/docs/LRTA/Likumi/On_the_Regulated_Professions_and_the_Recognition_of_Professional_Qualifications.doc
http://www.vvc.gov.lv/export/sites/default/docs/LRTA/Likumi/Official_Language_Law.doc
http://vvc.gov.lv/export/sites/default/docs/LRTA/MK_Noteikumi/Cab._Reg._No._55_-_Regulations_Regarding_Employment_of_Foreigners.doc
http://vvc.gov.lv/export/sites/default/docs/LRTA/MK_Noteikumi/Cab._Reg._No._55_-_Regulations_Regarding_Employment_of_Foreigners.doc
http://vvc.gov.lv/export/sites/default/docs/LRTA/MK_Noteikumi/Cab._Reg._No._55_-_Regulations_Regarding_Employment_of_Foreigners.doc
http://www.vvc.gov.lv/export/sites/default/docs/LRTA/MK_Noteikumi/Cab._Reg._No._733_-_Regulations_Regarding_the_Amount_of_the_Knowledge_of_the_Official_Language.doc
http://www.vvc.gov.lv/export/sites/default/docs/LRTA/MK_Noteikumi/Cab._Reg._No._733_-_Regulations_Regarding_the_Amount_of_the_Knowledge_of_the_Official_Language.doc
http://www.vvc.gov.lv/export/sites/default/docs/LRTA/MK_Noteikumi/Cab._Reg._No._733_-_Regulations_Regarding_the_Amount_of_the_Knowledge_of_the_Official_Language.doc
http://www.vvc.gov.lv/export/sites/default/docs/LRTA/MK_Noteikumi/Cab._Reg._No._733_-_Regulations_Regarding_the_Amount_of_the_Knowledge_of_the_Official_Language.doc
http://www.vvc.gov.lv/export/sites/default/docs/LRTA/MK_Noteikumi/Cab._Reg._No._733_-_Regulations_Regarding_the_Amount_of_the_Knowledge_of_the_Official_Language.doc
http://www.vvc.gov.lv/export/sites/default/docs/LRTA/MK_Noteikumi/Cab._Reg._No._733_-_Regulations_Regarding_the_Amount_of_the_Knowledge_of_the_Official_Language.doc
http://www.vvc.gov.lv/export/sites/default/docs/LRTA/MK_Noteikumi/Cab._Reg._No._733_-_Regulations_Regarding_the_Amount_of_the_Knowledge_of_the_Official_Language.doc
http://www.vvc.gov.lv/export/sites/default/docs/LRTA/MK_Noteikumi/Cab._Reg._No._733_-_Regulations_Regarding_the_Amount_of_the_Knowledge_of_the_Official_Language.doc
http://www.vvc.gov.lv/export/sites/default/docs/LRTA/MK_Noteikumi/Cab._Reg._No._733_-_Regulations_Regarding_the_Amount_of_the_Knowledge_of_the_Official_Language.doc
http://www.pmlp.gov.lv/en/
http://www.nva.gov.lv/index.php?new_lang=en
http://www.aic.lv/portal/en/arvalstu-diplomu-atzisana/recognition-of-old-diplomas
http://www.aic.lv/portal/en/arvalstu-diplomu-atzisana/professional-recognition-of-foreign-qualifications-in-latvia
http://www.aic.lv/portal/en/arvalstu-diplomu-atzisana/professional-recognition-of-foreign-qualifications-in-latvia
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التعليم

 فرص الحصول على تعليم ◀
 تسجيل الطفل في روضة أو مدرسة ◀
 االعتراف بالشهادات المكتسبة في الدول األجنبية ◀

فرص الحصول على التعليم
لكل مواطن التفي، أو غير المواطن الالتفي أو عديم الجنسية الذي يحمل إقامة صالحة في 
التفيا، أو الجئ أو صاحب حالة بديلة، وأيضاً الشخص الحاصل على حماية مؤقتة من الجمهورية 

الالتفية له نفس الحق بالحصول على التعليم في التفيا.
ألوالد طالب اللجوء القاصرين ولطالب اللجوء القاصر الحق بالتعليم األساسي والثانوي، وأيضاً 

الحق بمتابعة التعلم بعد اتمام سن الثامنة عشر.
للمواطن القاصر من دول العالم الثالث أو عديم الجنسية القاصر الذي ال يسمح له البقاء في 
التفيا بحسب القانون، الحق بالحصول على تعليم أساسي في الفترة الزمنية التي يعيش فيها في 

التفيا )حتى يسافر بإرادته أو حتى يتم ترحيله(.

في التفيا توجد المراحل التعليمية التالية:
مرحلة ما قبل المدرسة )الروضة، الحضانة( ◀
التعليم األساسي ◀
التعليم الثانوي ◀
التعليم العالي )الجامعي( ◀

مرحلة  من  ينتقل  حيث  بالترتيب،  المراحل  كل  في  التعليم  على  بالحصول  الحق  للمتعلم 
تعليمية الى التي تليها.

في التفيا من اإلجباري:
 التعليم من سن الخامسة، حيث يتم تجهيز الطفل للتعليم األساسي. ◀
 التعليم األساسي )يمكن للشاب أن يتعلم في المدرسة األساسية حتى سن الثامنة عشر(. ◀

في التفيا أنواع مختلفة من التعليم:
التعليم الشامل ◀
التعليم المهني ◀
التعليم األكاديمي. ◀

في التفيا العديد من البرامج التعليمية:
 برامج التعليم األساسي تطبق من الصف األول حتى التاسع. المدارس التي تطبق البرنامج  ◀

كامالً )حتى الصف التاسع( تسمى مدارس أساسية، أما المدارس التي تطبق البرنامج 
جزئياً )من الصف األول حتى الرابع( تسمى مدارس ابتدائية.

 في مستوى التعليم الثانوي هناك برنامجان معتمدان: الثانوي الشامل والثانوي المهني.  ◀
برامج التعليم الثانوي الشامل هي برامج أكاديمية، وهدفها تجهيز التلميذ للدراسة في 
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الجامعات. أما برامج التعليم المهني هدفها الحصول على شهادة مهنية. برامج التعليم 
التعليم  برامج   .)ģimnāzija( العامة والجيمنازيوم  الثانوية  تطبق في  العام  الثانوي 

المهني تطبق في المعاهد والمدارس المهنية.
 إذا كان الطفل ذا احتياجات خاصة، يمكنه التعلم في مؤسسة تعليمية تطبق برنامج  ◀

وضع  بسبب  خاصة  احتياجات  ذا  الطفل  كان  إذا  الخاصة.  االحتياجات  لذوي  تعليم 
صحي، فهو يحتاج الى مساعدة طبية، تعليمية، أو اجتماعية إضافية.

الحصول على  ◀ يمكن  أو األكاديمية.  الجامعة  العالي في  التعليم  الحصول على   يمكن 
الجامعات  تقوم  سنة  كل  رسمية.  أو  خاصة  جامعات  في  التفيا  في  العالي  التعليم 
بتشكيل ونشر الئحة شروط لقبول الطالب، لذا من المفضل أن تسأل عن التسجيل في 

الجامعة التي تريد الدراسة فيها.

يمكن الحصول على التعليم االكاديمي من الجامعات التي تطبق البرامج التعليمية المعتمدة 
من الدولة، ويمكن الحصول على الشهادة بدرجتين:

بكالوريوس ◀
ماجستير ◀

ُتمنح درجة الدكتوراه للشخص الذي ينجح في مناقشة اطروحته.
برامج الدراسات لشهادة البكالوريوس بدوام كامل تتطلب ثالث أو أربع سنوات.

برنامج الماجستير بدوام كامل يتطلب سنة واحدة أو سنتين.
األطفال،  رياض  في  التعلم  تكاليف  تغطي  البلدية  أو  للدولة  التابعة  التعليمية  المؤسسات 
التعليمية  المؤسسات  البلدية.  أو  الدولة  ميزانية  من  والثانوية  االبتدائية واألساسية  والمدارس 

الخاصة يمكن أن تطلب قسطاً مدرسّياً.

من واجب كل بلدية:
 تأمين فرص التعلم في رياض األطفال والمدارس األساسية لألطفال الذين يسكنون في  ◀

نطاق عمل البلدية في المؤسسة التعليمية األقرب لمكان سكن الطفل )مكان السكن 
المسّجل(.

تأمين فرصة التعلم في مدرسة تطبق البرامج التعليمية باللغة الرسمية. ◀
تأمين فرصة الحصول على التعليم الثانوي للشباب. ◀
 تأمين فرص تعّلم الهوايات وممارستها، ودعم النشاطات الالصفّية ومخيمات األطفال  ◀

في العطل المدرسية.

يمكن  الرسمية.  باللغة  أوللبلديات  للدولة  التابعة  التعليمية  المؤسسات  في  التعليم  يتم 
الحصول على التعليم بلغات اخرى في مؤسسات تعليمية خاصة، وفي مؤسسات تعليمية تابعة 
المدرسة  باألقليات اإلثنية )مثالً،  تعليمية خاصة  برامج  فيها  إذا كانت تطبق  للدولة أوللبلديات 
شخص  كل  وغيرها(.  المدرسة االستونية،  الروسية،  المدرسة  البولندية،  المدرسة  االوكرانية، 
يدرس في المدرسة األساسية أو الثانوية بلغة غير رسمية، يتعلم في نفس الوقت اللغة الرسمية 

)الالتفية( ويخضع المتحان اللغة الالتفية الرسمي مّتبعاً الشروط والمستوى الطلوب من الدولة.
تحدد القوانين بداية العام الدراسي والفصول الدراسية ونهايتها. تقليدياً، يبدأ العام الدراسي 

في التفيا في األول من أيلول. تختلف نهاية العام الدراسي بحسب الصفوف.
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تسجيل الطفل في روضة أو مدرسة
في التفيا التعلم في روضة األطفال يصبح إجبارياً لألطفال الذين أتّموا الخامسة من العمر، 
لكن عادة ما يذهب األطفال الى الروضة في عمر أبكر. في التفيا روضات تابعة للبلديات وروضات 
خاصة. إذا لم يكن باستطاعة البلدية أن تؤمن مكاناً للطفل في روضتها، يمكن لوالدي الطفل أو 
أولياء أمره أن يحصلوا على التمويل المشترك لتسجيل الطفل في الروضة الخاصة الموجودة في 
نطاق البلدية. لمعرفة شروط التسجيل والوثائق والدفعات المطلوبة، يجب مراجعة البلدية في 

المنطقة التي تسكن فيها.
ُينصح بتقديم طلب لتسجيل الطفل في الروضة بعد والدته بفترة قصيرة، لكن في حال حضرت 
العائلة الى التفيا من دولة أجنبية، ُينصح بتقديم طلب لتسجيل الطفل في الروضة بعد الحصول 

على إفادة عن تسجيل مكان السكن الرسمي.
ُينصح باالستعالم عن تسجيل الطفل في الصف األول األساسي عند البلدية التي يعيش الطفل 
في نطاقها. لتسجيل الطفل في مدرسة، يجب تقديم طلب وإظهار وثيقة والدة الطفل التي تحتوي 

على رقمه الشخصي. على الشخص الذي يريد تسجيل طفله أن ُيظِهر وثيقة اثبات هوية.
يمكن لمدير المدرسة أن يطلب وثائق إضافية تبين التعليم السابق للطفل إذا كان الطفل ينتقل 
الى مؤسسة تعليمية اخرى. لمعلومات أكثر عن تسجيل الطفل أو نقله من مؤسسة تعليمية الى 

اخرى، راجع مكتب الخدمات الوطنية لجودة التعليم
.www.ikvd.gov.lv )Izglītības kvalitātes valsts dienests( 

االعتراف بالشهادات المكتسبة في الدول األجنبية
على األجنبي الذي يرغب بمتابعة الدراسة أو العمل في التفيا أن يعّدل الشهادات التي حصل 
عليها في الخارج. ينظم »قانون التعليم« )”Izglītības likums„( تعديل الشهادات المحصلة 

في دول أجنبية.
 Akadēmiskās( على الشخص أن يقدم شهاداته للتحقيق في مركز المعلومات األكاديمية
informācijas centrs( إذا طلبتها المؤسسة التعليمية أو صاحب العمل. على الشخص أن ُيظهر 
الشهادة األصلية والسجل الدراسي. يمكن لموظفي مركز المعلومات األكاديمية أن يطلبوا وثائق 
اخرى بحسب الضرورة. يقوم مركز المعلومات األكاديمية بفحص الشهادات ثم يوازي الشهادات 
األجنبية بشهادات التفية مطابقة أو مقاربة، أو تُرَفض الشهادة، وتعطى إفادة بالنتيجة. تستغرق 

هذه العملية أربعة أشهر على األكثر.

القرار  التالية  المؤسسات  تتخذ  المعلومات األكاديمية،  على اإلفادة الصادرة عن مركز  بناءاً 
باالعتراف بالشهادة:

وزارة التربية والتعليم العالي، لمتابعة الدراسة في المدرسة االساسية أو الثانوية. ◀
الجامعة، لمتابعة الدراسة الجامعية. ◀
صاحب العمل، للعمل في وظيفة غير مرخصة. ◀

عملية تعديل الشهادة هي خدمة غير مجانية.
 Akadēmiskās( لمعلومات أوسع عن االعتراف بالشهادات راجع مركز المعلومات األكاديمية

.www.aic.lv )informācijas centrs

https://ikvd.gov.lv/en/
http://www.vvc.gov.lv/export/sites/default/docs/LRTA/Likumi/Education_Law.doc
http://www.aic.lv/portal/en
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المصادر:
www.likumi.lv

 	)„Izglītības likums”( »قانون التعليم«
 »نظام تعديل الشهادات األكاديمية والمهنية« الصادر عن مجلس الوزراء	 

(Ministru kabineta noteikumi Nr. 142 
„Grādu un profesionālo kvalifikāciju pielīdzināšanas kārtība” (28.02.2012.))

www.aic.lv
www.ikvd.lv

www.latvija.lv/en/DzivesSituacijas/gimene/Pieteikt_bernudarza

https://likumi.lv/about.php
http://www.vvc.gov.lv/export/sites/default/docs/LRTA/Likumi/Education_Law.doc
http://www.vvc.gov.lv/export/sites/default/docs/LRTA/MK_Noteikumi/Cab._Reg._No._142_-_Equalisation_of_Degrees_and_Professional_Qualifications.doc
http://www.vvc.gov.lv/export/sites/default/docs/LRTA/MK_Noteikumi/Cab._Reg._No._142_-_Equalisation_of_Degrees_and_Professional_Qualifications.doc
http://www.vvc.gov.lv/export/sites/default/docs/LRTA/MK_Noteikumi/Cab._Reg._No._142_-_Equalisation_of_Degrees_and_Professional_Qualifications.doc
http://www.aic.lv/portal/en
https://ikvd.gov.lv/en/
https://www.latvija.lv/en/DzivesSituacijas/gimene/Pieteikt_bernudarza
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العناية الصحية

نظام العناية الصحية في التفيا ◀
أين تبحث عن المساعدة الطبية ◀
الحصول على األدوية ◀

نظام العناية الصحية في التفيا
في التفيا مستويات متعددة من العناية الصحية:

العناية الصحية األولية يؤمنها أطباء العائلة مع فريقهم )مساعد الطبيب أو الممرضة والقابلة( 
العيادات  في  موجودون  األسنان  طب  متخصصو  العائلة.  طبيب  في الئحة  المسجلين  للمرضى 
الخارجية )المراكز الصحية، المستوصفات( وأقسام المستشفيات المخصصة للمرضى غير المقيمين.

العناية الصحية الثانوية هي مجموعة خدمات العناية بالصحة التي تقدمها العيادات الخارجية 
وأقسام المستشفيات المخصصة للمرضى غير المقيمين.

العناية الصحية الثالثية يؤمنها متخصصون في اختصاص طبي واحد أو أكثر مع مؤهل إضافي 
في المؤسسات الطبية المختّصة.

في التفيا يمكن الحصول على خدمات العناية الصحية المدفوعة التكاليف من ميزانية الدولة، 
أو من التأمين الخاص، أو يمكن للمريض أن يدفع تكاليف خدمات العناية الصحية بالكامل.

يتم التأمين من ميزانية الدولة على التالي:
العناية الصحية للطبيب وفريقه ◀
 فحص وقائي عند طبيب األسرة مرة واحدة في السنة )إذا كان الشخص لم يراجع الطبيب  ◀

بخصوص أي مرض خالل العام(
فحوصات وقائية لسرطان الثدي، سرطان الرحم، وسرطان األمعاء ◀
العناية الصحية للمختصين ◀
فحوصات بإحالة من طبيب األسرة أو المختص ◀
المساعدة الطبية في مراكز الطوارئ الطبية ◀
 خدمات العناية الصحية المتوفرة نهاراً في أقسام المستشفيات الخاصة بالمرضى الغير  ◀

مقيمين
العناية الصحية للمرضى المقيمين في المستشفى ◀
العناية الصحية في المنزل ◀
المساعدة الصحية التي يقدمها فريق اإلسعاف ◀
إعادة التأهيل الطبية ◀
األدوية واآلالت الطبية المدعومة من الدولة. ◀

الالتفية  الدولة  تؤمن   )„Ārstniecības likums”  – الطب«  )»قانون  النظام  الى  باالستناد 
الخدمات الصحية المجانية لـ:

مواطني التفيا ◀
غير مواطني التفيا ◀

http://www.vvc.gov.lv/export/sites/default/docs/LRTA/Likumi/Medical_Treatment_Law.pdf
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المنطقة االقتصادية األوروبية ومواطني االتحاد  ◀ دول االتحاد األوروبي ودول   مواطني 
العاملين لحسابهم  الذين يعيشون في التفيا بسبب العمل أو  السويسري وعائالتهم 

الخاص.
األجانب الحاصلين على إقامة دائمة في التفيا ◀
الالجئين وأصحاب الحالة البديلة ◀
 المحتجزين والسجناء أو المحكوم عليهم بالسجن )وزارة الداخلية تدفع تكاليف العناية  ◀

الصحية المؤمنة لألشخاص الموجودين في االحتجاز المؤقت(
أوالد األشخاص المذكورين سابقاً ◀
في  ◀ إقامة مؤقتة  الحاصلين على  الالتفيين  المواطنين  المواطنين وغير  لزوجات   يمكن 

من  التكاليف  مدفوعة  للوالدة،  للحوامل ومساعدة  عناية  على  مجاناً  الحصول  التفيا 
الدولة.

األجانب الذين حضروا الى التفيا من دول خارج االتحاد األوروبي والمنطقة االقتصادية األوروبية 
)ما عدا مواطني االتحاد السويسري( ويقيمون في التفيا إقامة مؤقتة، ال يمكنهم وأوالدهم الحصول 
على مساعدة طبية مجانية من الدولة. هذه المجموعة من األجانب عليها إّما أن تدفع بنفسها عن 

الخدمات الطبية أو تستخدم الضمان الصحي الخاص.

أين تبحث عن المساعدة الطبية
لألجنبي الذي يحمل إقامة مؤقتة حرية اختيار طبيب العائلة أو المختص الذي يريد مراجعته. 
للتسجيل عند طبيب العائلة يجب توقيع اتفاق بنسختين. إذا لم يرضى الشخص بطبيب عائلته 
الحالي، يمكنه التسجيل عند طبيب عائلة آخر. عند التسجيل لموعد مع الطبيب من الضروري 
تقديم  في التفيا  األطباء  كل  بإمكان  ليس  المريض.  يفهمها  لغة  يتكلم  الطبيب  كان  إذا  معرفة 

استشارة طبية بأكثر من لغة أجنبية.
طبيب العائلة يحيل المريض الى طبيب مختص. يمكن لألجنبي الحاصل على اإلقامة الدائمة 
الذي ال يتلقى خدمات صحية مضمونة من الدولة أن يذهب الى الطبيب المختص دون إحالة من 

طبيب العائلة. الكلفة يمكن أن تتفاوت بين مؤسسات مختلفة.
ليس هناك حاجة الى إحالة من طبيب العائلة للذهاب الى طبيب األسنان.

في حال إصابة طفيفة، مرض مفاجئ، وتدهور مرض مزمن، يمكن على السكان اللجوء الى:
طبيب العائلة أو المسعفين ◀
يمكن  ◀ الطبيب،  تواجد  عدم  حال  في  أو  العائلة  طبيب  عمل  دوام  خارج  األوقات   في 

للشخص أن:
 يلجأ الى األطباء المناوبين ●
 يتصل بالهاتف االستشاري الخاص بطبيب العائلة )موجود في الموقع االلكتروني  ●

الخاص بدائرة الصحة الوطنية www.vmnvd.gov.lv(. االتصال االستشاري 
المجاني بالطبيب متوفر باللغات الالتفية، االنجليزية، والروسية. تؤمن هذه الخدمات 

دائرة الصحة الوطنية )NVD(، وهي متوفرة أيام العمل من الساعة الخامسة بعد 
الظهر حتى الثامنة صباحاً، وأيام العطل واألعياد متوفرة طوال الليل والنهار.

 يتوجه الى نقاط المساعدة الطبية المستعجلة ●
التوجه الى قسم االستقبال في المستشفى. ●

http://www.vmnvd.gov.lv/en/644-about-nhs
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الستشارة طبيب مختص، إجراء الفحوصات، أو للحصول على خدمات عناية صحية للمرضى 
غير المقيمين، عليهم أن يذهبوا الى المؤسسات الطبية للمرضى غير المقيمين.

أكبر مؤسسات طبية شاملة متخصصة بعالج األطفال موجودة في ريغا: مستشفى األطفال 
غايألزرس  في  األطفال  ومستشفى   )Bērnu slimnīca Torņakalnā( تورنكالنس  في 

.)Bērnu slimnīca Gaiļezerā(
 Neatliekamās medicīniskās( إذا كانت حياة أحدهم في خطر يجب االتصال باإلسعاف

palīdzības dienests( على الرقم ١١3.
للحصول على المساعدة الطبية الطارئة، قد يطلب الطبيب إظهار بطاقة التأمين الصحي )إذا 

ُوِجدت(، لذا من األفضل أن تكون معك دائماً.
لمعلومات أكثر عن حقوق المريض، نظام العناية الصحية، تمويل مقّدمي الخدمات الطبية 
 Nacionālais( والشروط المطبقة على المؤسسات الطبية، راجع المكتب الوطني للعناية الصحية

.)www.vmnvd.gov.lv ،veselības dienests

الحصول على األدوية
وصفة،  تحتاج  التي  األدوية  وصفة.  بدون  وأدوية  طبية،  وصفة  مع  أدوية  تتوفر  في التفيا 
يصفها الطبيب، وعند اظهار الوصفة في الصيدليات يمكن شراؤها. األدوية التي ال تحتاج وصفة 
يمكن شراؤها في الصيدليات. في التفيا صيدليات تبيع األدوية التي ال تحتاج وصفة عبر االنترنت. 
المعلومات عن الصيدليات المرخصة وخدماتها موجودة في الموقع االلكتروني للوكالة الوطنية 

.www.zva.gov.lv )Zāļu valsts aģentūra( لألدوية
أفضل خطوة قبل استخدام أي دواء هي استشارة طبيب أوالً. إذا لم يكن ذلك ممكناً، يجب 
استشارة الصيدلي في الصيدلية. قبل اختيار دواء معين واستخدامه، من الضروري أن تتأكد من 
اسم الدواء، ماذا يعالج، وكيفية استخدامه بالشكل الصحيح. عند استخدام الدواء، يجب اّتباع 
تعليمات الطبيب أو الصيدلي. من المهم قراءة دليل استخدام الدواء واالحتفاظ به، كما يجب 

إعالم المقّربين باستخدامك للدواء المعين.
طلب  يجب  الضرورة،  حاالت  في  واستخدامه  الدواء  بشراء  يتعلق  ما  كل  مفهوماً  ليكون 

المساعدة من مترجم.

المصادر:
www.likumi.lv

 	)„Ārstniecības likums”( »قانون الطب«
 	)„Pacientu tiesību likums”( »قانون حقوق المريض«
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النقل وحركة السير

وسائل النقل ◀
أهم القوانين لمستخدمي الطريق ◀
أهم إشارات المرور ◀
استئجار وسائل النقل في التفيا ◀

وسائل النقل
في التفيا تعمل كل أنواع وسائل النقل. هناك سكك حديدية للقطارات، طرق للسيارات، ممّرات 
العالم.  أنحاء  كل  الى  بالسفر  يسمح  جّوّي  الكبرى، ونقل  البحر والبحيرات واألنهر  في  للسفن 
المطار الدولي موجود في ريغا. يستعمل الناس وسائل النقل العامة والخاصة. في عاصمة التفيا 
توجد وسائل النقل العام التالية: الباص، الترولي باص أي االتوبيس الكهربائي، الترام، وسيارات 
األجرة. يمكن الذهاب من وسط مدينة ريغا الى ضواحيها البعيدة )إمانتا )Imanta(، زوليتودي 

)Zolitūde(، يوغال )Jugla(، تشيكوركالنس )Čiekurkalns(( بالقطار.
يمكن معرفة مسارات وسائل النقل العام وتكاليف الخدمات بالسؤال أو عبر المواقع االلكترونية 
لالستعالمات أو لشركات النقل. تخفيضات أسعار التذاكر متوفرة تقريباً في كل وسائل النقل العام 
)تخفيف سعر النقل( لفئات مختلفة من الرّكاب، مثالً، للتالميذ، للمتقاعدين، لذوي االحتياجات 

الخاصة، الخ. تنظم قوانين مختلفة تخفيضات أسعار التذاكر وأنظمة منحها.
تتوفر خدمات سيارات االجرة. في التفيا شركات عديدة  الكبرى في التفيا  المدن  في معظم 
عن  معلومات  على  للحصول  طريقة  أسهل  الشركات.  بين  أسعارها  وتختلف  االجرة،  لسيارات 

خدمات سيارات االجرة هي البحث في االنترنت أو االتصال برقم االستعالمات.

حقوق راكب سيارة األجرة:
حرية اختيار أي سيارة اجرة في الموقف بغض النظر عن دورها في صف االنتظار. ◀
حرية اختيار المسار للوصول الى المكان المقصود. ◀

على الراكب أن يبلغ السائق عن عنوان المكان الذي يريد الذهاب اليه أو المسار الذي يرغب به، 
وعند الوصول على الراكب أن يدفع للسائق المبلغ الظاهر على العّداد.

إذا كان  وغير آمن، وأيضاً  الذي اختاره خطراً  المسار  إذا كان  الزبون  يرفض  أن  للسائق  يحق 
الراكب تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المواد المخّدرة أو مواد مسّكرة اخرى، أو إذا كان الراكب 
عنيفاً أو بذيئاً، أو إذا كانت مالبس الراكب أو أمتعته مّتسخة وقد ُتفسد المقعد أو صندوق السيارة.

أهم القوانين لمستخدمي الطريق
 .)„Ceļu satiksmes likums”( السير«  »قانون  هي  المرور  النقل وحركة  عن  قانون  أهم 
ينظم حركة السير أيضاً »أنظمة حركة المرور« )”Ceļu satiksmes noteikumi„(. من اإللزامي 

تطبيقها للمشاة والرّكاب والسائقين. هناك عقوبات عديدة لمخالفة أنظمة السير.

http://www.vvc.gov.lv/export/sites/default/docs/LRTA/Likumi/Road_Traffic_Law.doc
http://www.vvc.gov.lv/export/sites/default/docs/LRTA/MK_Noteikumi/Cab._Reg._No._279_-_Road_Traffic_Regulations.pdf
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ُيمنع على مستخدمي الطريق )المشاة والسائقين( التالي:
 تخريب إشارات المرور واإلشارات الضوئية وأي من أجهزة تنظيم ومراقبة السير أوانتزاعها  ◀

أو وضعها من دون رخصة.
تخريب أو تلويث الطرقات أو رمي النفايات عليها. ◀

ُتنّظم اإلشارات الضوئية السير في التفيا، ومنها اإلشارات ذات األلوان الثالثة: األحمر واألصفر 
واألخضر، وبعضها يكون أبيضاً. أحياناً ُينّظم السير أيضاً شرطي المرور. تدل ألوان اإلشارات الضوئية 

على التالي:
الضوء األخضر يسمح بالمرور ◀
 الضوء األصفر يمنع المرور إال في حاالت خاصة، وهو أيضاً ينذر بتغيير لون اإلشارة ◀
الضوء األحمر يمنع المرور ◀
سكة  ◀ مع  الطريق  تقاطع  أماكن  وعند  فقط،  الترام  مرور  حركة  ينظم  األبيض   الضوء 

حديدية يدل الضوء األبيض على أن اإلشارة تعمل والمرور مسموح.

اإلشارات الضوئية المرسوم عليها شخص أو دّراجة هوائية هي لتنظيم مرور المشاة والدراجات 
الهوائية فقط.

إلعالم المشاة الكفيفين عن تبّدل لون اإلشارة الضوئية ومكان الزّر لتغييرها، ُتصِدر اإلشارات 
الضوئية أحياناً إشارات صوتية متقّطعة.

المرور«  حركة  »أنظمة  راجع  المختلفة  الضوئية  اإلشارات  استخدام  عن  أكثر  لمعلومات 
.)„Ceļu satiksmes noteikumi”(

ما على المشاة والراكبين معرفته:
على المشاة أن يبقوا على الرصيف. في حال عدم وجود رصيف خارج المدن، على المشاة أن 

يمشوا وراء بعضهم على جنب الطريق مواجهين لحركة مرور السير.
إذا كان الشخص يتنقل في الكرسي المتحرك أو إذا كان يدفع دراجته النارية أو الهوائية على 

جانب الطريق، فعليه أن يتحرك باتجاه موازي لحركة السير.
يسمح للمشاة بعبور الطريق فقط إذا كانوا متأكدين من عدم وجود وسائل نقل قريبة متقدمة. 

قبل عبور الطريق على الشخص أن ينظر أوالً الى اليسار ثم الى اليمين.

http://www.vvc.gov.lv/export/sites/default/docs/LRTA/MK_Noteikumi/Cab._Reg._No._279_-_Road_Traffic_Regulations.pdf
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يدل على معبر المشاة خطوط بيضاء مرسومة على سطح الطريق. للسالمة واألمان عند عبور معبر المشاة، 
ُيفّضل االنتظار حتى تتوقف السيارات القادمة قبل العبور.

ليالً، على المشاة أن يستخدموا العاكسات الضوئية أو المصباح اليدوي عند التنقل على جانب 
الطريق إذا كانوا في مناطق سكنية أو خارجها وكان الطريق غير مضاءاً بشكل كاٍف.

على كل ركاب السيارة وسائقها ارتداء أحزمة األمان إذا كانت موجودة )أحياناً ال توجد أحزمة 
أمان في المقعد الخلفي(. على األوالد الذين يقل طولهم عن المتر والنصف أن يجلسوا في مقاعد 

السالمة لألطفال.
في وسائل النقل العام ُيمنع التحدث الى السائق عند القيادة، ويُمنع التكّلم بصوت عاٍل وإصدار 

الضجيج وإزعاج الرّكاب. وأيضاً يجب المحافظة على النظافة وتقديم المقعد للركاب المسنين.
من اإلجباري على الراغبين بركوب وسائل النقل العام أن يشتروا وثيقة ركوب )تذكرة(. هناك 

عقوبات لركوب وسائل النقل دون تذكرة وأيضاً لمخالفات اخرى.
يمكن شراء تذاكر لركوب وسائل النقل العام من المؤسسة المخصصة لتنظيم نقل الركاب في 
وسيلة النقل المعينة )محطة الحافالت، محطة القطار، الخ.(، وأيضاً عبر االنترنت. في ريغا يمكن 

شراء تذاكر للنقل العام من أماكن مخصصة للتذاكر أو في متاجر معينة.

ما على السائق معرفته:
في التفيا المقود موجود في الجهة اليسرى.

على سائق المركبة اآللية )أي وسيلة نقل ذات محّرك، مثل السيارة، الباص، الدراجة النارية، 
الدراجة الرباعية، الخ.( أن يحمل رخصة القيادة ووثائق تسجيل المركبة.

على السائق أن يعطي هذه الوثائق لموظف الشرطة، موظف حرس الحدود، أو موظف الجمارك 
)عند حاجز الجمارك( عند الطلب.

تقوم إدارة السالم على الطرق )Ceļu satiksmes drošības direkcija – CSDD( بتنظيم 
القيادة هي وثيقة تسمح  القيادة. رخصة  تبّدل وتجّدد رخصة  القيادة وتصِدر،  امتحانات رخصة 
د نوع وسيلة النقل  لحاملها بقيادة وسائل النقل المحددة على الرخصة. على رخصة القيادة ُيحدَّ

التي ُيسمح لحامل الرخصة بقيادتها )السيارة، الدراجة الهوائية، الدراجة النارية، الباص، الخ.(.
أنظمة حركة المرور ُتعدد وسائل النقل وتحدد شروط السماح بقيادتها. مثالً: يمكن على الشخص 
الذي أتم العاشرة من العمر الحصول على رخصة قيادة الدراجة الهوائية، ومن عمر الرابعة عشر 
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يمكن الحصول على رخصة قيادة الدراجة النارية، ومن الثامنة عشر يمكن الحصول على رخصة 
.)„Ceļu satiksmes noteikumi” – »قيادة السيارة. )للتفاصيل راجع »أنظمة حركة المرور

على سائق وسيلة النقل أن يوقف المركبة إذا طلب منه ذلك موظف الشرطة، موظف حرس 
الحدود، أو موظف الجمارك.

إذا كانت سيارة طوارئ تقترب وإشاراتها الضوئية الزرقاء والصوتية مشّغلة، على السائقين أن 
يتنّحوا ويعطوا سيارة الطوارئ األولوية في المرور.
على سائق المركبة أن يلتزم السرعة المحددة.

ُيمنع قيادة المركبات في الحاالت التالية:
 إذا كان مستوى الكحول في الدم لدى السائق )الحاصل على رخصة القيادة منذ سنتين  ◀

على األقل( أعلى من ٠،5 في األلف.
 إذا كان مستوى الكحول في الدم لدى السائق )الحاصل على رخصة القيادة من أقل من  ◀

سنتين( أعلى من ٠،٢ في األلف.
 إذا كان مستوى الكحول في الدم لدى سائق الدراجة النارية أو الهوائية أعلى من 5،٠  ◀

في األلف.
 إذا كان السائق تحت تأثير المواد المخدرة أو الساّمة أو المؤثرات العقلية أو أي مواد  ◀

مسّكرة اخرى أو أدوية تؤثر على التركيز وسرعة البديهة.
 إذا كان السائق مريضاً جداً أو مرهقاً بشكل يؤثر على قدرته على القيادة وانتبهاهه لشروط  ◀

السالمة العامة.
إذا كان السائق ال يحمل وثائق وسيلة النقل أو إذا كانت منتهية الصالحية. ◀

المخالفات التي يعاقب عليها السائق )في التفيا وفي االتحاد االوروبي(:
تجاهل اإلشارة الضوئية التي تمنع المرور ◀
تجاوز حد السرعة ◀
استخدام الهاتف أو أجهزة الكترونية اخرى أثناء القيادة ◀
القيادة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة ◀
عدم استخدام حزام األمان ◀

السير«  »قانون  في  محددة  التفيا  في  النقل  وسائل  بقيادة  األجنبي  حقوق 
.)„Ceļu satiksmes noteikumi”( وفي أنظمة حركة المرور )„Ceļu satiksmes likums”(

من أهم ما يجب على األجنبي أن يعرفه:
 السائق الذي يحضر الى التفيا من دولة أجنبية ويبقى في التفيا ألكثر من سنة، عليه أن  ◀

يبّدل رخصة القيادة )هناك حاالت استثنائية مذكورة في القوانين(.
ل في التفيا للمرة األولى، يجب تسجيلها في غضون يوم واحد  ◀  إذا كانت وسيلة نقل ُتسجَّ

من دخولها التفيا.
 يجب على األجانب وغير المواطنين تسجيل المراكب التي أحضروها من دول أجنبية إذا  ◀

كانوا يقودونها في التفيا ألكثر من ثالثة أشهر.

الموقع  راجع  لألجانب،  النقل  وسائل  قيادة  بأنظمة  المتعلقة  األمور  عن  أكثر  لمعلومات 
.)Ceļu satiksmes drošības direkcija – CSDD( االلكتروني إلدارة السالمة على الطرق

http://www.vvc.gov.lv/export/sites/default/docs/LRTA/MK_Noteikumi/Cab._Reg._No._279_-_Road_Traffic_Regulations.pdf
http://www.vvc.gov.lv/export/sites/default/docs/LRTA/MK_Noteikumi/Cab._Reg._No._279_-_Road_Traffic_Regulations.pdf
http://www.vvc.gov.lv/export/sites/default/docs/LRTA/Likumi/Road_Traffic_Law.doc
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أهم إشارات المرور
)لالطالع على كل اشارات المرور راجع اشارات المرور في قوانين القيادة(.

إشارات توضع على وسائل النقل

العالمة الوطنية لالتفيا مجموعة أطفال

السائق أصّم أو أبكم مركبة تعليم )سيارة تدريب(

سرعة خاصة :
 ممنوع السير بسرعة تزيد عن عدد الكم/ساعة 

المسجل في االشارة

إشارة الطوارئ

إشارات التحذير

مفترق تقاطع طرق  انعطاف حاد إلى اليمين /
انعطاف حاد إلى اليسار

طريق ضّيق طريق وعرة
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خطر التزحلق حافة الطريق خطرة

أشغال على الطريق أمامك ممر للمشاة

أطفال أمامك حركة سير باالتجاهين

أمامك إشارة ضوئية ملتقى طريق الدراجات الهوائية

ملتقى سكة الترام ملتقى سكة حديد

ملتقى سكة حديد خطر
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اشارات تدل على األولوية لحركة السير

 الطريق الرئيسي:
عندك حق األولوية لحركة السير

نهاية الطريق الرئيسي

أمامك تقاطع طرق وعندك حق األولوية لحركة السير

أعِط حق األولوية لحركة السير في الطريق 
القاطعة أمامك

قف!
وأعِط حق األولوية لحركة السير في الطريق 

القاطعة أمامك

أعِط حق األولوية لحركة السير من االتجاه 
المعاكس

لك حق األولوية في الطريق الضيقة بالنسبة 
لحركة السير من االتجاه المعاكس

إشارات المنع

ممنوع دخول جميع المركبات الميكانيكية
)مغلق أمام جميع المركبات بما في ذلك عربات اليد 

)شارع باتجاه واحد((

ممنوع دخول جميع المركبات الميكانيكية
)مغلق أمام جميع المركبات بما في ذلك عربات اليد 

)من كال االتجاهين((
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ممنوع مرور السيارات ممنوع مرور الدراجات النارية

ممنوع مرور الدراجات الهوائية ممنوع مرور الشاحنات

ممنوع مرور المشاة ممنوع الدوران الى اليمين

ممنوع الدوران الى اليسار ممنوع الدوران للخلف

ممنوع التجاوز نهاية منع التجاوز

الحد األقصى للسرعة )كم/س(
يمنع القيادة بسرعة تتخّطى السرعة المحددة على اإلشارة.

نهاية حد السرعة

ممنوع الوقوف والتوقف ممنوع التوقف
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نهاية المنع قف! خطر!

إشارات اإلرشاد

اتجاه اجباري الى األمام اتجاه اجباري الى اليمين

اتجاه اجباري الى اليسار اتجاه اجباري الى األمام أو اليمين

اتجاه اجباري الى األمام أو اليسار اتجاه اجباري الى اليمين أو اليسار

المستديرة
)اتجاه اجباري مداري(

طريق اجباري للدراجات الهوائية

طريق اجباري للمشاة
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إشارات اإلرشاد

شارع باتجاه واحد
)الدخول إلى مقطع طريق فيه حركة 

السير باتجاه السهم فقط(

 نهاية شارع باتجاه واحد

خروج من شارع باتجاه واحد )في اتجاه السهم(

بداية منطقة سكنية معبر المشاة

موقف للمركبات موقف للمركبات غير مجاني

محطة الباص والباص الكهربائي محطة الترام

موقف سيارات األجرة الدخول إلى طريق سريعة
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اشارات تدل على مؤسسات وخدمات مختلفة

معونة طبية مستشفى

محطة الوقود ورشة إصالح السيارات

الحمام استعالمات سياحية

الشرطة شرطة المرور

إشارات االستعالمات

الفتة إرشاد قبل المفترق طريق بدون مخرج
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بداية المسلك نهاية المسلك

اتجاهات السير في المسالك السرعة المقترحة

معبر المشاة مخرج طوارئ

رقم الطريق

اشارات المرور االضافية

في أيام العمل في أيام السبت، األحد و في العطل الرسمية

مدة الوقوف المسموحة أطفئ المحرك

كاميرا مراقبة السرعة
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استئجار وسائل النقل في التفيا
أن  يمكن  السيارات  أن مؤّجري  باالعتبار  النقل في التفيا. يجب األخذ  استئجار وسائل  يمكن 
يطلبوا من الزبون إظهار رخصة القيادة وأيضاً في بعض الحاالت يطلبون أن يكون عمر الزبون ٢١ 

سنة على األقل ويكون عنده خبرة قيادة لسنتين على األقل.
في ريغا أيضاً مكان يعتمد على الخدمة الذاتية الستئجار الدراجات الهوائية لسكان المدينة 
وزّوارها. يمكن استئجار دراجة هوائية في فرع ما في ريغا وارجاعها في أي فرع آخر. مثالً، يمكن 
استئجار الدراجة الهوائية من على الضفة الغربية لنهر داوغافا وتركها في فرع آخر في وسط ريغا. 

أماكن استئجار الدراجات الهوائية موجودة أيضاً في فالميرا وسيغولدا ومدن اخرى.
في التفيا يمكن أيضاً استئجار السفن، الطائرات، الطائرات المروحية، وحتى المناطيد.

المصادر:
www.likumi.lv

 	)„Ceļu satiksmes likums”( »قانون السير«
 »أنظيمة حركة المرور« الصادرة عن مجلس الوزراء	 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 279 „Ceļu satiksmes noteikumi” (02.06.2015.)(
www.csdd.lv

www.latvia.travel
www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/277032-latvijas-soferis-eiropa-ka-nezinasanas-del-

neiedzivoties-soda

https://likumi.lv/about.php
http://www.vvc.gov.lv/export/sites/default/docs/LRTA/Likumi/Road_Traffic_Law.doc
http://www.vvc.gov.lv/export/sites/default/docs/LRTA/MK_Noteikumi/Cab._Reg._No._279_-_Road_Traffic_Regulations.pdf
https://www.csdd.lv/en/
http://www.latvia.travel/en
http://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/277032-latvijas-soferis-eiropa-ka-nezinasanas-del-neiedzivoties-soda/
http://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/277032-latvijas-soferis-eiropa-ka-nezinasanas-del-neiedzivoties-soda/
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المال والمصرف

المصرف وفتح حساب مصرفي ◀
اإلئتمان المصرفي وأنواعه ◀
الضمان االجتماعي ◀

المصرف وفتح حساب مصرفي
في التفيا مستويان من المصارف. المستوى الرئيسي أي األول مؤلف من البنك المركزي، وهو 

مصرف التفيا. المستوى الثاني مؤلف من مصارف تجارية عديدة واتحادات ائتمانية.
مصرف التفيا يهتم باستقرار العملة، ينفذ السياسة النقدية، ويقوم بمراقبة المصارف التجارية 
واالتحادات االئتمانية. المصارف التجارية هدفها استقبال الودائع المالية، إعطاء قروض، والقيام 

بعمليات مصرفية اخرى. االتحادات االئتمانية تقوم بمهام مماثلة للمصارف.
أغلب سكان التفيا زبائن مصرف تجاري واحد أو أكثر.

العمليات المصرفية األهم هي:
استقبال الودائع المالية من شخص طبيعي أو قانوني. ◀
أي  ◀ قانوني،  أو  طبيعي  شخص  من  بطلب  نقدية  وغير  نقدية  مالية  بمدفوعات   القيام 

تحويل األموال )تحصل المصارف على فوائد مصرفية من تحويل األموال(.
إعطاء قروض من أنواع مختلفة. ◀
حفظ األشياء الثمينة واألوراق المالية وغيرها. ◀

قبل اختيار مصرف، يجب معرفة التالي:
عدد الصّرافات اآللية وانتشارها في المنطقة التي تعيش فيها أو تقصدها غالباً. ◀
الرسوم الشهرية أو السنوية على البطاقة المصرفية. ◀
سعر الفائدة على اإليداعات. ◀
وجود أفرع من المصرف قريبة في منطقتك والفوائد المصرفية على المعامالت. ◀
البرامج المتوفرة لفتح حساب اّدخار للتقاعد. ◀

 في حال الحاجة الى قرض من احدى المصارف التجارية في التفيا، من األسهل الحصول عليه 
من المصرف الذي تستفيد من خدماته.

لكن لكل شخص حرية تغيير المصرف واختيار مصرف تجاري آخر.

يمكن لألجنبي أيضاً أن يفتح حساباً في مصارف التفيا. يجب األخذ باالعتبار أن المصارف تتأكد 
من إذا كان للشخص تاريخ إئتماني سلبي أو ديون في مصارف اخرى في التفيا أو في الخارج. البحث 

يدوم تقريباً يوم عمل واحد، وللقيام به يجب دفع رسم يبلغ تقريباً ٢٠ يورو.
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الحصول على قرض )وأيضاً الرهن العقاري لشراء مسكن( له نفس الشروط في مصارف التفيا 
إذا كان الشخص أجنبياً أو مواطناً محلّياً:

يتم التحقق من الدخل القانوني للشخص خالل الثالثة أشهر السابقة. ◀
 كفيل القرض يمكن أن يكون فرداً من عائلة األجنبي، مقيم دائم في التفيا أو أجنبي،  ◀

المصرفي )في  تاريخه  يتأكد من  أن  المصرف  المصرف وعلى  وعنده حساب في نفس 
مصارف التفيا والخارج(.

اإلئتمان المصرفي وأنواعه
اإلئتمان المصرفي معاملة يبرم فيها الزبون عقداً مع المؤسسة التي تقدم القرض والعقد ينص 
على التعاون بينهما. المؤسسة التي تقدم القرض )المصرف( تعطي الزبون ماالً أو ممتلكات اخرى 

وعلى الزبون أن يرجعها للمصرف في الوقت المحدد وبحسب الشروط.
 الرهن العقاري: هو قرض طويل األمد، ويعطى مقابل رهن عقار ليكون ضماناً للقرض.  ◀

وللبناء،  مبنى،  ترميم  المنزل،  تحسين  منزل،  لشراء  يعطى  غالباً  العقاري  الرهن 
باإلضافة الى شراء أشياء اخرى غالية الثمن.

 ائتمان استهالكي: هو قرض قصير األمد، وهو للحاالت التي يحتاج فيها الزبون الى مال  ◀
لخدمة معينة أو لشراء شيء معين. يمكن أن يكون ذلك سفراً للسياحة، شراء أدوات 

كهربائية منزلية، دفع تكاليف الطبابة أو الدراسة وغيرها.
 القرض الطاّلبي: قرض طويل األمد، وهو لدفع تكاليف الدراسة الجامعية للطالب بدوام  ◀

كامل أو غير كامل. يمكن للمصارف أن تغطي حتى ١٠٠ % من القسط الجامعي من 
دون كفالة الدولة.

 ويقّدم للطالب أيضاً قرض طويل األمد يغطي نفقات الطالب اليومية: كلفة النقل، كلفة  ◀
للطالب ١٠ أشهر في  القرض يعطى  الكتب وتكاليف اخرى. هذا  ثمن  الطالب،  سكن 

السنة )ما عدا تموز وآب وقت العطلة الصيفية(.
 سحب على المكشوف: قرض قصير األمد، وهو مبلغ إضافي يحدد في حساب الزبون  ◀

ويمكنه استخدامه كمورد مالي إضافي عند الضرورة. هذا يعني أن بإمكان الزبون أن يدفع 
ببطاقته ويسحب ماالً من حسابه حتى إذا كان رصيده غير كاٍف.

 قرض استثماري: قرض طويل األمد يعطى للشركات لتمويل مشاريع تجارية جديدة،  ◀
شراء وسائل النقل والمعّدات، وأيضاً لشراء العقارات، للبناء وللترميم.

حتى  صباحاً  التاسعة  الساعة  من  الجمعة،  الى  االثنين  من  في التفيا  المصارف  أغلب  تفتح 
السبت  أيام  أيضاً  تفتح  التجارية  المراكز  في  الموجودة  المصارف  أفرع  بعض  عصراً.  الخامسة 
واألحد، ووقت عملها مثل وقت عمل المركز التجاري. ومحالت صرافة العمالت تفتح أيضاً في 
نهاية األسبوع في المدن الكبيرة. إذا كنت ذاهباً الى مناطق ريفية بعيدة في التفيا، ينصح بصرافة 

العمالت مسبقاً واستخدام المال النقدي.
 ،Eurocard بطاقات  يقبل  أغلبها  الكبيرة.  التفيا  مدن  كل  في  موجودة  اآللية  الصرافات 
 .American Express باإلضافة الى بطاقات االئتمان ،Diners Club ،JCB ،Visa ،Mastercard
يمكن القيام بعمليات اخرى غير سحب األموال عبر الصرافات اآللية، مثل تصريف العمالت، دفع 

الفواتير، وتحويل األموال الى حسابات مصرفية اخرى.
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الدعم االجتماعي
الحصول على الدعم االجتماعي يتعلق بوضعية الشخص في التفيا. القوانين تنص على أن الحق 

بالحصول على الخدمات االجتماعية والدعم االجتماعي ُمنح لـ:
مواطني التفيا وغير مواطني التفيا. ◀
األجانب الحاصلين على رقم وطني، ما عدا حاملي اإلقامة المؤقتة. ◀

والبلديات  الدولة  تؤمنها  التي  االجتماعية  المساعدات  نفس  لحاملها  تؤمن  الدائمة  اإلقامة 
للمواطنين. الدعم االجتماعي محدود لألجانب حاملي اإلقامة المؤقتة، وال تتوفر لهم الخدمات 
مثل  االجتماعية،  والمساعدة  القانونية  المساعدة  وأيضاً  الدولة،  من  المضمونة  االجتماعية 
ال  مراكز األزمات، وأيضاً  أو  المالجئ  في  البقاء  التأهيل،  إعادة  المادية،  المساعدة االجتماعية 

يحصلون على المساعدات المادية لذوي المدخول المنخفض.
يمكن لمواطني دول العالم الثالث العاملين قانونياً في التفيا أن يحصلوا على الدعم فيما يتعلق 
بدفعات الضمان االجتماعي، لكن ال يمكنهم الحصول على الدعم الذي يحصل عليه مواطنو التفيا 

بغض النظر إذا كانوا يدفعون للضمان االجتماعي أو ال.

في التفيا يتوفر لألشخاص للعاملين قانونياً ٦ أنواع من الدعم:
دعم للمريض ◀
دعم األمومة واألبوة ◀
دعم لألهل ◀
دعم للدفن ◀
دعم للمعوقين ◀
تعويض عن حادث حصل في العمل. ◀

تحدد مجالس البلديات شروط تلقي الخدمات والمساعدات االجتماعية، لذا يمكن أن تختلف 
كمية المساعدات االجتماعية وشروط الحصول عليها بين البلديات. عادة تقدم البلديات الخدمات 

االجتماعية بعد دراسة حاجات الشخص ومستواه المعيشي وعوامل اخرى.
الخدمات  مكتب  في  طلب  تقديم  يجب  البلدية  من  االجتماعية  المساعدة  على  للحصول 
االجتماعية في البلدية أو عند المرشد االجتماعي في البلدية، أو الوكالة الوطنية للضمان االجتماعي 

.))VSAA( Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra(

المصادر:
www.likumi.lv

 	)„Valsts sociālo pabalstu likums”( »قانون المساعدات االجتماعية« 
  »قانون الخدمات والمساعدات االجتماعية«	 

)„Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums”(
www.sza.gov.lv/index.php/sza-kredita-pieskirsana

www.integration.lv/en/social-services
www.kreditiem.lv/lv/kreditu_skola/kreditu_veidi

www.tp.lv/banku-sistema-latvija

https://likumi.lv/about.php
http://www.vvc.gov.lv/export/sites/default/docs/LRTA/Likumi/Law_on_State_Social_Allowances.doc
http://vvc.gov.lv/image/catalog/dokumenti/Social%20Services%20and%20Social%20Assistance%20Law.docx
http://www.sza.gov.lv/index.php/sza-kredita-pieskirsana
http://www.integration.lv/en/social-services
http://www.kreditiem.lv/lv/kreditu_skola/kreditu_veidi/
http://www.tp.lv/banku-sistema-latvija
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الثقافة الالتفية

المؤسسات الثقافية والمناسبات ◀
الديانة ◀

في التفيا مؤسسات ثقافية متعددة. من أهّمها األوبرا: األوبرا الوطنية الالتفية والباليه. تقدم 
األوبرا كل عام أعماالً مسرحية جديدة، الحفالت الموسيقية السيمفونية وموسيقة الحجرة. كل 
ألكسندر  مثل:  عالمياً،  اشتهروا  اوبرا التفيون  مغّنوا  هناك  عرض.  مئتي  حوالى  يتضمن  موسم 
غارانشا  إلينا   ،)Inese Galante( غاالنتي  إنيسي   ،)Aleksandrs Antoņenko( أنتوننكو 
 ،)Maija Kovaļevska( كوفاليفسكا  مايا   ،)Inga Kalna( كالنا  إنغا   ،)Elīna Garanča(
كريستيني أوبواليس )Kristīne Opolais(، مارينا ريبيكا )Marina Rebeka(، إغيلس سيلينش 
)Egils Siliņš(، وغيرهم. وهناك موسيقيون التفيون مشهورون، مثل: قائد الفرقة الموسيقية 
يانيس   ،)Andris Nelsons( نلسونس  أندريس   ،)Mariss Jansons( يانسونس  ماريّس 
نورفيليس )Jānis Norvilis(، وأندريس بوغا )Andris Poga(. الفنانات المشهورات عالمياً هّن 
األخوات سكريدي الثالث: عازفة الكمان بايبا سكريدي )Baiba Skride(، عازفة الكمان المتوسط 
يصفق   .)Lauma Skride( سكريدي  البيانو الوما  وعازفة   ،)Linda Skride( سكريدي  ليندا 
الجمهور في الصاالت الموسيقية العالمية لعازفة الكمان إلينا بوكشا )Elīna Bukša(، وعازف 
البيانو ِفستارد شيمكوس )Vestards Šimkus(، وغيرهم. كل عام في التفيا تحصل مهرجانات 

أوبرا في ريغا وسيغولدا.
مشهورة   )„Cremerata Baltica”( بالتيكا«  »كريميراتا  الالتفية  الحجرة  موسيقى  فرقة 
الحجرة  موسيقى  جوقة   ،)Gidons Krēmers( كريمير  غيدون  الكمان  عازف  قائدها  عالمياً، 
 „Prāta vētra”( »فرقة البوب روك »براتا فيترا ،)„Latvian Voice”( »النسائية »التفيان فويس
وباالنجليزية ”Brainstorm„(. العالم كله يعرف أعمال مؤلف الموسيقى الفنية بيتيرس فاسكس 
)Pēteris Vasks، ١94٦(. في التفيا تشتهر الموسيقى الشعبية، وباألخص أغاني وألحان الملّحن 
وعازف البيانو رايموندس باولس )Raimonds Pauls، ١93٦(. يشتهر أيضاً الملحن مارتينش 
 „Saule,( »وباألخص اغنيته »الشمس، الرعد، وداوغافا ،)١95١ ،Mārtiņš Brauns( براونس
”Pērkons, Daugava( التي أصبحت اغنية وطنية في كتالونيا مع كلمات الشاعر الكتالوني ميكيل 

مارتي اي بول.
إعجاب  نالت  والغير احترافية  االحترافية  الالتفية  الجوقات  متطورة.  جوقية  ثقافة  في التفيا 

اللجان والجماهير في مسابقات دولية عديدة.
أهم المسارح في التفيا: مسرح التفيا الوطني )Latvijas Nacionālais teātris(، مسرح ريغا 
الجديد )Jaunais Rīgas teātris(، مسرح دايليس )Dailes teātris(، مسرح الدراما الروسية 
 .)Latvijas Leļļu teātris( ومسرح الدمى الالتفي ،)Rīgas Krievu drāmas teātris( في ريغا
يقدم  عادة  وفالميرا.  ليبايا  في  عالي  مستوى  ذات  احترافية  مسارح  هناك  عاصمة التفيا  خارج 

المشاهدون الزهور للممثلين بعد انتهاء العرض لشكرهم على أدائهم.
في التفيا ُتحترم التقاليد والعادات الثقافية الالتفية القديمة: فرق فلكلورية عديدة وفرق الرقص 
والغناء تعرض الموسيقى والرقص التقليدي الالتفي. تظهر روعة الثقافة الالتفية بشكلها األبرز في 
مهرجان الرقص والغناء، وأيضاً في متحف التفيا االثنوغرافي في ريغا، واالحتفاالت المقامة على 

.)Turaidas Dainu kalns( جبل تورايداس داينو
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في السنوات االخيرة افتتح في التفيا قاعات عديدة حديثة ومتطورة للحفالت الموسيقية: سفارة 
فيدزيمي  قاعة   ،)٢٠١3  ،Latgales vēstniecība „Gors”( ريزيكني  في  »غورس«  التغالي 
للحفالت الموسيقية »تساسيس« )”Vidzemes koncertzāle „Cēsis، ٢٠١4(، ومركز ليبايا 
 Liepājas daudzfunkcionālais kultūras( »الثقافي المتعدد الوظائف »لياليس دزينتارس

.)٢٠١5 ،centrs „Lielais dzintars”
 „Multikino”،  „Splendid Palace”،  „Kino Citadele” ريغا:  في  السينما  دور  أشهر 
،”Cinamon Alfa”، „K. Suns„. دور السينما الحديثة موجودة في سيغولدا )”Lora„(، وفي 

ليبايا )”Balle„( وغيرها.
الفن  متاحف  أكبر  وكالسيكية.  معاصرة  فنون  مشاهدة  يمكن  التفيا  ومعارض  متاحف  في 
 ،)Latvijas Nacionālās mākslas muzejs( للفن  الوطني  ريغا  متحف  هو  التفيا  في 
»أرسنالس«  العرض  صالة   ،)„Rīgas birža”( بيرجا«  »ريغاس  الفن  متحف  الى  باإلضافة 
الفنون  متحف   ،)Rīgas Jūgendstila centrs( الجديد  للفن  ريغا  مركز   ،)„Arsenāls”(
الفن  مركز   ،)Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs( والتصميم  الزخرفية 
بلتسوفا  وألكسندرا  سوتا  رومانس  ومتحف   ،)Laikmetīgās mākslas centrs( المعاصر 
)Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzejs(. يمكن رؤية األعمال األصلية للرّسام 
األميركي المشهور عالمياً في الفن التجريدي مارك روثكو )١9٠3 – ١9٧٠( في مركز مارك روثكو 

الفني في داوغافبيلس، المدينة التي ُولد فيها.
الحديد  سكة  تاريخ  متحف  مثالً  الفن،  متاحف  غير  ريغا  في  اخرى  متاحف  زيارة  يمكن 
االثنوغرافي  التفيا  متحف   ،)Latvijas Dzelzceļa vēstures muzejs( التفيا  في 
الالتفي  الحرب  متحف   ،)Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs (
 ،)Latvijas Nacionālais muzejs( الوطني  التفيا  متحف   ،)Latvijas Kara muzejs(
 ،)Latvijas 50 gadu okupācijas muzeju( سنة  لخمسين  التفيا  احتالل  متحف 
 ،)Rīgas Vēstures un kuģniecības muzejs( البحرية  والمالحة  ريغا  تاريخ  متحف 
الطب  لتاريخ  سترادينش  باولس  متحف   ،)Rīgas Motormuzejs( للسيارات  ريغا  متحف 
البيرة »مصنع بيرة ألداريس«  )Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeju(، متحف 
 ،)„Laimas” šokolādes muzejs( »متحف الشوكوال »اليما ،)„Aldara alus darbnīca”(
باإلضافة الى المتاحف التذكارية للكّتاب والموسيقيين الالتفيين. الكثير من المتاحف موجودة خارج 
 )Āraišu arheoloģiskais muzejparks( آرايشي األرخيولوجية  متحف وحديقة  مثالً  ريغا، 
ويسمى أيضاً ”Āraišu Ezerpils„، متحف قلعة باوسكا )Bauskas pils muzejs(، متحف قصر 
.)Turaidas muzejrezervāts( ومتحف ومحمية تورايدا ،)Rundāles pils muzejs( روندالي
»قلعة  الالتفية  الوطنية  المكتبة  ريغا، وهي  في  في التفيا موجودة  المكتبة األكبر واألحدث 
نهر  ضفة  على  تقع  وهي   )Latvijas Nacionālā bibliotēka „Gaismas pils”( الضوء« 
 .)Akmens tilts( الحجري  والجسر   )Dzelzceļa tilts( الحديدية  السكة  جسر  بين  داوغافا 
بنيت المكتبة بحسب الخطة التي رسمها المهندس المشهور عالمياً غونارس بيركيرتس )١9٢5( 
وتم افتتاحها في الثاني عشر من حزيران عام ٢٠١4. يمكن زيارة قاعات مطالعة عديدة ومعارض 
خزانة  مشاهدة  الزوار  بإمكان  أصبح   ٢٠١4 عام  من آب  والعشرين  التاسع  ومنذ  المكتبة،  في 
األغاني )Dainu skapis( التي كانت ملك جامع األغاني التقليدية المشهور كريشيانيس بارونس 
)Krišjānis Barons ١845 – ١9٢3(. في جوارير الخزانة يوجد ٢٦88١5 ورقة وعلى كل منها 
مكتوب أغاني التفية تقليدية أو شعر التفي تقليدي مكون من أربع أبيات أو سّتة. في الرابع من أيلول 

عام ٢٠٠١، تّم إدراج خزانة كريشيانيس بارونس في سجل ذاكرة العالم في اليونسكو.
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المواقع  راجع  التفيا  في  والشخصيات  واألحداث  الثقافية  المعالم  عن  أكثر  لمعلومات 
.www.unesco.lv ;www.kulturaskanons.lv ;www.kultura.riga.lv :االلكترونية

ابحث عن معلومات عن المناسبات الثقافية والترفيهة )المكان، الزمان، وشراء التذاكر( في 
.www.bilesuparadize.lv و www.bilesuserviss.lv :مواقع الكترونية عديدة، أهمها

الديانة

ويحق  علمانية،  طبيعة  الدولة  لمؤسسات  الكنيسة.  عن  الدولة  تفصل  جمهورية التفيا  في 
للمنظمات الدينية أن تمارس نشاطاتها ضمن الحدود المرسومة في القانون.

لمئات  منتشرتين في التفيا  كانتا  المسيحية واليهودية. كالهما  تقليديتان:  ديانتان  في التفيا 
عديدة من السنين، إال أن الديانة المسيحية كانت هنا ألكثر من ألف عام. الكتاب المقدس في 
اللغة  الى  الكتاب المقدس  القديم والعهد الجديد )اإلنجيل(. ترجم  المسيحية هو كتاب العهد 
 ،)١٦ – ١٧٠٢5٢،Johans Ernsts Gliks( الالتفية للمرة األولى على يد يوهان إرنست غليك
وهو قسيس رعية لوترانية في ألوكسني، وتم نشره عام ١٦85. أجدد ترجمة لإلنجيل قامت بها 
جمعية اإلنجيل الالتفية، وصدر عام ٢٠١٢. المسلمون، أي مّتبعوا االسالم في التفيا، هم منظمة 
 Uldis( دينية حديثة نسبياً. قام بترجمة القرآن الى اللغة الالتفية الشاعر والمترجم أُْلديس بيرِزنش

Bērziņš،١944(، وصدر عام ٢٠١١.
للديانات التقليدية حقوق، فيحّق للجماعات الدينية التقليدية )الرعية( بتسجيل الزواج، والقيام 

بوظيفة قسيس في المؤسسات الطبية والعسكرية والسجون.
االورثودوكس،  اللوترانيون،  الكاثوليكيون،  منها  عديدة،  طوائف  تتعايش  التفيا  في 

المعمدانيون، الميثوديون، الوثنيون الجدد، المّلة القديمة الروسية، وغيرها.
 „Reliģisko organizāciju( الدينية"  المنظمات  "قانون  الدينية  المنظمات  عمل  ينظم 
”likums(. لالتفيين الحق بحرية اختيار الديانة )وأيضاً حرية التعبير عن رأيهم بالديانات، حرية 
االنتماء أو عدم االنتماء ألي ديانة، حرية تبديل الديانة، وغيرها(. في التفيا يمنع قانونياً اضطهاد 

شخص بسبب تركه ديناً معّيناً )أو طائفة معينة(.
الرعية مؤلفة من أشخاص يوّحدهم االنتماء الى دين أو طائفة معينة، ويجتمعون في منطقة 

معينة للقيام بطقوسهم الدينية مع مراعات القوانين.
لتأسيس رعية يجب أن يكون فيها ٢٠ مواطناً التفياً أو أشخاص مسجلين في السجل المدني 
في التفيا وعمرهم ال يقل عن ١8 سنة. لكل سكان التفيا الحق باالنضمام الى رعية والمشاركة 
بنشاطاتها. األشخاص تحت سن الثامنة عشر يمكنهم االنضمام الى رعية فقط بإذن خطي من األهل 

أو ولي األمر.
يحدد القانون العالقة بين المنظمات الدينية والمؤسسات التعليمية. لكل شخص حرية اختيار 
تعّلم الدين إّما فردياً أو في مؤسسات تعليمية تابعة للمنظمة الدينية. في مدارس الدولة ومدارس 
البلديات يمكن تعليم الديانة المسيحية لألشخاص الذين قّدموا طلباً خّطياً برغبتهم بتعّلمها. يقدم 
الشخص القاصر طلباً برغبته في تعلم الديانة المسيحية مع موافقة خّطية من األهل أو ولي األمر. 

إذا كان عمر الشخص أقل من ١4 سنة، يقدم الطلب األهل أو ولي األمر.
مدارس األقليات اإلثنية التابعة للدولة أو البلديات يمكن أن تقدم دروساً دينية عن ديانات خاصة 

بهذه األقلية بطلب من الطفل وأهله أو ولي أمره، وباتباع أنظمة وزارة التربية والتعليم العالي.

http://www.unesco.lv/en/unesco-in-latvia/unesco-in-latvia-1/
http://www.kulturaskanons.lv
http://www.kultura.riga.lv/public/42659.html
https://www.bilesuparadize.lv/en/
http://www.bilesuserviss.lv/eng/?&design=bilesuserviss
http://www.vvc.gov.lv/export/sites/default/docs/LRTA/Likumi/Law_On_Religious_Organisations.doc
http://www.vvc.gov.lv/export/sites/default/docs/LRTA/Likumi/Law_On_Religious_Organisations.doc
http://www.vvc.gov.lv/export/sites/default/docs/LRTA/Likumi/Law_On_Religious_Organisations.doc
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المصادر:
www.likumi.lv

 	)„Reliģisko organizāciju likums”( »قانون المنظمات الدينية«
www.bibelesbiedriba.lv/religiju-enciklopedija/kristietiba.html

www.lelb.lv
www.latvia.travel/en/article/churches

https://likumi.lv/about.php
http://www.vvc.gov.lv/export/sites/default/docs/LRTA/Likumi/Law_On_Religious_Organisations.doc
http://www.bibelesbiedriba.lv/religiju-enciklopedija/kristietiba.html
http://www.lelb.lv/en/
http://www.latvia.travel/en/article/churches
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أبرز المواقع السياحية في التفيا

ريغا، عاصمة جمهورية التفيا، وهي موجودة قرب مصّب نهر  فيدزيمي هي  أكبر مدينة في 
داوغافا في خليج ريغا. أقدم قسم من مدينة ريغا تاريخياً هو المدينة القديمة. إنها المكان المفضل 
للسياح للراحة والترفيه، وفيها طرقات ضيقة مرّصفة بالحصى من القرن الثالث عشر، باإلضافة 
عام  المدينة  تأسست  باروكية.  وروائع  النهضة  الوسطى وعصر  القرون  من  متنوعة  هندسة  الى 

١٢٠١ على يد األسقف ألبرت، وتم االعتراف بها كمدينة عام ١٢٢5.
المميزة،  القديمة  الكنائس  أبراج  ترى  نهر داوغافا، يمكنك أن  ريغا بعد عبور  الى  إذا نظرت 
دوما  كنيسة   ،)١٢٢5  ،  Svētā Jēkaba katedrāle( ياكابس  القديس  كاتدرائية  وهي 
)Doma baznīca ، ١٢١١(، وكنيسة القديس بيتر )Svētā Pētera baznīca، ١٢٠9( وأمامها 
قلعة الفرسان الصليبيين. بسبب الحفاظ على مشهد مدينة ريغا التاريخي، حصلت مدينة ريغا على 
عالمة التراث الثقافي االوروبي عام ٢٠٠٧ ، وأغلب مباني مدينة ريغا القديمة )Vecrīga( تعتبر 

نصباً تذكارياً ثقافياً.
عام ١99٧ أضيف وسط مدينة ريغا التاريخي مع المدينة القديمة الى قائمة التراث العالمي 

في منظمة اليونسكو.
تنفرد ريغا وتتميز بمباني الفن الحديث )أرت نوفو(. في وسط ريغا، وخاصة في شارع ألبرت 
)Alberta iela( الكثير من مباني الفن الجديد. هذا الطراز المعماري المزخرف انتشر في ريغا في 
نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين وظهر في واجهات المباني والغرف. في ريغا متحف 

.)„Rīgas Jūgendstila centrs”( للفن الجديد
في ريغا الكثير من الحدائق والبساتين، مثل إسبالنادي، بستان فيرمانيس، حديقة كرونفالدا، 
باسِتْيكالنس، بستان فيستورا، حديقة غريزينكالنا، زيدوندارزس، حديقة زيميلبالزماس، حديقة 
دزيغوجكالنا، الخ. أكثرها إثارة لالهتمام حديقة النباتات التابعة لجامعة التفيا )أُسس عام ١9٢٢( 

وفيه ٦٠٠٠ نوع من النبات، باإلضافة الى مسكن للفراشات االستوائية.
في ميجابارك يمكن زيارة حديقة حيوانات ريغا الوطنية )١9١٢(، وفيها حوالى 3٠٠٠ حيوان 

مختلف من مختلف أنحاء العالم.
فقط. خالل  ٢5 كم  ريغا  تبعد عن وسط  أماكن االستجمام، وهي  أشهر  يورماال من  مدينة 
طوله  الرملي  يورماال  شاطئ  منتجعات.  مدينة  ُتعَتَبر  تزال  يورماال وال  كانت  الماضيين  القرنين 
٢٦ كم. يرفرف العلم األزرق فوق أماكن السباحة في مايوري، دزينتاري، بولدوري، دوبولتي، 
وياونكيميري، وهذا يدل على أن في هذه المناطق شواطئ نظيفة وآمنة ومجّهزة. في أماكن عديدة، 
الشواطئ مجهزة لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة. ٦4 % من مساحة يورماال هي مساحات 
طبيعية و34% تغطيها الغابات. مركز المدينة الثقافي هو قاعة الحفالت الموسيقية في دزينتاري 
)Dzintaru koncertzāle(. يمكن الوصول الى يورماال من محطة القطار المركزية في ريغا عن 

طريق القطار، أو الحافلة الصغيرة، أو النقل الخاص.
العديد من الوجهات السياحية ومسارات الجوالت السياحية موجودة أيضاً في مدن اخرى في 
فيدزيمي، مثالً، في تساسيس يمكن زيارة المدينة القديمة، قلعة من القرون الوسطى وحديقتها، 
غاويا  وادي  فيها  فيدزيمي"،  بـ"سويسرا  سيغولدا  ُتسّمى  الجديدة.  الموسيقية  الحفالت  وقاعة 
في سيغولدا  يوجد  تالله.  على  القديمة  القالع  وآثار  والقالع  الرملية وكهوفه،  بصخوره  المتميز 
هي  ويورماال  ريغا  دون  الكبرى  فيدزيمي  مدن  الثلجية.  والزحافات  الجماعية  للزاّلجة  مسارات 
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 Valmiera, Alūksne, Valka,( فالميرا، ألوكسني، فالكا، سميلتيني، مادونا، إيرغلي، وأوغري
Smiltene, Madona, Ērgļi, Ogre(، وكّل منها لها تاريخها وجمالها.

تقع كولديغا )Kuldīga( في وسط كورزيمي على ضفة نهر فينتا )Venta( وتبعد عن ريغا ١55 
كم. رمز كولديغا هو جسر مصنوع من الطابوق األحمر فوق نهر فينتا، وتم بناؤه عام ١8٧4، وكان 
في ذلك الوقت من أطول وأجمل جسور أوروبا. من أهم المعالم الطبيعية في كولديغا وادي فينتا 
وشالل فينتا، وهو أوسع شالل في اوروبا )٢49 م طوالً و١،٦ – ٢،٢م ارتفاعاً(. المدينة القديمة 

بأبنيتها وكنائسها التاريخية ُمدرجة في الئحة اليونسكو لصون التراث العالمي.
تقع ليبايا )Liepāja( في القسم الجنوبي من كورزيمي على شاطئ بحر البلطيق، وهي تبعد 
٢٢٠ كم من العاصمة ريغا. ليبايا هي المدينة الثالثة في التفيا من حيث عدد السكان، وهي مركز 
اقليمي فيه جامعة ليبايا، مسرح، ملعب رياضي، الخ. في ليبايا حديقة عامة مجهزة قرب البحر 

وشاطئ جميل.
تقع فينتسبيلس )Ventspils( في القسم الغربي من كورزيمي على شاطئ بحر البلطيق. يجري 
نهر فينتا عبر وسط المدينة، لذلك سميت المدينة بإسمه. منذ القرن الثالث عشر ُتعرف مدينة 

فينتسبيلس كمدينة المرافئ، وهي ال تزال حتى اآلن مركز نقل عابر ذو أهمية دولية.
 Talsi, Saldus,( وكاندافا  سالدوس،  تالسي،  وهي  اخرى،  كبيرة  مدن  كورزيمي  في 

.)Kandava

تشتهر زيمغالي )Zemgale( بسهولها الخصبة. األنهر التي تعبر زيمغالي هي: ليلوبي، موسا، 
وميميلي )Lielupe, Mūsa, Mēmele(. يحد زيمغالي من الشرق نهر داوغافا. أكبر مدينة فيها 
هي ييلغافا )Jelgava( التي ُذكرت ألول مرة في الكتابات القديمة عام ١٢٦5. لسنوات طويلة 
كانت ييلغافا أكبر مدينة في دوقية كورزيمي وزيمغالي، والحقاً أصبحت مركز غوبرنية كورزيمي. 
خالل الحرب العالمية الثانية، ُدّمرت مدينة ييلغافا بالكامل، لكنها ولدت من جديد. في ييلغافا 
توجد جامعة الزراعة الالتفية، ومبناها الرئيسي يقع في قصر ييلغافا. في زيمغالي مدن اخرى مثل 
باوسكا، توكومس، دوبيلي )Bauska, Tukums, Dobele(، ومدن من منطقة سيليا: ييكاّبيلس 

.)Jēkabpils, Ilūkste( وإلوكستي
في زيمغالي قصر فخم للمهندس بارتولوميو فرانسيسكو راستريلي من القرن الثامن عشر مع 
حديقة ورد رائعة الجمال. من األماكن الجديرة بالزيارة: قلعة باوسكاس، قصر ميجوتني، وقصر 

فيتساوتسيس، باإلضافة الى حديقة تيرفيتيس الطبيعية، وغابة بوكايني ومتاحف عديدة اخرى.

التغالي مناظر طبيعية رائعة من تالل، وديان وبحيرات. تسمى التغالي بأرض البحيرات  في 
الزرقاء، وأكبر بحيراتها بحيرة رازناس )Rāznas ezers( وطوله ١٢،١ كم. هضاب التغالي موجودة 
 )Lielais Liepu kalns( في جنوب المحافظة التاريخية. أعلى هضبة فيها هي جبل ليبو الكبير
وارتفاعه ٢89،3م فوق سطح البحر وعليه برج مراقبة. الحديقة الطبيعية في وادي داوغافا هي 
محمية طبيعية تسمى بـ"انحاناءات داوغافا" )Daugavas loki(. في تراث التغالي الثقافي أكثر من 

٦٠٠ موقع، منها القالع، منازل اإلقطاعية، الكنائس، المزارع، وآثار القالع على التالل.
)Aglona( هي أكبر مركز  البازيليكا في أغلونا  الكاثوليكية.  الديانة األساسية هي  في التغالي 
كاثوليكي في البلطيق، وفي الخامس عشر من آب يجتمع فيها آالف المسيحيين. أكبر مدن التغالي 
 )Jēkabpils( ييكاببيلس  )Daugavpils(، وأيضاً  داوغافبيلس  داوغافبيلس وفيها جامعة  هي 
بالفي  مثل  في التغالي مدن اخرى  التقنية.  ريزيكني  فيها أكاديمية  التي   )Rēzekne( وريزيكني 

.)Preiļi( وبِريْلي ،)Ludza( لودزا ،)Krāslava( كراسالفا ،)Balvi(
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األعمال  تزدهر  في التغالي  بها وكتابتها.  يتميزون  التي  الخاصة  بلهجتهم  الالتغاليون  يهتم 
الحرفية وباألخص صناعة الفخار.

شعب التفيا يهتم كثيراً بتراثه الثقافي، ففي كل مدينة، محافظة، ومدرسة يوجد متحف تاريخ 
محلي، وفيه يحتفظ بثقافة الشعب المادية وأيضاً يحافظ على ذكرى أبرز شخصيات المنطقة: 
وغيرهم.  الشعب  تاريخ  في  باحثون  الموسيقيون،  الشعراء،  الكّتاب،  الحرية،  عن  المدافعون 

للكّتاب والموسيقيين والفنانين عادة ما يقام متحف ذكرى.
المواقع  من  رياضية، مسابح، ومالعب.  مراكز  الى  الذهاب  يمكن  ريغا وفي مدن اخرى  في 
الرياضية ذات أهمية عالمية في التفيا: مسارات للزاّلجة الجماعية والزحافات الثلجية في سيغولدا 
ومركز الرياضة االولمبي في ريغا. من أشهر الرياضات في التفيا: الهوكي، كرة السلة، ألعاب القوة، 

ورفع األثقال.
تحصل في التفيا ماراثونات عديدة: الركض، ماراثون على المزلجات، ماراثون الدراجات الهوائية.
خالل الرحالت في التفيا يمكن المبيت في الفنادق، الموتيالت، والمخيمات. معظم المخيمات 

متاحة في الموسم الصيفي فقط. في الريف الالتفي يمكن أيضاً االستراحة في البيوت الريفية.
.www.booking.com لمعلومات عن أماكن المبيت وحجزها راجع

المصادر:
www.latvia.travel/en

www.fenikssfun.com/bildes/15-vietas-1750

https://www.booking.com/cross_product_index.ar.html
http://www.latvia.travel/en
http://www.fenikssfun.com/bildes/15-vietas-1750
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الخدمات

الخدمات التجارية ◀
الضمان ومدة الصالحية ◀
خدمات االتصاالت ◀

الخدمات التجارية
في التفيا يمكن شراء السلع في أماكن تجارية متعددة: السوق، المتاجر، المواقع التجارية في 

شوارع المدينة، واالنترنت.
أغلب محالت السوبر ماركت ومراكز التسوق تفتح طوال األسبوع باإلضافة الى يومي السبت 
واألحد. المتاجر الصغيرة التي تبيع سلعاً صناعية تغلق يوم األحد. أيام العطل تفتح معظم متاجر 
البقالة. في األيام التي تسبق األعياد، تغلق محالت السوبر ماركت باكراً، مثالً في ٢4 كانون األول 

أو 3١ كانون األول.
في التفيا يمكن التسوق بشكل أوسع في المدن، وخاصة في ريغا، عاصمة التفيا. أكبر مراكز 

تجارية فيها هي:
 „Galerija ،„Domina” ،„Riga plaza” ،„Mols” ،„Spice” ،„Alfa” ،„Galleria Rīga”
”Stockmann” ،Centrs„. لسلع أرخص يجب البحث في المتاجر الصغيرة أو في األسواق. في 
المستعملة، وتوفر إمكانية شراء مالبس،  السلع  لبيع  متاجر  أيضاً  ريغا وفي مدن اخرى توجد 

أحذية، وأثاث الخ. رخيصة جداً.

في التفيا تعتمد المقاسات االوروبية لمقاسات المالبس واألحذية.

جداول مقاسات األحذية
مقاسات األحذية النسائية 

المقاس 
االوروبي 35 35,5 36 36,5 37 37,5 38 38,5 39 39,5 40 40,5 41 41,5 42 42,5 43

المقاس 
البريطاني 2,5 3 3,5 3,75 4 4,5 5 5,5 6 6,25 6,5 6,75 7 7,5 8 8,5 9

المقاس 
األميركي 4 4,5 5 5,25 5,5 6 6,5 7 7,5 7,75 8 8,25 8,5 9 9,5 10 10,5

طول القدم 
)سم( 22,4 22,7 23 23,4 23,7 24 24,4 24,7 25 25,4 25,7 26 26,4 26,7 27 27,4 27,7



60 فلمدمات

مقاسات األحذية الرجالية
المقاس 
االوروبي 40 40,5 41 41,5 42 42,5 43 43,5 44 44,5 45 45,5 46 46,5 47

المقاس 
البريطاني 6,5 6,75 7 7,5 8 8,5 9 9,25 9,5 10 10,5 10,75 11 11,5 12

المقاس 
األميركي 7,5 7,75 8 8,5 9 9,5 10 9,5 10,5 11 11,5 11,75 12 12,5 13

طول القدم 
)سم( 25,7 26 26,4 26,7 27 27,4 27,7 28 28,4 28,7 29 29,4 29,7 30 30,4

جداول مقاسات المالبس
المقاسات النسائية

المقاس األوروبي 34 36 38 40 42 44

المقاس االيطالي 38 40 42 44 46 48

المقاس البريطاني 6 8 10 12 14 16

المقاس باألحرف XS S S/M M L XL

محيط الصدر )سم( 82–86 86–90 90–94 94–98 98–102 102–108

محيط الخصر )سم( 60–64 64–68 68–72 72–76 76–80 80–86

محيط الورك )سم( 88–92 92–96 96–100 100–104 104–108 108–114

المقاسات الرجالية
المقاس األوروبي 44 46 48 50 52 54 56

المقاس االيطالي 48 50 52 54 56 58 60

المقاس البريطاني 34 36 38 40 42 44 46

المقاس باألحرف XS S M L XL XXL XXXL

محيط الصدر )سم( 85–88 89–92 93–96 97–100 101–104 105–108 109–112

محيط الخصر )سم( 73–76 77–80 81–84 85–88 89–92 93–96 97–100

 ،„Mājai un dārzam” التالية:  المتاجر  في  موجودة  والبناء  الحديقة،  البيت،  لوازم 
”Krūza” ،„K-rauta” ،„Tirdzniecības nams Kurši” ،„Depo„ وغيرها.

سوق ريغا المركزي اشتهر بين السائحين وسكان التفيا. في سوق ريغا المركزي يمكن رؤية 
وشراء منتجات زراعية متنوعة، ومعظمها انتاج محلي، ويدل على ذلك الملصق المكتوب عليه 

.)„Ražots Latvijā”( »صنع في التفيا«
في المدن والبلدات غالباً ما تقام أسواق صغيرة، وفيها يمكن شراء المنتجات الطبيعية الطازجة 
واللذيذة، باإلضافة الى منتجات صناعية )الفخار، صناعات الخشب والجلد، المالبس المحاكة 
والمنسوجة، وغيرها(. أكبر األسواق تقام عادة قبل عيد الميالد وعيد منتصف الصيف. كل عام، في 
أول يومي سبت وأحد من شهر حزيران يقيم المتحف االثنوغرافي )Brīvdabas muzejs( سوقاً 

كبيراً سنوياً، ويشارك فيه الفنانون الحرفيون الالتفيون من كل أنحاء التفيا.
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الضمان ومدة الصالحية
مدة صالحية المنتجات الغذائية عادة تكون مكتوبة على الغالف. الضمان هو وعد من المصّنع 
أو البائع برد األموال للمستهلك، أو تبديل السلعة، إذا كانت السلعة ال تطابق الخصائص المذكورة 

في اإلعالنات أو إذا كانت سيئة النوعية.
د شروط فترة  تقدم وثيقة الضمان للمستهلك قبل شراء السلعة أو تلقي الخدمة. وفيها تحدَّ

الضمان، باإلضافة الى اسم مقدم الضمان )اسم الشركة(، االسم، اسم العائلة، والعنوان.

ماذا تفعل إذا كانت نوعية السلعة التي اشتريتها سيئة؟
من الضروري على المشتري أن يحتفظ باإليصال. ◀
في البداية يجب الشكوى في المتجر عند البائع. ◀
إذا لم يمكن االتفاق مع البائع، يجب ارسال شكوى خطية لمدير المتجر. ◀

يمكن تقديم شكوى خالل مدة سنتين من شراء السلعة التالفة، إذا كان المشتري لم يتسبب 
بالتلف. عند الشكوى في المتجر على المشتري أن يبّين اسمه، اسم عائلته، عنوانه، ورقم هاتفه. 
وعليه أيضاً أن يذكر ما هي السلعة وأين ومتى تم شراؤها. يجب وصف نوع التلف. من الضروري 
ذكر ما يطلب المشتري من المتجر. يمكنه أن يطلب من المتجر استرداد السلعة ورد ثمنها )كامالً 

أو جزئياً( أو إصالحها أو تبديل السلعة التالفة بسلعة جيدة النوعية.
يجب إرفاق نسخة عن اإليصال بالشكوى. تكتب الشكوى بنسختين، األولى تقدم للبائع والثانية 
تبقى مع المشتري. على نسخة المشتري، على البائع أن يكتب تاريخ التقديم وأن يوقع على استالم 

الشكوى.
إذا لم ُيجب المتجر على الشكوى المقدمة خالل ١٠ أيام أو يرفضها، يمكن على المشتري أن 

يلجأ الى مركز حماية حقوق المستهلك.

يحصل المستهلك على حقوق إضافية إذا تم شراء السلعة عبر موقع الكتروني، من كتالوغات 
البيع ، أو عبر الهاتف. في هذه الحاالت يمكن إعادة السلعة في غضون ١4 يوماً، حتى ولو كانت 
نوعية السلعة جيدة، لكنها ال تعجب المشتري أو ال تناسب مقاسه. من الجدير بالذكر أنه ال يمكن 
رد السلعة بعد استعمالها، يجب فقط قياسها أو فحصها بحذر. لرّد السلعة يجب تعبئة طلب 

لرفض السلعة، ويوفره البائع.

المستهلك  حقوق  حماية  مركز  راجع  المستهلك  حقوق  عن  أوسع  لمعلومات 
.www.ptac.gov.lv الموقع االلكتروني ،)Patērētāju tiesību aizsardzības centrs(

خدمات االتصاالت

الهاتف المحمول
في التفيا خطوط للهواتف الثابتة وخطوط للهواتف المحمولة. عند االتصال برقم في التفيا، رمز 
االتصال الدولي هو 00371 )أو 371+(. عند االتصال من التفيا برقم في دولة اخرى، يبدأ الرقم بـ 00 

ويتبع رمز االتصال الدولي الخاص بالدولة.

http://www.ptac.gov.lv/en
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في التفيا شركات هاتف محمول عديدة. شركات الهاتف المحمول تقدم أيضاً بطاقات اتصال 
مدفوعة سابقاً. من السهل استعمال هذه البطاقات لالتصال بأرقام التفية أو بأرقام في الخارج، 

ويمكن شراؤها في معظم أكشاك الصحف والمتاجر.

االنترنت
في التفيا ثاني أسرع انترنت في العالم. في االتحاد االوروبي السرعة المتوسطة لالنترنت هي 

١٠،٠3 ميغابيت في الثانية، وفي التفيا هو أسرع بمرتين ونصف.
ما ُيستعمل اشتراك االنترنت الالسلكي أي الواي فاي. االنترنت أصبح متوفراً  في التفيا غالباً 
في أماكن عامة كثيرة )المقاهي، الفنادق، مراكز التسوق والمراكز التجارية، في النقل العام مثل 
القطار وسيارة االجرة وغيرها( وتقريباً في كل المنازل. األماكن العامة التي يتوفر فيها الواي فاي تدل 

عليها إشارة الواي فاي المعروفة عالمياً.
في ريغا وفي مدن كبيرة اخرى يوجد أيضاً مقاهي خاصة الستعمال االنترنت، وهي غالباً تفتح 
طوال الليل والنهار. تقدم مقاهي االنترنت خدمات اخرى مقابل مبلغ إضافي، مثل طباعة األوراق، 

المسح الضوئي، نقل معلومات الى القرص البصري، وخدمات اخرى.
في التفيا أنواع عديدة من اشتراكات االنترنت )االتصال السلكي، االتصال الالسلكي أي الواي 

فاي، اتصال أرضي عبر األلياف البصرية(، تتنوع األسعار ويمكن اختيار نوع االشتراك الذي تريده.

التوقيع االلكتروني
قانونية.  قوة  االلكتروني، وله  العالم  في  للشخص  الخاص  التوقيع  هو  االلكتروني  التوقيع 
توقع به الوثائق االلكترونية دون الحاجة الى طباعتها، مثالً العقد، اإليصال، الشكوى، الطلبات، 

الرسائل، وغيرها. يتوفر التوقيع لسكان التفيا وللشركات.
بالتوقيع االلكتروني يمكن توقيع وإرسال الوثائق من أي مكان في العالم حيث يوجد اشتراك 

باالنترنت. برامج انترنت خاصة تسمح بفتح وقراءة الوثائق الموقعة بالتوقيع االلكتروني.
.www.eparaksts.lv لمعلومات أوسع عن التوقيع االلكتروني راجع الموقع االلكتروني

البريد
مكاتب البريد في التفيا )Latvijas pasts( موجودة في كل المدن وفي بلدات كثيرة. عبر البريد 
يمكن إرسال الرسائل، البطاقات البريدية، الطرود، الطرود الصغيرة، كما يمكن القيام بدفعات 
 .)„Western Union”( مالية مختلفة، مثل تحويل األموال الى دول اخرى عبر ويسترن يونيون
تصل الرسائل الى الدول االوروبية في مدة تتراوح بين 5 و٧ أيام، أما الى الدول الباقية فتصل بين 

١٠ و١4 يوماً. في التفيا تعمل أيضاً شركات للبريد السريع.
.www.pasts.lv لمعلومات أكثر راجع الموقع االلكتروني

https://www.eparaksts.lv/en/
http://www.pasts.lv/en/
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التلفاز
االختيار  يمكن  أنحاء التفيا  معظم  في  ومحلية.  خاصة،  وطنية،  تلفزيونية  قنوات  في التفيا 
السنوات األخيرة.  التفاعلي أصبح أكثر شعبية في  التلفاز  التفاعلي.  العادي والتلفاز  التلفاز  بين 
بعض الشركات تقدم إمكانية االشتراك بالتلفاز واالنترنت معاً. عادة تكون هذه الخدمة أوفر مادياً 

ومناسبة أكثر.
البريد، عبر المصرف االلكتروني، في األماكن  التلفاز واالنترنت في  يمكن الدفع عن خدمات 

التجارية وغيرها.

المصادر:
www.latvia.travel/en

www.ptac.gov.lv/en/content/consumer-protection
www.ptac.gov.lv/en/content/consumer-rights

www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/265992-tiesibas-nopirkto-preci-atdot-atpakal-veikala/
www.brandsales.lv/lv/Izm-ru-tabula/?cur=1

http://www.latvia.travel/en
http://www.ptac.gov.lv/en/content/consumer-protection-0
http://www.ptac.gov.lv/en/content/consumer-rights
http://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/265992-tiesibas-nopirkto-preci-atdot-atpakal-veikala/
http://www.brandsales.lv/lv/Izm-ru-tabula/?cur=1
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كيف يعيش الناس في التفيا
التقاليد االجتماعية في التفيا

أهم القواعد السلوكية والمعايير االجتماعية ◀
التقاليد االحتفالية في التفيا ◀
النشاطات اإلبداعية والهوايات األكثر شعبية ◀
اللباس ◀
عادات المائدة والمأكوالت التقليدية الالتفية ◀

أهم القواعد السلوكية والمعايير االجتماعية
قواعد النظام العام التي تنظم تصرفات األشخاص في األماكن العامة تصدرها البلدية، لكن 

يوجد قواعد عاّمة يجب االلتزام بها في أغلب مناطق التفيا:
 ممنوع إصدار الضجيج وإزعاج راحة الناس وعمل المؤسسات والجمعيات. في أغلب  ◀

المدن يمنع إصدار الضجيج منعاً باّتاً بعد الساعة الحادية عشر ليالً.
األماكن  ◀ في  بوضعها  النفايات  من  التخلص  يجب  المحيطة.  البيئة  تلويث   ممنوع 

المخصصة لها.
لهذه  ◀ الخيم.  وبناء  نار،  إشعال  التسول،  النوم،  المبيت،  يمنع  العامة  األماكن   في 

النشاطات أماكن مخصصة.
 ممنوع السباحة في األماكن التي وضع فيها عالمات حظر أو حّد، وممنوع السباحة خلف  ◀

حدود المنطقة المخصصة للسباحة )العوامات البحرية(.
المخصصة  ◀ األماكن  في  فقط  مسموح  التدخين  العامة.  األماكن  في  التدخين   ممنوع 

لذلك. يمنع التدخين في مسافة أقرب من ١٠ أمتار من مداخل مباني مؤسسات الدولة 
والبلدية والشركات.

 ممنوع استهالك المشروبات الكحولية أو مواد مسكرة اخرى في األماكن العامة، وممنوع  ◀
التواجد في األماكن العامة تحت تأثير المشروبات الكحولية أو أي مواد مسكرة اخرى.

الثامنة  ◀ حتى  مساءاً  العاشرة  الساعة  من  الكحولية  المشروبات  بيع   ممنوع 
 – الكحولية«  المشروبات  تداول  )»قانون  القانون  في  محددة  أماكن  في  إال  صباحاً، 
الكحولية  المشروبات  بيع  ممنوع   .)„Alkoholisko dzērienu aprites likums”(
لألشخاص تحت سن الثامنة عشر، وممنوع على هؤالء األشخاص أن يشتروها. للتأكد 
من عمر المشتري، من واجب البائع أن يطلب منه اظهار وثيقة إثبات شخصية. من واجب 
األشخاص من عمر ١8 حتى ٢5 أن يظهروا بطاقة إثبات شخصية للبائع حتى ولو لم يطلبها.

العام في مدينته أو محافظته حيث يسكن  النظام  الى قواعد  يتعرف  يفّضل لكل شخص أن 
ويعمل. »قانون المخالفات اإلدارية« ينظم تصرفات األشخاص ويفرض عقوبات على االنتهاكات.

باإلضافة الى األنظمة التي تحددها القوانين، هناك أيضاً المعايير االجتماعية. وهي متطلبات 
)أنماط سلوك وتعامل( يطبقها المجتمع.

http://www.vvc.gov.lv/export/sites/default/docs/LRTA/Likumi/Handling_of_Alcoholic_Beverages_Law.pdf
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في التفيا الناس متحفظون عند إلقاء التحية، إال عند االلتقاء باألقارب أو األصدقاء والمعارف. 
عادة يتصافح الناس عند القاء التحية )المرأة تمد يدها للرجل أوالً، األكبر عمراً يمد يده لألصغر 

عمراً(.
يجب استعمال صيغة المخاطب الجمع )jūs( عند مخاطبة شخص غريب أو شخص ال تعرفه 
جيداً، أو عند مخاطبة شخص أكبر عمراً، أو عند مخاطبة التلميذ للمعلم، أو عند مخاطبة موظف 
أي  مخاطبة  عند   )jūs( الجمع  المخاطب  صيغة  استعمال  يجب  الخ.  مرتبة،  منه  أعلى  شخصاً 

شخص غريب أتّم الثانية عشر من العمر.
في مكان العمل في أغلب األوقات يجب استعمال صيغة المخاطب الجمع )jūs( إاّل مع الزمالء 
المقربين. في العقلية الالتفية استعمال صيغة المخاطب الجمع )jūs( تدل على حسن األخالق 
واحترام المخاطب. يمكن االنتقال من استعمال صيغة المخاطب الجمع )jūs( الى صيغة المخاطب 
المفرد )tu( ويقترح ذلك األكبر سناً لألصغر، المرأة للرجل، الموظف في مرتبة أعلى للموظف في 
مرتبة أدنى، الخ. بين أفراد العائلة عادة ما تستعمل صيغة المخاطب المفرد )tu(، وتستعمل أيضاً 

عند مخاطبة األقارب واألصدقاء.
في األماكن العامة )النقل العام، االحتفاالت والمناسبات( من اللياقة أن يعطي الراكب األصغر 
سناً مقعده للمسنين، والرجل يعطي مقعده للمرأة. من الجدير بالذكر أن أنماط السلوك هذه ال 

تطبق دائماً، وخاصة عند الشباب.

الرجال  مخاطبة  وعند   ،)cienījamā( االحترام  صيغة  تستعمل  عادة  النساء  مخاطبة  عند 
 ،)kundze( »ُتخاَطب النساء باالسم أو بإسم العائلة وصيغة االحترام »السّيدة .)godājamais(
مثالً: Martas kundze, Kalna kundze. ُيخاَطب الرجال باالسم أو بإسم العائلة وصيغة االحترام 
في  غالباً  تستخدم  الصيغ  Mārtiņa kungs, Krūmiņa kungs. هذه  مثالً:   ،)kungs( »السّيد« 

المناسبات الرسمية.

التقاليد االحتفالية في التفيا
في التفيا ُيحتَفل باألعياد الرسمية المذكورة في الرزنامات )راجع الفصل »األعياد الرسمية«( 

باإلضافة الى األعياد العائلية.
من أهم األعياد العائلية أعياد الميالد وأعياد األسماء. االحتفال بعيد االسم بدأ في التفيا في 
القرون الوسطى، ونشأ من االحتفال بأعياد أسماء القّديسين. في أيامنا هذه لم يعد لعيد االسم أي 
عالقة بتقاليد الكنيسة. عادة ما يحتفل بعيد االسم في البيت أو خارجه مع األصدقاء، المعارف، 
دعوة،  دون  اسمه  بعيد  يحتفل  الذي  الشخص  زيارة  يمكن  االسم  عيد  في  واألقارب.  الزمالء، 
ومن المعتمد إهداء الزهور والهدايا الصغيرة. في دول اخرى قليالً ما يحتفل أحد بعيد االسم، 
وال يعطونه أي اهتمام. في الرزنامات عند كل يوم يذكر األسماء المحتفل بها في ذلك اليوم. في 

الرزنامة الالتفية مذكور حوالى 5٠٠٠ اسم.
في أعياد الميالد عادة تقام احتفاالت أكبر، ويجب استالم دعوة للحضور. في أعياد الميالد يهّنأ 
أيضاً والدا المحتفل. في التفيا يحتفل بشكل خاص باليوبيالت كل خمس سنوات، مثالً ٢٠ سنة، 

٢5، 3٠، الخ.
م عدد  في التفيا في مناسبات الفرح مثل أعياد الميالد وأعياد األسماء واألعراس وغيرها، ُيقدَّ
م عدد زوجي من الزهور. فردي من الزهور، أما في مناسبات الحزن مثل الجنائز وزيارة القبور، ُيقدَّ
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النشاطات اإلبداعية والهوايات األكثر شعبية
الموسيقى  فرق  الجوقات،  في  الناس  يشارك  التفيا  في  المسكونة  المناطق  كل  في  تقريباً 
النسج،  مثل  اليدوية  باألعمال  القيام  النساء  تختار  ما  غالباً  والمسرح.  الفّن  نوادي  والرقص، 
الخشبية  بالصناعات  فيهتّمون  الرجال  أما  والخبز.  الكعك  وتخبز  والطبخ  التطريز،  الحياكة، 

والمعدنية وصناعة السالل.
في التفيا مدارس فنية وموسيقية كثيرة، ويذهب اليها أطفال من أعمار مختلفة. تقريباً في كل 
المدارس يوجد جوقات وفرق رقص. األشخاص الذين يشاركون في هذه الفرق إن كانوا راشدين 
اإلثنية  لألقليات  الثقافية  الجمعيات  عاٍل.  مستواهم  أن  إال  محترفين  يكونوا  لم  شباب، ولو  أو 
تمنحهم فرصة لممارسة تقاليدهم: الليتوانيون، اإلستونيون، الروس، البيالروسيون، االوكرانيون، 

البولنديون، األلمانيون، الغجر أي النوار، وغيرهم.
سكان المدن عادة ما يقضون العطل االسبوعية والعطلة الصيفية في الريف في بيوتهم الريفية 
أو الصيفية. عادة ما يكون قرب المنزل حديقة فيها ورود وأشجار زينة وبستان فاكهة وخضار. كل 
عام تقام مسابقات في البلديات والمحافظات مثل مسابقة أرتب حديقة حيث تقوم لجنة بتقييم 

الحدائق الخاصة ومدح أجملها.
النشاطات  من  والفطر.  التوت  الغابة ولجمع  في  للتنزه  الناس  يذهب  ما  عادة  الخريف  في 

المفضلة للرجال صيد السمك.
الشباب عادة يذهبون الى النوادي الموسيقية في أوقات الفراغ مع أصدقائهم، أو يستمعون الى 

الموسيقى في المنزل. يمارس الشباب الرياضة بشكل منتظم.

اللباس
في التفيا يتحكم الطقس باختيار اللباس وخاصة المالبس الخارجية. في التفيا الطقس متقّلب 

وفي بعض األحيان يصعب توقعه.
في الشتاء وآخر الخريف وبداية الربيع يرتدي الناس مالبس دافئة. ُينصح بارتداء كنزة سميكة 
دافئة وجاكيت شتوية أو معطف. في الصيف من األنسب ارتداء المالبس الرقيقة، لكن في المساء 
تنخفض الحرارة، لذا يمكن أن تكون هناك حاجة الى جاكيت خفيفة. في الخريف غالباً ما تحتاج 

مظلة.
في التفيا يراعي الناس الموضة العالمية. يعتمد اختيار اللباس على الطقس ونوع المناسبة: 

مالبس يومية، مالبس لالحتفاالت، مالبس للسهرة المسائية.
في  البدالت  الرجال  يرتدي  احتفالية.  مالبس  عادة  الناس  يرتدي  االحتفالية  المناسبات  في 
النسائية أو  البدالت  عادة  النساء  ترتدي  الرسمية، ومناسبات اخرى مشابهة.  األعراس، األعياد 

الفساتين االحتفالية.
فستان العروس عادة يكون أبيض اللون.

عند حضور مراسم الدفن والجنائز عادة يرتدي الناس مالبس غامقة اللون.
لتفادي اختيار اللباس الخاطئ لمناسبة معينة، يفضل االستفسار عن أتيكيت اللباس للمناسبة.
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الزي التقليدي الالتفي
الزي التقليدي للشعب الالتفي أصبح زياً لالحتفاالت ورمزاً للوطنية. في مهرجان الرقص والغناء 
والحفالت الموسيقية، ترتدي اللباَس التقليدي جوقات األغاني الشعبية وفرق الرقص الفلكلوري 
والموسيقى الشعبية، وأحياناً يرتديه أيضاً الحاضرون في مهرجان الرقص والغناء. يختلف الزي 
فيدزيمي،  التاريخية:  المحافظات  بين  الزي  ويختلف  والعزباء،  المتزوجة  المرأة  بين  التقليدي 

التغالي، كورزيمي، وزيمغالي، ويمكن أن يختلف قليالً بين القرى.

فيدزيمي التغالي

زيمغالي كورزيمي

األزياء التقليدية الالتفية نشأت تاريخياً وتطورت عبر قرون عديدة، وكانت ترتدى في الحياة 
اليومية حتى وسط القرن التاسع عشر. كان اللباس اليومي واللباس االحتفالي المزين مصنوعاً 
يدوياً، لكن هذا اللباس اسُتبِدل تدريجياً باللباس المصنوع في المصانع والتابع للموضة في المدن.
وفي  والغناء،  الرقص  مهرجان  في  التقليدي وجماله  الزي  تنوع  رؤية  يمكن  هذه  أيامنا  في 

الحفالت الموسيقية التي تشترك فيها الجوقات الموسيقية الفلكلورية وفرق الرقص الشعبي.
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صنع  ومهارة  وإبداعه  الالتفي  الذوق 
المالبس تبرزها القفازات الالتفية. أبحاث علم 
القفازات وارتدائها  أن حياكة  على  تدل  اآلثار 
في التفيا بدأ حوالى القرن العاشر. القفازات 
الهوية  عن  التعبير  طرق  وأجمل  أفرد  من 

الالتفية، وال زالت تستمر حتى وقتنا الحالي.
المزخرفة  القفازات  تشكيالت  أوسع 
وفي  السنوية  في األسواق  موجودة  الالتفية 

متاجر خاصة بالحرف الالتفية.

عادات المائدة والمأكوالت التقليدية الالتفية

عادات تناول الطعام في الحاضر
من المأكوالت التي تؤكل عادة على الفطور: الشطائر، البيض المحضر بطرق مختلفة، منتجات 
الحليب )جبن القريش، زبادي، جبن( أو العصائد )مثالً، عصيدة الشوفان هي األكثر شعبية(. أيضاً 
البيض المسلوق أو العجة تؤكل غالباً في الصباح. أغلب الناس يشربون القهوة صباحاً )سوداء أو 

مع حليب(. يشرب الالتفيون الشاي عادة بعد الظهر أو في المساء.
غالباً يتناول الالتفيون الغداء بين الثانية عشر ظهراً والثالثة عصراً. كثيرون يتناولون الحساء قبل 
الطبق الرئيسي. الطبق الرئيسي عادة يتضمن لحماً أو سمكاً باإلضافة الى البطاطا أو الرز أو الحنطة 
السوداء، مع سلطة خضار. الطبق الحلو عادة يكون محّضراً من فاكهة. مع الغداء عادة يشرب 

الالتفيون العصير، اللبن، الحليب، الشاي، أو القهوة.
الالتفيون  يتناول  العشاء.  يحّضر  السابعة مساءاً،  السادسة أو  الساعة  العمل، حوالى  بعد 
يتناولون  أحياناً  بالغداء(.  )شبيهة  الساخنة  المأكوالت  يتناول  وبعضهم  العشاء،  على  السلطة 

الشطائر أو المعجنات. البان كيك أو الكريب من المأكوالت المفضلة للفطور والعشاء.
في أيامنا هذه أصبح الناس أكثر اهتماماً بجودة ونوعية المنتجات الغذائية. في التفيا مؤسسات 
عديدة تصّنع منتجات غذائية بيئية وطبيعية. في التفيا تعتبر المؤسسات الزراعية مزارعاً عضوية إذا 

كانت تطبق شروط الزراعة العضوية الطبيعية وُتمَنح شهادة بذلك.

المأكوالت والمشروبات التقليدية الالتفية بين الماضي والحاضر
متّبلة وخالية  غير  بأنها  الالتفية  المأكوالت  وصف  يمكن 
من البهارات الحاّرة. من المأكوالت القديمة المشهورة البازالء 
الرمادية مع لحم الخنزير المقدد والبصل، البطاطا المسلوقة 
كبيس  وأيضاً  للمملحة،  الرنجة  وسمك  القريش  جبن  مع 
الملفوف المطبوخ مع السجق أو اللحم. يستعمل الالتفيون 
في الطعام لحم الخنزير ولحم البقر وأيضاً الدجاج. من أقدم 
الحلويات حلوى مصنوعة من خبز الشيلم )"الخبز األسود"( 
أو  فاكهة  أنواع  المصنوع من  الكيسل  الحلو وأيضاً  والكريم 

توت مختلفة ويؤكل مع الحليب.
كبيس الملفوف 

المطبوخ مع سجق
البازالء الرمادية مع 
لحم الخنزير المقدد
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عليها  وأثّرت  الالتفية  المأكوالت  تغيرت  الزمن  مر  على 
واالسكندنافية.  االوكرانية  الروسية،  األلمانية،  المأكوالت 
الراّسول،  في التفيا سلطة  المفضلة  الباردة  المأكوالت  من 
واللحم البارد من االسكندنافيين الذي يؤكل عادة مع الخردل 
أو فجل الخيل الريفي أو مع الخّل. أحياناً يستبدل الالتفيون 
أيامنا  في  االوكرانية.  بورش  بشوربة  الالتفي  الحليب  حساء 
يحب الالتفيون الدجاج المدّخن واللحم المشوي والبيتزا. من 
المجيد: كعك  الميالد  المأكوالت شعبية في فترة عيد  أكثر 

الزنجبيل )من الثقافة االلمانية(، السكاكر، والكلمونتين.

مع  العادي،  الشيلم:  خبز  هو  الالتفي  المطبخ  فخر 
الخ. مع أن  بندق، مع فاكهة مجففة،  بذور، مع جزر، مع 
خبز الشيلم موجود في بلدان اخرى، إاّل أن لالتفيا وصفات 
وهو  محّلى  شيلم  خبز  ُيصنع  التفيا  في  لصناعته.  خاصة 
باإلضافة  المضمونة  التقليدية  المنتجات  الئحة  في  ُمدَرج 
الى سكالندراوشي المعروفة في كورزيمي. يمكن تناول خبر 
مع  الشيلم  )خبز  والحلوة  المالحة  المأكوالت  مع  الشيلم 
الزبدة البلدية والملح، مع الزبدة البلدية والخضروات، مع 

زبدة الكمون، مع العسل أو مع المربى(.

العليق،  توت  الفراولة،  يجمعون  للشاي،  الزهورات  الالتفيون  يجمع  والخريف  الصيف  في 
العنبية اآلسية، العنبية حادة الخباء، عنب الثور، وتوت العليق األسود. من العادات الفريدة في 
التفيا جمع الفطر. في أماكن اخرى في العالم يعتبر الفطر من المأكوالت الفاخرة ونادراً ما يجمعه 

الناس من الغابة. غالباً ما يطبخ الالتفيون مرقة الفطر ويمّلحون أو يكبسون الفطر للشتاء.

البطاطا مع السمك المملح وجبنة القراش

سلطة الراّسول »اللحم البارد« كعك الزنجبيل

خبز الشيلم

 قطف الفطر
(Photo by Nick Grappone on Unsplash)

كبيس الفطر  توت بري من الغابة
(Photo by William Felker on Unsplash)
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تزال  النحل في التفيا ال  الالتفيون يحبون العسل، وتربية 
تمارس منذ قرون.

طويل:  زمن  منذ  الالتفيين  عند  المحببة  المشروبات  من 
اللبن، الكفير، شراب القّبان، والبيرة. عادة ُيستعمل الشوفان 
بيرة  لتحضير  العسل  أيضاً  يضاف  ما  وكثيراً  البيرة،  لتحضير 
العسل. ُتشرب البيرة في األعياد، عند االلتقاء باألصدقاء، في 

األعراس، وطبعاً أيضاً في عيد منتصف الصيف.
ثاني أبرز مشروب في التفيا هو المشروب الكحولي الفريد 
»بلسم ريغا األسود« )”Rīgas Melnais balzams„( الذي تم 
تحضيره للمرة األولى في القرن الثامن عشر. يحّضر المشروب 
باّتباع وصفة قديمة جّداً كان يستخدمها األطباء والصيدليون 
أعشاب  المشروب  هذا  مكونات  أهم  من  ريغا.  في  القدماء 
متعددة وجذور وزهور تعطي المشروب لونه األسود وخصاصه 

العالجية.
شاي  بتقديم  الالتفيون  يقوم  بيوت التفيا،  من  الكثير  في 
البابونج،  النعناع،  الزيزفون،  زهر  )مثالً،  للضيوف  األعشاب 

وغيرها(.

في األعياد يفرش الالتفيون موائد واسعة. من المعتقدات 
المجيد  الميالد  عيد  مائدة  على  يكون  أن  يجب  أنه  الشائعة 
تسعة أطباق على األقل ليكون العام المقبل عاماً مثمراً. على 
الضيوف أن يأخذوا بعين االعتبار أن الالتفيين في األعياد ال زالوا 

حتى يومنا هذا يأكلون ويسكرون ويغّنون.
في األعياد خاصًة توضع على المائدة أطباق التفية تقليدية. 
تقريباً في كل موائد األعياد ستجد فطائر لحم الخنزير المقدد، 

لحماً مشوياً، والفطائر الحلوة التقليدية.

الالتفية  الغذائية  الصناعات  بعض  عالمّياً  تشتهر  حالياً 
مثل منتجات الحليب )وباألخص حلوى جبن القريش، وجبن 
الماعز(، بلسم ريغا األسود، الصابوغ المعّلب بالزيت، السمك 

المدّخن وخبز الشيلم.
الدول  من  التفيا  أن  األجانب الحظوا  والطباخون  السياح 

النادرة التي تسّمي كّل األطباق بأسماء خاصة.

المصادر:
app.box.com/s/t3tdihqr8wgu7vm5wmv1

www.senaklets.lv/tautas-t%C4%93rpi.php
www.celotajs.lv/cont/publ/LatviesuEdieni2014/pdf/

LatviesuEdieni2014_en.pdf
www.visisvetki.lv/ligo/tradicijas

عسل

بيرة

الصابوغ المعّلب بالزيت

شاي أعشاب

http://app.box.com/s/t3tdihqr8wgu7vm5wmv1
http://www.senaklets.lv/tautas-t%C4%93rpi.php
http://www.celotajs.lv/cont/publ/LatviesuEdieni2014/pdf/LatviesuEdieni2014_en.pdf
http://www.celotajs.lv/cont/publ/LatviesuEdieni2014/pdf/LatviesuEdieni2014_en.pdf
http://www.visisvetki.lv/ligo/tradicijas
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أين تطلب المعلومات أو المساعدة؟

عند الوصول الى التفيا  مديرية التوطين والهجرة
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

)www.pmlp.gov.lv(

وزارة الخارجية
Ārlietu ministrija
)www.mfa.gov.lv(

 المنظمة الدولّية للهجرة
Starptautiskā Migrācijas organizācija

)www.iom.lv(

جمعية »الملجأ »البيت اآلمن««
Patvērums „Drošā māja”
)www.patverums-dm.lv(

 جمعية »الصليب األحمر الالتفي«
Biedrība „Latvijas Sarkanais krusts”

)www.redcross.lv(

عن العمل الوكالة الوطنية للتوظيف
Nodarbinātības valsts aģentūra

)www.nva.gov.lv(

عن االعتراف بالشهادات األجنبية مركز المعلومات األكاديمية
Akadēmiskās informācijas centrs

)www.aic.lv(

عن تعلم اللغة الالتفية وكالة اللغة الالتفية
Latviešu valodas aģentūra

)www.valoda.lv(

مؤسسة لإلدماج االجتماعي
Sabiedrības integrācijas fonds

)www.sif.gov.lv(

عن الخدمات الطبية المكتب الوطني للعناية الصحية
Nacionālais veselības dienests

)www.vmnvd.gov.lv(

http://www.pmlp.gov.lv/en/
http://www.mfa.gov.lv/en/
http://www.iom.lv/en/
http://www.patverums-dm.lv/en
http://www.redcross.lv/en/
http://www.nva.gov.lv/index.php?new_lang=en
http://www.aic.lv/portal/en
http://www.valoda.lv/en/
http://www.sif.gov.lv/index.php?lang=en
http://www.vmnvd.gov.lv/en/644-about-nhs
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عن المساعدات االجتماعية وزارة الرعاية االجتماعية
Labklājības ministrija

)www.lm.gov.lv(

الوكالة الوطنية للضمان االجتماعي
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

)www.vsaa.lv(

مكتب الخدمات االجتماعية التابع للبلدية
Pašvaldības sociālais dienests

عن رخصة القيادة إدارة السالمة على الطرق
Ceļu satiksmes drošības direkcija

)www.csdd.lv(

معلومات للمهاجرين الى التفيا 
باللغات الالتفية، االنجليزية، 

والعربية

الموقع االلكتروني لجمعية »الملجأ »البيت اآلمن««
www.beglis.lv/ar

رقم هاتف الشرطة 110

رقم هاتف الطوارئ 112

رقم هاتف اإلسعاف 113

http://www.lm.gov.lv/lang/en
http://www.vsaa.lv/en/
https://www.csdd.lv/en/
http://www.beglis.lv/ar
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Latvija.
Informācija ārzemniekiem.

Sast. A. Lazareva
Tulkojusi arābu valodā I.Kleinhofa un S.Hašaba

التفيا
معلومات لألجانب

تأليف أ. الزاريفا
ترجمه الى اللغة العربية إ. كلينهوفا وس. خّشاب

Latvia
Information for Foreigners

Compiled by A.Lazareva
S.Hashaba, I.Kleinhofa translated to Arabic

Latviešu valodas aģentūra
Lāčplēša iela 35−5, Rīga, LV-1011

www.valoda.lv

http://www.valoda.lv/en/
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