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 الحما�ة الدول�ة / اللجوءطلب  .1

 . -یف تتقدم (طلب اللجوء / الحما�ة الدول�ة؟1. 1

وء یتمتع  (ح	 اللجوفقًا لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ودستور الجمهور3ة السلوفاك�ة، �م-ن لكل شخص أن ی(حث و أن 
 في بلدان أخر= هر>ا من المالحقة.

إذا لم تتم-ن من العودة إلى بلدك األصلي، ألنك هناك ستتعرض لخطر المالحقة أو تهدید للح�اة أو الحر3ة، ف�م-نك التقدم 
سلوفاك�ة، أو في (طلب لجوء /حما�ة الدول�ة إلى سلوفاك�ا. یجب أن تقدم مثل هذا الطلب فور دخولك  أراضي الجمهور3ة ال

 أقرب وقت مم-ن (عد دخول أراضي الجمهور3ة السلوفاك�ة، أو منذ أن علمت (األس(اب التي ألجلها ال �م-نك العودة.
�م-نك طلب اللجوء (أن تصرح للشرطة أنك تطلب اللجوء أو الحما�ة الدول�ة إلى سلوفاك�ا. خاصة إذا -نت في سلوفاك�ا 

المسموح (ه للسفر بدون تأشیرة، من دون تأشیرة أو بدون تصر3ح اإلقامة)، تأكد من أن  بدون أهل�ة لإلقامة(خارج الوقت
إرادتك لطلب اللجوء واضحة ال ل(س فیها في تصرفاتك و تواصلك من اللحظة األولى. سیتم تأمین مفرجم لك في وقت الح	. 

مختص. یزودك جهاز الشرطة غیر المختص لكي تبدأ اإلجراءات في طلب لجوءك، یجب أن �-ون جهاز هذا جهاز الشرطة ال
 (معلومة، أU جهاز شرطة هو المختص، أو أنه یوصلك إلى م-انه.

 . أU جهاز شرطة هو المختص (قبول طلب اللجوء/الحما�ة الدول�ة؟2. 1

ي المختصة تحدد القوانین الســلوفاكــــ�ة، في أU مر-ز شرطة �م-نك طلب اللجوء. فقX مراكز الشرطة هذه المحددة بدقة ه
 لتلقي طل(ك، و ال �م-ن طلب اللجوء في م-ان آخر.

هو  قسم شرطة الحدود على المعبر الحدودUفي حالة أنك دخلت أراضي الجمهور3ة السلوفاك�ة من المعبر الحدودU، فإن 
 المختص بتلقي طلب لجوءك.

)، مدینة برات�سالفا Košice-وسیتشي(/مدینة  مدیر3ة الشرطة في منطقة ترانز3ت المطارإذا -نت قد وصلت جوًا، فهو 
)Bratislava)مدینة بو>راد ،(Poprad./( 

(قسم اللجوء في فرع قو= الشرطة في مدینة إذا -نت موجودًا على أراضي الجمهور3ة السلوفاك�ة، ف�م-نك طلب اللجوء حصرًا 
 .(Humennéهومیني (
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) أو في مدینة Sečovceجانب/في مدینة سیتشوفتسي(إذا -نت موضوعًا (مر-ز مغل	، في ما �سمى ب مر-ز احتجاز األ
)/، موجودًا في الحجز أو تقضي عقو(ة في السجن، إذا -نت في المستشفى أو موضوع في مرف	 Medveďovمیدفیدوف(

 لرعا�ة األطفال، فإن قسم الشرطة المختص هو أقرب قسم شرطة أجانب.

 . -یف تسیر عمل�ة تقد�م طلب اللجوء؟3. 1

للشرطة أنك تر3د تقد�م طلب لجوء أو حما�ة دول�ة إلى سلوفاك�ا، �قوم رجال الشرطة بتأمین مترجم للغة التي  (عد أن تصرح
تفهمها. یجب عل�ك أن تخبر الشرطة منذ البدا�ة (الض(X (أU لغة تتحدث. �-تب رجال الشرطة معك محضرًا موجزًا، ُیوردون 

لكته و عن أس(اب طل(ك للجوء. و من المهم أن تذ-ر هذه الب�انات ف�ه ب�اناتك الشخص�ة، معلومات عن الطر3	 الذU س
 qمن هو3تك �قوم رجال الشرطة (التقا 	صدق، ألن هذا المحضر �م-ن أن �ستخدم أ�ضا في إجراءات أخر=. لغرض التحق)

سبیل المثال: صورة شخص�ة لك و أخذ (صماتك و �حجزون وث�قة سفرك (جواز السفر) أو أU وث�قة أخر= تثبت هو3تك(على 
(طاقة الهو�ة الشخص�ة ، رخصة الق�ادة ، شهادة الم�الد). یتم إرسال المحضر حول تقد�مك لطلب اللجوء إلى م-تب الهجرة، 

 و الذU سیتا(ع بدوره طل(ك ف�ما(عد.
 
 

 .  ما هي إجراءات تحدید الهو�ة التي یتعین علّي تحملها؟4. 1

لزمًا (الخضوع للتصو3ر الفوتوغرافي و أخذ (صمات أصا(عك للتحق	 من هو3تك (عد تقد�مك طلب اللجوء للشرطة ، تص(ح مُ 
). یتم أخذ (صمات األصا(ع من طالبي اللجوء الذین سنهم Eurodacفي قواعد ب�انات الشرطة وفي قاعدة الب�انات األورو>�ة(

ضوع لفحص طبي لتحدید عمرك عاًما. إذا -انت السلطات لدیها ش-وك حول عمرك -قاصر ، فیجب عل�ك الخ 14أكبر من 
 عن طر3	 إجراء فحوصات العظام (األشعة السین�ة.

 

 . -یف �م-نني التقدم (طلب اللجوء بإسم عائلتي؟5. 1

یتم تقد�م طلب للحصول على اللجوء/الحما�ة الدول�ة لكل فرد من أفراد األسرة ال(الغین، و3تم تقی�مها (ش-ل منفصل. یتم تقی�م 
عاًما جنً(ا إلى جنب مع أحد الوالدین، الذU یجب عل�ه أ�ًضا تقد�م طلب لجوء  18األطفال العاز>ین الذین تقل أعمارهم عن 
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لى الحفاy على وحدة األسرة. ال �م-ن تقد�م طلب اللجوء إال ألطفالك القاصر3ن الذین هم معك ن�ا(ة عنهم. (الط(ع ُ�حرص ع
 .في سلوفاك�ا

 

 عاًما؟ 18. -یف أتقدم (طلب اللجوء إذا -ان عمرU أقل من 6. 1

طلب م بتقد�م  إذا -نت (صح(ة والد�ك أو أقارب (الغین آخر3ن في سلوفاك�ا، الذین �م-ن أن �-ونوا أوص�اء عل�ك، �قومون ه
 اللجوء ن�ا(ة عنك.

إذا لم تكن (صح(ة أحد والد�ك أو أحد أقار>ك ال(الغین في سلوفاك�ا، تحدد لك المح-مة وص�ًا، سیتحدث معك هذا الشخص  
 .ال(الغ(الوصي) عن وضعك، وتقی�م ما هو األفضل لمصلحتك، إن -ان ذلك في تقد�م طلب اللجوء، فس�قوم بتقد�مه بإسمك

 الحما�ة الدول�ة؟ ما هو الفرق بین اللجوء والحما�ة اإلضاف�ة؟. ما هي 2

یتم تقد�م الحما�ة الدول�ة ألولئك األجانب الذین فقدوا حما�ة (الدهم.، ال �م-نهم أو ال یر3دون العودة إلى هناك (سبب خطر 
وء: الذU �منح  لفترة غیر محددة، المالحقة أو التسیب القانوني الخطیر. نحن نعرف نوعین لهذه الحما�ة في سلوفاك�ا. اللج

 و الحما�ة اإلضاف�ة المؤقتة:  التي یتم تقد�مها أول مرة لمدة عام. و في حال استمرار المسب(ات، �م-ن أن تمدد.

 

 . من الذU �م-ن منحه ح	 اللجوء؟1. 2

 تر3د العودة إلى بلد المنشأ �م-ن منحك اللجوء إذا -ان لد�ك مخاوف مبررة من المالحقة في بلد المنشأ، وال �م-نك أو ال
(سبب هذه المخاوف. ل�ست جم�ع التهدیدات أو المضا�قات التي تواجهها في بلد المنشأ سب(ًا لمنح اللجوء في سلوفاك�ا. 
�حمي اللجوء فقX أولئك الذین تعرضوا لألذ= في بلدهم األصلي ألس(اب خطیرة مثیرة لإلشمئزاز ، و هذا ألس(اب عرق�ة أو 

قوم�ة ، ألس(اب تتعل	 بتبني أراء س�اس�ة معینة أو عضو�ة في مجموعة اجتماع�ة معینة. وقد �-ون أ�ًضا إجراء  دین�ة أو
 �ستهدف على وجه التحدید األشخاص من جنس معین أو األطفال (سبب ضعفهم.
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لجوء في سلوفاك�ا. -ما �م-ن منح اللجوء (ش-ل منفصل إلى أفراد العائلة المقر>ین من شخص قد حصل (الفعل على ح	 ال
 �م-ن لجمهور3ة سلوفاك�ا أ�ًضا أن تقدم اللجوء ألس(اب إنسان�ة.

 . ما هي المالحقة؟1. 1. 2

�فهم من المالحقة انتهاك خطیر أو متكرر لحقوقك اإلنسان�ة. یخشى المالحقة من واجه في بلد المنشأ في الماضي العنف 
تعددة، و المالحقة الجزائ�ة أو العقو(ة غیر المتناس(ة و التمییز3ة، أو -ان الجسدU أو النفسي أو الجنسي و التمییز (أش-ال م

مهددًا بذلك. -ذلك �م-ن أ�ضا أن تكون هناك مخاوف مشروعة من المالحقة للشخص الذU توجد في حالته أدلة مقنعة على 
 أنه قد یتعرض لهذا اإلجراء إذا ما عاد إلى بلده األصلي.

 مسب(ًا للمالحقة؟ . من �م-ن أن �-ون 2. 1. 2

�م-ن أن تقوم (المالحقة الدولة أو أجهزة الدولة أو الك�انات التي تس�طر على الدولة. و مع ذلك، �م-ن أن ُیهدد (المالحقة 
حتى من قبل -�انات غیر ح-وم�ة، مثل المجموعات المسلحة المتعددة غیر الح-وم�ة أو المتشددة، والق(ائل المتحار>ة أو 

ام�ة المنظمة، ولكن أ�ضا على سبیل المثال من األفراد أو األسر. إن المسؤول عن حمایتك -مواطن أوًال هو الجماعات اإلجر 
ال �م-ن تبر3ر بلدك األصلي، من خالل الج�ش و الشرطة و المحاكم و األجهزة األخر= التي تقدم للمواطنین الحما�ة. 

 ال تر3د أن تقدم لك هذه الحما�ة. مخاوفك من المالحقة إال إذا -انت الدولة ال تستط�ع  أو

 . ما هي أس(اب المالحقة المثیرة لإلشمئزاز على وجه الخصوص؟3. 1. 2

اللجوء �حمي فقX أولئك األشخاص الذین هم عرضة لخطر المالحقة على هذه األس(اب المثیرة لإلشمئزاز: (سبب العرق أو 
النتمائهم إلى فئة اجتماع�ة معینة. على وجه الخصوص، قد �-ون  القوم�ة أو اإلثن�ة أو آراءهم الدین�ة أو الس�اس�ة، أو

األطفال أو األشخاص من جنس معین في خطر. غال(ًا ما تكون هذه األس(اب، التي ال �م-ن للشخص أن �غیرها، أو التي 
 Uبیل المثال: اآلراء على س -ال �م-ن أن ُ�طلب من الشخص التخلي عنها، ألنها تنتمي إلى التعبیر األساسي للكائن ال(شر

 الس�اس�ة أو الدین أو المیول الجنس�ة.

 . لمن �م-ن منح الحما�ة اإلضاف�ة؟4. 1. 2

إذا لم تستوِف شروq الحصول على اللجوء ، و لكن ال �م-نك العودة إلى بلد المنشأ، ألنك ستعاني التسیب القانوني الجس�م، 
أول مرة لمدة عام واحد. الحما�ة اإلضاف�ة تحمي عمومًا المدنیین  �م-نك الحصول على حما�ة إضاف�ة مؤقتة.  یتم منحها
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الذین �فرون من العنف العام المرت(X (الصراع في زمن الحرب. ومع ذلك ، �م-ن أن تقد�مها أ�ضًا لمن یخشى من اإلعدام 
 ثیرًا لإلشمئزاز مطلو(ًا لمنح اللجوء.أو التعذیب أو غیره من المعاملة الالإنسان�ة في بلد المنشأ ، ولم ُیثبت سب(ًا خطیرًا و م

 .  ما هو التسیب القانوني الجس�م ؟5. 1. 2

إن التسیب القانوني الجس�م مماثل للمالحقة. أنه انتهاك خطیر أو متكرر لحقوقك -إنسان. الحما�ة اإلضاف�ة تحمي حصرًا 
عاملة وحش�ة و الإنسان�ة أو مهینة أو عقو(ة. من التسیب القانوني على ش-ل عقو(ةالموت أو اإلعدام ، في ش-ل تعذیب أو م

 تحمي الحما�ة اإلضاف�ة (ش-ل خاص من تهدید حق�قي فردU خطیر للح�اة ناجم عن عنف عشوائي (سبب نزاع مسلح.

 .  من �م-ن أن �-ون المسبب للتسیب القانوني الجس�م؟6. 1. 2

الجس�م. إذا -ان الظلم مرتكب من قبل جهات غیر ح-وم�ة،  قد تكون الدولة وسلطاتها الح-وم�ة هي المسبب للتسیب القانوني
یترتب عل�ك في المقام األول -مواطن أن تتجه (طلب الحما�ة إلى أجهزة السلطات في بلدك (الج�ش ،الشرطة، المحاكم). 

یر قادرة أو غیر �م-ن أن �أخذ ح	 الحصول على الحما�ة اإلضاف�ة (عین االعت(ار إذا أم-ن-م أن تثبتوا أن سلطات الدولة غ
راغ(ة في حمایتكم من التسیب القانوني الجس�م ، وأنه حتى االنتقال إلى جزء آخر آمن من بلد المنشأ، ال �م-ن أن یوفر 

 حما�ة فعالة ضد الظلم.

 . من الذU �م-ن منحه اللجوء ألس(اب إنسان�ة؟2.2

م �ستوف شروq الحصول على اللجوء، ولكن من �م-ن للجمهور3ة السلوفاك�ة أن تمنح اللجوء ألس(اب إنسان�ة لشخص ل
الضرورU توفیر الحما�ة له من وجهة نظر إنسان�ة،حیث أن عودته الى بلده األصلي هذا قد �عرضه لوضع ال �طاق، معاناة 
 بدن�ة أو نفس�ة خطیرة أو حتى الوفاة. �منح هذا الش-ل من أش-ال الحما�ة لألشخاص الضعفاء ، وال س�ما األشخاص الذین

�عانون من أمراض خطیرة أو مصابین (الصدمات أو -(ار السن. ال �عتبر منح اللجوء لهذه األس(اب ح	 قابل للمطال(ة. بل 
.Uعتمد منحه على إرادة م-تب الهجرة (ش-ل حصر� 

 . (موجب أ�ة شروq �م-ن منح اللجوء لغرض جمع شمل األسرة؟3. 2

یجوز منح ح	 اللجوء ألفراد عائلة شخص حصل على اللجوء (الفعل، ألغراض جمع شمل األسرة. الشرq هو أنهم موجودون 
في سلوفاك�ا وقد تقدموا (طلب للجوء وأن یواف	 طالب اللجوء على ذلك. �أخذ اللجوء لغرض جمع شمل األسرة (عین االعت(ار 

لمنح اللجوء. ال �م-ن لجم�ع أفراد العائلة الحصول على اللجوء لغرض لم شمل إذا لم �-ن لد= أفراد األسرة أس(اب منفصلة 
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األسرة. هذا السبب ینطب	 فقX على نطاق ضی	 ضمن أفراد عائلة طالب اللجوء. عالوة على ذلك ، ال ینطب	 هذا الخ�ار 
 على عائلة طالب اللجوء الذU منح اللجوء ألس(اب إنسان�ة.

 �م-ن منحهم ح	 اللجوء لغرض جمع شمل األسرة؟. أU أفراد األسرة 1. 3. 2

یجوز منح اللجوء لغرض جمع شمل األسرة لزوج الالجئ، و(شرq أن �-ون الزواج قائما في الوقت الذU غادر ف�ه الالجئ 
، عاما 18بلد المنشأ. -ما یتعل	 ذلك (أطفال طالب اللجوء القصر العاز>ین أو أوالد زوجه. إذا -ان عمر الالجئ أقل من 

 فإن جمع شمل األسرة �م-ن أن �مس والد�ه أ�ضًا أو األشخاص الذین الموضوعین في رعایته الشخص�ة.

 . ماذا �عني اللجوء لغرض جمع شمل األسرة؟2. 3. 2

�منح اللجوء لغرض جمع شمل األسرة لمدة ثالث سنوات. و(عد ذلك یتم منح اللجوء بناء على طلب لفترة غیر محددة، شر3طة 
 .) وعدم وجود أس(اب قانون�ة تحول دون منحه.15الشروq (انظر جواب السؤال رقم است�فاء 

 

 .  ما هي الحقوق التي یتمتع بها األشخاص الذین تم منحهم الحما�ة الدول�ة؟3

 األشخاص الذین منحوا ح	 اللجوء أو الحما�ة اإلضاف�ة لدیهم:

 الح	 في الع�ش على أراضي الجمهور3ة السلوفاك�ة ،• 

 ح	 في مغادرة أراضي الجمهور3ة السلوفاك�ة والعودة إلیها ((استثناء بلد المنشأ) ؛ال• 

 الح	 في الحصول على وث�قة إقامة،• 

 الح	 في الحصول على وثائ	 السفر إذا لم �-ن لدیهم وثائ	 خاصة بهم ،• 

 الح	 في العمل على أراضي الجمهور3ة السلوفاك�ة دون الحاجة إلى تصار3ح عمل ،• 

 الح	 في الرعا�ة الصح�ة المجان�ة ،• 

 الح	 في مساعدة االندماج• 
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 . ماهي أنواع الوثائ	 التي �حصل علیها األشخاص الذین ُمنحوا ح	 اللجوء؟1. 3

سنوات لطالب اللجوء. وٕاذا -ان األمر یتعل	 (أفراد عائلة طالب اللجوء، فإن  10ُتصدر شرطة األجانب تصر3ح إقامة لمدة 
الصادرة ألول مرة صالحة فقX لمدة ثالث سنوات. -ما ُتصدر لطالب اللجوء عند الطلب وث�قة سفر وفقا لالتفاق�ة الوث�قة 

، وتكون صالحة لمدة عامین و�م-ن تمدیدها الحقًا. وث�قة السفر هذه معترف بها من قبل معظم 1951تموز  28المؤرخة في 
 دول العالم.

 لطالب اللجوء؟ . -یف یتم توفیر الرعا�ة الصح�ة2. 3

إن لد= طالب اللجوء تأمین صحي في جم�ع الظروف. إذا -نت موظفًا أو تمارس عمًال حرًا، تقوم أنت أو صاحب العمل 
بدفع تكالیف التأمین الصحي. إذا لم تكن موظفًا أو تمارس عمًال حرًا ، فإن الدولة تدفع لك  التأمین الصحي -طالب لجوء. 

لك الحصول على الرعا�ة الصح�ة في الجمهور3ة السلوفاك�ة و -ذلك في الدول األخر=  األعضاء إذا -نت مؤمن صح�ًا، �ح	 
 في االتحاد األورو>ي على أساس (طاقة التأمین.

 . ما هي أنواع الوثائ	 المتاحة لألشخاص الذین �منحون الحما�ة اإلضاف�ة؟3. 3

مة لمدة عام واحد.  و ُتصدر (عد انتهاء صالحیته رتصر3ح ُتصدر شرطة األجانب لحامل ح	 الحما�ة اإلضاف�ة تصر3ح إقا
إقامة جدید صالح لمدة عامین إذا تقدم األجنبي (طلب لتمدید الحما�ة اإلضاف�ة. -ما ُتصدر له جواز سفر أجنبي،  ولكن 

 فقX إذا لم �-ن �ملك وث�قة سفر خاصة. صالح�ة جواز السفر األجنبي هو سنة واحدة مع إم-ان�ة تمدیده.

 

 . -یف یتم توفیر الرعا�ة الصح�ة لحامل الحما�ة اإلضاف�ة ؟4. 3

ال �-ون لحامل الحما�ة اإلضاف�ة تأمین صحي إال إذا -ان موظفًا أو �مارس عمًال حرًا، و �قوم بدفع التأمین الصحي بنفسه 
ة في الجمهور3ة السلوفاك�ة صاحب العمل. التأمین الصحي �عني أن لك الح	 في الحصول على الرعا�ة الصح� یدفعھ عنھأو 

و -ذلك في الدول األخر=  األعضاء في االتحاد األورو>ي على أساس (طاقة التأمین. إذا لم تكن موظفًا و ال تمارس عمًال 
حرًا و إذن ل�س لد�ك تأمین صحي، فما یزال لد�ك الح	 في الحصول على الرعا�ة الصح�ة بنفس القدر الذU یتمتع (ه أولئك 

هم تأمین صحي. یتم تغط�ة الرعا�ة الصح�ة لهم من قبل م-تب الهجرة. ینطب	  هذا فقX على أراضي الجمهور3ة الذین لدی
 السلوفاك�ة.
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 . وثائ	 الهو�ة ووثائ	 السفر4

 .  لماذا أخذ رجال الشرطة أوراقي الثبوت�ة في بدا�ة اإلجراءات؟ أین هي؟ متى س�عیدونها لي؟1. 4

الحما�ة الدول�ة �حجز قسم الشرطة خالل فترة االجراءات وث�قة السفر (جواز سفر) أو أU وث�قة عند تقد�م طلب اللجوء/ طلب 
هو�ة أخر= (على سبیل المثال. (طاقة شخص�ة، رخصة الق�ادة، شهادة الم�الد). ُ�صدر لكم مصدقة خط�ة حول  الوث�قة 

ة حجز األجانب في محلة  میدفیدوف المحتجزة. (عد التحق	 من صحة الوث�قة یتم وضعها في محفوظات قسم شرط
)Medveďov طوال مدة إجراءات اللجوء. عند االنتهاء من إجراءات اللجوء ، �م-نك أن تطلب خط�ًا إعادة الوث�قة المحتجزة (

 من قسم الشرطة هذا، أو من جهاز الشرطة الذU قام (احتجازها لصالحه.

 ءات اللجوء؟. ما هي الوث�قة التي یجب أن أبرزها خالل إجرا2. 4

�قوم رجال الشرطة بإصدار ورقة مؤقتة تثبت هو3تك لترحیلك إلى مخ�م االجوء. في مخ�م اللجوء في مدینة هومینني 
)Humenné صدرون لك ما �سمى (طاقة طالب اللجوء (ورقة ب�ضاء قابلة للطي مع الصورة). من المهم أن تحمل هذه�  (

 3الح� أ�ًضا فترة الصالح�ة ، والتي عادة ما تكون ال(طاقة معك طوال  فترة اإلجراءات و تحمیها من الفقدان أو التلف. 
 ي مخ�م االجوء قبل انتهاء مدة الصالح�ة.أشهر. من الضرورU أن تقدم طلب تمدید فترة صالحیتها ف

إذا -ان قد تم حجز وث�قة سفرك أو أU وث�قة هو�ة أخر= أو إذا -ان قد تم منحك في الماضي إقامة على أراضي الجمهور3ة 
 السلوفاك�ة، فإن  (طاقة طالب اللجوء تعتبر -إث(ات للهو�ة، و ما هو مذ-ور عل�ه تحدیدًا.

 اك�ا، حر3ة الحر-ة والسفر. أهل�ة اإلقامة في سلوف5

 . هل �م-نني التحرك (ش-ل قانوني ضمن سلوفاك�ا؟1. 5

، ما عدا (عض حاالت تكرار طلب اللجوء. في حالة أثناء إجراءات اللجوء، �ح	 لك ال(قاء في أراضي الجمهور3ة السلوفاك�ة
غیر قانوني، على الرغم من طلب اللجوء، طلب اللجوء المتكرر �فضل استشارة محام ف�ما إذا -ان وضع م-وثك في سلوفاك�ا 

 و قد تواجه الطرد.

-طالب لجوء �م-نك التنقل قانون�ا في -امل أراضي الجمهور3ة السلوفاك�ة. ومع ذلك ، لكن یجب أن �-ون لد�ك تصر3ح 
الخروج)،  خروج صالح لفترة قصیرة أو طو3لة األجل و (طاقة طالب لجوء صالحة. إذا لم تقم بتمدید صالحیته(أU تصر3ح
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أ�ام خارج المخ�م  7إذا أقمت ألكثر من فیجب عل�ك العودة إلى المخ�م في آخر یوم من صالح�ة التصر3ح -حد أقصى. 
 دون تصر3ح خروج، فإن م-تب الهجرة سیوقف إجراءات لجوءك.

 . منذ متى و إلى متى �ح	 لي أن أ(قى في سلوفاك�ا -طالب لجوء؟2. 5

طلب اللجوء إلى قسم الشرطة المختص و3نتهي عادة (انقضاء المهلة  المحددة لرفع الدعو=. إذا ینشأ ح	 اإلقامة عند تقد�م 
تم رفع الدعو= یتم تأجیل اآلثار المترت(ة على إنهاء إجراءات اللجوء، أU أنه ُینظر إلى إقامة صاحب الطلب على أنها قانون�ة 

و= تأثیر تأجیلي، فستقرر المح-مة قانون�ة اإلقامة التال�ة بناًء على ، و ذلك حتى نها�ة اإلجراءات القضائ�ة. إذا لم �-ن للدع
اقتراح-م، (عد تسل�م قرار م-تب الهجرة. (النس(ة لطل(ات اللجوء المتكررة ، قد تنشأ حالة ال �م-ن فیها حتى  للمح-مة أن تمدد 

 .3. 8لعوائ	 المؤقتة ، انظر النقطة صالح�ة اإلقامة. حول قانون�ة ال(قاء على أراضي الجمهور3ة السلوفاك�ة (سبب ا

 . هل �م-نني السفر للخارج أثناء إجراءات اللجوء؟3. 5

ال یخولك طلب اللجوء إلى دخول دولة أخر= عضو في االتحاد األورو>ي أو منطقة الشنغن. یتعین عل�ك خالل فترة  إجراءات 
الهجرة أنك غادرت أراضي الجمهور3ة السلوفاك�ة أو أنك إذا إكتشف م-تب اللجوء ال(قاء في أراضي الجمهور3ة السلوفاك�ة. 

أ�ام خارج المخ�م دون تصر3ح خروج ، فإنه سیوقف إجراءات لجوءك! ومع ذلك، ت(قى الجمهور3ة السلوفاك�ة  7-نت ألكثر من 
 هي البلد المسؤول عن البت في طلب لجوءك (موجب الئحة دبلن.

للجوء ، �م-ن للشرطة السلوفاك�ة (عد عودتك تقی�م ذلك (أن هذه الحق�قة تشیر إلى إذا قررت مغادرة سلوفاك�ا خالل إجراءات ا
طیلة فترة إجراءات اللجوء دون إم-ان�ة  مر-ز مغل	خطر رحیلك المتكرر من سلوفاك�ا و �م-نها أن تتخذ قرارًا بوضعك في 

 مغادرته بتصر3ح خروج.

 ءات اللجوء؟. ماذا �حدث إذا غادرت سلوفاك�ا قبل نها�ة إجرا4. 5

إذا -انت لد�ك الرغ(ة (الحصول على الحما�ة الدول�ة في الجمهور3ة السلوفاك�ة ، فإننا نوصي (شدة (عدم السفر خارج 
الجمهور3ة السلوفاك�ة قبل انتهاء إجراءات اللجوء. و �فسر هذا السلوك -عدم اهتمام (اجراءات اللجوء، و (التالي یؤدU إلى 

أ�ام خارج مخ�م اللجوء دون تصر3ح خروج و بدون سبب مقنع، �صدر  7أقمت ألكثر من حالة وقف إجراءات اللجوء. في 
إذا -نت ترغب (االستمرار في ذلك الحًقا ، فس�-ون عل�ك إعادة تقد�م طلب اللجوء إلى  م-تب الهجرة  قرارًا بوقف اإلجراءات.

-ون الوضع مختلًفا، و ال �ش-ل عدم حضورك سب(ًا قسم الشرطة المختص. (مجرد أن تقوم بتقد�م دعو= أمام المح-مة ، �
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لرفض الدعو= من قبل المح-مة، ولكن قد تنظر المح-مة أ�ًضا إلى عدم وجودك في الجمهور3ة السلوفاك�ة -دلیل على عدم 
 اهتمامك (النجاح في هذا االجراء.

(عد ذلك؟ إلى متى سینطب	  ) ؟ أین سأذهبHumenné. -م من الوقت سأ(قى في المخ�م في مدینة هومینني (5. 5
 علي نظام الحجز؟

) هو مرف	 ذو نظام مغل	. في هذا المخ�م ، سُتجر= لك الفحوص الطب�ة Humennéإن مخ�م اللجوء في مدینة هومینني (
) یتم عادًة اجراء مقابلة Humennéالالزمة لمعرفة ما إذا -نت تعاني من مرض یهدد الصحة العامة. في مدینة هومینني (

طالبي اللجوء لشرح أس(اب طلب اللجوء. (عد إجراء المقابلة، و (عد اجت�از الفحص الطبي بدون مشاكل، �ص(ح النظام مع 
المغل	 غیر مطب	 عل�ك و�م-نك طلب تصر3ح خروج قصیر األجل من المخ�م. سیتم نقلكم (عد ذلك إلى أحد مخ�مات 

). تستغرق Rohovce) أو في محلة روهوفتسي(Opatovská Nová Vesاإلقامة المفتوحة في محلة أو(اتوفس-ا نوفا ِفس(
في  عادةً  یوًما. توضع األسر التي لدیها أطفال و األشخاص المستضعفین 21اإلقامة في مخ�م هومینني عمومًا حوالي 

 ).Rohovce) و األشخاص ال(الغین في مخ�م روهوفتسي(Opatovská Nová Vesأو(اتوفس-ا نوفا ِفس(

 خارج المخ�م.  اإلقامة 6. 5

 . -یف تعمل الحر-ة خارج المخ�م؟1. 6. 5

�ح	 لطالب اللجوء اإلقامة في مخ�م اإلقامة طوال فترة إجراءات اللجوء. �طب	 في مخ�م اإلقامة النظام المفتوح. ومع ذلك ال 
لمدة تصل إلى  �ستط�ع طالب اللجوء مغادرة المخ�م إال على أساس تصر3ح خروج قصیر األجل. �م-ن إصدار هذا التصر3ح

أ�ام -حد أقصى. یجب على طالب اللجوء التقدم (طلب إلى الموظفین في المخ�م للحصول على تصر3ح الخروج، و ذلك   7
قبل یوم من موعده على األقل. یدفع طالب اللجوء أثناء اإلقامة خارج المخ�م تكالیف الطعام و الس-ن بنفسه. ترت(X الرعا�ة 

 الصح�ة (طبیب في المخ�م.

 . هل �م-نني الس-ن خارج مخ�م اللجوء؟2. 6. 5

أ�ام أو ترغب في الس-ن خارج المخ�م ، ف�م-نك أن تطلب من م-تب  7إذا -نت ترغب في ال(قاء خارج المخ�م ألكثر من 
الهجرة الحصول على تصر3ح إقامة خارج المخ�م (ما �سمى تصر3ح خروج طو3ل األجل). یتم تقد�م الطلب خطً�ا لموظف 

الهجرة المسؤول عن طلب لجوءك. یدفع طالب اللجوء أثناء اإلقامة خارج المخ�م تكالیف الطعام و الس-ن بنفسه. م-تب 
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ترت(X الرعا�ة الصح�ة (طبیب في المخ�م. ولذلك فإن شرq منح تصر3ح خروج طو3ل األجل هو إث(ات األهل�ة للس-ن في 
ط�ة نفقاتك. إذا لم تتم-ن من دفع تلك النفقات بنفسك، �م-نك عنوان محدد،  وتصر3حك (أنك تملك ما �-في من المال لتغ

 تقد�م تصر3ح مواطن سلوفاكي أو أجنبي مق�م في سلوفاك�ا (أنه س�قدم لك الس-ن و یدفع جم�ع نفقات ع�شك خارج المخ�م.

 . ما هي االلتزامات المرت(طة (ال(قاء خارج المخ�م؟3. 6. 5

و -ذلك صالح�ة (طاقة طالب اللجوء الخاصة (ك. یجب أن تطلب (انتظام تمدید  أنتملزم (مراق(ة صالح�ة تصر3ح الخروج
(طاقة طالب اللجوء في معس-ر اإلقامة. �م-نك تمدید صالح�ة تصر3ح خروج طو3ل األجل لد= موظف م-تب الهجرة و 

قسم شرطة أجانب (ش-ل متكرر.یجب عل�ك (مجرد إصدار تصر3ح خروج طو3ل األجل أو (عد تمدیده  التسجیل لد= أقرب 
أ�ام عمل (أ�ام العمل في سلوفاك�ا من االثنین إلى الجمعة). إذا قمت بتغییر  3حسب م-ان إقامتك خارج خارج المخ�م خالل 

عنوانك/ م-ان إقامتك، فیجب عل�ك إ(الغ م-تب الهجرة بذلك و طلب الحصول على تصر3ح خروج جدید طو3ل األجل. 
 رقم الهاتف، حتى �م-ن االتصال (ك عند الحاجة. -ت االتصال (ك -ذلك اإل(الغ عن عن تغییر ب�انا

 .  الصحة6

 .  -یف یتم توفیر الرعا�ة الصح�ة لطالبي اللجوء؟1. 6

أثناء إجراءات اللجوء ، �ح	 لك الحصول على الرعا�ة الصح�ة الفور3ة. �فهم من الرعا�ة الصح�ة الفور3ة الحالة التي تكون 
خطیر لمرض طالب اللجوء. في حاالت خاصة ، إذا تطلب ذلك وضعك الصحي، فقد تقدم لك في الح�اة مهددة وتدهور 

الرعا�ة الصح�ة خارج إطار الرعا�ة الصح�ة الفور3ة، �قوم طبیب المخ�م أو المختص بتقی�م الحاجة لتقد�مها على أساس 
 حالتك الصح�ة.

الطبي (حر3ة. �قدم الطبیب أو الممرضة الرعا�ة الصح�ة (صفتك طالب لجوء، ل�س لد�ك الح	 في اخت�ار الطبیب أو المرف	 
لطالبي اللجوء في المخ�م. إذا -نت (حاجة إلى مساعدة من طبیب مختص ، فس�قوم الطاقم الطبي في المخ�م بترتیب فحص 

ر إلى طبي اختصاصي لك. في حالة إقامتك خارج المخ�م فإنك ال تفقد الح	 في هذه الرعا�ة الصح�ة ، ولكن عل�ك السف
المخ�م للحصول علیها. �صدر لك م-تب الهجرة حول حقك في تلقي الرعا�ة الصح�ة -طالب لجوء وث�قة ((طاقة صفراء)، 
�طلب منك حملها معك وحمایتها من الض�اع و التلف. أثناء إجراءات اللجوء تم أ�ًضا تأمین الحصول على اإلرشاد النفسي 

 في المخ�م.
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 طبي؟. ما هو محتو= الفحص ال2. 6

. �شمل 1(عد تقد�م طلب اللجوء ، یتعین عل�ك الخضوع لفحص طبي لمعرفة ما إذا -نت تعاني من مرض یهدد اآلخر3ن
الفحص الصحي تحلیل الدم و البول و البراز و فحص األشعة السین�ة وفحوصات أخر= حسب الحاجة. یتعل	 محتو= 

بلدك األصلي إلى سلوفاك�ا. سوف تق�مون في المخ�م في  الفحص الصحي أ�ًضا (البلدان التي مررت بها في طر3قك من
مدینة هومینني حتى نها�ة الفحص الطبي.  لن �-ون (اإلم-ان منحك تصر3ح خروج من المخ�م  طالما لم یواف	 الطبیب 

 على نتائج فحوصاتك الطب�ة.

 . العمل، الدراسة، األعمال الحرة7

 . العمل1. 7

 أن أعمل؟. هل �م-نني -طالب لجوء 1. 1. 7

�م-نك -طالب لجوء العمل فقX إذا -نت ال تزال تملك إقامة تؤهلك للق�ام بذلك. (صفتك طالب لجوء �م-نك العمل (عد تسعة 
 X)مؤقت لسد فترة االنتظار الطو3لة لنتیجة إجراءات اللجوء. ال یرت 	أشهر من بدء إجراءات اللجوء.غیر أن هذا ع(ارة عن ح

ادة فرصتك للنجاح في إجراءات اللجوء. إذا توقفت عن أن تكون طالب لجوء ، فإن هذا الح	 الح	 في العمل المؤقت بز3
 المؤقت في العمل �سقX أ�ًضا.

) أشهر ، ف�م-نك 9إذا -ان قد تم رفع دعو= أمام مح-مة االستئناف أو أمام المح-مة العل�ا في لحظة إنقضاء فترة التسعة(
یر تأجیل حسب القانون. في خالف ذلك �م-نك البدء في العمل فقX إذا أعطت المح-مة البدء (العمل فقX إذا -ان للدعو= تأث

 تأثیر تأجیل. إذا -نت قد بدأت العمل قبل رفع الدعو= ، فبإم-انك ال(قاء في العمل حتى أثناء اتخاذ قرار (شأن تأثیر التأجیل.

 . ماذا علي أن أفعل للبدء (العمل؟2. 1. 7

ء ترغب في العمل، و تستوفي الشروq ، ستقوم بتقد�م طلب  إلى قسم الشؤون القانون�ة في م-تب إذا -نت (صفتك طالب لجو 
الهجرة إلصدار ما �سمى مصدقة حول  إم-ان�ة دخول سوق العمل. على أساس هذه المصدقة �م-ن ألU صاحب عمل أن 

 ذU تت(ع له.یوظفك بدون المز3د. یلتزم صاحب العمل الذU تعمل عنده بإخطار م-تب العمل ال
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 . ما هي واج(اتي -طالب لجوء عامل؟3. 1. 7

قى أنت ملزم بإخطار م-تب الهجرة عن القبول (ك في الوظ�فة أو تغییر الوظ�فة أو إنهاءها. إذا -نت موظًفا ، فسوف تتل
�ة الحصول على الرعاتأمیًنا صحً�ا یدفعه صاحب العمل، لذلك یتعین عل�ك إعادة ال(طاقة الصفراء (وث�قة تثبت الح	 في 

الصح�ة -طالب للجوء) إلى م-تب الهجرة الذU دفع عنك تكالیف الرعا�ة الصح�ة عندما لم تكن تعمل. إذا -انت الظروف 
-ز المال�ة لطالب اللجوء تسمح، �م-ن لم-تب الهجرة أن �قرر (أن طالب اللجوء ملزم (اإلسهام في تكالیف اإلقامة في مر 

 رعا�ة الصح�ة المقدمة.اللجوء أو في تكالیف ال

 
�ة ، من مثال األمراض المعد�ة مثل الطفیل�ات المعو�ة ، والتهاب الكبد الفیروسي ، وخاصة النوع ألف و(اء ، والتهاب السحا�ا (الم-ورات السحائ 1

لك فیروس األمراض الجلد�ة: الجرب و القمل ،  أمراض المجارU التنفس�ة: و خاصة االلتهاب الرئوU و السل ، واألمراض المنقولة جنس�ا (ما في ذ
 نقص المناعة/ اإلیدز.

 

 

 . هل �م-نني -طالب لجوء ممارسة األعمال الحرة؟2. 7

-طالب لجوء ال �م-نك الق�ام (أعمال حرة في سلوفاك�ا. هذا ال ینطب	 إذا -نت ال تزال تملك إقامة تسمح لك (ممارسة هذه 
 األعمال.

 . هل �م-نني الدراسة -طالب لجوء؟3. 7

عاًما أنت ملزم (الذهاب إلى المدرسة ، -ذلك ُ�طلب من والد�ك أو األشخاص  16الدراسة. حتى سن -طالب لجوء ، �م-نك 
 المسؤولین عنك تأمین  حضورك في الدوام المدرسي.

 . أنواع أخر= لإلقامة8

 . هل �م-نني (صفتي طالب لجوء التقدم (طلب للحصول على تصر3ح إقامة (دائمة أو مؤقتة أو تسامح�ة) ؟1. 8

�م-نك خالل إجراءات اللجوء التقدم (طلب للحصول على إقامة مؤقتة أو دائمة أو تسامح�ة. (استالم القرار الصادر في ال 
 إجراءات اللجوء تسقX العق(ة أمام التقدم (طلب للحصول على إقامة تسامح�ة.
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 ك�ا (دائمة ، مؤقتة ، تسامح�ة)؟. هل �م-نني التقدم (طلب للحصول على اللجوء إذا -ان لدU (الفعل إقامة في سلوفا2. 8

لشرطة وث�قة تقد�م طلب اللجوء ال یؤثر على مدة اإلقامة المؤقتة أو الدائمة. إذا -ان لد�ك إقامة دائمة أو مؤقتة فلن تحتجز ا
سفرك أو أU إث(ات هو�ة آخر عند تقد�م الطلب. في الوقت نفسه ال یجب عل�ك الخضوع لفحص طبي، و طالما لد�ك إقامة 

ء خالل ئمة أو مؤقتة صالحة في سلوفاك�ا فأنت لست مجبرًا على ال(قاء في المخ�م. ینشأ االلتزام (ال(قاء في مخ�م اللجو دا
 ثالثة أ�ام من نها�ة إقامتك الدائمة أو المؤقتة.

 إذا -ان لد�ك إقامة تسامح�ة في سلوفاك�ا، فإنها ست(طل بتقد�مك طلب اللجوء.

 ي ال(قاء؟. ما هو ما �سمى الح	 ف3. 8

، إنتهاء 5.2إذا لم �-ن لد�ك (الفعل أهل�ة لإلقامة في سلوفاك�ا (على سبیل المثال،  (عد إنتهاء اجراءات اللجوءإنظر النقطة 
مدة صالح�ة التأشیرة (الفیزا) أو تصر3ح اإلقامة، إنتهاء فترة اإلعفاء من التأشیرة) فیوجد عدد من الظروف التي تجعل من 

 أراضي الجمهور3ة السلوفاك�ة قائمة. أهل�ة  (قاءك على

(اد� ذU بدء، فإنه خالل مدة استمرار عوائ	 ترحیلك المتعلقة بتعر3ض ح�اتك للخطر، وحرمة الشخص�ة والحر3ة، أو المتعلقة 
 (م-انتك -شخص بدون جنس�ة.

الحجر الصحي، أثناء تنفیذ  -ما �ح	 ال(قاء لألجنبي الذU یتلقى الرعا�ة الصح�ة العاجلة في مر-ز صحي، الذU �طب	 عل�ه
الح-م (الحجز أو السجن ، أهل�ة ال(قاء في سلوفاك�ا تشمل المهلة المحددة للمغادرة في قرار الطرد، أثناء التعامل مع الش-ل�ات 

لعودة في إطار برنامج المساعدة على العودة الطوع�ة، أثناء االحتجاز أو تطبی	 بدائل االحتجاز، و أثناء اإلعداد للترحیل و ا
 حسب إتفاق�ة دبلن.

ینطب	 الح	 في ال(قاء أ�ًضا على األجانب الذین ال �م-ن ترحیلهم، الذین ل�س لدیهم جواز سفر وال �م-ن تأمینه لهم حتى 
 (التعاون مع سفارتهم، و سفرهم بجوازات سفر أجنب�ة غیر مم-ن، مع استنفاد الحد األقصى لفترة احتجازهم.

ر الشرطة له مصدقة خط�ة حول الح	 (ال(قاء في سلوفاك�ا. و مع ذلك فإن هذه المصدقة ل�ست (ما أن األجنبي طلی	، تصد
تصر3ح إقامة ، بل هو فقX الصبر على إقامة شخص ال �ملك مؤقتًا أU حل آخر لوضعه. إذا ما زالت هذه األس(اب، یتوجب 

للشرطة فرض التزام على األجنبي بإ(الغ مقر على األجنبي مغادرة سلوفاك�ا في غضون س(عة أ�ام. و ألجل التحق	 یجوز 
 إقامته (صورة منتظمة للشرطة طوال مدة هذه المصدقة.
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 . حقوق و واج(ات طالب اللجوء9

 . ما هي واج(اتي -طالب لجوء؟1. 9

فیجب عل�ك (اد� ذU بدء ، أنت ُملزم (ال(قاء ضمن أراضي الجمهور3ة السلوفاك�ة. إذا لم �-ن لد�ك إقامة دائمة أو مؤقتة ، 
أ�ًضا اإلقامة في مخ�م اللجوء. �م-نك التحرك خارج المخ�م (عد االنتهاء من الفحص الطبي وٕاجراء المقابلة بناء على تصر3ح 
خروج. أنت ُملزم (الخضوع للفحص الطبي و الكشف عن أوضاع ملكیتك و ظروفك الشخص�ة. -ما أنك ُملزم (التعاون مع 

نین على أراضي الجمهور3ة السلوفاك�ة و قواعد اإلقامة في مخ�م اللجوء. یجب عل�ك إ(الغ م-تب الهجرة، و االمتثال للقوا
 م-تب الهجرة عن أU تغییر في وضعك الشخصي ، مثل الزواج أو الطالق أو وفاة الزوج أو والدة طفل.

 . ما هي حقوق طالب اللجوء أثناء اإلجراءات؟2. 9

على معلومات حول وضع إجراءاتك و معلومات حول الحقوق و الواج(ات. لد�ك أثناء اإلجراءات ، لد�ك الح	 في الحصول 
الح	 في أن تكون على درا�ة (-افة األدلة في اإلجراءات في قضیتك والح	 في التعلی	 علیها أو اقتراح أدلة أخر=. لد�ك 

 المجان�ة. الح	 في الترجمة إلى اللغة التي تفهمها، و -ذلك الح	 في الحصول المساعدة القانون�ة

تراعى االحت�اجات الخاصة لطالبي اللجوء المستضعفین في إجراءات اللجوء. الهدف هو عدم تعرضهم للحرمان مقارنة مع 
اآلخر3ن (سبب هذه االختالفات. -ما أنه �أخذ وضعهم (عین االعت(ار عند تقی�م مصداقیتهم و است�فاءهم لشروq منح اللجوء 

 أو الحما�ة اإلضاف�ة.

 ا هي واج(ات طالب اللجوء أثناء اإلجراءات؟. م3. 9

أنت ُملزم أثناء اإلجراءات (التعاون و ذ-ر جم�ع الحقائ	 الهامة لتقی�م طلب لجوءك. أنت ُملزم (قول الحق�قة وتقد�م -ل األدلة 
 المتاحة لك. ال یجب أن تقدم مستندات مز3فة أو معدلة في اإلجراءات.

 ؟.  ما هو مسار إجراء طلب اللجوء10

إلى قسم الشرطة المعني (المز3د في اإلجا(ة على  تقد�م طلب اللجوءتمثل الخطوة األولى في إجراءات اللجوء في  .1. 10
 ).1السؤال رقم 
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السؤال األولي الذU �حتاج إلى حل فورU في إجراء اللجوء هو تحدید الدولة التي تعتبر وفقا لقواعد إتفاق�ة دبلن . 2. 10
. إذا -انت الدولة إجراء دبلنمسؤولة عن تقی�م طلب لجوءك. لمز3د من المعلومات یرجى االطالع على مادتنا اإلعالم�ة 

 الهجرة السلوفاكي سوف یتعامل (التفصیل مع أس(اب طلب لجوءك.المسؤولة هي الجمهور3ة السلوفاك�ة، فإن م-تب 

من أجل الكشف عن معلومات مفصلة عنك و أس(اب طلب لجوءك سیتم إجراء مقابلة لك مع أحد موظفي م-تب . 3. 10
ى ). لمز3د من المعلومات حول المقابلة یرجى االطالع علHumennéالهجرة معك في مخ�م اللجوء في مدینة هومینني (

 .اإلعداد للمقابلةمادتنا اإلعالم�ة 

(عد اجراء المقابلة ی(حث م-تب الهجرة عن أدلة في قضیتك، قم بإ(الغ م-تب الهجرة أو محام�ك عن جم�ع األدلة . 4. 10
 .11رقم في اإلجا(ة على السؤال  حول األدلةالمتوفرة لد�ك. المز3د 

 

الضرور3ة و�عتبرها -اف�ة إلصدار القرار ، فسوف �عط�ك الفرصة  ما �قوم م-تب الهجرة بجمع -ل المعلوماتندع. 5. 10
لل علیها. إذا -ان لد�ك محام،  �م-نه االطالع علیها بدًال عنك. قبل اصدار القرار تتاح لك ولمحام�ك الفرصة للتعلی	 على 

 إضاف�ة.جم�ع األدلة التي تم جمعها، -ما �م-نك إضافة أدلة أو اقتراح أن یؤمن م-تب الهجرة أدلة 

نتیجة اإلجراءات هو اصدار القرار. إذا -ان لد�ك محاٍم ، فسیتم تسل�م القرار إل�ه وسیبلغك المحامي (محتواه. إذا لم . 6. 10
المختلفة في  أنواع القرارات�-ن لد�ك محاٍم ، فسیتم تسل�م القرار لك و ترجمته من قبل موظفي م-تب الهجرة. المز3د عن 

 .44اإلجا(ة على السؤال 

 األدلة. 11

 . ما هي األدلة التي �م-نني تقد�مها في إجراءات اللجوء؟1. 11

تعتبر ضمن األدلة: إفادتك، إفادة الشهود، وثائ	 هو3تك، وثائ	 م-تو(ة أخر=، السجالت الطب�ة، الصور، أشرطة الفیدیو،  
في بلدك. تقار3ر المح-مة أو الشرطة من بلد المنشأ، مقاالت في وسائل اإلعالم، تقار3ر مختلفة عن الوضع الس�اسي واألمني 

شخص�ًا هي ذات أهم�ة خاصة و التي تبین ما حدث لك أو ما -ان �عرضك للتهدید. و-ذلك و تعتبر الوثائ	 التي تتعل	 (ك 
 تعتبر ذات أهم�ة أ�ًضا األدلة التي تشیر إلى ما حدث في بلد المنشأ ألشخاص في نفس الموقف أو في وضع مشا(ه لوضعك.

تك. �ستغرق جمع هذه المعلومات (ضعة ی(حث م-تب الهجرة (عد إجراء مقابلة عن معلومات حول بلدك للتحق	 من ادعاءا
أساب�ع، وتكون هناك حاجة لترجمتها إلى اللغة السلوفاك�ة. قم بتنب�ه م-تب الهجرة إلى المعلومات المتاحة للعموم حول بلدك 
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ي والتي قد تدعم ادعاءاتك في إجراءات اللجوء. إذا -نت تعلم عن أدلة أخر= (مستندات، صور، تسج�الت فیدیو، شهود) الت
 �م-ن أن تدعم ادعاءاتك، قم بتقد�مها إلى م-تب الهجرة في أقرب وقت مم-ن، موضحا السبب وراء تقد�مها.

 . -یف ومتى �م-نني االطالع على األدلة؟2. 11

یتم جمع جم�ع األدلة في إجراءاتك -تابً�ا في ملفك (م-تب الهجرة. بإم-انك تقد�م األدلة بنفسك، أو �قدمها محام�ك ، -ما 
ن أ�ضا أن یؤمنها م-تب الهجرة. �م-نك دائما االطالع على األدلة في قضیتك في أU وقت. قبل صدور القرار س�طلب �م-

منك م-تب الهجرة أن تتطلع على جم�ع الوثائ	، ألنه �عتبرها -اف�ة الصدار القرار في قضیتك و لد�ك الح	 في التعلی	 
 لى أدلة أخر=. إذا -ان لد�ك محام فس�طالب بهذه الحقوق ن�ا(ة عنك.على -ل دلیل، إضافة أدلة أخر=، اقتراح الحصول ع

 

 

 . القرار12

 . -یف أعرف نتیجة إجراءات اللجوء؟1. 12

نتیجة إجراء اللجوء هو قرار م-توب (شأن طلب لجوءك. إذا -ان لد�ك محام یتم تسل�م القرار م(اشرة إلى المحامي الذU بدوره 
 المهم (النس(ة لك ال(قاء على اتصال مع المحامي أثناء االجراء.�طلعك على محتواه. لذلك من 

إذا لم �-ن لد�ك محاٍم، فسوف �قوم م-تب الهجرة بإخطارك (م-ان و وقت تسل�م القرار. �-ون هذا الم-ان عادًة مخ�م اللجوء 
لك من المهم أن ت(قى )، حیث یجب عل�ك الوصول في وقت محدد. لذBratislavaأو م-تب الهجرة في مدینة برات�سالفا(

إذا لم یتم-ن م-تب الهجرة من التواصل على اتصال مع م-تب الهجرة و أن تورد دائًما ب�انات اتصال صح�حة (رقم الهاتف). 
 معك، فسوف یتم تعلی	 قرارك في لوحة اإلعالنات في المخ�م وسُ�عتبر أنه تم تسل�مه شخص�ًا ، حتى لو لم تكن تعلم بذلك.

جرة بتسل�مك القرار (ص�غتة الم-تو(ة (اللغة السلوفاك�ة ، وس�قوم المترجم الحاضر وقتها بترجمة محتو�اته لك س�قوم م-تب اله
 شفه�ًا إلى اللغة التي تفهمها.

 ال یترجم القرار -تاب�ًا إلى لغة أجنب�ة.
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 . لماذا �عتبر یوم تسل�م القرار مهًما؟2. 12

لد�ك محام  تسل�م، ألن هذا هو الیوم الذU تم ف�ه تسل�م القرار إل�ه. إذا لم �-نإذا -ان لد�ك محاٍم فإنه س�علمك عن لحظة ال
تواصل معك ، فإن یوم التسل�م هو الیوم الذU تم ف�ه تسل�م القرار لك مع المترجم في المخ�م أو في م-تب الهجرة. إذا تعذر ال

قه، حتى لو عتبر یوم التسل�م هو الیوم الثالث (عد تعل�و   قام م-تب الهجرة بتعلی	 قرارك في لوحة اإلعالنات في المخ�م، ف�ُ 
 لم تكن تعلم بذلك.

إذا -نت  یوًما لتقد�م دعو= إلى المح-مة، 30أو  �20عتبر یوم تسل�م القرار مهم، ألنه اعت(ارًا منذ ذلك التار3خ س�-ون أمامك 
المهلة. قد ترت(X بتسل�م القرار عواقب أخر=،على  ال تواف	 على نتیجة اإلجراءات. ال �م-ن التغاضي في حال التأخیر عن هذه

سبیل المثال حق�قة أنك لم تعد مؤهًال لإلقامة على أراضي الجمهور3ة السلوفاك�ة اعت(ارًا من الیوم التالي ، وقد یتم طردك، أو 
 حجزك لهذا الغرض. �عتمد ذلك على نوع القرار.

 ة بخصوص طلب لجوئي؟رلهججرة اهو القرار الذU �م-ن أن یتخذه م-تب اله. ما 3. 12

إذا لم یتعاون طالب اللجوء، أو -ان مختبئًا أو -انت إقامته مجهولة، فإن م-تب الهجرة سوف یوقف أو �عل	 إجراءات اللجوء. 
إذا -انت دولة أخر= (موجب اتفاق�ة دبلن مسؤولة عن تقی�م طلب اللجوء، فإن نتیجة اإلجراءات هي رفض الطلب على أنه 

 مقبول. ال تمس هذه القرارات جوهر طلب اللجوء.غیر 

تكون النتیجة اإلیجاب�ة إلجراءات اللجوء اإلعتراف (ح	 منح الحما�ة الدول�ة، �م-ن أن �-ون قرارًا (منح اللجوء، أو قراًرا (عدم 
 منح اللجوء ومنح حما�ة إضاف�ة.

ب اللجوء، (عضها لد�ه عواقب قانون�ة أقل و (عضها تعني القرارات األخر= رفض طلب اللجوء. هناك أنواع -ثیرة لرفض طل
أكثر خطرًا. أقل العواقب خطرًا هي قرار ال �منح اللجوء أو الحما�ة اإلضاف�ة. و هو قرار �م ُ�سمح الطعن ف�ه برفع دعو= 

إذا ُرفض الطلب  إلى المح-مة، �-ون لطالب اللجوء أثناء اتخاذ القرار في الدعو= أهل�ة اإلقامة في سلوفاك�ا. ومع ذلك ،
على أنه ال أساس له من الصحة أو غیر مقبول ، فإن أهل�ة اإلقامة على أراضي الجمهور3ة السلوفاك�ة أثناء اتخاذ القرار 
(شأنه �م-ن فقX للمح-مة أن تقره بناًء على اقتراح. و�ستمر هذا االستحقاق حتى �صدر قرار المح-مة (عدم منح ح	 االقامة، 

 قرار المح-مة.أو لغا�ة استالم 

ترت(X أسوأ النتائج القانون�ة (طل(ات اللجوء المتكررة حیث �م-ن أن �عني تار3خ االستالم إنتهاء اإلقامة الشرع�ة و (التالي 
 مواصلة (الطرد.
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 . الدعو= في المح-مة13

 . ماذا إذا لم ُأواف	 على نتائج إجراءات اللجوء؟1. 13

رات نك رفع دعو= ضده في المح-مة، الذU سیدرس توافقها مع القانون و هل لها مبر إذا -نت ال تواف	 على هذا القرار، �م-
ع یوما اعت(ارًا من تار3خ استالم القرار، حسب نو  30أو  20-اف�ة و صحة سیر اإلجراءات. تمتد مهلة رفع الدعو= خالل 

و=. و(مجرد �سمى. إرشادات عن إم-ان�ة رفع دع القرار. المهلة المتعلقة (قرارك تكون م-تو(ة في الفقرة األخیرة من القرار، ما
 انتهاء المهلة لن �-ون مم-نا رفع دعو=، و �ص(ح القرار نهائ�ا.

إذا ُ-تب في الفقرة األخیرة من القرار (أنه ل�س للدعو= أثر تأجیلي، وهذا �عني أن رفع دعو= ال تمدد أهل�ة إقامتك. في هذه 
أن تطلب من المح-مة تمدید أهل�ة إقامتك. ین(غي للمح-مة أن تقرر في غضون  الحالة، فمن الضرورU إضافة لرفع الدعو= 

 یوما من تقد�م تار3خ تقد�م االقتراح. 15

�م-نك أ�ضا رفع الدعو= بنفسك، ولكن أ�ضا لد�ك الح	 في الحصول على المساعدة القانون�ة المجان�ة. �م-نك طلب 
 ن مر-ز المساعدة القانون�ة.المساعدة القانون�ة من را(طة حقوق اإلنسان أو م

 .  -یف �م-ن أن تقرر المح-مة؟2. 13

یجوز للمح-مة أن ترفض دعواك اذا -انت وفقًا لها غیر مبررة. في هذه الحالة تقوم بتأكید قرار م-تب الهجرة. إذا اعتبرت 
ی�مها من جدید. تعطي المح-مة المح-مة اعتراضاتك في الدعو= مبررة تقوم بإلغاء قرار م-تب الهجرة و تعید له القض�ة لتق

تعل�مات ملزمة لم-تب الهجرة، و -�ف�ة المتا(عة في اإلجراء الجدید لمعالجة األخطاء السا(قة. �م-ن للمح-مة أ�ضا أن تعرب 
 عن رأیها القانوني، والذU �ص(ح ُملزمًا لم-تب الهجرة في اإلجراءات الالحقة  تحت طائلة فرض غرامة.

 مة العل�ا. الش-و= إلى المح-14

 . ماذا إذا لم ُأواف	 على قرار المح-مة؟1. 14

إذا رفضت المح-مة الدعو= التي قدمتها و تم تأكید قرار م-تب الهجرة ، ف�م-نك تقد�م ش-و= إلى المح-مة العل�ا. المهلة 
الضرورU إضافة لرفع الش-و= یوًما اعت(ارًا من تسلم ح-م المح-مة. (اإلضافة إلى الش-و= ، فمن  30القانون�ة لتقد�م الش-و= 

هذا �عني  منح التأثیر التأجیلي للش-و=. إذا لم تُقر المح-مة العل�ا أU  –أن تطلب من المح-مة العل�ا تمدید أهل�ة اإلقامة 
ن أثر تأجیلي أو لم تتخذ قراًرا (شأنه، لم �عد طالب اللجوء مق�مًا (ش-ل قانوني في سلوفاك�ا وال توجد عق(ة تمنع الشرطة م

 مواصلة تنفیذ الطرد.
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 . هل �م-ن للمح-مة العل�ا وم-تب الهجرة تقد�م ش-و= ضد قرار المح-مة؟2. 14

قرار تتمتع أنت و م-تب الهجرة  بنفس الوضع  في اإلجراءات أمام المح-مة، لذلك �ستط�ع م-تب الهجرة أن �ستأنف أ�ًضا ال
 الذU (موج(ه أقرت المح-مة (أنك على ح	.

 م-ن أن تقرر المح-مة العل�ا؟.  -یف �3. 14

یجوز للمح-مة العل�ا أن ترفض ش-واك إذا -انت وفقًا لها غیر مبررة. في هذه الحالة ، سیتم تأكید قرار المح-مة(مح-مة 
اإلستئناف). إذا ق�مت المح-مة(العل�ا) عتراضاتك في الش-و= (أنها مبررة، تقوم بإلغاء قرار المح-مة(مح-مة اإلستئناف) و 

لها القض�ة لتقی�مها من جدید مع تعل�مات ملزمة و رأU قانوني. -ذلك �م-ن للمح-مة العل�ا أن تقرر تغییر قرار تعید 
المح-مة(مح-مة اإلستئناف) (حیث تلغي قرار م-تب الهجرة، في هذه الحالة تعید المح-مة العل�ا القض�ة إلى م-تب الهجرة 

أU لم-تب الهجرة) تعل�مات ُملزمة حول -�ف�ة المتا(عة في اإلجراء الجدید لمعالجة للق�ام بإجراء جدید. تحدد المح-مة العل�ا له(
األخطاء السا(قة. �م-ن للمح-مة العل�ا أ�ضًا أن تعرب عن رأیها القانوني، والذU �ص(ح ُملزمًا لم-تب الهجرة في اإلجراءات 

 الالحقة  تحت طائلة فرض غرامة.

 كرر؟. ماذا إذا ما تقدمت (طلب لجوء مت15

إذا -ان قد صدر في الماضي رأ�ًا (الرفض بخصوص جوهر طلب لجوءك، �عتبر -ل طلب إضافي للحصول على اللجوء 
 (مثا(ة طلب لجوء متكرر.

إذا -انت ظروف الطلب المتكرر هي نفسها -ما في اإلجراء الساب	، �م-ن لم-تب الهجرة رفضه (صفته غیر مقبول. تقرر 
للجوء التال�ة أثناء االجراءات القضائ�ة بناًء على اقتراح. مع ذلك إذا أعلن م-تب الهجرة في قراره المح-مة أهل�ة إقامة طالب ا

برفض طلب اللجوء المتكرر (صفته غیر مقبول، أن هذا الطلب �قدم فقX بهدف تجنب تنفیذ قرار قائم (الطرد، ل�س على 
 على الفور (عد تسل�م قرار م-تب الهجرة. شرطة األجانب انتظار قرار المح-مة و �م-نها أن تستأنف الطرد

ل�س -ل طلب لجوء متكرر (الط(ع غیر مبرر. �م-ن أن �-ون قد حدث تغییر جوهرU في الوضع الشخصي لمقدم الطلب، 
بل أ�ضا على الوضع العام في بلد المنشأ. إذا تغیرت ظروف القض�ة (ش-ل جوهرU مقارنة (الوضع في القرار الساب	، یجب 

الهجرة أن �عید تقی�م جوهر طلب اللجوء مرة أخر= و (ش-ل صح�ح، أU إذا ما -نت تستوفي أم ال تستوفي شروq على م-تب 
منح اللجوء أو الحما�ة اإلضاف�ة. إذا -نت تستوفي الشروq ، فسیلبي طل(ك. إذا لم یتم است�فاء الشروq، سیرفض -طلب 
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هي التي تقرر أهل�ة إقامتك التال�ة أثناء االجراءات القضائ�ة بناًء ل�س له ما یبرره (ش-ل واضح، و هو ما �عني أن المح-مة 
 على اقتراحك.

 . ما هو إجراء الترحیل اإلدارU و لماذا من المهم معرفة ما إذا -ان قد بدأ ضدU؟16

قرار (شأن إجراء الترحیل(الطرد) �عني تقی�م أهل�ة س-ن األجنبي على أراضي الجمهور3ة السلوفاك�ة. و نتیجتة هي اتخاذ 
الطرد �فرض التزاما (مغادرة أراضي الجمهور3ة السلوفاك�ة. تعطى األفضل�ة للوفاء الطوعي بهذا االلتزام. إذا لم تكن قد وفیت 
 Uبذاك االلتزام في الماضي، أو إذا -انت هناك أس(اب أخر= للمخاوف من عدم إطاعتك ، فقد یت(ع ذلك أ�ًضا الوفاء القسر

-انت قد بدأت إجراءات الطرد ضدك قبل تقد�م طلب اللجوء ، فإن تقد�م الطلب یؤدU دائًما إلى تعلی	 بهذا االلتزام. إذا 
اإلجراءات حتى نها�ة إجراءات اللجوء. و من ثم �م-ن المتا(عة في اإلجراءات. إذا -ان قد صدر قرار الطرد في وقت تقد�م 

دم فقX بهدف تأخیر تنفیذ قرار الطرد �م-ن وفقًا له تنفیذ الطرد طلب اللجوء، أو إذا -ان األمر یتعل	 (طلب لجوء متكرر �ق
 (عد تسلم قرار م-تب الهجرة.

 . األخطاء األكثر شیوعا في اإلجراء وتوص�ات -�ف�ة المضي قدما17

واج(ك الهام في هذه االجراءات هو التعاون مع م-تب الهجرة. إسعى للحفاy على التواصل و قم بإ(الغ م-تب الهجرة عن 
 -ل تغییر. إذا -نت في وضع سیئ، ال �م-ن أن �-ون التعاون مع سلطات الدولة (غیر صالحك.

. إذا -نت ال تواف	 على المحتو= اعترض على إطلب ترجمة -ل مستند عل�ك توق�عه و ل�س (اللغة التي تفهمها قبل التوق�ع
توق�ع أو رفض استالم المستند -تعبیر عن عدم محتو= الكتا(ة و إطلب التغییر. إذا لم یلبوا رغبتك، ال نوصي برفض ال

الموافقة.  بل وقع الوث�قة و إكتب عدم موافقتك علیها (الید على الفور بجانب توق�عك، على سبیل المثال بلغتك، ولكن المهم 
حاٍم، ف�ح	 (ش-ل مقروء. إذا سمحوا لك، قم (-تا(ة سبب عدم موافقتك. �م-نك أن تطلب محام في أU إجراء. إذا -ان لد�ك م

 لك االتصال (ه.

 إطلب نسخة عن المستند الذU وقعته. �م-نك في وقت الح	 أن ُتر3ه للمحامي ل�-ون (صورة وضعك (ش-ل سر3ع.

 


