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 لقد طلبنم اللجوء على أراضي الحمهورية السلوفاكية حتى يتمكن مكتب الهجرة في وزارة 
 
 
 

الهجرة في وزارةلقد طلبنم اللجوء على أراضي الحمهورية السلوفاكية حتى يتمكن مكتب   
. أسباب طلبكم حق اللجوءالداخلية من البت بطلبكم يجب ان يعرف وبالتفاصيل   

 
بينكم وبين موظفي مكتب الهجرة , في هذه الفترة ستكون لديكم الفرصة  محادثةالمقابلة هي 

لاللتزام بتقديم كل المعلومات حول األسباب التي تركتم وطنكم من أجلها وهل عندكم خوف 
لعودة للديار .من ا  

 

 في اتخاذ  يمكن أن تساعدتقدمونها  قولوا الحقيقة وال تخفوا شيئا . كل معلومة
 القرار بشأن طلب اللجوء الخاص لكم .

 يؤخذ بعين االعتبار من قبل مكتب  االعتماد على الثقة في شخصكم هو واقع مهم
 الهجرة عند تقييم قضيتكم .

 كل األسباب التي جعلتكم تقدموا طلب اللجوء ان تقولوا في المقابلة  من المهم جدا
 .  ولماذا ال تريدون أو ال تتمكنون من العودة إلى وطنكم

 
المعلومات التي تقدمونها خالل المقابلة محمية ؛ ال تعمم وال تقدم إلى بلد المنشأ وال حتى 

 وال ألفراد عائلتكم فمن الممكن ان يقرر طلبكم للجوء على أساس مقابلة واحدة فقط
 يتوجب إجراء مقابلة أخرى.

 
ستتم مقابلتكم. اإلعالم سيتم خطيا وباللغة التي تفهمونها  متى وأينمكتب الهجرة يعلمكم 

. في حال لم تتمكنوا من  في هذا التوقيت انتم ملزمون بالحضور إلجراء المقابلة .
الحضور في الوقت المحدد للمقابلة أعلموا مكتب الهجرة فورا مع تبيان األسباب لعدم 

 تمكنكم من الحضور.
 

, قد تكون االدلة تقدموا أدلة لدعم حججكمإن في مصلحتكم إن كنتم تستطيعون ان 
ير طبية , عبارة عن وثائق مختلفة , مقاالت صحفية, صور , سجالت الشرطة, تقار

استدعاء للمحكمة, اقوال الشهود, وحتى الندوب على جسمكم في حال تسبب لكم بها من 
 اضطهدكم .

 

 المساعدة لطالبي اللجوء

 مقابلة
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أهمية خاصة للوثائق التي تؤكد هويتك وتثبت األحداث التي حدثت لكم أو ألقربائكم و 
 أيضا أي معلومات أخرى او حوادث حول االوضاع في بلدكم األصلي وتتعلق بكم .

 
األدلة التي معكم او ما هي األدلة التي ممكن ان تحصلوا عليها بمساعدة من فكروا بكل 

األقارب أو األصدقاء وكذلك ما هي المعلومات التي يمكن أن تدعم مطالبكم الخاصة بكم 
والتي يمكن الحصول عليها من مصادر متاحة للجمهور ) انترنت, مقاالت الصحف و 

رة عن االدلة الموجودة معكم واحضرها للمقابلة. التلفزيون(...قولوا لموظفي مكتب الهج
إن كنتم ال تملكون أي دليل وال يمكنكم معرفة كيفية الحصول عليها فهذا لن يكون سببا 

 لعدم حصولكم على اللجوء .
 

خالل المقابلة مع موظفي مكتب الهجرة اشرحوا لهم األسباب لعدم تقديمكم أية ادلة, 
, بلغة تفهموها كتب الهجرة, وستجري المقابلة معكمالمقابلة معكم يجريها موظفي م

وظيفته ترجمة ما  التحدث بينكم وبين موظفي مكتب الهجرة تتم بحضور مترجم
 تقولونه انتم او موظف الهجرة.

 

 إذا كنتم ال تفهمون على المترجم 
  إذا كان لديكم انطباع خالل المقابلة من أن المترجم منحازا أو بعدم قدرته على

 ةالترجم
 أعلموا فورا موظف  إذا كان لديكم شعور بأن المترجم يختصر أو يغير شهادتكم

 الهجرة
 

 التوضيح المتأخر للشهادة قد ال يكون موثوق بها.
 

لديكم الحق أيضا أن تدعوا مترجمكم الخاص إلى المقابلة لكن تكاليف الترجمة تقع 
 على عاتقكم.

 
ر معك المقابلة , وفي حال عدم وجود لكم الحق في أن يحض لمحاميفي حال اختياركم 

المحامي الخاص بكم وانتم ال تريدون إجراء المقابلة بدونه لديكم الحق أن تطلبوا من 
 موظفي الهجرة فورا وفي بدء المقابلة كي يتم تاجيل وقت المقابلة لموعد آخر.

 
ولستم بصحبة عائلتكم على أراضي الجمهورية  عاما ١٨أقل من إذا كان عمركم 

السلوفاكية , يجب أن يحضر خالل المقابلة ولي أمركم والذي يمثل عائلتكم بأمر من 
 المحكمة.

 
 سيتم إعالم ولي امركم قبل المقابلة حول األهمية والعواقب المحتملة للمقابلة .



ARABIC 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a 
integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí. 

Liga za ľudské práva 
Baštová 5, 811 03, Bratislava 
IČO: 31807968 / DIČ : 2022095471 
tel./fax: +421 2 534 10 182 
mobil: +421 918 682 457 
 

 

Pobočka Košice 
Hlavná 68 
040 01 Košice  
+421 918 366 968  
+421 918 857 715 
 
 

 

 
www.hrl.sk 
hrl@hrl.sk 

 

على تمثيلكم. في حال كنتم تريدون محامي , يمكن لولي امركم أن يتفق معه  
ممثل من مكتب المفوض السامي في حال موافقتكم الخطية يمكن أن يحضر المقابلة 

) لألمم المتحدة لشؤون الالجئين  “UNHCR“) 
 

يمكن لموظفي الهجرة خالل المقابلة طرح اسئلة مختلفة.   
سيكون لديكم أيضا المجال الكافي لتتحدثوا بكلماتكم الخاصة وتوضيح األسباب التي 

جعلتكم تتقدمون بطلب اللجوء, تحدثوا عن كل شيء تعتقدوا أنه مهم, في حال لم تتمكنوا 
 من اإلحابة على سؤال قولوا ذلك لموظف مكتب الهجرة.

 
خذوا بعين االعتبار أن موظفي مكتب الهجرة سيقومون بتسجيل شهادتكم باستمرار, 

من المهم أن ال يتم تهريب أو تكلموا فقط عندما تعطى لكم الكلمة, تكلموا بجمل قصيرة, 
 نسيان أي كلمة من كلماتكم.

 
سوء فهم أو تحريف إذا كان يبدو لكم عند التواصل مع موظفي مكتب الهجرة أنه يوجد 

.للوقائع قولوا فورا لموظفي الهجرة ألن التوضيح المتأخر لن يكون ذو مصداقية  
 

حية , عند الشعور بالتعب يمكنكم في أي وقت طلب استراحة خالل المقابلة ألسباب ص
 أو لحاجة أخرى ) للذهاب إلى التواليت, لشرب الماء, الخ....(.

 
يقوم موظفي مكتب الهجرة بكتابة وثيقة باللغة السلوفاكية, يقوم المترجم بترجمة دقيقة 

 للوثيقة المكتوبة.
 

ى في حال وافقتم على محتوى الوثيقة سيدعوكم موظفي مكتب الهجرة إلى التوقيع عل
في حال احتوت الوثيقة على معلومات غير دقيقة أو أخطاء تفتقر إلى كل ورقة , 

.  بعض ما قلتموه في المقابلة أعلموا فورا موظفي مكتب الهجرة  
 
 
 
 

 

 


