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 معلومات لطالبي اللجوء في الجمهورية السلوفاكية
 أين سأقيم كطالب لجوءفي سلوفاكيا؟

يتم وضع طالبي اللجوء عادةً في مخيمات لجوء مفتوحة. في البداية يوضعون في مخيم هومينني، ثم يتم نقلهم بعد ذلك إلى 

مخيم روهوفتسي أو مخيم أباتوفسكا نوفا فيس. تخضع هذه المخيمات للنظام المفتوح و يقصد به أن بوسع طالب اللجوء بعد 

إذا كان بحوزتك مبالغ إجراء المقابلة الشخصية أن يطلب إذناً بمغادرة المخيم. إتمامه للفحص الصحي و الكشف الطبي ، و 

مالية معتبرة تكفيك لتدبر نفقاتك الشخصية بمفردك، يمكنك بناء على إذن المغادرة أن تعيش في أي مكان على أراضي 

المتعلقة  اكيا خالل فترة االجراءاتالجمهورية السلوفاكية خالل فترة االجراءات المتعلقة بطلب اللجوء. إذا غادرت سلوف

بطلب اللجوء المقدم، فإن بوسع جهاز الشرطة السلوفاكية بعد عودتك أن يعتبر هذا األمر مؤشراً على احتمال مغادرتك 

 المتكررة إلى خارج سلوفاكيا، و بناء عليه يمكن لجهاز الشرطة أن يتخذ قراراً بوضعك في منشأة مغلقة

 

 جوء في  منشأة مغلقة أيضاً؟هل يمكن وضعي كطالب ل

نعم، يمكن لجهاز الشرطة في الحاالت االستثنائية أن يقرر التحفظ على طالب اللجوء و وضعه في منشأة مغلقة في 

يمكن لجهاز الشرطة وضعك كطالب لجوء في منشأة  .("التحفظ، سلب الحرية الشخصية"سيتشوفتسي أو في ميدفيدوفا)

 األسباب التالية فقط:مغلقة بناء على واحد من 

 التحقق من هويتك الشخصية وجنسيتك -

 لحماية األمن و النظام العام -

 حتى تاريخ الوقوف على أسباب طلبك للجوء، و إذا كانت الشرطة تعتقد أنك لن تتعاون معها، أو أنك ستغادر -

 أراضي الجمهورية السلوفاكية في حال وضعك في مخيم مفتوح

التحضيرات من أجل نقلك إلى دولة أخرى تعتبر مسؤولة عن طلب لجوءك وفقاً  خالل الفترة التي تستغرقها -

لالئحة دبلن رقم ثالثة، و إذا كانت الشرطة تعتقد بأنك لن تتعاون معها في التحضيرات المتعلقة بالنقل، أو إذا كنت 

نقلك إلى دولة  في حال وضعك في مخيم مفتوح ستقوم بمغادرة أراضي الجمهورية السلوفاكية من أجل تحاشي

  أخرى.

 ً ً  ال يعتبر تقديم طلب اللجوء أثناء تواجدك في المنشأة المغلقة سببا يمكن  لكن هذا وضع جديد و لنقلك إلى مخيم مفتوح. تلقائيا

الشرطة تعتقد بأنك قدمت  أو أنقائماً للشرطة أن تقرر إرسالك إلى معسكر مفتوح. إذا كان أي من األسباب المذكورة أعاله 

بقاءك في المنشأة المغلقة سوف  نتصدر الشرطة قراراً بأطلب اللجوء فقط بهدف تحاشي طردك أو ترحيلك من سلوفاكيا، 

 يستمر.

 

 هل تستطيع الشرطة أن تستبدل البقاء في المنشأة المغلقة بتدبير آخر؟

 

بتدبير آخر  عدم قدرته على استبدالهفقط في حالة اتخاذ قرار بوضع طالب اللجوء في منشأة مغلقة يستطيع جهاز الشرطة 

 أقل تقييداً للحرية. يمكن للشرطة بدالً من وضعك في منشأة مغلقة:

 أن تفرض عليك التزام وضع مبلغ مالي محدد كضمان لتأمين تعاونك معها .1

 كل منتظمأو يمكن لجهاز الشرطة أن يلزمك بمراجعته بش .2

 .على إذن مغادرة في منشأة مفتوحة دون إمكانية الحصولإلقامة أن يلزمك با أو يمكن لجهاز الشرطة .3

الشرط اآلخر هو  إبراز ما يثبت بأن لديك مبالغ مالية كافية لتغطية مصاريفك و نفقاتك الشخصية في سلوفاكيا. إذا كنت 

تخبر الشرطة بذلك، و التي تستطيع بدورها أن تستبدل وضعك في منشأة تعتقد بأنك تستوفي هذه الشروط بينبغي عليك أن 

 .مغلقة بفرض هذه الشروط و اإللتزامات عليك

 

 كم هو طول المدة التي يمكن أن أمكث فيها في المنشأة المغلقة؟

مدة إقامتك في على معلومات حول سبب و ينبغي أن تستلم قراراً مكتوباً بخصوص وضعك في منشأة مغلقة. يحتوي القرار 

المنشأة المغلقة. إذا كانت الشرطة تعتقد أنه من الضروري بقاءك في المنشأة المغلقة لمدة أطول من الفترة الزمنية التي 

في  أثناء إجراء اللجوءيمكن وضعك  حددت في األساس، يمكنها تمديد فترة بقاءك في المنشأة المغلقة بإصدار قرار جديد.

أقصاها ستة أشهر. إذا كان سبب وضعك في المنشأة المغلقة هو حماية األمن و النظام العام فيمكن المنشأة المغلقة لمدة 

 التحفظ عليك حينها لمدة أطول، على أن ال تتجاوز الثمانية عشر شهراً كحد أقصى.

 

 ما الذي يمكنني فعله إذا كنت ال أوافق على وضعي في المنشأة المغلقة؟
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أن ترفع . كما يمكنك أيضاً دعوىع برفك في المنشأة المغلقة، فيمكنك االعتراض على القرار إذا كنت ال توافق على وضع

سبعة إذا قررت الشرطة تمديد فترة إقامتك في المنشأة المغلقة. يجب عليك أن تقدم الطعن في غضون  ،لمحكمةإلى ا دعوى

الطعن إلى جهاز الشرطة الذي أصدر القرار . قم بتوجيه طلب كحد أقصى من تاريخ استالمك للقرار الخاص بذلك أيام

 المعني. تتولى المحكمة النظر و البت في قرار الطعن المقدم.

 

، إذا كنت تعتقد في أي وقت بأن سبب وجودك في النظام المغلق قد فقد المبررات التي يستند إليها ،بمعزل عما ذكر أعاله

تطلب من المحكمة أن تطلق  في الوقت نفسه .النظام المغلقيمكنك أن تطلب من المحكمة مراجعة أسباب وجودك في 

 تأمر بنقلك إلى منشأة مفتوحة أو استبداله بتدبير مخفف.  سراحك أو

إصدار تتولى المحكمة س. في النظام المغلق قم بتوجيه دعاواك و طلباتك دائماً إلى جهاز الشرطة الذي أصدر قرار وضعك

 القرارات بشأنها.

و الطلبات من طرفك بشكل كتابي، و األفضل أن يتم ذلك بمساعدة و توجيه من ممثل  دعاوىاليجب أن تقدم جميع 

قانوني)محامي(. كطالب لجوء لديك الحق في الحصول على مساعدة قانونية مجانية من طرف مركز المساعدة القانونية. 

 أو المنظمات غير الحكومية.المساعدة القانونية  يجب على الشرطة في النظام المغلق مساعدتك لالتصال بمركز

 

 هل يمكن وضع األطفال أو األشخاص ذوي اإلحتياجات الخاصة في النظام المغلق؟

 

. أما العائالت التي ال يمكن وضع األطفال الذين يتواجدون في سلوفاكيا بدون األبوين أو الممثلين القانونيين في النظام المغلق

مغلق فقط في حالة الضرورة و في النظام الفيمكن وضعهم ذوي اإلحتياجات الخاصة خاص اآلخرين لديها أطفال و األش

مغلق لمدة ال تتجاوز ستة أشهر، و ال يمكن لجهاز في النظام اللفترة زمنية قصيرة. في مثل هذه الحاالت يمكن وضعهم 

 الشرطة تمديد هذه المدة.

مغلق دون رعاية من أفراد أسرتك النظام الو لكن الشرطة تعتقد بأنك بالغ، السيما إذا كنت موجودا في إذا كنت طفالً 

البالغين، فيمكنك التقدم بطلب للحصول على المساعدة و ذلك من خالل مراجعة الموظف اإلجتماعي أو المحامي. يمكنك 

  116111يسيف، خط مساعة األطفال رقم كذلك االتصال على الخط الهاتفي المجاني التابع لمنظمة اليون
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 مكتب المفوض السامي لألمم المتحدة لشؤون الالجئين

 العنوان:

Regional Representation for central Europe 
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