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 التحضير لجلسة المحكمة

 دراسة قرار مكتب الهجرة من قِبل المحكمة

 براتيسالفاستئناف في مدينة دعوى أمام محكمة اإلأن ترفع ، يمكنك اإلضافيةذا لم يتم منحك حق اللجوء أو الحماية 

(Bratislava)  كوشيتسهفي مدينة أو(Košice)تحدد المحكمة موعد جلسة ، محكمةال دعوى الى باقتراح قمت . إذا

مباشرة أمام المحكمة ، فسوف تدلي بإفادتك االستماع للقضية. إذا كنت تريد أن تكون حاضراً في المحكمة أو تريد أن يتم 

جلسة ، يكون حاضراً في مترجميحدد لك ، إلى القاضي تحدثلكي تتمكن من الترسل لك المحكمة دعوة إلى جلسة المحكمة. 

 .االستماع

قرار مكتب الهجرة ، محكمة اإلستئناف أكدت في حال لمدة خمسة أشهر تقريًبا. ستئناف محكمة اإلتستمر اإلجراءات أمام 

 القرار النهائي اللجوء يمكنك اللجوء إلى المحكمة العليا للجمهورية السلوفاكية. ليس من المستبعد أن ينتظر مقدمو طلبات

 .نًا أكثر من عامأحيا و عدة أشهر وءAبخصوص منح حق اللج

من إتخذ مع أخرى  مقابلةإلجراء الهجرة للحصول  مكتبتم دعوتك إلى تسف مكتب الهجرة،قرار ت إحدى المحاكم إذا إلغ

 ك.طلب لجوءأسباب للتعليق مرة أخرى على  القرار بشأنك،

 توزيع الناس في قاعة المحكمة

 القاضي   )الكاتبة(

 محامي مكتب الهجرة      المحامي

 اللجوء)الُمدعي( طالب

 المترجم

 الجمهور   

 

 في جلسة االستماع

  لدخول.تدعوهم الكاتبة خارج قاعة المحكمة حتى  الجلسةينتظر جميع المشاركين في 

  ،األيسر  على الجانبقبالتك  محامي مكتب الهجرة  يجلس و يضاإلى يمين القأنت تجلس يجلس القاضي في الوسط

أمام  مقاعدعلى ال كان موجودا إن الجمهور للقاضي، و يجلس محاميك على يسارك و المترجم على يمينك، يجلس

 .للدخول عند الحاجةيدعوهم القاضي  القاضي. إذا كنت قد دعيت شهود عيان،

 طالب كبطاقتك أيضاً فحص بطاقات الهوية وأيضا سيطلب بالتحقق من هوية المحامين والمترجم بقاضي يقوم ال

 لجوء.

  و يجب على الشخص الذي يتكلم مع القاضي الوقوفدون موافقتهبالقاضي يعلن أنه ال يجوز ألحد أن يتكلم ،. 

 إذا كنت ال تفهم المترجم في جلسة االستماع، ال تتردد في كمترجمعلى فهم تإذا كنت يسألك فتتح القاضي الجلسة وي .

 ن ذلك.القاضي عإبالغ 

 قدم لكيطلب من القاضي أن ت يمكنك أنمحضر الجلسة. للكاتبة التي تسجل  نطقها تم جملةكل القاضي صياغة  يعيد 

 .عن محضر الجلسةفي نهاية الجلسة نسخة خطية 

  كملفلوثائق الواردة في جميع افي البداية يسمي. 

  لإلستئنافك الذي دعا سبباليك أن تذكر/ يذكر بصورة موجزة محاممن و منك أالقاضي يطلب. 

 عن  كسأليقد  :قضيتكفي لتوضيح بعض التناقضات  احتاجإذا  لكال طرفي الدعوة القاضي االستجواب يمكن أن يبدأ

لم لماذا  ،طريقك ،عائلتك، وضعك المالي، ك)من بلدك(فرار يل بشأن بلدك األصلي، وضعك، قرارمزيد من التفاص

من  التي بحوزتك وأو بلد خارج أوروبا، وما هي األدلة  ،جاورآخر ممن بلدك أو أي بلد  ىآخرترحل إلى منطقة 

 قصتك. وتك هويتأكيد  شأنها
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  قد يدعوك  ، وقضيتكاسمك وتاريخ ومكان الميالد وغيرها من المعلومات الهامة بخصوص تهجئة قد يطلب منك

 .حرصاً على دقة التسجيلأيضا إلى كتابتها 

 قدم أسباب عدم منح اللجوء/ يس ذيكلمة لمحامي مكتب الهجرة، الال ، يعطيمحاميكل و القاضي لك معتسي أن بعد

 .كلجوء أو رفض طلب ضافيةحجب الحماية اإل

  أنت أو محاميك أن  تود ، في حال كنتكل شخصمن المهم أن تستمع بعناية إلى القاضي، عندما يكرر ما قاله

 هبكلمات ها القاضيلخصو التي ي خاصبشكل اقبل كل شيئ أجوبتك على أسئلة القاضي هذيمس شيئا ) واضيفت

 (.للكاتبةالخاصة 

 إذا كنت ترغب في إضافة شيء )عادة يسأل ماذا سيحدث إذا سألك سوف  ،ستماعاالجلسة أن يغلق القاضي  قبل

 (.عدت إلى بلدك

 ذتخاا يتمإلى أن  فةرلغا درةمغا نيرلحاضا جميع نمقد انتهت و يطلب  عالستماا جلسة، أن لنهايةا في لقاضيا نيعل 

 .اررلقا

 المحكمة لسماع قاعة دقيقة حتى يتم استدعاءهم إلى  20و  5في الممر لمدة تتراوح بين  الحاضرين جميع ينتظر

 قرار، يمكن للجميع الجلوس.ال،. عندما يشرح سبب القاضي أثناء نطق القاضي للحكم يقف الجميع القرار.

 المكتوبة نسخة سيكون في الاألسباب التفصيلية أن شرح  يُعلم ، وبشكل موجزأسبابه ، و يورد القاضي قراره يعلن

 في وقت الحق.ممثلك القانوني ل أولك التي سيتم إرسالها  من القرار و

 بأي شكل في نهاية الجلسة ، ال يُتوقع منك طلب كلمة أو رد فعل. 

 

 حقوقك

 من لقاضيا لىإ مهاتسليو يمهادتق كيمكن امةه لةأد لىإ باإلضافة قثائأي و رحضاإ كيمكن،  عالستماا جلسة في .

قبل جلسة اقتراحها للمحكمة  المناسب إحضار المستندات التي تمت ترجمتها بالفعل إلى اللغة السلوفاكية ، وتم

 .االستماع إن أمكن

 .يُسمح لك بتدوين مالحظات أثناء الجلسة •

ترسل لك  من لغة يمكنك فهمها.فإذا لم يكن ذلك متاًحا،  ،لديك الحق في الحصول على مترجم شفوي من لغتك األم •

، يمكنك القيام بذلك كتابة في . إذا كنت ال توافقسيترجم منها وإليهاالمحكمة خطابًا يخبرك باسم المترجم واللغة التي 

 .ستالماإل تاريخ غضون ثالثة أيام من

رف المحكمة تتوافق على المترجم المختار ولم تع. إذا كنت ال لمحکمةا لقب نم رجمةلتا فتکالي فعدت ما دةعا •

 .عليك دفع نفقات التردمة بنفسكاعتراضك ، فيحق لك اختيار مترجمك الخاص ، وفي هذه الحالة ب

 أغلب، طالما أنها ال تزعج القاضي. في متتابعة ترجمة فوريةيترجم لك المترجم بصوت خافت أن لك الحق في  •

مكتب  محامي تحفظات إلىبعناية االستماع ، عند . تذكرُمجملةالحاالت، سيوفر لك المترجم ترجمة مستمرة أو 

 .أسبابه بشكل أفضل ، يمكنك فهم الهجرة

عندما يسألك القاضي عما إذا كنت ترغب في إضافة أي شيء ، يمكنك توضيح وشرح أهم النقاط والتناقضات التي  •

 .ة في قضيتكقدمها محامي مكتب الهجر

نسى أنه تسلوفاكيا ، ال يعتبر من غير المناسب النظر إلى كبار السن أو أولئك الذين لديهم منصب أعلى. لذلك ، يجب أال  في

يجب أن تنظر إلى القاضي وليس المترجم. إذا لزم األمر ، يمكنك أن تطلب من المترجم أن يجلس على جانبك  تكلمكخالل 

 .األيسر

مهمة، فيجب أن تحاول توضيحها  ةح أي تناقضات ناجمة عن أي سبب. إذا قدمت معلوملديك الحق في شر •

 .بالتفصيل، ال سيما إذا لم تكن متوافقة مع المعلومات السابقة

 (.تهاتكبدالتي )تكاليف المحكمة المحكمةتكاليف في تعويض إذا ربحت في الجلسة ، يحق لك  •

 

 ما هي واجباتك وما هو متوقع منك
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سهلة الفهم. موجزة و يجب أن تكون و بنفس الوقت، مبررة و غير متناقضة ،مفصلةجذابة، إفادتك ينبغي أن تكون  •

جيدًا. ال  موعسو بشكل ممناسب. تكلم بوضوح تتابع زمني في  ينبغي ترتيب األحداث الفردية في تسلسل منطقي و

 .فقم بتوضيحها الدارجةالعامية أو  هجاتتستخدم الل. إذا كنت ال تبالغبسرعة و  كلمتت

 .جلسة المحاكمةمن  كإظهار موقفب قمنبرة الصوت،  ، الموقف، اإليماءات والحركية كتعبيراتمن خالل  •

 ، ألن القاضي سيصدر قراراً و ركز على إفادتك أبداً ال تستسلم قرار المحكمة، و يتعلق األمر بإذا كنت غير متأكد  •

 .بإبداء رأيكأن تقوم أنت نهائيا بعد 

 .ال تحاول تلبية توقعات اآلخرين ، ألن كل شخص لديه هدف مختلف •

 .األسئلة التي تطرح عليكاستمع بعناية إلى جميع  •

أسئلة التي يطرح ؟(، أو هل الحقوكال )ببنعم أو  عليها األسئلة المغلقة التي يمكن اإلجابةبمساعدة القاضي  سألإذا  •

قم ؟( ، افعلو ذاماأن تخبرنا، )هل لك  لألسئلة المفتوحة؟(، خالفا متى الحقوكال تتطلب إجابة مفصلة )لماذا / 

 .جداً  التعميم مفيداً ليس مع شرح سياق إجابتك. باإلجابة عليها 

 .شرح خلفيتك الثقافية الخاصةإ فيها وتتواجد لتجنب سوء الفهم ، الحظ االختالفات في البيئة التي  •

 .تذكر أنه ال يوجد شيء واضح •

سوء وضحت إذا  اً أن تكون مفيد كحقائق". يمكنلل" أخرى تفترض أن كل ما تقوله واضح: هناك دائًما تفسيراتال  •

، القرابة)على سبيل المثال. اختالفات كبيرة في وصف عالقات  هالحظتالذي مبرر  الغيرالفهم الثقافي أو التبسيط 

في ، في القواعد االجتماعية عناوين، ال تسجيليمات، التقو ، في الخط ،أجزاء الجسم وأنواع من األمراض في تسمية

ً وجد يالسياسة .... التي ال  ً  لها مرادفا  (.السلوفاكية اللغة في دقيقا

 تفاصيل ثقافية محددة. باألمثلة لشرحأسبابك عرض إبشكل صحيح ،يتم فهمك لكي  •

 

 نصائح قبل جلسة المحكمة

 .داخلياً للجلسة نفسكحضر  •

تمارين  مارسةيمكن لمتوقعاتك. اكتبها لنفسك.  تعبر بوضوح عن مخاوفك وعندما يمكنك التخلص من معظم التوتر  •

استرخاء الجسم والعقل، وتساعدك و أن تساعد على البدنية أن تؤثر أيضا بشكل إيجابي أدائك، التمارين  التنفس و

 .على التخلص من الخوف والتوتر

 .قم بتلخيص إفادتك. تكواجبا حقوقك وعليك إدراك  •

 .مفهوم و سلستخيل أن حديثك  •

 ياً.قاضأنت كنت  ذا كان سيهمك لوحاول أن تتخيل ما •

 .بشكل مقنعأفضل شيء يمكنك القيام به هو تقديم قضيتك  - هأن مزاج القاضي قد تؤثر على قرارتتخوف من ال  •

 .القضاء لمهنية االحترام االعتراف وقم بإظهار  •

 .يتجلى ذلك بوقوفك بشكِل مستقيم . وتثير االحترام تجاهك في نفوس اآلخرين، سوف نفسكل كباحترام •

إذا كنت تستعد  حلة من مراحل اإلجراءات ال تضيع وقتكقم دائًما بأفضل ما تعرفه. ومهما كانت النتيجة في أي مر •

 .كانت غير متوقعة مهمابنشاط للخطوات المقبلة، 

 


