
چگونه در اسلوونی برای پذیرش پناهندگی اقدام کنیم

پناهجویانی که به دنبال گرفتن پذیرش پناهندگی از اسلوونی هستند بایستی به محض ورود به این کشور اقدام نمایند.
آن ها می توانند این مسیر را به سادگی و تنها با گفتن کلمه ی «پناهندگی» (asylum) به هر فرد محلی و یا نماینده

ی دولتی آغاز نمایند. آسان ترین راه برای ثبت نام در دوبوآ است، جایی که هر فرد بایستی بیان کند که در کدام
کشور به دنبال پناهندگی است.

پس از انتخاب اسلوونی به عنوان کشور برای پناهندگی، یافتن نماینده های قانونی در سازمان های بشردوستانه در
مراکز اطالعاتی قانونی (PIC) مفید خواهد بود، این نمایندگان اغلب در دوبوآ حضور دارند و اطالعات را در اختیار

افراد قرار می دهند.

وقتی یک پناهجو قصد اقدام برای پناهندگی در اسلوونی را گزارش می نماید، مقامات به وزارت کشور گزارش می
دهند.

متقاضیان پناهندگی سپس توسط پلیس مورد سوال قرار می گیرند: او اطالعات شخصی را جمع آوری نموده و
همچنین از فرد می خواهد تا مسیر رسیدن خود به اسلوونی را توصیف نماید. همچنین فرد متقاضی بایستی به

صورت واضح توضیح دهد که چرا به دنبال تقاضای پناهندگی است و چرا اسلوونی را انتخاب نموده است. این پرسش
و پاسخ معموال یک تا دو ساعت طول می کشد و پلیس بایستی مترجم داشته باشد. حقوقدان های محلی اعالم نموده

اند که بعضی اوقات پناهجویان نمی توانند با مترجمان ارتباط برقرار کرده و متوجه صحبت های آن ها شوند. اگر
چنین اتفاقی رخ دهد، پناهجو باید درخواست مترجم دیگری را بدهد، از آن جایی که این موضوع اهمیت زیادی دارد که

فرد تمامی مراحل پناهندگی را به خوبی متوجه شود.

سپس پلیس متقاضیان پناهندگی را به مرکز پناهندگی در لیوبلیانا، پایتخت اسلوونی منتقل می کند. در آنجا افراد
آزمایش های پزشکی را انجام داده، از آن ها عکس برداری می شود و اثر انگشت افراد گرفته می شود و تمام این

اطالعات در سیستم بانک اطالعاتی EURODAC ثبت می گردد.

کودکان بدون همراه بایستی یک نماینده ی حقوقی داشته باشند تا همراه کودک از مراحل اولیه تا انتهای آن حضور
داشته باشد.

پناهجو توسط سازمان غیردولتی PIC کمک حقوقی رایگان دریافت می کنند. او سپس در یک جلسه استماع دادرسی
دیگر از سوی نماینده وزارت کشور شرکت می کند که در انتهای آن صورت جلسه امضا می شود. با امضای این

صورت جلسه، پناهجو وضعیت متقاضی پناهندگی را دریافت می کند تا برای حفاظت بین المللی در اسلوونی بماند و
تمامی حقوق مرتبط به آن را دریافت خواهد کرد.

https://spvt.mp.gov.si/imenik-svetovalcev-za-azil-begunce.html

تصمیم گیری توسط وزارت دولت معموال حدود یک سال طول می کشد. اگر تصمیم منفی باشد، متقاضی می تواند
به دادگاه اجرایی شکایت کند که این فرآیند را مورد بررسی قرار می دهد. این دادگاه می تواند یا تصمیم منفی را رد

کند و یا دوباره آن را به وزارت ارجاع دهد.

اگر تصمیم منفی باقی بماند، پناهجو می تواند به دادگاه عالی درخوات استیناف دهد. اگر او احساس کند که حقوق
پایه او زیر پا گذشته شده است می تواند به دادگاه قانون اساسی شکایت کند، اما باید از این نقطه به بعد هزینه
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وکیل را خودش بپردازد.

تا پیش از رای دادگاه عالی، متقاضیان می توانند در مرکز پناهندگی مانده و از کشور اخراج نشوند. بر اساس وکالی
محلی، این امر می تواند مدت زمان زیادی به طول انجامد. در طی این مدت، متقاضی حق دارد از وکیل، مراقبت

پزشکی و آموزش رایگان استفاده نماید. همچنین یک دوره زبان اسلوونیایی در مرکز برگذار می شود و متقاضی می
تواند دو بار در هفته در آن شرکت کند. متقاضیان اجازه ندارند در نه ماه اول کار نمایند، مگر اینکه پیش از آن مدت

به آنان پناهندگی اعطا شود. کمک مالی که متقاضیان به صورت ماهیانه دریافت می کنند بسیار کم است- تنها 18
یورو. اگر آن ها از مرکز پناهندگی خارج شوند نیز هیچ کمکی دریافت نمی کنند.

این مرکز پناهندگی در لیوبلیانا قرار دارد و ظرفیت پذیرش 203 نفر را دارا می باشد. شش واحد در این مرکز وجود
دارد: یک واحد برای خانواده ها، یک واحد برای مردان مجرد، برای کوودکان بدون همراه، برای زنان مجرد و برای

افراد معلول و یک واحد ویژه نیز برای افراد دچار محدودیت حرکتی، اما در حال حاضر واحد آخر مورد استفاده قرار
ندارد.

سال گذشته، 277 نفر در اسلوونی درخواست پناهندگی ثبت کردند و تنها به 45 درخواست پاسخ مثبت داده شد.

***
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https://www.google.si/maps/place/Cesta+v+Gorice+15,+1000+Ljubljana/@46.0292869,14.4646857,17.75z/data=!4m2!3m1!1s0x47652d2dfcf9e057:0x39818afd37537aad?hl=sl

