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                                                                                   أصدقائي األعزاء

                                          قام المركز األنساني  نأمل أن تكونو جميعا بخير وأن تحافضوعلى بعضكم البعض .

HCIT للتكامل وتسامح     

هو ورطريقة العمل مؤقتا فقط يبتغي 2020مارس  15الطوارئ في  بسبب إعالن حالة  

ورية جمهالحكومة  نصت عليهامن المنزل ، بعد اإلجراءات التي  هعمليتابع معظم 

وباء كورونا. صربيا،لإلقامة في العزلة الذاتية،واإلبعاد اإلجتماعي،بهدف وقف إنتشار 

الم ولسوء الحظ ،التوجد لقاحات له وقد تم اإلبالغ عن هذا الفيروس في معظم دول الع

                                                                                            حتى اآلن.

وينعكس على جميع شرائح مجتمعنا. " يؤثر هذا الوضع على حياة كل منا  covid19 

                  وباء كورونا "وعمال بقرار إعالن حالة الطوارئ من أجل منع إنتشار 

،القرار المتعلق بوضع 2020مارس  24إعتمدت حكومة الجمهرية الصربية ،في  

 الرعايا األجانب في جمهورية صربيا تحت حالت الطوارئ.                               

ه طالب لجوء في جمهرية الصربية لم يتم إلغاؤه ،بل تم تعليقب قدم يوبخصوص من 

أثناء حالة الطوارئ ، يتم تعليق ضباط الشرطة مؤقتا فقط ،ومن المهم جدا أن تعرفوا .

جيل ص عليها. وهذا يعني عمليا أن التسبسبب أخذ جميع البيانات البيومترية المنصو

صربيا يتم تعليقه مؤقة فقط ، في حين أن  األجانب الذين يطلبون اللجوء في جمهورية

ئ ساري المفعول . هذا ال يستبعد حقك في طلب اللجوء في قرار إعالن حالة الطوار

أراضي جمهورية صربيا عند اإلنتهاء من الوباء . جميع قدرات وزارة الداخلية موجهة 

نحو مكافحة إنتشار هذا الفيروس بشكل فعال . و ينص دستور جمهورية صربيا على 

وما أخرى)ما مجموعه ي 90 يوما ،أو بحد أقصى 90أن حالة الطوارئ قد تستمر لمدة 
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تحتاج أيضا إلى اإلمتثال للتدبير المنصوص عليها القرار المتعلق بالتقيد المؤقت لحركة طالبي اللجوء و  

المهاجرين الموجودين في مراكز اللجوء ومراكز اإلستقبال في جمهورية صربيا ، وكذلك إتباع تعلمات مفوضية 

ية الالجئين والهجرة في جمهورية صربيا إتباع تعلمات مفوض الالجئين و الهجرة في جمهورية صربيا، وكذالك

        والمفوضية .                                                                                                                  

جيل وكمستشار      لك أثناء التسمتاحين   HCIT سيكون محاميو اء من الوباء ونهاية حالة الطوارئ،عنداإلنته   

                                                                                                   قانوني في إجراءات اللجوء. 

 منا خاصة إذاأيضا ،إذا كان لديك أي أسئلة أخرى،أو ترغب في اإلبالغ عن أي تطورات أخرى)يرجى إعال

                       كنت قد وصلت لتوك إلى صربيا(،فال تتردد في اإلتصال بنا على األرقام التالية. وشكرا لك

                                                                                                

فرق  HCIT                                                                    المناوبة   

 

+                                              381646577052مكتب سوبوتيكا:  

+                  381644217381+ و381644017770مترجم بالعربية:  

                                +                      381656177255:مكتب شيد

+                                                381652065737مترجم بالعربية:  

                    +38163701792+ و381603461641مترجم بالفارسية:
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