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 اطالعات دربارٍ حقْق ّ ّظایف هِاجریي

 ؿزثظتبى جوِْری  در 
 

 اگز ػوب اس هزس ؿزثظتبى ثَ طْر غیز لبًًْی گذػتَ ایذ، ػوب ّكغ

خبرجی کَ ثَ طْر غیز لبًًْی در خبک جوِْری ؿزثظتبى البهت  )هْلؼیت(

 -دارد ّ هی تْاًیذ هظئْل تخلف اس لبًْى ثبػیذ 
 .ًی ُظتیذیي ؿْرت هِبجز غیز لبًْاػوب در 

 ُظتیذ؟ ؿزثظتبى جوِْری در لبًًْی غیز هِبجز ػوب ؿْرت کذام در
 اطٌبد ثذّى ّ هزس پبطگبٍ اس خبرج لبًًْی، غیز طْر هزس اس ػوب اگز( ۱

 لبًًْی البهت ؿزثظتبى جوِْری در ػوب ایذ، گذػتَ ّیشا، یب لبًًْی

   داریذ؛ البهت لبًًْی غیز آى در ّ ًذاریذ
 حمْلی كْاثط ثذّى یب البهت اجبسٍ ثذّى همتلی، شایّی ثذّى ػوب اگز( ۲

 ػذٍ هٌملی آى اػتجبر هذت ّلی ثْدیذ داػتَ را آى ػبیذ کَ دیگزی،

   داریذ؛ البهت ؿزثظتبى جوِْری خبک در اطت،

 جوِْری در پٌاُجْ ّ قاًًْی غیر هِاجر هْلؼیت هِن فزق

 :دارد ّجْد ؿزثظتبى
ْر غیز لبًًْی اس هزس ػخـی اطت، کَ ثَ ط هِاجر غیر قاًًْی

دّلتی گذػتَ اطت ّ کَ ثَ طْر غیز لبًًْی در خبک کؼْری 

  .)جوِْری ؿزثظتبى( البهت دارد
 

 اّ ثَ ّ رطیذ پلیض  کبرهٌذ حلْر ثَ کَ اطت، ػخـی ُز پٌاُجْ

 البهت ثب ػخؾ ػخؾ ایي .دزک ػزف را پٌبٌُذگی درخْاطت ًیت

 هی ثبثت را ٌبٍپ جْییذى کَ گیزد، هی طٌذی ّ ػْد هی لبًًْی

 .کٌذ
 

 ؿزثظتبى جوِْری در لبًًْی غیز هِبجز یک ػٌْاى ثَ ػوب کَ حمْق

 :داریذ

 ّجْد ثب داریذ، البهت ؿزثظتبى جوِْری در لبًًْی غیز طْر ثَ ػوب اگز

 داریذ: را سیز حمْق ایي
 غیز رفتبر ّ ػکٌجَ اس دفبع حك سًذگی، حك) ثؼز اطبطی حمْق رػبیت 

 آسادی حك ػبدالًَ، هحبکوَ حك ایوٌی، ّ آسادی حك کٌٌذٍ، پظت ّ اًظبًی

 .(غیزٍ ّ دیي ّ ّجذاى افکبر،
 اس تْاًیذ هی ُویؼَ ثبػذ، خطز ثَ ػوب سًذگی اگز) فْری ثِذاػتی کوک 

  (کٌیذ دػْت پلیض یب( اهجْالًض) پشػکی فْری کوک
 کَ، تزطیذ هی اگز ثجْییذ، ؿزثظتبى جوِْری در پٌبٍ لحظَ ُز در کَ حك 

 حك ػوب ایي ثب) ػذ خْاُیذ تؼمیت ػن،هجذًا  کؼْر ثَ ثزگؼتي ؿْرت در

 (. ثگیزیذ ؿزثظتبى جوِْری خبک در البهت لبًًْی
 ؿزثظتبى جوِْری در لبًًْی غیز هِبجز یک ػٌْاى ثَ ػوب کَ ّظبیف

 :داریذ

 َیب کٌیذ، ؿزثظتبى جوِْری خبک تزک ک 
 

 َپٌبٍ جْییذى ّیشا، گزفتي ثب) کٌیذ تٌظین را خْد ّكغ کٌیذ کْػغ ک ّ 

 (غیزٍ
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 ؿزثظتبى: جوِْری در لبًًْی غیز هِبجز اججبری اخزاج

 ّ کٌذ ثبسرطی را ػوب هذارک ّ ثبػذ داػتَ ًگبٍ را ػوب ؿزثی پلیض اگز

 جٌحَ لبكی ثَ ّ ػْیذ ثبسداػت تْاًیذ هی ًذارد، لبًًْی البهت ّ طٌذ ػوب

( سًذاًی یب پْلی هجبسات ثب) ػْیذ هجبسات ایي  اس ثؼذ ّ ػْیذ، رطبًذٍ

 . داد خْاٌُذ همزر کٌیذ ؿزثظتبى تزک ثبیذ کذام در هذت
 ؿزثظتبى اس اججبراً  ًکٌیذ، ؿزثظتبى جوِْری تزک هذت ایي در ػوب اگز

 .ػذ خْاُیذ اخزاج
 خبرجبى، ثزای پٌبُگبٍ در البهت ػوب ثَ ًجبػذ، هوکي ػوب فْری اخزاج اگز

 . ػذ خْاُذ تؼییذ پلیض، ػذیذ ًظبرت تحت

 خبرجیبى ثَ دادى هٌشل ثزای پلیظی هؤطظَ خبرجیبى ثزای ُگبٍپٌب

 هٌتظز یب ًذارًذ، ؿزثظتبى جوِْری خبک در البهت اجبسٍ کَ ،(هِبجزاى)

 .  اطت ُظتٌذ، ؿزثظتبى اس اججبری اخزاج
 اس کیلْهتز ٥١ حذّد) طِْکال پبدیٌْظکب ػِزک در خبرجیبى ثزای پٌبُگبٍ

 حزکبت آسادی خبرجیبى ثزای ُگبٍپٌب در اػخبؽ. دارد ّجْد( ثلگزاد

 . ًذارًذ
 هذت ایي ّلی هبًذ، خْاُیذ اججبری اخزاج تب خبرجیبى ثزای پٌبُگبٍ در

 پٌبُگبٍ ّ پلیض هذت ایي طْل در. ثکؼذ طْل رّس ۹٩ اس ثیؼتز تْاًذ ًوی

 ّ کٌٌذ ػٌبطبیی را ػوب تبثؼیت ّ ُْیت کَ کزد خْاٌُذ کْػغ خبرجیبى ثزای

 هْافمت آى اس ایٌکَ ثزای ،گزفت خْاٌُذ توبص ػوب اً هجذ کؼْر طفبرت ثب

 .ثگیزًذ هجذاً  کؼْر ثَ ػوب ثزگؼتي
 تْاًذ هی ػوب البهت هذت خبرجیبى، ثزای پٌبُگبٍ در البهت رّس ۹٩ اس ثؼذ

 :اگز ثؼْد توذیذ
 اطت؛ ًکزدٍ ػٌبطبیی را ػوب ُْیت کَ کٌْى تب پلیض( ٥
 ؛ذثبػ اججبری اخزاج هبًغ ػوذا   ػوب اگز( ۲
 پٌبٍ تمبكب اخزاج، اجتٌبة هٌظْر ثَ اخزاج، جزیبى طْل در ػوب اگز( ۳

 ؛کٌیذ
 ًوی هذت کل  خبرجیبى، ثزای پٌبُگبٍ در ػوب البهت هذت توذیذ ؿْرت در

  .ثکؼذ طْل رّس ٥۸٩ اس ثیؼتز تْاًذ
 

 ثَ تؼمیت خطز در ػوب کذام در طزسهیي ثَ ثبػذ اخزاج ًجبیذ ػوب :هِن

 یب خبؿی اجتوبػی گزٍّ ثَ ّاثظتگی تبثؼیت، هلت، یي،د جٌض، ًژاد، دلیل

 ّ اًظبًی غیز رفتبر ّ ػکٌجَ هؼزف در کذام در طزسهیي ثَ ُن ّ طیبطی ًظز

    .ثْدیذ گذاػتَ کٌٌذٍ پظت
 :ُظتیذ لبًًْی غیز هِبجز ػوب اگز ُظتٌذ، ػوب هتْجَ کَ خطزُب،

 َثزای ّالغ در ػوب داریذ، البهت ؿزثظتبى در لبًًْی غیز ػوب چًْک 

 در ػوب البهت ّ ًؼذیذ ثجت  جب ُیچ یؼٌی ،«ًذارد ّجْد» دّلتی همبهبت

  ًؼْد؛ ثجت رطوی جب ُیچ ؿزثظتبى جوِْری خبک
 َآگبُی ؿزثظتبى جوِْری خبک در ػوب البهت اس کظی ُیچ کَ ایي خبطز ث 

 کَ همبهی ّ کزد، ًخْاُذ هْاظجت ػوب اس دّلتی همبهبت ُیچ ًذارد،

 .اطت کؼْر ّسارت ثکٌذ، زاجاخ را ػوب ثبیذ
 دطت اس کَ ُظتیذ، هذاّم خطز در لبًًْی غیز هِبجز یک ػٌْاًَ ثَ ػوب 

 ّ هتـلت رثْدٍ، کبراى، جٌبیبت ّ اًظبى ُبی لبچبلچی ُب، لبچبلچی

  ػذ؛ ًخْاٌُذ آگبُی ایي اس دّلتی همبهبت ّ ػْیذ  ػکٌجَ
 کَ ُظتیذ یذػذ ّ  هذاّم خطز در لبًًْی غیز هِبجز یک ػٌْاًَ ثَ ػوب 

   ػْیذ؛ اًظبى اػلبی لبچبق یب اًظبى لبچبق لزثبى
 در لبًًْی طْر ثَ تْاًیذ ًوی لبًًْی غیز هِبجز یک ػٌْاًَ ثَ ػوب 

 تبثؼیت یب دایوی البهت تْاًیذ ًی ُن ّ ثبػیذ داػتَ البهت ؿزثظتبى

  .کٌیذ درخْاطت را ؿزثظتبى جوِْری
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 درخْاطت ًیت اّ ثَ ّ رطیذ پلیض  رهٌذکب حلْر ثَ کَ اطت، ػخـی ُز پٌبُجْ

 کَ کٌذ، هی ثبثت کَ گیزد، هی طٌذی ثؼذ ػخؾ ایي. کزد ػزف را پٌبٌُذگی

  .اطت کزدٍ درخْاطت پٌبٍ  ػخؾ ایي
 تـوین تب یؼٌی اطت، پٌبٌُذگی درخْاطت رطیذگی جزیبى آخز تب پٌبُجْ ػخؾ

 تْاًذ هی جزیبى ایي. پٌبٌُذگی درخْاطت ثبری در دادگبٍ اجزاء لبثل

 .ثکؼذ طْل هبٍ ٥۲ تب ۷ اس تمزیجب

 
 پٌبٍ درخْاطت ُبی دلیل

 آًجب کَ ایي خبطز ثَ هجذا، کؼْر ثَ ثزگؼتي تزص پٌبٍ درخْاطت اؿلی دلیل

 ثَ یب طیبطی گزٍّ ثَ ّاثظتگی هلت، ًژاد، دیي، دلیل ثَ تؼمیت، خطز در

 .   ُظتیذ دیگزی، اجتوبػی گزٍّ
 کَ ایي خبطز ثَ هجذا، کؼْر ثَ ثزگؼتي زصت پٌبٍ درخْاطت دلیل ُوچٌیي

 سًذگی، یب ثْد خْاُیذ گذاػتَ اًظبًی غیز رفتبر ّ ػکٌجَ هؼزف در آًجب

 لبثل خؼًْت ّ جٌگ دلیل ثَ ثْد، خْاٌُذ خطز در ػوب آسادی یب ایوٌی

 . کؼْر در ثؼز حمْق جوؼیی  ًمق  یب تؼوین

 
 ػْیذ هی پٌبُجْ چطْر

 کَ اطت خْة کٌیذ، خْاُی در پٌبٍ ؿزثظتبى در کَ ثگیزیذ تـوین ػوب اگز

 :ثذاًیذ
 در) ؿزثظتبى جوِْری خبک در پلیض یک اس ّلت اطزع در کَ اطت ثِتزیي -

 ثب ػفبُی، طْر ثَ( رفتیذ خْدتبى ػوب کذام ثَ پلیض، هزکش در یب هزس

( پٌبٍ هؼٌی ثَ) «آطبْیلْم» Asylum اًگلیظی ثَ ،«َازیل» AZIL ُبی ّاژٍ گفتي

ّ POMOĆ «اًگلیظی ثَ ،«پْهْچ HELP «را پٌبٍ ،(کوک هؼٌی ثَ) «ُِْلپ 

 .   ثکٌیذ را کبر ایي کتجی طْر ثَ کَ یب کٌیذ درخْاطت

 البهت یب ػذى ّارد خبطز ثَ کٌیذ، درخْاطت پٌبٌُذگی پلیض اس ػوب گز- 

 .ػذ ًخْاُیذ هجبسات ؿزثظتبى جوِْری خبک در لبًًْی غیز داػتي
 ثَ کٌیذ، هزاجؼَ پلیض ثَ ًبهجزدٍ طْر ثَ یذتْاً ًوی کَ ؿْرت در -

 Kancelarija Visokog) ؿزثظتبى در پٌبٌُذگبى ثزای هلل طبسهبى ػبلی کویظبریبی

Komesarijata za Izbeglice Ujedinjenih Nacija u Srbiji)، 011) ٩٥٥۳٩۸۲٥٩٩ تلفي ػوبری 
 ثَ وکک ّ حوبیت ثزای هزکش" ؿزثی ًِبد هزدم طبسهبى ثَ یب ،(3082100

-٩٥٥ تلفي ػوبری ،(Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila“ -  APC-CZA„" )پٌبُجْیبى

  .کٌیذ هزاجؼَ (7376 245 011) ۲۴۲-۷۳۷۷

 کَ خْاطت خْاٌُذ ػوب اس کٌیذ، هزاجؼَ پلیض ثَ ثز اّلیي کَ ّلتی- 

 پلیض ثذطت داریذ، خْدتبى ثب کَ دیگزی ػٌبطبیی کبرت یب پبطپْرتتبى،

 ّ ًبم) ثگْییذ ػوب هؼخـبت کَ ًذاریذ، ػٌبطبیی کبرت ُیچ اگز یب ثظپبرد،

 (.  غیزٍ ّ تْلذ رّس هجذا، کؼْر خبًْادگی، ًبم

 ؿزثظتبى در پٌبٍ کَ کٌیذ اظِبر ّ کٌیذ هزاجؼَ پلیض ثَ کَ ایي اس ثؼذ- 

. داد خْاٌُذ ػوب ثَ پٌاٍ درخْاست اظِار طٌذ ػوب ثَ ُب پلیض خْاُیذ، هی

 یکی در ثبیذ ػوب کَ اطالػبت، ُن ّ ًْػت خْاٌُذ ػوب هؼخـبت طٌذ ایي در

 .   ػْیذ حبكز پٌبٌُذگی هزاکش اس
 حبكز اگز. ػْیذ حبكز پٌبٌُذگی هزکش در کَ داریذ، طبػت ۷۲ ػوب: هِن

  .ثگیزیذ جب آى در تْاًیذ ًوی ًؼْیذ،
 

 در  آًِب پٌبٌُذگی رّع ّ کٌٌذ هی درخْاطت پٌبٍ کَ اػخبؽ حمْلی هْلؼیت

 در لبًًْی غیز کَ اػخبؽ هْلؼیت اس ػْد، هی ػزّع ؿزثظتبى جوِْری

 پٌبٍ ؿزثظتبى جوِْری در ػوب اگز. دارد فزق دارًذ دارًذ البهت ؿزثظتبى

 تب ػْیذ اخزاج ؿزثظتبى جوِْری خبک اس ثیزّى تْاًیذ ًوی کٌیذ، درخْاطت
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 کؼْر ثَ ىػذ ّارد اس ثؼذ فْری چَ ُز ًؼْد، توبم پٌبٌُذگی تـوین ریبى

 را کبر ایي اى، در البهت طْل در ثؼذتز، چَ ُز کزدیذ، درخْاطت پٌبٍ

 .کزدیذ

 
 :ذیدار ؿزثظتبى جوِْری در پٌبُجْیی یک ػٌْاى ثَ ػوب حمْق کذام

 َآخز تب ثبػذ داػتَ البهت ؿزثظتبى جوِْری خبک در لبًًْی طْر ثَ ک 

 اداری اختالف ّ پٌبٌُذگی رّع طْل
 َهحل در کَ یب ثگیزیذ، جب پٌبٌُذگی هزکش در ذگیپٌبٌُ رّع طْل در ک 

  داریذ خْد پْل اگز ثبػیذ، داػتَ البهت خـْؿی البهت
 ػوب اگز کفؼی، ّ لجبطی اطبطی کوک ّ ثبػیذ داػتَ هٌظن تغذیَ کَ حك 

 گزفتیذ جب پٌبٌُذگی هزاکش در
 َثگیزیذ پٌبُجْیبى ثزای ػٌبطبیی کبرت ک 
 َکبرتَ خْد ثب اگز کٌیذ، حزکت ؿزثظتبى جوِْری خبک در آساداًَ ک 

  ثبػیذ داػتَ پٌبُجْیبى ثزای هؼتجز ػٌبطبیی
 ثِذاری حك 
 رایگبى دثیزطتبًی ّ دثظتبًی آهْسع حك 
 هحل در ّ ًگزفتیذ جب پٌبٌُذگی هزکش در اگز اجتوبػی، پْلی کوک حك 

  داریذ البهت خـْؿی البهت
 پٌبٌُذگی رّع  توبم طْل در رایگبى لبًًْی ًوبیٌذٍ ّ کٌٌذٍ تزجوَ حك 

 :داریذ ؿزثظتبى جوِْری در پٌبُجْیی یک ػٌْاى ثَ ػوب ّظبیف کذام

 َکٌیذ رػبیت را ؿزثظتبى جوِْری لبًْى ّ حمْلی ّ اطبطی لبًْى ػیٍْ ک 
 َثذُیذ جْاة دیگز دّلتی همبهبت ّ( پٌبٌُذگی دفتز) پلیض احلبر ثَ ک 

  کٌیذ بریُوک آًِب ثب کَ ّ ثبػیذ حبكز آًِب خذهت ثَ رّس ُز کَ ّ
 َطٌذُبی ّ پبطپْرت خْد، ػٌبطبیی کبرت پلیض هأهْر کبرهٌذ ثَ ک 

    ثذُیذ را دیگزتبى ػٌبطبیی
 َآى در ػوب اگز کٌیذ، رػبیت را پٌبٌُذگی هزکش در رفتبر لبًْى ک 

 ثبػیذ داػتَ البهت
 َُز( پٌبٌُذگی دفتز) پلیض آگبُی ثَ آدرص تغییز اس رّس ۳ هذت در ک 

    ًذارد البهت پٌبٌُذگی هزکش در ػوب اگز بًیذ،ثزط را آدرص تغییز
 َثوبًیذ ؿزثظتبى جوِْری خبک در پٌبٍ گزفتي رّع آخز تب ک    
 َکٌیذ پٌبٌُذگی هزکش تزک پٌبٍ درخْاطت درثبرٍ ًِبیی تـوین اس ثؼذ ک   
 َلبًًْی غیز رفتبر ًْع ُز ّ آهیش جٌبیت رفتبر خؼًْت، ًْع ُز اس ک 

 ثَ ػْیذ، ثبسداػت تْاًیذ هی ؿْرت ایي زغی در چْى کٌیذ، خْدداری

 جوِْری ػِزًّذ هظلَ ػیٍْ ُویي ثَ ػْیذ هجبسات ّ ػْیذ، رطبًذٍ لبكی

 .  ؿزثظتبى
 ؿزثظتبى جوِْری در پٌبٌُذگی رّع هزاحل

 .اطت ای هزحلَ دّ رّع ؿزثظتبى جوِْری در پٌبٌُذگی رّع 
 رّع پلیض، یؼٌی ،پٌبٌُذگی دفتز - کؼْر ّسارت اّل هزحلَ در -

 .دُذ هی اًجبم را پٌبٌُذگی
 اس کویظیْى) دّلتی هظتمل همبم ،پٌبٌُذگی کویظیْى دّم هزحلَ در  -

 پٌبٍ درخْاطت ثبرٍ در ،(ًیظت پلیض ّثخغ اطت طبختَ هظتمل اػلبء

 . گیزد هی تـوین
 تْاًیذ هی اطت، هٌفی تـوین اگز ای، هزحلَ دّ همبم تـوین اس ثؼذ -

 ۳ حذالل رّع ایي ّ کٌیذ( اداری گبٍداد در) دادگبُی رّع ثَ ػزّع

 .  کؼذ هی طْل هبٍ
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 :رّع هزاحل                                                                   
 پٌبٌُذگی درخْاطت ًیت کزدى ػزف

 جوِْری خبک در ؿزثظتبى جوِْری کؼْر ّسارت کبرهٌذ یکی ُز ثَ) 

 (ؿزثظتبى
↓ 

 پٌبٍ یتمبكب کزدى درخْاطت
 (کٌذ هی پز را آى پٌبٌُذگی، دفتز پلیض، کبرهٌذ) 

↓ 
 ثبسپزطی

 (کٌذ هی ثبسپزطی پٌبٌُذگی دفتز پلیض، کبرهٌذ) 
↓ 

 پٌبٌُذگی دفتز تـوین
                             ↓      ↓ 

           اطت هجبس پٌبٍ                     ًیظت هجبس پٌبٍ                          
                                                        ↓                                    ↓ 

 ؿزثظتبى در ُوگزایی       ػکبیت                                                             
 (کٌیذ هی درخْاطت پٌبٌُذگی کویظیْى ثَ را آى) 

         ↓ 
 پٌبٌُذگی کویظیْى ینتـو    

                                    ↓                                        ↓ 
             اطت هجبس پٌبٍ                 ًیظت هجبس پٌبٍ                         

                                     ↓ 
 دادخْاُی                                           

 (کٌیذ هی درخْاطت اداری دادگبٍ ثَ را آى)                  
                                                                                                               ↓ 

 اداری دادگبٍ تـوین                                        
                                                                            ↓                                    ↓ 

           اطت هجبس پٌبٍ                     ًیظت هجبس پٌبٍ                   
                                                                           ↓                                                ↓ 

           ؿزثظتبى در ُوگزایی               ؿزثظتبى تزک                   
 

 پٌبٌُذگی ًیت. است پٌاٌُدگی ًیت کردى عرض پٌاٌُدگی رّش در اّل قدم( ۱

 در البهت لحظَ ُزیکی در ثؼذتز یب دّلتی، هزس اس گذػتي ٌُگبم تْاى هی

 هی ػزف پلیظی کبرهٌذ ثَ پٌبٌُذگی ًیت. کزد ػزف ؿزثظتبى ْریجوِ خبک

 .  ػْد
 .کزد خْاُذ ثجت را ػوب پلیض کبرهٌذ پٌبٌُذگی، ًیت کزدى ػزف اس ثؼذ
 دارای کَ ،پٌبٌُذگی ًیت کزدى ػزف ثبرٍ در طٌذ دادى یؼٌی کزدى ثجت

 گزا ػوب، ػٌبطبیی کبرت اس هؼخـبت یب گفتیذ، خْدتآى ػوب کَ ػوب، هؼخـبت

 ًیت ػوب کَ اطت، اثجبتی طٌذ ایي.  اطت ثبػیذ، داػتَ خْدتبى ثب را آى

 جوِْری خبک در البهت حك کَ ّ کزدیذ ػزف ؿزثظتبى جوِْری در پٌبٌُذگی

 اطت السم طبػت ۷۲ ایي هذت طْل در. داریذ طبػت ۷۲ هذت در داریذ ؿزثظتبى

 حبكز( لیبچبکّْی ثبًیب یب ثْگّْاجب) پٌبٌُذگی هزاکش دّ اس یکی در کَ

 .   ػْیذ
 پٌبٍ، یتمبكب ثزگَ کزدى پز ثب رطوب ؿزثظتبى جوِْری در پٌبٌُذگی رّع( ۲

 .  ػْد هی ػزّع ،پٌاٍ تقاضا رسوی کردى درخْاست ثب یؼٌی
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 کبرهٌذاى را آى ّ ػْد، هی اًجبم پٌبٌُذگی هزاکش در ّلت ثیؼتز کبر ایي

 یتمبكب ثزگَ ُن ثب ػوب ّ آًِب. دٌُذ هی اًجبم( پلیض) پٌبٌُذگی دفتز

 دادى پٌبٍ ثبرٍ در گزفتي تـوین رّعِ  ،ایي ثب ّ کزد خْاُیذ پز را پٌبٍ

 ػْیذ هی پٌبُجْ رطوب ػوب لحظَ ایي اس. ػْد هی ػزّع ػوب ثَ
( هْلتی طٌذ) ػٌبطبیی کبرت ػوب ثَ پٌبٍ، تمبكبی کزدى درخْاطت اس ثؼذ

  .ػْد هی ؿبدر پٌبُجْیبى ثزای
 هبٍ یک حذّد هذت ایي کَ اطت هوکي) پٌبٍ تمبكبی کزدى پز اس پض هذتی( ۳

 پٌبٌُذگی دفتز کبرهٌذاى ثَ کذام در ،(شفاُی بررسی) بازپرسی ،(ثکؼذ طْل

 پٌبٍ ّ داد خْاُیذ تْكیح خْد هجذا کؼْر تزک ثزای ُبیتبى دلیل تفـیل ثَ

   .دػت خْاُذ تؼکیل کزد، خْاُیذ درخْاطت ؿزثظتبى جوِْری در
 تمبكبی کزدى درخْاطت اس ّلت ثیؼتز ثظی( ثبسپزطی) ضپلی ثب گفتْگْ ایي

 .   ثذُیذ جْاة هفـال خیلی ثبیذ ُب پزطغ ثَ ّ( طبػت چٌذ) کؼذ هی طْل پٌبٍ
( پلیض) پٌبٌُذگی دفتز ػوب پٌبٌُذگی تمبكبی درثبرٍ اّل هرحلَ تصوین( ۴

 .    پٌبٍ تمبكبی رطوی کزدى درخْاطت اس هبٍ ۲ هذت در گیزد، هی
 پٌبٍ تمبكبی ؿْرت ایي در - ثبػذ هثبت تْاًذ هی پٌبٌُذگی زدفت تـوین

  ػْد؛ هی دادٍ ؿزثظتبى در دفبع ػوب ثَ ّ ػْد هی هجبس ػوب
 پٌبٍ تمبكبی ؿْرت ایي در - ثبػذ هٌفی تْاًذ هی پٌبٌُذگی دفتز تـوین

 ّجْد پٌبٍ گزفتي ثزای دلیل پلیض ًظز ثَ اگز) اطبطی ثی دلیل ثَ ػوب

 .   ػْد هی ًپذیزفتَ هوٌْػی دلیل ثَ یب  ،ػْد هی رد( ًذارد
 ػوب پٌبٌُذگی تمبكبی درثبرٍ هٌفی تصوین پٌاٌُدگی دفاتر کَ صْرتی در( ۲

 ّ تْطط یب تٌِبیی، ،بکٌید شکایت رّز ۱۱ هدت در تْاًیذ هی ػوب ،گیرد هی

  .ػوب رایگبى لبًًْی ًوبیٌذگبى
 هذت در پٌاٌُدگی تردف تصوین از شوا شکایت دربارٍ پٌاٌُدگی کویسیْى (۷

  .گیرد هی تصوین ػوب کزدى ػکبیت رّس اس هبٍ ۲
 لجْل ػوب ؿْرتحکبیت ایي در - ثبػذ هثبت تْاًذ هی پٌبٌُذگی دفتز تـوین

  . ػْد هی دادٍ ؿزثظتبى در دفبع ػوب ثَ ّ ػْد هی
 ثَ ػوب ػکبیت ؿْرت ایي در - ثبػذ هٌفی تْاًذ هی پٌبٌُذگی دفتز تـوین

 کٌیذ ؿزثظتبى تزک ثبیذ ػوب کذام در هذت ّ ػْد، هی رد اطبطی ثی دلیل

 . ػْد هی تؼییي
 .ػْد هی توبم ػوب پٌبٌُذگی رّع پٌبٌُذگی کویظیْى تـوین ثب
 در دادخْاُی تْاًید هی پٌبٌُذگی رّع ػذى توبم اس ثؼذ ایي، ّجْد ثب( ۷

 ینتـو ادارٍ اختالف. کٌید ادارٍ اختالف بَ شرّع ادارٍ دادگاٍ در ّ کٌید

 .کٌذ هی توذیذ ؿزثظتبى جوِْری کزدى تزک
 ًْع دّ پٌبُجْیبى ثَ پٌبٌُذگی رّع آخز در تْاًذ هی ؿزثظتبى جوِْری

  :ثذُذ دفبع
 ثَ ثبػذ خطز ثَ کؼْرتبى در ػوب سًذگی کَ ؿْرتی در - پٌاٌُدگی دفاع( ۱

 گزٍّ ثَ یب طیبطی گزٍّ ثَ ّاثظتگی هلت، ًژاد، دیي، دلیل ثَ تؼمیت خبطز

  دیگزی توبػیاج
 ّ ػکٌجَ هؼزف در کؼْرتبى ثَ ثزگؼتي اس ثؼذ کَ ؿْرتی در - فرعی دفاع( ۲

 یب ایوٌی سًذگی، یب ثْد خْاُیذ گذاػتَ کٌٌذٍ یب پظت اًظبًی غیز رفتبر

  یب هظلحبًَ ُبی درگیزی خؼًْت، دلیل ثَ ثْد، خْاٌُذ خطز در ػوب آسادی

  .کؼْرتبى در ثؼز حمْق جوؼیی ًمق
 ػوب ػْد، هی ًپذیزفتَ یب رد ًِبیی طْر ثَ ػوب پٌبٌُذگی خْاطتدر اگز

 اس رّس، ٥۲ اس ثیؼتز ًجبیذ کَ هذتی در کٌیذ ؿزثظتبى جوِْری تزک ثبیذ

 . ثکؼذ طْل پٌبٌُذگی، رّع ػذى توبم درثبرٍ ًِبیی تـوین گزفتي رّس
 

 ثَ اججبری اخزاج ًکٌیذ، ؿزثظتبى تزک داّطلجبًَ هذت ایي در طْل ػوب اگز

 هی ػوب ؿزثظتبى، اس ًِبیی اخزاج تب. ػْد هی دادٍ تؼکیل ػوب هجذا کؼْرٍ

 .   ثبػیذ داػتَ البهت اطِْکال پبدیٌْظْکب در خبرجیبى ثزای پٌبُگبٍ در تْاًیذ
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 :اگز کٌیذ کبر چَ
  ؟(ػوب هتْجَ آًِب یب) ثؼْیذ پلیض هتْجَ تْاًیذ ًوی( ٥

 خْاُغ اّ اس ّ کٌیذ، پیذا اطت ثلذ اًگلیظی سثبى کَ کظی کٌیذ کْػغ

 .ثبػذ ػوب ُوظفز یک هثال تْاًذ هی کظی ایي. کٌذ تزجوَ ػوب ثزای کَ کٌیذ،
 Centar za zaštitu i pomoć) «پٌبُجْیبى ثَ کوک ّ حوبیت ثزای هزکش» طبسهبى ثَ

tražiocima azila“ -  APC-CZA)„ ( 7376-011/245) ۷۳۷۷-۲۴۲-٩٥٥ تلفي ػوبری ثشًیذ، سًگ

 (.7080-063/704) ۷٩۸٩-۷٩۴-٩۷۳ یب
   کٌذ؟ هی ؿبدر ًیت کزدى ػزف طٌذ ػوب ثَ خْاُذ ًوی پلیض( ۲

 اگز. ثگیزیذ را طٌذ ایي دیگزی پلیض هزکش در کَ کٌیذ، کْػغ تْاًیذ هی

 تْاًیذ هی ػوب کٌٌذ، ؿبدر ًیت کزدى ػزف طٌذ ػوب ثَ خْاٌُذ ًوی ُن آًجب

 Centar za zaštitu i pomoć„) «ٌبُجْیبىپ ثَ کوک ّ حوبیت ثزای هزکش» طبسهبى ثَ

tražiocima azila“ -  APC-CZA )( 7376-011/245) ۷۳۷۷-۲۴۲-٩٥٥ تلفي ػوبرٍ ثشًیذ، سًگ

 اس ثیبییذ، ثلگزاد در آى دفتز ثَ کَ یب ،(7080-063/704) ۷٩۸٩-۷٩۴-٩۷۳ یب

  . ػْیذ هی داػتَ اػشام ثلگزاد در پلیض هزکش ثَ کجب
 کٌذ؟ سداػتثب را ػوب پلیض( ۳

 یب ؿزثظتبى، جوِْری ثَ لبًًْی غیز ػذى ّارد دلیل ثَ را ػوب پلیض اگز

 را ػوب ثَ جٌحَ لبكی کٌذ، ثبسداػت ًذارد، لبًًْی طٌذ کَ ایي دلیل ثَ

 حکن( یْرّ ۲٩٩-٥٩٩) پْلی هجبسات   ػوب ثَ تْاًذ هی ّ کٌذ هی هحبکوَ

 جبی ثَ ػوب ثَ ٍدادگب ًذاریذ، را هجبسات پْل ػوب اگز. ثبػذ داػتَ

 هی حکن اطت، ػوب پْلی هجبسات هتْاسى کَ سًذاًی، هجبسات یک پْلی هجبسات

 کٌیذ ؿزثظتبى خبک تزک کَ دُذ، هی حکن ػوب ثَ دادگبٍ طْر، ُویي. دُذ

 کبر ایي کَ دُذ، هی( طبػت ۷۲) رّسی ۳ هذت ػوب ثَ ّ( البهت رد تـوین)

   .ثکٌیذ را
 را ػوب تْاًذ هی پلیض ًکٌیذ، زثظتبىؿ تزک هذار ایي اس ثؼذ ػوب اگز

 . ثذُذ حکن ػوب ثَ ًْیی هجبسات تْاًذ هی دادگبٍ ّ کٌذ ثبسداػت دّثبرٍ
 آگبٍ ثَ را ایي لبكی کٌیذ، ػزف را پٌبٍ ًیت جٌحَ لبكی ثَ ػوب اگز :هِن

 در. رطبًذ هی پلیض یب «پٌبُجْیبى ثَ کوک ّ حوبیت ثزای هزکش» طبسهبى

 خْاُیذ ّ ػْیذ هی داػتَ اػشام پٌبٌُذگی هزاکش اس یکی ثَ ػوب ؿْرت ایي

 .   ثکٌیذ پٌبٌُذگی رّع ثَ ػزّع ّ کٌیذ درخْاطت را پٌبٍ رطوب تْاًظت
 جبی پٌبٌُذگی هزکش در اهب داریذ، را پٌبٍ ًیت کزدى ػزف طٌذ ػوب( ۴

  ًیظت؟ خبلی
 ؼَُوی. ػْد هی خبلی جب یک پٌبٌُذگی هزکش در تب کٌیذ ؿجز کَ اطت ثِتزیي

 ثَ تْاًیذ هی ػوب طْر، ُویي. ثبػیذ هزکش همبثل در/ًشدیک کَ کٌیذ کْػغ

 ػوب اگز. ثگیزیذ جب آًجب کَ ثکٌیذ کؼَ ّ ثزّیذ، دیگزی پٌبٌُذگی هزکش

 یک کَ) ثزّیذ خـْؿی البهت هحل ثَ تْاًیذ هی ُویؼَ ثبػیذ، داػتَ پْل

 دفتز ٍآگب ثَ را ایي ثبیذ اهب ،(کٌیذ اجبرٍ را اتبق یب آپبرتوبى

 ایي. ثزطبًیذ طبػت ۷۲ هذت طْل در پٌبٌُذگی هزکش یب( پلیض) پٌبٌُذگی

 «پٌبُجْیبى ثَ کوک ّ حوبیت ثزای هزکش» ثَ سدى سًگ ثب تْاًیذ هی را کبر

 دفتز آگبٍ ثَ را ایي ّ خْاطت خْاٌُذ اجبسٍ ػوب جبی ثَ آًِب. ثکٌیذ

 . رطبًذ خْاٌُذ پٌبٌُذگی
  دارید؟ بستاىصر در خاًْادٍ فرد یک شوا( ۱

 در کَ کٌیذ، درخْاطت تْاًیذ هی ثگیزیذ، پٌبٍ ًیت کزدى ػزف طٌذ ػوب اگز

 ؿْرت، ایي در. ثگیزیذ جب اطت، ػوب خبًْادٍ کذام در پٌبٌُذگی، هزکش ایي

 ُظتیذ. ثزخْردار هزکش در گزفتي جب ثزای اّلْیت اس ػوب
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 پٌاٌُدگی هرکس ۲ صربستاى در 

 هی جا پٌاُجْیاى کدام در ُستٌد،

 شِرک در ّ بْگْاجا شِرک در - گیرًد

   کّْیْلیاچا باًیا
 ًمؼَ در طزخ رًگ ثب جب دّ ایي)

 (ػذًذ کذاری ػالهت ؿزثظتبى

 
 هی کدام از تلفٌی، ُای شوارٍ

  :خْاستید کوک تْاًید

 پشػکی فْری کوک 

  (194)٥۹۴…....….اهجْالًض)

 پلیض..........................

.……………….. ٥۹۲(192) 

 ػِز پلیض هزکش 

 ۳٩٩-٩٥۴/۲۹۴............ّاْلیِّْ
(014/294-300)                                               

 .....… ػجبْتض ػِز پلیض هزکش

٩٥۲/۲۲٩-۲٩٩ 
(015/220-200)                                                

 ػِز پلیض هزکش

 ٩۷٩-٩٥۲/۸۷۴.....….لْسًیْتظب
(015/874-060)                                               

 ػِز پلیض هزکش

 ۸٩٥-٩٥۷/۴٩٥.........…..ّْراًْیَ
                                               ٩٥۷/۴۲٥-٥۲٥ 

(017/401-801)                                                
(017/421-151)                                                

 ًیغ ػِز پلیض هزکش
 )دفتز

 ……..............…خبرجیبى(.

٩٥۸/۲٩۳-٥٥۷ 
(018/503-117)                                                      

 ......پبسار ًّْی ػِز پلیض هزکش
٩۲٩/۳۷۷-٩٩٩ 

(020/366-000)                                                
 .....طبد ًّْی ػِز پلیض هزکش

٩۲٥/۴۸۸۲-٩٩٩ 
                                             ٩۲٥/۴۸۸۴-٩٩٩ 

(021/4885-000)                                              
(021/4884-000)                                              

 .…. طْثْتیْتظب ػِز پلیض هزکش

٩۲۴/۷۳٩-۲٩٩ 
(024/630-200)                                                

 ثلگزاد ػِز پلیض هزکش
 .…….......……خبرجیبى(. )دفتز

٩٥٥/۳۷٥۸-۹۷۴ 
(011/3618-964)                                                   

 پٌبٌُذگبى ثزای کویظبریبی ّ 

 هِبجزت
 .........................(ثلگزاد در)

٩٥٥/۳٥٥-۷۲۷۲ 
(011/311-7272)                                                    

 اجب ثْگّْ ػِزک طزخ ؿلیت ..... 
٩٥۴/۷۸-٩٩۷ 

(014/78-006)                                                         

 ثلگزاد طزخ ؿلیت …............ 

٩٥٥/۲۷۲٩-۷٥۷ 
                                             ٩٥٥/۳٩۳۲-٥٥۲ 

(011/2620-616)                                                    
(011/3032-115)                                                    

 ػزلی ارّپبی هبهْریت» طبسهبى» 

 ……….……( طْثْتیْتظب ػِز در)
٩۲۴/۷۸٥-۷۸۷ 

(024/781-787)                                                        

 َحوبیت ثزای هزکش» طبسهبى ث ّ 

 «پٌبُجْیبى ثَ کوک

 .…..……......………(ثلگزاد در)

٩٥٥/۲۴۲-۷۳۷۷ 
                                             ٩۷۳/۷٩۴-۷٩۸٩  

      (011/245-7376)                                              
 (063/704-7080)                                              

 




