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  العات برای پناھجويان دراط

  صربستانجمھوری 
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  پناھندگی چيست؟

المللی، جمھوری صربستان به خارجيانی که ترس از مورد ظلم قرار گرفتن در وطن خود داشته و واجد  مطابق با قوانين بين
 .دھد می پناھندگیباشد،  شرايط مشخص شده در قانون پناھندگی

 افرادی که(شود  صربستان به آنھا پناھندگی داده میاند و افرادی که در  پناھجويانی که فرم درخواست خود را تحويل داده
ً به عنوان پناھنده شناخته می ، ازحقوق مسلمی برخوردار بوده و ظايف معينی در طول مدت اقامتشان در )شوند رسما

بعضی از خارجيانی که واجد شرايط پناھندگی در  مھوری صربستان بهھمچنين ممکن است ج. ان خواھد داشتصربست
  .بدھد نوعی حمايت با شرايط خاصنيستند صربستان 

  شود؟ به چه کسانی پناھندگی داده می

  :دھد که می پناھندگیجمھوری صربستان به کسانی 

  :به دليلترس موجه از مورد ظلم واقع شدن در وطن خود دارند 

 نژادی 

 جنسيت 

 زبان 

 دين 

 مليت 

 عفونيت در يک گروه خاص اجتماعی و يا 

 عقايد سياسی 

معرف يک يا چند مورد عالوه بر اين، جمھوری صربستان ممکن است به افرادی که در صورت بازگشت به وطن خود در 
  :باشد اين موارد به قرار می. بدھد نوعی حمايت با شرايط خاصَگرند  ذيل قرار می

 شکنجه 

 رفتارغير انسانی وا يا تحقير آميز 

 خطر جانی به علت خشونت گسترده ناشی از 

 خارجی تھاجم 

 ھای مسلحانه داخلی و يا درگيری 

 نقش شديد حقوق بشر. 

  

  مراحل پناھندگی چيست؟

  :درخواست

 بدھيد درخواست پناھندگیخواھيد  در مرز و يا در داخل کشور به پليس مراخعه کنيد و به آنھا بگوييد که می. 

 آنھا . توانيد ابتدا با سازمان غير دولتی مرکز حمايت از پناھجويان ارتباط برقرار کنيد میدھيد  اگر ترجيح می
توانند از نظر خقوقی کمک رايگان به شما کرده و در آمده کردن و تحويل فرم درخواست پناھندگی به شما  می
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ن مراکز در پايان آورده شده شماره تلفن و آدرس تماس اي(کمک نموده و در انجام مراحل شما را راھنمايی کنند 
 ).است

 اين وزارت  شود که وابسته به وزارت کشور می ی امور پناھندگی فرستاده می درخواست شما به اداره ً باشد و نھاتا
گيرد که آيا درخواست پناھندگی شما را قبول و يا رد کند و يا ممکن است که به شما  کشور است که تصميم می
 .ص بدھدنوعی حمايت با شرايط خا

 ای در ھيچ مقطعی از مراحل  الزحمه شما نبايد ھيچ ماليات اداری و يا حق. باشد مراحل پناھندگی رايگان می
  .پرداخت کنيدپناھندگی 

  

  :نام ثبت 

 گيرد و شما بايد تمام مدارک  ی پناھندگی، عکس و اثر انگشت شما را می ، مأمور ادارهدر طی مرحله ثبت نام
ی اقامت، ويزا و مدرک تولد، بليط  ، اجازه)شناسنامه(شناسايی خود اعم از پاسپورت، کارت و يا مدرک شناسايی 

. ت ھويت شما احتياج باشدمسافرتی و غيره را تحويل دھيد چرا که ممکن است به اين مدارک حين ثبت نام و تثبي
شود که با آن ھويت يک پناھجو را در  به محض اينکه ثبت نام شما انجام شد، کارت شناسايی برای شما صادر می

 . داشت جمھوری صربستان خواھيد

  

  :مصاھبه

 در مصاحبه بايد حضور داشته باشيد و . مصاحبه خواھيد داشت بعد از ثبت رسمی درخواست پناھندگی، شما يک
ً اين . ئه و توضيح دھيدی امور پناھندگان ارا تمامی داليل درخواست پناھندگی خود را به مقامات اداره مخصوصا

 :سواالت از شما پرسيده خواھد شد

 ھويت شما 

 ايد به چه داليلی درخواست پناھندگی کرده 

 ايد رفته) ھا(کجا بعد از ترک وطن خود به 

 ايد و آيا قبالً درخواست پناھندگی از کشور ديگری کرده 

 ايی  مصاھبه مھمترين بخش تعيين وضعيت پناھندگی است و شما حق داريد که درخواست کمک خقوقی حرفه
 ).لطفاً برای جزئيات تماس با مرکز حمايت از پناھجويان به پايان صفحه مراجعه کنيد(رايگان کنيد 

  

  :در رابطه با درخواست پناھندگی تصميم

 ممکن است که بيش . ی ماور پناھندگی ظرف دو ماه نسبت به درخواست پناھندگی شما تصميم خواھد گرفت اداره
    .از يک مصاحبه داشته باشيد
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 روز اعتراض خود را به کمسيون  ١۵توانيد ظرف  اگر درخواست پناھندگی شما رد شود، حق استيناف داريد و می
 .پناھندگی ارائه دھيدامور 

  

  درخواست در طول مراحل پناھجويانحقوق و وظايف 

  :وظايف پناھجويان در جمھوری صربستان

 ی امور پناھندگی و ديگر مقامات  شما بايد مراحل ثبت نام را انجام داده و در طول تمامی مراحل  پناھندگی با اداره
خود، بليط مسافرتی و ديگر مدارکتان را موقتا به مقام  مربوطه ھمکاری کنيد و تمامی مدارک و اسناد شناسايی

 .در حين ثبت نام برای تعيين ھويت شما، به اين مدارک احتياج است .مربوطه تحويل دھيد

 که ھر ھايی که راجه به درخواست پناھندگی شما وجود دارد حقيقت را بگوييد چرا  در رابطه با تمام واقعيت
 .به رد شدن درخواست پناھندگی شما شودتواند منجر  اطالعات غلطی می

 احترام بگذاريد به قانون اساسی و سيستم حقوقی جمھوری صربستان. 

  اگر در مرکز پناھجويان درBanja Koviljaca ايد از قوانين اين مرکز اطاعات کنيد اسکان داده شده. 

 در طی مراحل پناھندگی بايد در خاک جمھوری صربستان بمانيد. 

  ،ھيزيد و رفتارھای غير قانونی بپر ی جنايی درگيری، کارھااز خشونت. 

  

  :حقوق پناھجويان در صربستان

 گيرد فھميد در اختيارتان قرار می مترجمی به زبان مادری شما و يا زبان ديگری که خوب می. 

 در طی مراحل پناھندگی از کمک حقوقی رايگان برخورداريد. 

 توانيد درخواست کنيد که نماينده حقوقی شما  گی و يا ديگر مقامات میی امور پناھند در حين مصاحبه با اداره
 .حضور داشته باشد

 ی پناھندگی داريد يک مصاحبه رو در رو با مأمور اداره. 

 توابيد با کميساريای علی پناھندگان سازمان ملل در صربستان تماس بگيريد می. 

 و در اختياج ھيچ کسی خارجی از مراحل پناھندگی قرار  تمام اطالعات گرفته شده از شما محرمانه خواھد ماند
 .نخواھد گرفت

  چنانچه بدون تأخير درخواست پناھندگی خود را تسليم نماييد از مجازات برای ورود و يا اقامت غير قانونی در
    .شويد جمھوری صربستان معاف می
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  مسکن رايگان در مرکز پناھندگی درBanja Koviljaca به خدمت ابتدايی مانند مرکز بھداشت  با غذا و دسترسی
 .و تحصيالت خواھيد داشت

 توانيد آزادانه حرکت کنيد در خاک جمھوری صربستان می. 

 روز به اين  ١۵توانيد در مدت  ی شما بگيرد، می ی امور پناھندگی تصميم منفی در مورد پرونده چنانچه اداره
 .تصميم اعتراض کنيد و استيناف بدھيد

  

  :پناھندگان در جمھوری صربستانحقوق 

  

گيرد، در جمھوری صربستان به آنان  قرار می امور پناھندگیی  ه کسانی که در خواست پناھندگی آنان مورد قبول ادار
 :باشند از اين حقوق برخوردار می شوند کسانی که پناھنده شناخته می .شود پناھندگی داده می

  و برای کسانی که از (سال اعتبار دارد  ۵پناھندگان حق دارند که در صربستان کارت شناسايی داشته باشند که تا
 ).گيرند اين کارت تا يک سال اعتبار دارد قرار میطرف دولت مورد حمايت با شرايط خاص 

  گيرند  ص از ترف دولت قرار میسال که مورد حمايت با شرايط خا ١٨تنھا در موارد استثنتايی، برخی افراد باالی
 .حق دارند که مدرک مسافرتی بگيرند

 پناھندگان حق الحاق اعضا خانواده را دارند. 

 پناھندگان در رابطه با موارد حقوقی ذيل از موقعيت يکسان با شھروندان جمھوری صربستان برخوردارند. 

  :باشد اين حقوق شامل موارد زير می

  ،ھمھای به ثبت رسيده، کپی رايت و امثال طرححق حمايت از حقوق اختراعات 

 ھای قانون و کمک حقوقی حق دسترسی آزادانه به دادگاه 

 ھای دولتی حق معافيت از پرداخت حق الزحمه دادگاه و ديگر مخارج قابل پرداخت به ارگان 

 حق آزادی مذھب 

  دارند از حق کار کردند، استخدام، پناھندگان نيز مانند خارجيانی که به طور موقت در جمھوری صربستان سکونت
    .باشند آزادی حرکت، داشتن ملک و آزادی معاشرت برخوردار می
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و  پناھجويانجھت اطالعت بيشتر در مورد درسواست پناھندگی در جمھوری صربستان و يا در مورد حقوق و وظايف 
ً به جزييات تماس مراکز اند به عنوان پناھنده شناخته شدهکاسنی که  ھای مربوطه دولتی و غير دولتی که  و سازمان، لطفا

  .در ذيل آورده شده است مراجعه کنيد

  APCCZA –مرکز حمايت از پناھجويان 

يک سازمان غير دولتی است که نظر مالی تا حدودی توسط کميساريای علی پناھندگان سازمان  مرکز حمايت از پناھجويان
، کمک و نمايندگی حقوق رايگان در اختيار پناھجويان در صربستان قرار شود که در کنار ديگر مسائل تأمين می ملل متحد

  .دھد می

 Sime Igumanova 14, Beograd: آدرس

 376 2457 011: تلفن

 080 47 70 063: موبايل

 CZAAPC :cza.org-www.apcآدرس اينترنتی 

 

  :پليس

  Savska 35, BEOGRADی امور اتباع خارجی  آدرس اداره

    Bulevar Kralja Petra I, 11, NOVI SAD      ی امور اتباع خارجی آدرس اداره

    Bulevar 12. Februara, 89, NIS ی امور اتباع خارجی آدرس اداره

    Kej 37, Sandzacke divizije bb, NOVI PAZAR  ی امور اتباع خارجی آدرس اداره

    Trg Ante Bogicevica 4, LOZNICA ی امور اتباع خارجی آدرس اداره

 

  کميساريای علی پناھندگان سازمان ملل متحد

)UNHCR (– سازمان پناھندگان سازمان ملل متحد  

  

  .تواند اطالعات در اختيار پناھجويان در صربستان قرار دھد کميساريای پناھندگان سازمان ملل متحد می

 Krunska 58, Beograd: آدرس دفتر نمايندگی در صربستان

  Cara Dusana 38/3, Kraljevo :آدرس دفتر خارج از مرکز
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 Banja Koviljacaدر  مرکز پناھجويان

  تا ھنگام اتخاذ تصميم نھايی در مورد درخواست پناھندگی، پناھجويان در مرکز پناھجويان از مسکن و شرايط
 Banjaاين مرکز توسط  کميساريای پناھندگان صربستان در غرب صربستان، در . ابتدايی زندگی برخوردارند

Koviljaca نزديک شھر ،Loznica  شود کيلومتر از پايتخت بلگراد است اداره می ١٧٠که در حدود. 

 از پناھجويانی که ساکن اين مرکز ھستند . ی بازی است که پناھجويان آزادی حرکت دارند مرکز پناھجويان مؤسسه
 .که به قوانين اين مرکز احترام بگذاريد رود می انتظار

 Banja Koviljaca, Narodnog fronta, bb: آدرس

  015820267 :تلفن

  Bogovadjaمرکز پناھجويان در 

  .کيلومتر از پايتخت بلگراد قرار دارد ١٠٠، حدود Lajkovacاين مرکز پناھجويان نزديک شھر 

  01478035: تلفن

 Padinska Skelaمرکز پذيرش برای خارجيان در 

 ی اقامت در خاک صربستان  ای  است برای خارجيانی که اجازه  ی بسته مرکز پذيرش برای خارجيان يک مؤسسه
 .را ندارند

 به اين دليل، اين خارجيان آزادی حرکت در صربستان را ندارند. 

  جايگزين شوند موقتاً در اين مرکزپناھجويان ممکن است جھت ايجاد تثبيت ھويت و مليتشان. 

 شود و در نزديکی پايتخت صربستان، بلگراد است اين مرکز توسط وزارت کشور اداره می. 

  ، بلگرادVasa Stajic، )افراد صغير(سال  ١٨ی خارجيان زير  خانه

برای اين افراد . دھد می به آنھا اسکانبدون ھمراه نگاھداری کرده و ) سال ١٨زير (وندان خارجی صغير اين خانه از شھر
و بدون ھمراه ممکن است موقتاً قبل از انتقال به ) سال ١٨زير (پناھجويان صغير . شود موقتاً يک قيم قانونی تعيين می صغير

  .در اين خانه اسکان داده شوند  Banja Koviljacaمرکز حمايت از پناھجويان در

  

  


