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هناك فرق كبري بني وضع املهاجرين غري الرشعيني وطالبي اللجوء يف جمهورية رصبيا:

املهاجــر غــري الرشعــي هــو الشــخص الــذي يعــر حــدود الدولــة بطريقــة غــري مرشوعــة و الــذي يتواجد 

بطريقــة غــري قانونيــة عــى ارايض جمهوريــة رصبيــا، ومل يراجــع أي ضابــط يف الرشطــة للتقــدم بطلــب 

ــجن أو  ــه بالس ــم علي ــوف يحك ــة و س ــرشوع واإلقام ــري امل ــول غ ــن الدخ ــؤول ع ــو مس ــوء. وه اللج

الغرامــة يف حــال عــدم طلــب اللجــوء.

ــري  ــة أو الغ ــه القانوني ــه او اقامت ــة دخول ــن طريق ــض النظرع ــخص )بغ ــو كل ش ــوء  ه ــب اللج طال

ــب  ــه بطل ــن رغبت ــا و يعل ــة رصبي ــة يف جمهوري ــط يف الرشط ــدم إىل اي ضاب ــا يتق ــة( يف رصبي قانوني

اللجــوء. مثــل هــذا الشــخص يصبــح مقيــا بشــكل قانــوين ويحصــل عــى األوراق التــي تؤكــد طلبــه 

ــوء  ــات لج ــد مخي ــول إىل أح ــازم للوص ــت ال ــو الوق ــاعة وه ــدة 72 س ــة األوراق مل ــوء. صاحي للج

ــة. ــة يف هــذه الورق املبين

لتكون قادرا عى التمتع بالحقوق التالية كطالب لجوء يف رصبيا:

أن تقيم بشكل قانوين عىل أرايض جمهورية رصبيا خالل مدة إجراء معامالت اللجوء. 

خــالل مــدة إجــراء معامــالت اللجــوء أن تقيــم يف أحــد مراكــز اللجــوء أو اإلقامــة يف ســكن خــاص إذا كان لديــك 

املــوارد املاليــة الخاصــة الكافيــة.

الحصول عىل وثيقة تعريف )بطاقة الهوية لطالبي اللجوء(

التحرك بحرية داخل أرايض جمهورية رصبيا إذا كان لديك بطاقة هوية صالحة لطالبي اللجوء.

الحصول عىل الرعاية الصحية.

الحق يف توفري مرتجم ومتثيل قانوين مجانا يف جميع مراحل إجراءات اللجوء.

الحق يف الحصول عىل التعليم االبتدايئ والثانوي املجاين.

ــم يف مســكن  ــز اللجــوء وتقي ــم يف مرك ــت غــري مقي ــة إذا كن ــة املالي الحــق يف الحصــول عــىل املســاعدة االجتامعي

خــاص.
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مراحل اجراءات اللجوء يف رصبيا
اإلعراب عن نية طلب اللجوء
متنح 72ساعة للوصول إىل املخيم

)ألي موظف رشطة يف وزارة الداخلية عىل أرايض جمهورية رصبيا، الدخول إىل مخيم لجوء( 

التقدم بطلب للحصول عى اللجوء / املقابلة األوىل
خالل 15 يوما إىل شهرين من التسجيل

)بعد دخول املخيم والتسجيل، ضابط من قسم طالبي اللجوء - الرشطة يأيت إىل املخيم ويجري املقابلة األوىل معك(

جلسة اإلستاع / املقابلة املطولة الثانية
تتم خالل يوم واحد حتى شهرين من املقابلة األوىل

)بعد املقابلة األوىل، ضابط من قسم طالبي اللجوء - الرشطة يأيت إىل املخيم ويجري املقابلة الثانية املطولة معك(

قرار قسم اللجوء
خالل شهرين من املقابلة األوىل

يتم منح حق اللجوء
االندماج يف رصبيا

تم رفض طلب اللجوء

التقدم بشكوى
)يقدم إىل لجنة الحصول عىل اللجوء(

قرار لجنة البت بطلب اللجوء

طلب اللجوء مقبول طلب اللجوء مرفوض

اعرتاض
)يقدم إىل املحكمة اإلدارية(

قرار املحكمة اإلدارية

طلب اللجوء مقبول
االندماج يف رصبيا

طلب اللجوء مرفوض
مغادرة رصبيا

ميكن لجمهورية رصبيا يف نهاية اجراءات اللجوء تقديم نوعني من الحاية لطالبي اللجوء:

1. حايــة الاجئــني : يف حــال أن حياتــك يف بلــدك مهــددة بســبب االضطهــاد عــى أســاس الديــن أو العــرق أو الجنــس أو اللغــة أو األصــل العرقــي أو 

االنتــاء إىل جاعــة سياســية أو مجموعــة اجتاعيــة أخــرى.

2. الحايــة »اإلنســانية« : يف حــال أنــه بعــد عودتــك إىل بلــدك ميكــن ان تتعــرض للتعذيــب واملعاملــة القاســية أو الاإنســانية أو املعاملــة املهينــة، أو 

تصبــح حياتــك أو ســامتك أو حريتــك مهــددة بســبب العنــف والــراع املســلح أو االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان هنــاك.
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ماذا تفعل يف الحاالت التالية:

 ال ميكنك التفاهم مع الرشطة؟

محاولــة للعثــور عــىل شــخص يتحــدث االنجليزيــة والطلــب منــه املســاعدة يف الرتجمــة. وميكــن، عــىل ســبيل املثــال، شــخص مــن الذيــن 

كنــت مســافرا معهــم.

اإلتصال مبنظمة »مركز الحامية واملساعدة لطالبي اللجوء«:

)+381 11 323 30 70; +381 11 407 94 65; +381 69 267 0503; +381 63 704 7080( “APC / CZA“

رفض الرشطة إلصدار وثيقة تأكد نيتك لطلب اللجوء؟

ميكنــك املحاولــة يف مركــز رشطــة آخــر ، و يف حــال رفضهــم ايضــا اعطــاءك الوثيقــة املطلوبــة حــول نيتــك الحصــول عــىل اللجــوء، ميكنــك 

اإلتصــال مبنظمــة »مركــز الحاميــة واملســاعدة لطالبــي اللجــوء«:

)+381 11 323 30 70; +381 11 407 94 65; +381 69 267 0503; +381 63 704 7080(

أو أن تأيت إىل مكتب APC/CZA يف بلغراد، و سوف نحولك إىل مركز الرشطة يف بلغراد.

 الرشطة ألقت القبض عليك؟

إذا ألقــت الرشطــة القبــض عليــك للدخــول غــري املــرشوع إىل جمهوريــة رصبيــا أو اعتقلتــك ألنــك ال متلــك وثيقــة قانونيــة، وســوف تحاكــم 

أمــام قــاض، والــذي ميكنــه بســبب ذلــك فــرض غرامــة ماليــة عليــك )مــن100دوالر - 500 دوالر أمريــي(. إذا كنــت ال متلــك املــال لدفــع 

الغرامــة، ســتصدر املحكمــة بــدال مــن الغرامــات، قــرارا بفــرض عقوبــة الحبــس التــي تتناســب مــع قيمــة  الغرامــة الخــاص بــك. أيضــا، 

فــإن للمحكمــة ســتأمر مبغادرتــك أرايض رصبيــا )انــذار بانهــاء اإلقامــة( وســوف متنحكــم مهلــة 3 أيــام )72 ســاعة( للقيــام بذلــك.

إذا مل تغادر رصبيا خالل املهلة املحددة، ميكن للرشطة القبض عليك مرة أخرى، وميكن للمحكمة أن تفرض عقوبة جديدة.

ــي  ــة واملســاعدة لطالب ــز الحامي ــام القــايض، ســيبلغ القــايض منظمــة »مرك ــب اللجــوء ام ــم عــن نيتكــم الرصيحــة بطل هــام: إذا اعربت

اللجــوء«، أو الرشطــة ويف هــذه الحالــة ســوف يتــم احالتــك إىل واحــد مــن مراكــز اللجــوء، وســوف تكــون قــادر عــىل البــدء  بإجــراءات 

اللجــوء.

إذا كان لديك وثيقة  تأكيد النية املعلنة للجوء / 72 ساعة، ولكن مركز للجوء ليس لديه شواغر؟

عليــك أن تتوجــه إىل املركزاملــدون اســمه عــىل ثيقة«72ســاعة«. التواصــل مــع املركــز املذكــور. وإذا كان لديــك املبالــغ الكافيــة، ميكــن أن 

تقيــم يف ســكن خــاص )اســتئجار غرفــة أو شــقة(، ولكــن يتوجــب عليــك أن تبلــغ مكتــب اللجــوء )الرشطــة( أو مركــز اللجــوء يف غضــون 72 

ســاعة.هذا ميكــن عملــه مــن خــالل االتصــال ب »مركــز الحاميــة واملســاعدة لطالبــي اللجــوء«، الــذي ســوف يطلــب لــك اإلذن، وســيبلغ 

مكتــب اللجــوء.

يف حال تعرضك للعنف و التعذيب الجسدي و النفيس من قبل املنتمني ملؤسسات الرشطة أو املواطنني؟

حــاول أن تتذكــر رقــم لوحــة الرتخيــص ، اســم ولقــب وأرقــام بطاقــات الهويــة، وشــكل اي مــن األفــراد الذيــن آذوك. بلــغ مركــز الحاميــة 

واملســاعدة لطالبــي اللجــوء يف مركــز اللجــوء الــذي تصــل إليــه ، ومكتــب الحصــول عــىل اللجــوء يف أول مقابلــة لــك.
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يف رصبيــا هنــاك 6 مراكــز للجــوء، حيــث ميكــن ألي شــخص الذيــن يطلبــون اللجــوء - يف Bogovadja »بوغوفادجــا«، بانياكوفيلياتشــا 

  Krnjaca kod Beograda كرنياتشــا قــرب بلغــراد ، Preševo بريشــيفو ، Tutin توتــني ، Sjenica سيينيتســا ، Banja Koviljaca
)يتم وضع عامة باللون األحمر لهذه األماكن عى خريطة رصبيا(

PREŠEVO

ŠID

Kamp Krnjaca / »حافات ملركز »مخيم كرنياتشا

للذهــاب اىل كرنياتشــا مــن محطــة الباصــات و القطــارات الرئيســية ، األســهل أخــذ »الرتامــواي« رقــم 12 مــن موقــف محطــة القطــارات 

و الذهــاب بــه إىل آخــر موقــف - » موقــف ســتاد الشــباب «  Omladinski stadion ، حيــث املوقــف األول للحافلــة رقــم 108 التــي 

.Politika »تذهــب اىل كرنياتشــا – موقــف »بوليتيــكا

الخيــار الثــاين ، مــن محطــات الحافــالت والقطــارات أخــذ الحافلــة رقــم 78 أو 83 مــن املوقــف  عنــد كليــة االقتصــاد )عــىل الجانــب اآلخــر 

مــن الحديقــة بالقــرب مــن محطــة الحافــالت، وكذلــك محطــة الســكك الحديديــة الرئيســية (املوقــف  )املوجــود عنــد مدخــل شــارع 

نيامنينــا Nemanjina ulica ، عــىل اليمــن (، ثــم اإلنتقــال ترامــواي رقــم 3 يف ســاحة ســالفيا ، والــذي يذهــب أيضــا إىل ملعــب الشــباب، 

.Politika »موقــف »بوليتيــكا - Krnjace حيــث موقــف الحافلــة رقــم 108 التــي تذهــب إىل كرنياتشــا
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بطاقة النقل العام ميكن رشاؤها يف األكشاك أو يف داخل الحافلة. سعر التذكرة ملدة 90 دقيقة ركوب 89دينار.

 الحافات من بلغراد اىل املدن التي تحوي مخيات اللجوء :

BAS )BELGRADE BUS STATION(
)محطة الحافات الرئيسية يف بلغراد( :

 Lajkovc اليكوفاتس 550,00 دينار. سيارة أجرة من Lajkovc – بلغراد

تكلف تقريبا ما بن 600.00 إىل   1000.00دينار إىل املركز للحصول 

.Bogovadja عىل اللجوء يف بوغوفودجا

بلغراد - بانيا كوفيلياتشا Banja Koviljaca : 910.00 دينار.

بلغراد – توتن Tutin 1690.00 دينار.

بلغراد – سيينيتسا : Sjenica 1590.00 دينار حتي 1810.00   دينار 

)قد تختلف األسعار اعتامدا عىل الناقل(

LASTA/ایستگاه اتوبوس الستا

بلغراد - Lajkovac  اليكوفاتس 400.00 دينار

بلغراد - بانيا كوفيلياتشا  Banja Koviljaca 750.00 دينار

بلغراد - نويف بازار Novi Pazar: 1250.00 دينار )ال يوجد خط مبارش 

لحافالت »الستا« Lasta إىل سينيتس وتوتن(.

سيارات األجرة يف بلغراد:

تعرفــة األجــرة - -1 )مــن الســاعة6:00 حتــي  الســاعة22:00 ، طــوال أيــام األســبوع( - تكلفــة بــدء التحــرك170.00 دينــار و يضــاف 65.00 دينــار ســعر 

كل 1 كــم اضــايف.

تعرفــة األجــرة - -2 )مــن الســاعة 22:00    حتــي الســاعة  06:00  خــالل أيــام األســبوع( واألحــد واألعيــاد الوطنيــة – تكلفــة بــدء التحــرك ،170.00  

دينــار  و يضــاف 85.00 دينــار ســعر كل 1 كــم اضــايف.

تعرفــة األجــرة - -3 )مــن الســاعة 0:00حتــى الســاعة 24:00 يف أيــام العمــل خــالل األســبوع، أيــام األحــد والعطــالت( - خــارج بلغــراد - تكلفــة بــدء 

التحــرك 170.00 دينــار، ويضــاف  130.00 دينــار لــكل 1 كــم.

بلغــراد -  كرنياتشــا Krnjaca: مــن محطــة الحافــالت / الســكك الحديديــة لكرنياتشــا Krnjace حــوايل 10 كــم والســعر التقريبــي لســيارة أجــرة نحــو 

820.00 دينــار.

كلفة سيارات األجرة من بلغراد إىل حيث مخيات اللجوء:

بلغراد – بوغوفادجا Bogovadja )ما يقرب من 70 كم( -  9270.00 دينار.

بلغراد - بانيا كوفيلياتشا )حوايل 150 كم( -  19670.00 دينار.

بلغراد - اربور )حوايل 250 كم( -  32670.00 دينار.

بلغراد - توتن )ما يقرب من 322 كم( -  42030.00 دينار
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أرقام هواتف هامة

194 381+الطوارئ

192 381+الشرطة

Pancevacki put St. – )635 8281 64 381+مركز اللجوء بلغراد )كرنياتشا

Bogovadja St. – 035 78 14 381+مركز اللجوء بوغوفادجا

 Jablanicka  – 220 8765 63 381+مركز اللجوء سيانيتسا

1 Vidrenjacka St. – 304 5724 20 381+مركز اللجوء توتين

Narodnog fronta St. – 267 820 15 381+مركز اللجوء بانيا كوفيليتسا

1 Vase Smajevica St. – 152 664 17 381+مركز االستقبال بريشافو
+381 64 8281 689

219 Bulevar Oslobodjenja St. Belgrade – 301 2492 11 381+بيت لألطفال و الشباب

7272 311 11 381+مفوضية الالجئين و النازحين )في بلغراد(

006 78 14 381+الصليب األحمر بوغوفادجا

616 2620 11 381+الصليب األحمر بلغراد
+381 11 3032 115

787 781 24 381+منظمة " البعثة األوروبية-الشرقي 

للمساعدة القانونية و النفسية " مركز لحماية و مساعدة طالبي اللجوء" 
)بلغراد(

+381 11 323 30 70
+381 11 407 94 65
+381 69 267 05 03
+381 63 704 70 80
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