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در جمهوری رصبستان بین وضعیت مهاجران غیر قانونی و پناهجویان تفاوت معنی  وجود دارد:

مهاجــر غیــر قانونــی کســی اســت کــه بــه طــور غیــر قانونــی مــرز دولتــی را عبــور مــی کنــد ، بــه 

ــرای در  ــس ب ــد  پلی ــه کارمن ــد و  ب ــی باش ــتان م ــوری رصبس ــن جمه ــی  در رسزمی ــر قانون ــور غی ط

ــر  ــت و اگ ــی اس ــر قانون ــت غی ــئول ورود و اقام ــد. او مس ــی کن ــه  من ــی مراجع ــت پناهندگ خواس

ــا تصمیــم دادگاه اورا زندانــی مــی کننــد یــا  جریمــه خواهــد شــد. پناهندگــی در خواســت نکنــد ب

ــا اقامــت در رصبســتان  ــی) و ی ــر قانون ــی و غی ــه پــس از ورود (قانون پناهجــو هــر کســی اســت ک

ــد. چنیــن  ــان مــی کن ــد  پلیــس قصــد درخواســت پناهندگــی را در رسزمیــن رصبســتان بی ــه کارمن ب

شــخص فــردی بــا اقامــت قانونــی مــی باشــد و بــه او مدارکــی داده مــی شــود کــه تاییــد در خواســت  

پناهندگــی اســت. در عــرض 72 ســاعت بایــد  بــه مرکــز پناهندگــی کــه در مــدارک ذکــر شــده اســت، 

گــزارش کنــد کــه از حقــوق زیــر اســتفاده کنیــد.

شام  به عنوان یک پناهجو در رصبستان حق به رشح زیر دارید:

به طور قانونی در متام طی روند پناهندگی در رسزمین جمهوری رصبستان اقامت خواهید داشت. 

در طــول رونــد پناهندگــی شــا در مرکــز پناهندگــی اقامــت خواهیــد داشــت و یــا  محــل اقامــت خصوصــی ، اگــر 

شــا منابــع مالــی خــود داریــد.

سند شناسایی بدست می آورید (کارت  شناسایی برای پناهجویان)

حرکت آزادانه در رسزمین جمهوری رصبستان اگر  با خود کارت شناسایی  پناهجویان دارید.

حق مراقبت بهداشتی خواهید داشت.

خدمات مرجم  رایگان و کمک های حقوقی رایگان در طول روند پناهندگی خواهید داشت.

حق آموزش ابتدایی و متوسطه رایگان خواهید داشت.

شــا حــق کمــک اجتاعــی مالــی خواهیــد داشــت اگــر در مرکــز پناهندگــی اقامــت نداریــد و در محــل اقامــت 

خصوصــی زندگــی مــی کنیــد.
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مراحل  روند پناهندگی
بیان کردن قصد درخواست پناهندگی

در عرض 72 ساعت   به مرکز پناهندگی برسید
(به هر پليس وزارت عمور داخلی جمهوری رصبستان مراجعه کنيد، وارد شدن مرکز پناهندگی) 

درخواست پناهندگی/اولین مصاحبه
از زمان ثبت نام از 15روز تا 2 ماه

(پس از وارد شدن مرکز پناهندگی و ثبت نام افرس مجاز از دفر پناهندگی می آید به مرکز پناهندگی برای اولین مصاحبه)

بازجویی/دومین مصاحبهء بزرگ
از 1 روز تا 2 ماه از اولین مصاحبه

(پس از اولین مصاحبه  افرس مجاز از دفر پناهندگی می آید به مرکز پناهندگی برای دومین مصاحبهء بزرگ با شا)

تصمیم گیری دفرت پناهندگی
2 ماه از اولین مصاحبه

اعطای تقاضای پناهندگی
ادغام در رصبستان

رد درخواست پناهندگی

شکایت
(ارائه   به کمیسیون پناهندگی)

تصمیم گیری کمیسیون پناهندگی

اعطای تقاضای پناهندگی رد درخواست پناهندگی

شکایت
(ارائه به دادگاه اداری)

تصمیم گیری دادگاه اداری

اعطای تقاضای پناهندگی
ادغام در رصبستان

رد درخواست پناهندگی
ترک رصبستان

جمهوری رصبستان در آخر روند پناهندگی به پناهجویان می تواند دو نوع حفاظت ارایه  کند:

1. حفاظــت پناهندگــی – اگــر دارای تــرس موجــه از اذیــت و آزار در کشــور اصلــی خویــش بــه دلیــل: ديــن،  نــژادی ، جنســيت ، زبــان ، مليــت ، 

عضويــت در يــک گــروه خــاص اجتامعــی و يــا عقیــده سیاســی.

2. حفاظــت بــا رشایــت خــاص – در صورتــی کــه پــس از بازگشــت بــه کشــور خــود بــه شــکنجه، رفتــار غیرانســانی و اهانــت  شــدید، و یــا خطــر 

بــرای زندگــی خــود بــه دلیــل خشــونت عمومــی، تجــاوز خارجــی، در درگیریهــای مســلحانه داخلــی و یــا نقــض گســرتده حقــوق بــر قــرار در کشــور 

خــود تهدیــد شــده اســت.
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چه کار باید کرد اگر:

 اگر شام کارمند پلیس را متوجه منی کنید؟

ســعی کنیــد کســی پیــدا کنیــد کــه بــه زبــان انگلیســی صحبــت مــی کنــد و از آنهــا بخواهیــد کــه ترجمــه کننــد.  ایــن کــس ممکــن 

اســت، بــه عنــوان مثــال، همســفر شــا باشــد.

با APC-CZA Asylum Protection Center / مرکز حفاظت پناهندگی متاس بگیرید:

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

پلیس منی خواهید به شام گواهی قصد بیان پناهندگی صدور کند؟

شــا مــی توانیــد ســعی کنیــد در یکــی دیگــر از ایســتگاه پلیــس مــدارک را دریافــت کنیــد. اگــر در آن ایســتگاه پلیــس هــم منــی خواهنــد 

بــه شــا گواهــی قصــد بیــان پناهندگــی صــدور کنــد، شــا مــی توانیــد بــا APC-CZA Asylum Protection Center / مرکــز حفاظــت 

پناهندگــی متــاس بگیرید:

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

یا به دفر  APC-CZA در بلگراد  بی آیید و ما اطاع کامل می داهیم به کدام ایستگاه پلیس در بلگراد مراجعه کنید.

 پلیس شام را دستگیر می کند؟

اگــر پلیــس شــا را بــرای ورود غیرقانونــی بــه جمهــوری رصبســتان دســتگیر مــی کنــد و یــا شــا را دســتگیر مــی کنــد بــه خاطــر اینکــه 

شــا اســناد قانونــی نداریــد، بــا تصمیــم دادگاه شــارا زندانــی مــی کننــد یــا  جریمــه خواهــد شــد(EUR 500-100). اگــر شــا پــول 

بــرای پرداخــت جریمــه را نداشــته باشــید، دادگاه بــه جــای جریمــه، مجــازات زنــدان متناســب بــا جریمــه  تحمیــل مــی کنــد.

همچنیــن، دادگاه بــه شــا دســتور تــرک خــاک رصبســتان مــی داهــد (تصمیــم گیــری تــرک اقامــت) کــه در عــرض 3 روز (72 ســاعت)   

ایــن کاررا بایــد نجــام بذاهیــد.

اگــر بعــد از آن زمــان شــا رصبســتان را تــرک نکنیــد، پلیــس مــی توانــد شــا را دوبــاره دســتگیر کنــد و داد گاه مــی توانــد  پنالتــی 

جدیــد را تحمیــل کنــد.

ــت  ــز حفاظ ــه  APC-CZA Asylum Protection Center / مرک ــی ب ــد، قاض ــان کنی ــی بی ــد پناهندگ ــی قص ــش قاض ــر پی ــم: اگ مه

پناهندگــی یــا بــه پلیــس اطــاع مــی دهــد  و در ایــن مــورد مــی توانیــد بــه یکــی از مراکــز پناهندگــی مراجعــه  کنیــد و  ورود بــه رونــد 

پناهندگــی بشــوید.

در صورتی که شام  گواهی قصد بیان پناهندگی/ 72 ساعت/ دارید، اما در مرکز پناهندگی هیچ جای خالی وجود ندارد؟

شا باید بروید / در عرض 72 ساعت / به مرکز پناهندگی که در گواهی اشاره شده است.

بــا مدیریــت مرکــز متــاس بگیریــد. اگــر منابــع مالــی داریــد، شــا همیشــه مــی توانیــد  خوابــگاه خصوصــی اجــاره کنیــد (یــک اتــاق یــا 

آپارمتــان)، امــا در مــورد ایــن بایــد  بــه دفــر پناهندگــی (پلیــس) و یــا مرکــز پناهندگــی ظــرف 72 ســاعت اطــاع بداهیــد. بــرای ایــن  مــی 

توانیــد بــا APC-CZA Asylum Protection Center / مرکــز حفاظــت پناهندگــی متــاس بگیریــد. آنهــا بــرای شــا اجــازه در خواســت 

مــی کننــد و در مــورد ایــن بــه دفــر پناهندگــی طــاع مــی دهنــد.
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  ،Banja Koviljaca/ ــا ــا کوویلیاچ ــد:  بانی ــت دارن ــان اقام ــه در آن  پناهجوی ــود داردک ــی وج ــز پناهندگ ــش مراک ــتان ش در رصبس

 Krnjaca/کرنیاچــا ، Preševo/ پرشــوو ، Tutin/توتیــن ،Sjenica/سیینیتســا  ، Bogovadja / بوگووجــا
 (این مکان ها به رنگ قرمز بر روی نقشه رصبستان مشخص شده)

PREŠEVO

ŠID

Krnjaca/اتوبوس ها تا مرکز کرنیاچا 

تــا کرنیاچــا/Krnjaca بهریــن نحــو رســیدن  توســط  ترامــوا 12 از ایســتگاه هــای اتوبــوس و قطــار اســت. ترامــوا 12 ایســتگاهی دارد در  

ایســتگاه اصلــی قطــار. بــا ایــن میتوانیــد تــا آخریــن توقــف برویــد - Omladinski stadion، کــه در آن ایســتگاه رشوع اتوبــوس 108 

.Politika اســتگاه  Krnjacaاســت و بــا ایــن اتوبــوس میتوانیــد برســید بــه

 Ekonomski fakultet نوع دیگر این است که از ایستگاه اتوبوس و قطار با اتوبوس 78 و یا 83 بروید که توقفش

 ،Nemanjina اســت  (در رسارس از پارکــی در نزدیکــی ایســتگاه اتوبــوس)، و همچنیــن از ایســتگاه قطار اصلــی  (واقع در ورودی خیابــان

 Omladinski stadion  ســوار ترامــوا - 3، کــه همچنین بــه Slavija  در ســمت راســت )،  بعــد در میــدان

.Politika استگاه  Krnjacaمی رود، که در آن ایستگاه اتوبوس 108 است که با این اتوبوس میتوانید برسید به
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بلیــط هــای حمــل و نقــل عمومــی را مــی تــوان در کیوســک و یــا در اتوبــوس خریــد. قیمــت بلیــط بــرای ســوار شــدن 90 دقیقــه 89 

دینــار اســت.

 اتوبوس ها  از بلگراد تا شهر هایی که در آن مراکز پناهندگی هستند :

BAS (BELGRADE BUS STATION)
ایستگاه اتوبوس اصلی بلگراد :

Bogovadja / تا مرکز پناهندگی بوگووجا
Beograd – Lajkovac: 550,00 din; (4.58 EUR);

بلگراد – الیکوواتس: 550.00 دینار

تاکســی از الیکوواتــس تــا مرکــز پناهندگــی Bogovadja از 600-

اســت.  ,(EUR  8.32  - دینــار(4.99   1.000,00

Banja Koviljaca/ تا مرکز پناهندگی بانیا کوویلیاچا
Beograd – Banja Koviljaca: 910,00 din, (7.57 EUR),

بلگراد – بانیا کوویلیاچا: 910.00 دینار

Tutin/تا مرکز پناهندگی توتین
Beograd – Tutin: 1690,00 din, (14.06 EUR),

بلگراد – توتین : 1690.00 دینار

Sjenica/تا مرکز پناهندگی سیینیتسا
Beograd – Sjenica: 1590,00 - 1810,00(13.23 - 15.06 EUR) 

بلگراد – سینیتسا : 1590.00 – 1810.00 دینار

(قیمت ها متفاوت است بسته به حامل)

LASTA/ایستگاه اتوبوس الستا

Bogovadja / تا مرکز پناهندگی بوگووجا
Beograd – Lajkovac: 400,00 din;(3.33  EUR);

بلگراد – الیکوواتس: 400.00 دینار

Banja Koviljaca/ تا مرکز پناهندگی بانیا کوویلیاچا
Beograd – Banja Koviljaca: 750,00 dinara(6.24 EUR),

Beograd – Novi Pazar: 1250,00 din.( 10.35 EUR),

(متاس مستقیم تا سیینیتسا/Sjenica و توتین/Tutin وجود ندارد)

TAXI در بلگراد:

در تعرفــه 1 (6:00-22:00، روزهــای هفتــه) - هزینــه خــروج(EUR),  170.00 1.41 دینــار، در حالــی کــه قیمــت(EUR)  65.00 0.54 دینــار در هــر 

1 کیلومــر اســت.

 0.70EUR)) ــت ــار ، قیم ــروج - .EUR)170 1.41)00دین ــی - خ ــات مل ــنبه و تعطی ــای یکش ــه)، روزه ــای هفت ــه 2 (22:00-6:00 در روزه در تعرف

ــار در هــر 1  کیلومــر اســت. 85.00 دین

در تعرفــه 3 (00:00 تــا 24:00 در روزهــای هفتــه، روزهــای یکشــنبه و تعطیــات) - خــارج از بلگــراد - خــروج (EUR),  170.00 1.41  دینــار، قیمــت 

(EUR)  130 1.08 دینــار در هــر 1 کیلومــر اســت.

 EUR).820.00 6.82) حــدود 10 کیلومراســت و قیمــت تقریبــی بــا تاکســی حــدود  Krnjace از ایســتگاه  اتوبــوس / قطــار  بــه :Krnjaca - بلگــراد

دینــار اســت.

TAXI از بلگراد تا شهر هایی که در آن مراکز پناهندگی هستند :

(din. (77.13 EUR 270,00 9  - (تقریبا 70 کیلومر) Bogovadja   / بلگراد - بوگووجا

.EUR)-    19 670,00 din 163.66)  (تقریبا 150 کیلومر)Banja Koviljaca /بلگراد – بانیا کوویلیاچا

(din. (271.82 EUR 670,00 32 - (تقریبا 250 کیلومر)  سینیتسا  / Sjenica – بلگراد

.EUR)   42 030,00 din 349.69)- (تقریبا 322 کیلومر) Tutin / بلگراد –توتین

بلگراد – Krnjaca  - (6.82 EUR).820.00 دینار
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شامره تلفن های مهم:

194 381+آمبوالنس

192 381+پلیس

مرکز پناهندگی در بلگراد

Pancevacki put St. (Krnjaca)
+381 64 8281 635

مرکز پناهندگی بوگووجا

Bogovadja St.
+381 14 78 035

مرکز پناهندگی سینیتسا

Jablanicka St.
+381 63 8765 220

مرکز پناهندگی توتین

1 Vidrenjacka St.
+381 20 5724 304

مرکز پناهندگی بانیا کوویلیاچا

Narodnog fronta St.
+381 15 820 267

مرکز پذیرش پرشوو

2 Vase Smajevica St.
+381 17 664 152
+381 64 8281 689

مرکز آموزش و پرورش کودکان و جوانان

219 Bulevar Oslobodjenja St.
+381 11 2492 301

7272 311 11 381+کمیساریای پناهندگان و مهاجرت

006 78 14 381+صلیب رسخ بوگووجا

616 2620 11 381+صلیب رسخ بلگراد
+381 11 3032 115

سازمان برشدوستانه “ماموریت رشق و اروپا”

(Subotica)
+381 24 781 787

کمک های حقوقی و روانی از “مرکز حفاظت و کمک پناهجویان” 

(بلگراد)

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