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أهال سهال
 خصص هذا الدليل لكي يساعدكم في جميع مراحل األجراء. �

ال يمكنكم أن تتوقعوا اإلجابة عن كل األسئلة، ولكن الدليل  �
سيفيدكم.

يحتوي هذا الدليل على المعلومات األساسية فقط، ولالطالع  �
على المزيد من التوضيحات، يرجى مراجعة إدارة اللجوء، 
الالجئين  لشؤون  المتحدة  لألمم  السامية  المفوضية 
غير  لمنظمات  التابع  القانوني  المركز  أو   )UNHCR(

حكومية.
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أنا طفل، من يمكنني 
التحدث إليه للمساعدة؟

أنا من ضحايا االتجار. 

من يمكنني التحدث إليه؟

تشمل الحماية الدولية لألجنبي الذي يلتمس الحماية الدولية  �
على اللجوء والحماية الفرعية.

يمنح اللجوء لألجنبي الذي يلتمس الحماية الدولية، والذي  �
يوجد خارج بلده األصلي، ولديه خوف مبرر من االضطهاد 
أو  االجتماعي  انتمائه  أو  جنسيته  أو  دينه  أو  بسبب عرقه 
يقبل  أن  يريد  أو ال  يمكن  يجعله ال  مما  السياسي،  المذهب 

حماية بلده.

تمنح الحماية الفرعية لألجنبي الذي يلتمس الحماية الدوية،  �
والذي ال تتوفر فيه شروط الحصول على اللجوء، وذلك إذا 
توفرت األسباب الوجيهة التي تدل على أنه في حال العودة 
ل الظلم الشديد  إلى بالده سوف يتعرض للخطر الحقيقي بتحمُّ
أو أنه ليس بإمكانه أو أنه ال يريد أن يقبل حماية بالده بسبب 

ذاك الخطر.
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كيف يمكنني أن أعبر عن رغبتي في تقديم 
طلب الحماية الدولية؟

أُْعِرب  التي  الدولية هي اإلرادة  الحماية  تقديم طلب  الرغبة في 
عنها شفويا أو خطيا بشأن تقديم طلب الحماية الدولية في الجبل 
األسود. ويمكنكم التعبير على ذلك في محطة الشرطة في مكان 
تواجدكم أو في مركز استقبال، بحيث سيتم أخذ المعلومات عن 
الهوية الشخصية، بصمات جميع األصابع والصورة الشخصية، 

كما هو واجبكم.

كيف يمكنني أن أقدم الطلب للحماية الدولية 
في الجبل األسود؟

تبدأ  بحيث  اللجوء،  إدارة  إلى  الدولية  الحماية  طلب  تقديم  يتم 
األقل في  الدولية، وذلك على  الحماية  الحصول على  إجراءات 

حدود 15 يوما بعد التعبير عن الرغبة.

أنا عند الحدود وأريد أن أطلب الحماية 
الدولية في الجبل األسود؟

في  الدولية  الحماية  طلب  تقديم  في  الرغبة  عن  التعبير  يمكنكم 
نقطة مراقبة جوازات السفر. إذا لم تستوفوا الشروط للدخول إلى 
الجبل األسود بطريقة شرعية، سيتم إيقافكم على المعبر الحدودي 
أو في منطقة العبور التابعة للميناء الجوي أوي البحري، بحيث 
لكم  سيسمح  الدولية.  الحماية  طلب  لتقديم  فرصة  لكم  ستوفر 

تقديم طلب الحماية الدولية
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بدخول الجبل األسود في إذا تبين خالل العملية استيفاء الشروط 
الالزمة لمنح الحماية الدولية.

ما هي إجراءات تقديم طلب الحماية الدولية؟
يقدم طلب الحماية الدولية إلى إدارة اللجوء مباشرة، وذلك على 
االستمارة المخصصة لذلك، أو من خالل التعبير الشفوي على 
السجل، بحيث تبدأ إجراءات الحصول على الحماية الدولية. إذا 
كنتم تقيمون بالمؤسسة الصحية، سيتم تمكينكم من تقديم الطلب 

للحماية الدولية في المؤسسة الصحية التي تقيمون فيها.

هل سأحصل على أي وثيقة بعد تقديم طلب 
الحصول على الحماية الدولية؟

الذي  األجنبي  صفة  تكتسبون  الدولية  الحماية  طلب  تقديم  بعد 
أنكم  تثبت  وثيقة  لكم  يصدر  وسوف  الدولية،  الحماية  يلتمس 
قدمتم الطلب للحماية الدولية، وتعد هذه الوثيقة كتصريح لإلقامة 
القرار عن طلب الحصول على  الجبل األسود حتى يصبح  في 

الحماية الدولية نهائيا.

تقديم طلب الحماية الدولية
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ما هي حقوقي في الجبل األسود؟
من حقوقكم ما يلي:

اإلقامة في الجبل األسود؛ �
حرية التنقل في الجبل األسود؛ �
االستقبال؛ �
الحماية الصحية؛ �
التعليم االبتدائي والثانوي؛ �
المشورة  � وخدمات  لإلقامة  الالزمة  المعلومات  خدمات 

وخدمات  الدولية  الحماية  طلب  بإجراء  المتعلقة  القانونية 
المساعدة القانونية المجانية.

ما هي واجبات في الجبل األسود؟
من واجباتكم ما يلي:

احترام الدستور، قوانين وباقي أنظمة الجبل األسود؛ �
وفقا  � والتصرف  األسود،  الجبل  دولة  أجهزة  مع  التعاون 

ألوامرهم وتوجيهاتهم؛
بأخذ  � والسماح  الهوية  إلثبات  الالزمة  المعلومات  تقديم 

أنواع  وباقي  األصابع،  وبصمات  الفوتوغرافية  الصورة 
التحقيقات من أجل إثبات الهوية؛

اإلخضاع للفحص الطبي؛ �

حقوق وواجبات األجنبي الذي يلتمس 
الحماية الدولية في الجبل األسود



احترام قواعد اإلقامة وقواعد المنزل في مركز االستقبال؛ �
تقديم طلب الحماية الدولية في حدود الموعد النهائي المحدد؛ �
االستجابة لدعوة الوزارة إلى جلسة استماع، والتعاون في  �

إجراء الحصول على الحماية الدولية؛
البقاء في أرض الجبل األسود طوال فترة العملية اإلجرائية  �

لمنح الحماية الدولية؛
إبالغ الوزارة عن تغيير العنوان في غضون ثالثة أيام من  �

يوم التغيير؛
التمسك بأوامر وتدابير الوزارة بشأن حرية التنقل. �

حقوق وواجبات األجنبي الذي يلتمس 
الحماية الدولية في الجبل األسود
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أين يمكن أن يتم إسكاني؟
مركز  في  اإلسكان  أيضا  يعني  مما  االستقبال،  في  الحق  لديكم 
االستقبال، ولكم الحق في اختيار مكان اإلقامة، مع وجوب إبالغ 
أيام من  ثالثة  اإلقامة، في غضون  الوزارة عن مكان وعنوان 

اختيار أو تغيير محل وعنوان اإلقامة.

ماذا يعني االستقبال؟
مركز  في  اإلسكان  يشمل  مما  االستقبال،  في  الحق  لديكم 
االستقبال، المالبس والطعام، تأمين النقل إذا كنتم تحتاجون إلى 
الحماية  على  للحصول  اإلجــراء  في  االشتراك  أجل  من  النقل 
الدولية أو إعمال حقوق أخرى، ولكم الحق في المساعدة المالية. 
يقوم مركز االستقبال بتزويدكم باإلسكان، المالبس والطعام، رد 
تكاليف النقل العام، بإضافة الوسائل األساسية لحاجات النظافة، 

والفحص الطبي الالزم.

هل يمكن تقييد أو حرمان حق االستقبال؟
يمكن تقييد أو حرمان حق االستقبال في الحاالت التالية:

إذا كنتم تقيمون في غير مركز اإلسكان الذي حدد لكم؛ �
إذا غادرتم مركز االستقبال ألكثر من 24 ساعة بدون إشعار؛ �
التي تمكنكم من مستوى المعيشة  � إذا كنتم تملكون الوسائل 

المالئم؛
إذا أخللتم بقواعد اإلسكان وقواعد البيت في مركز االستقبال. �

مركز االستقبال
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ما هي المقابلة؟
أسرع  في  الوزارة  ستقوم  الدولية  الحماية  طلب  تقدموا  أن  بعد 
المقابلة  هذه  خالل  ومن  المقابلة.  عملية  بإجراء  ممكن  وقت 
يمكنكم القيام بالتصريح بشأن كل الحقائق والظروف ذات أهمية 
تفهمونها  التي  باللغة  وذلك  الدولية،  الحماية  منح  إجــراء  في 

بمساعدة المترجم.

إذا أمكن وكانت مقتضيات التحقيق تبرر ذلك، سيوفَّر لكم شخص 
مسؤول رسمي من نفس الجنس، والذي سيكلف بهذا اإلجراء.

ما هي واجباتي أثناء المقابلة؟
بغض  المقابلة  في  والمشاركة  الشخصي  الحضور  عليكم  يجب 
النظر إذا كان لديكم الممثل الشرعي، الوصي و/أو الوكيل. يجب 
عليكم أن تقوموا أثناء المقابلة بتقديم الحقائق الموثوقة والمقنعة، 
يجب  كما  الدولية.  للحماية  طلبكم  عليها  تبنون  التي  واألسباب 
أن  بإمكانكم  أو  تمتلكونها،  التي  األدلة  جميع  تقدموا  أن  عليكم 
الدولية، وعليكم  للحماية  تبنون عليها طلبكم  والتي  تحضروها، 

كذلك أن تجيبوا بصدق عن جميع األسئلة التي تطرح عليكم.

كيف سيتم إبالغي عن موعد المقابلة؟
يمكن إجراء المقابلة مرة واحدة أو أكثر من مرة. سوف توجه 
إليكم الدعوة الخطية باللغة التي تفهمونها، فيها بيانات عن تاريخ 
ووقت إجراء المقابلة. إذا لم تكونوا تفهمون لغة الجبل األسود، 

من حقكم الحصول على خدمات المترجم.

المقابلة
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ما القرار المتوقع بناء على طلبي للحماية 
الدولية؟

أمام إدارة اللجوء ما يلي من اإلمكانات:
إما أن تقبل طلبكم وتمنح لكم حق اللجوء والحماية الفرعية؛ �
إما أن ترفض طلبكم وتأمركم بمغادرة الجبل األسد؛ �
األسود  � الجبل  بمغادرة  وتأمركم  اإلجراء  توقف  أن  إما 

)بإمكانكم االتصال بممثلكم القانوني(.

ما هو الموعد النهائي التخاذ القرار؟
تقديم طلب  يوم  تتجاوز 21 شهرا من  مدة ال  في  القرار  يتخذ 

الحماية الدولية.

ما الذي أقوم به إذا لم أكن سعيدا؟
يمكن رفع الدعوى ضد أي قرار إلى المحكمة اإلدارية في حدود 
الممثل  تراجعوا  أن  وينبغي  القرار.  تسليم  يوم  من  يوما   15

القانون بشأن هذا.

القرار
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ما الذي يمكنني توقعه إذا حصلت على 
الحماية في الجبل األسود؟

لكم  تصدر  سوف  األسود،  الجبل  في  الحماية  على  حصلتم  إذا 
يمكنكم  سفر.  ووثيقة  مناسبة  شخصية  وثيقة  الداخلية  وزارة 
إعمال  أجل  من  االجتماعية  والرعاية  العمل  وزارة  مراجعة 

الحقوق األخرى.

الحماية
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ما هي حقوقي إذا حصلت على الحماية في 
الجبل األسود؟

إذا منحت لكم الحماية في الجبل األسود، فمن حقكم ما يلي:
اإلقامة في الجبل األسود؛ �
اإلسكان والمساعدة المالية؛ �
العمل؛ �
الحماية الصحية؛ �
التعليم؛ �
المساعدة القانونية؛ �
الحماية االجتماعية؛ �
لّم شمل األسرة؛ �
المساعدة بشأن االندماج بالمجتمع؛ �
تعلم لغة الجبل األسود، وتاريخها وثقافتها؛ �
لكم حق الملكية؛ �
الوثائق الشخصية وفقا لهذا القانون؛ �
الحصول على جنسية الجبل األسود �

ما هي واجباتي؟
إذا منحت لكم الحماية في الجبل األسود، فمن واجباتكم ما يلي:

احترام الدستور، قوانين وباقي أنظمة الجبل األسود؛ �
تسجيل عنوان السكن، وذلك في مدة ال تتجاوز 15 يوما من  �

تسليم القرار عن منح الحماية الدولية؛
لألشخاص  � وتبرزوها  الشخصية،  الوثيقة  معكم  تحملوا  أن 

المأذون لهم.

الحماية
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كيف يمكنني العودة إلى وطني؟ 
لكم الحق في بدء العودة الطوعية إلى وطنكم أثناء جميع مراح 

اإلجراء.

الطوعية  العودة  في  البدء  كذلك  فيمكنكم  طلبكم،  رفض  تم  إذا 
إلى وطنكم.

ما عدا ذلك، سيتم إبعادكم، وفقا لقانون األجانب.

العودة

الحماية 



الحماية الدولية في صور

تقديم طلب الحماية الدولية

الحقوق وواجبات

اإلسكان

القرار المقابلة

الحماية   رفض الطلب
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ما هي العناوين التي يمكن أن تفيدني 
وتساعدني في الجبل األسود؟

العناوين المفيدة

رقم الهاتفالعنواناسم المؤسسة
عمارة إدارة اللجوء بيليتيتش”،  يوليه  “سردار  شارع 

218 247 020“ليمينكا”

481 219 020جادة  “سفيتى بيتار تسيتينسكى” 130المحكمة اإلدارة

إيواء الالجئين – تنسيق  إدارة 
المساعدة

071 241 020شارع “يوفانا توماشيفيتشا” 6

لألمم  الــســامــيــة  الــمــفــوضــيــة 
الالجئين  ــشــؤون  ل الــمــتــحــدة 

)UNHCR(

شارع “ستانكا دراغوفيتشا” بدون رقم
020 447 400

مركز مجتمع )للصليب األحمر- 
)UNHCR

488 132 069سبوج، “غربا” بدون رقم

المركز  الحكومية  المنظمة غير 
القانوني – المساعدة القانونية 

المجانية

سبوج، “غربا” بدون رقم
069 388 965
069 388 237 

رقم طوارئ الشرطة: 122
رقم طوارئ اإلطفاء: 123

رقم المطافئ: 124
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