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پناه څه ده؟

که له دې وېرېږئ، چي خپل پلرني هیواد ته د بېرته 
د  شئ،  مخ  سره  ستونزو  د  کې  صورت  په  ستنېدو 
شئ  ګرېوان  او  الس  به  سره  مشکالتو  او  تکلیفونو 
د بشري حقونو د سرغړونو  توګه  په جدي  یا هم  او 
په  سریبا  د  چې  لرئ  حق  تاسو  نو  کېږئ،  ښکار 
د  سریبا  د  وکړئ.  غوښتنې  پناه  د  کې  جمهوریت 
غوښتل  پناه  مخې  له  قانون  د  کډوالۍ  د  جمهوریت 
بهرني  یو  چې  دی  حق  هغه  خوندیتوب  او  اقامت  د 
ته ورکول کېږي چې له مخي یې پناه او مصؤونیت 
د   ۱۹۵۱ د  اړه  دې  په  هم  سربیا  کېږي.  ورکول 
د ۱۹۶۷  دې  د  او  کنوانسیون   د  د وضعیت  کډوالو 
نړیوالو  د  او  دي  کړي  السلیک  لیکونه  پروتوکول 

قوانینو له مخې د کډوالو حمایت ته ژمنه ده.

دا رساله روښانه کوي چې څنګه او ولې تاسو کولی شئ 
په سربیا جمهوریت کې پناه وغواړئ، او د دې پروسې 

په جریان کې ستاسو حقونه او مکلفیتونه څه دي.

چاته پناه ورکول کیدی شي؟

الندې د  چې  کوم  کیږي  ورکول  ته  خارجي  یو   پناه 
 دالئلو له امله د تعقیب الندې نیول مدلل ویره لري:

W نژاد  

W جنس  

W ژبه  

W مذهب  

W ملیت  

W  د ډلې  ټولنیزې  ځانګړې  یوې  د    
  غړیتوب

W سیاسي نظر  

 او هغه اشخاص چې د دغه ویره له امله نشي کولی د
 خپل هیواد محافظت ولري. که چیرې دوی بې ځایه
کې هیواد  یو  په  اوسیدو  عادت  د  دوی  د  دا  نو   وي 

تطبیقوی.

ځینې شي؟  کیدی  ورکول  کله  خوندیتوب  ضمني   د 
 وختونه یو پناه غوښتونکی د کډوالۍ  لپاره معیارونه
حق خوندیتوب  د ضمني  مګر  کوالی،  پوره  شي   نه 
 ورکول کیدای شي. دا هغه وخت کېدای شي، چې په
 دې هکله معقول دالئل موجود وي چې که یو کډوال
 بېرته خپل اصلي ټاټوبي ته ستون شي هلته به د جدي

ستونزو او ځوروني سره مخ شي.

جدي زیانونه په الندي ډول دي:

W   د یو جرم له مخي د مرګ ګواښ یا  
   د اعدام سزا

W      د لیاره  هدف  خاص  دیو   ( شکنجه   
چارواکو لخوا زیان رسول او ځورول(

W غیر انساني او سپکونکی چلند  

W  د جګړې  کورنۍ  یا  نړیوالې    د 
شخص  یو  د  امله  له   تاوتریخوالي 

ژوند ته ګواښ

 پناه غوښتنه وړیا ده! د پناه غوښتنې
 لپاره هيڅ ځانګړی فيس یا پيسې

 نشته. د اساسي خدماتو له مخې د پناه
 غوښتونکو لپاره هستوګنځی هم په وړیا

ډول برابرېږي. نو له مدې امله
  تاسې باید په کور کې د اوسېدلو لپاره

 قوانينو او د سربيا جمهوریت قوانينو ته
په جدي توګه درناوی وکړئ.

پناه
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 نور تفصيلي معلومات په دغو ویبپاڼو
کې موندلی شئ

www.unhcr.rs یا www.azil.rs 

 آیا هغه مالومات چې زه یې د پناه
 غوښتني پروسې پر مهال شریکوم

پټ ساتل کيږي؟
 بالکل، د پناه غوښتني د پروسې پر مهال شخصي
 مالوماتو ته یواځي هغه کسان السرسی لري چې

د قانون له مخې ورته اجازه شوې وي.
ایا تاسو کولی شئ په نورو هيوادونو 
کې د پناه غوښتنې اړوند پوښتنو لپاره 

مشوره چمتو کړئ؟

 متاسفانه، موږ نشو کولی د نورو هيوادونو په 
اړه معلومات چمتو کړو.

د پناه غوښتنې پروسه څلور مرحلې لري:

۱. ثبتول

۲. د پناه غوښتنې ادعا تسلیمول 

۳. مصاحبه

۴. پریکړه 

 

 

۱. ثبتول

 زه څنګه په سربیا کې د پناه غوښتنه
وغواړم؟

افسر پولیس  مجاز  یوه  د  باید  تاسو  کې،  پیل   په 
 سره اړیکه ونیسئ او تاسو باید د پولیس افسر ته
به افسر  پولیس  د  غواړئ.  پناه  تاسو   ووایئ چې 

 بیا تاسو ثبت کړي.

که زه ماشوم یم څه باید وکړو؟

که چېري تاسې تر ۱۸ کلونو کښته عمر ولرئ، 
نو  لرئ،  نه  یو سرپرست  یا هم  او  او پالر  مور 
لومړی باید د یوې ټولنیزي مؤسسې لخوا تاسو ته 
ځانګړی سرپرست وټاکل شي. ستاسو سرپرست 
جریان  په  پروسیجرونو  او  مصاحبو  ټولو  د  باید 
وي.  حاضر  دي،  الزم  لپاره  تاسې  د  چې  کې، 
هستوګنې،  د  سره  ستاسو  به  سرپرست  ستاسې 
د  ستاسو  ښوونځي،  پاملرنې،  رواني  او  طبي 
چې  چې  مسلو  مهمو  نورو  د  او  تعقیب  کورنۍ 

ستاسې پر ژوند اغېز کوي مرسته وکړي.

د ثبتولو پروسه څنګه ښکاري؟

 پولیس به ستاسو څخه شخصي مالومات، عکسونه
به درکوي چې یو سند  او  اخلي  د ګوتو نښي   او 
پناه د  چې  کوئ  اقرار  دا  تاسي  به  کې  هغه   په 
 غوښتني اراده لرئ. د ثبت یا رجسټرېشن سند به
پناه غوښتونکو د  ته الرښوونه وکړي چې   تاسو 
ورکړئ، راپور  ته  مرکز  یوه  هستوګنې  د   لپاره 
په ۲۷ ساعتونو کې ورکوئ. دا راپور  به   تاسې 
 د دې سند خوندي ساتل ډېر اړین دی او دا مهمه
پناه غوښتنې د  دننه  په ۲۷ ساعتونو کې   ده چې 

ټاکلي مرکز ته والړشئ.

http://www.unhcr.rs
http://www.azil.rs
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ایا زه د هستوګنې انتخاب کولی شم؟

ورکوئ، راپور  تاسي  چې  کې  ځای  هغه   په 
لخوا چارواکو  د  هستوګنځی  کتلو  په  ته   مساحت 
غوښتنوکو پناه  د   ۵ کې  سربیا  په  کېږي.   ټاکل 
بوګوواجا، کوویلیاچا،  بانیا  په  چې   مرکزونه، 
او دي،  کې  ښارونو  توتین  او  سینیڅا   کرنیاچا، 
کیفیت د  هستوګنځي  شته.  هم  مرکزونه   پذیرایي 

او څرنګوالي له مخې ډېر توپیر نه لري.

 ایا پولیس به ما د هستوګنې ځای ته
انتقال کړي؟

غوښتونکو پناه  پولیس  کې  حاالتو  عادي   په 
مرکز یې  نه  او  ورکوي  نه  ټرانسپورټ   ته 
شوي ټاکل  چې  کېږي  رسوي.تمه  ته 

 مرکز ته په خپله والړ شئ.

که چېري مې د توجیه شوي دلیل 
پرته په ۲۷ ساعتونو کې د هستوګني 

مرکز ته راپور ورکړم، څه به پېښه 
شي؟

د  چې  کوالی  شئ  نه  تاسې  کې  دې صورت  په 
د  به  تاسې  و  کړئ  تعقیب  پروسه  غوښتنې  پناه 
هغه  په  شئ.  وپېژندل  توګه  په  تبعه  بهرني  یو 
غیرقانوني  په  ته  هیواد  تاسو  که  کې  صورت 
طریقه داخل شوي یاست، د یو غیرقانوني بهرني 

په توګه به وپېژندل شئ.

 ایا زه کولی شم د پناه پروسې
 پروسې په جریان کې د اوسیدو ځای

بدل کړم؟

کولو وړاندې  درخواست  د  غوښتنې  پناه   د 
هستوګني د  خپل  کوالی شئ چې  تاسې   وروسته 
په یو شخصي ځای  ځای بدل کړئ، کوالی شئ 
 او ادرس کې واوسېږئ. خو که تاسې له اجازې
 پرته ځای تغیر کړ، نو د پناه غوښتنې پروسه مو

لغوه کېږي.

 ایا زه کولی شم د پناه غوښتنې
 پروسیجر په جریان کې له سربیا بهر

سفر وکړم؟

ټول پوري  بشپړېدو  تر  پروسې  غوښتني  پناه   د 
شئ. پاتي  دننه  کې  سربیا  په  باید  تاسي   وخت 
پناه د  نو ستاسو  پریږدئ،  تاسو سربیا   که چیرې 

غوښتنې پروسه مو لغوه کېږي.

 ایا یو پناه غوښتونکی نیول کیدی
شي؟

 یو پناه غښتونکی کېدای شي په ځینو مواردو کې
شي، مخ  سره  ګرځبندیز  د  هم  یا  او  شي   ونیول 
او امله وي  له  د عامه نظم  کېدای شي   دا موارد 
پېژندني هویت  د  چې  کې  حالت  داسي  په  هم   یا 
 ته اړتیا پېښېږي او یا هم د داسي حالت سره مخ
د هم  یا  او  وي  الزمي  حضور  ده  د  چي   کېږي 
 داسي تحقیقاتو د ثبوت پر مهال چې دده حضور
محدودیت د  حرکت  د  ستاسو  وي.  الزمي   پکې 
لیک پرېکړه  بڼه  لیکلې  په  چارواکي  به   لپاره 

چمتو کړي.

ادعا  غوښتنې  پناه  د   .۲
تسلیمولو

 د ټاکل شوي هستوګنځی مرکز ته
راپور ورکولو وروسته څه مرحله ده؟

ستاسي د پناه غوښتنې پړاو هغه مهال پیلېږي چې 
پناه  د  مو  نماینده  قانوني  یو  هم  یا  او  خپله  تاسي 
غوښتنلیک د پناه غوښتنې ادارې ته تسلیم کړي، 
د  وکړئ.  نوملیکنه  کې  ورځو   ۱۵ په  باید  تاسي 
پناه  د  نږدې  ته  هستوګنځي  خپل  لپاره  کار  دې 
پناه  د  او  وکړئ  مراجعه  ته  مرکز  غوښتنوکو 
غوښتنلیک په مخامخ  توګه ترالسه کړئ. که په 
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مخامخ توګه السرسی نه لرئ کوالی شئ د پست له 
الري په ۸ ورځو کې خپل درخواست ولېږئ.

 زه څنګه کولی شم په خپله د پناه
غوښتنه وکړم؟

په فورم  دا  کړئ،  ډک  فورم  شوی  ټاکل  باید   تاسي 
 بېالبېلو ژبو شته او د کډوالو او مهاجرینو کمیساري
کې فورم  دغه  په  کېږي.  درکول  لخوا   کارکونکو 
مالومات اړوند شخصي  کورنۍ  د  ستاسو  او   ستاسي 
خپل د  چې  ده  الزمه  همداراز  کېږي،  پرځای   ځای 
په ستنېدو  بېرته  د  او  دالئل  دپرېښودلو  هیواد   اصلي 
ورسره تاسي  چې  شرائط  ځای  هغه  د  کې   صورت 
په فورمې  د  قانوني وکیل  ولیکئ. ستاسي  کېږي   مخ 

ډکولو کې مرسته درسره کوالی شي.

 پناه غوښتونکی کوم ډول سندونه
وړاندي کوالی شي؟

وروسته  تسلیمولو  ادعا  غوښتنې  پناه  د  او  ثبتولو  د 
پېژندپاڼه درکول  یو  لپاره  پناه غوښتونکی  د  ته  تاسو 
سند  دغه  پکې وي.  هم  به  انځور  ستاسي  کېږي چې 
د  هم  نو  کارټ  یو  کېږي.  درکول  لخوا  پولیسو  د 
کېږي  درکول  لخوا  کمیساري  مهاجرینو  او  کډوالو 
یوه  په  تاسو  چې  ثابتوي  چې  کارت  راجسټریشن   -
مرکز کې ځای په ځای شوي یاست. دغو سندونو باید 

تل د ځان سره ولرئ.

۳. مصاحبه
 د پناه غوښتنې تسلیمولو وروسته زه

څه باید وکړم؟

 ستاسې د قضیې اړوند د ټولو هغه حقائقو او حاالتو
 چې تاسې یې پناه اخیستلو ته مجبور کړي یاست تر
نیسي تصمیم  اداره  غوښتنې  پناه  د  وروسته   ارزولو 
مصاحبه د  سره  ستاسې  شي  کېدای  ژر  څومره   چي 

کولو وخت وټاکي.

بل مو  لپاره  مصاحبې  د  چې  شته  هم  احتمال  دې   د 
 مرکز ته ولېږي چیري چې تاسې په لومړي ځل هلته
به لپاره  انتقالولو  د  ته  مرکز  بل  یاست.  شوي   پاتي 
 د  کډوالو او مهاجرینو کمیساري لخوا تاسو ته خبر
پناه د  به  کېدل  ځای  پر  ځای  ستاسې  شي.   درکول 

غوښتنې مرکز په رسمي وړاندیز ترسره کېږي.

مصاحبه په کومه ژبه ترسره کېږي؟

 د مصاحبې پروسه په سربیایي ژبه ترسره کېږي، خو
وکړئ غوښتنه  ترجمان  داسي  یو  د  چې   کوالی شئ 
 چې د هغه سره په خپله ژبه ږغېدالی شئ. تاسو حق
که او  پوهیږئ  چې  وکړئ  خبرې  ژبه  هغه  په   لرئ 
 تاسو د ترجمان په پوهیدو کې ستونزه لرئ نو باید دا

د پناه غوښتنې افسر ته ووایاست.

څوک به د مصاحبې پرمهال حاضر وي؟

ترسره نماینده  یو  مرکز  د  غوښتنې  پناه  د   مصاحبه 
ته تاسې  وي.  حاضر  هلته  هم  به  ترجمان  او   کوي 
 دا حق درکول شوی دی چې د پناه غوښتنې په ټولو
وکیل او  مرستي  حقوقي  د  توګه  وړیا  په  کې   پړاوو 

غوښتنه وکړئ.
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زما څخه به کومي پوښتنې کيږي؟

ستاسې څخه کېدای شي الندې پوښتنې ډېري وشي:
	 ستا هویت او نور شخصي معلومات او هم  	

ستاسو د کورنۍ غړو په اړه معلومات

د پناه غوښتنې دليلونه 	 	

سربيا ته موسفر څنګه وکړ او ایا تاسو په  	 	

کوم بل هيواد کې د پناه غوښتنه کړې.

ایا زه اړتیا لرم چې ثبوت چمتو کړم؟

 هره قضیه فرق کوي، خو معموال دا به ډېره ښه وي
په ادعا  ستاسې  چې  کړئ  وړاندي  دالئل  داسې   چې 

.قوي شي

۴. پریکړه

 څوک زما د پناه غوښتنې په اړه پریکړه
کوي؟

د  وزارت  چارو  کورنیو  د  پریکړه  ځل  لومړي  په 
اداره )Kancelarija za azil( لخوا   پناه غوښتنې 

کیږي.(

 د پناه غوښتنې پروسه څومره وخت
نیسي؟

پریکړه  اړه  په  پناه غوښتنې  د  پروسه کې  په منظمه 
له نیټې وروسته په دریو میاشتو  پناه غوښتنې  باید د 
کېدای  نېټه  دا  وختونه  ځینې  حال،  هر  په  وشي.  کې 
هغه  په  دا  شي،  وغځول  پورې  میاشتو  نهو  تر  شي 
ولري،  موضوع  پیچلې  غوښتنلیک  چې  کې  مواردو 
پر  هم  یا  او  پکې شامل وي  قانوني مسلې  یا  حقوقي 
یوه وخت د پناه لپاره ډېر غوښتنلیکونه وړاندي شي. 
په ډېرو ځانګړو شرایطو کې کېدای شي ټاکلې موده 
دې  په  نو  شي،  وغځول  لپاره  میاشتو  دریو  نورو  د 
اساس کېدای شي  وروستۍ پرېکړه د غوښتنلیک له 

نېټې څخه ۱۲ میاشتې وروسته اعالن شي.

 ایا زه به د جینایي او امنیتي تعقیب
الندې یم؟

تر پروسو  امنیتي  جدي  لړ  یو  د  غښتونکی  پناه   هر 
 څار الندې دی، ترڅو دا معلومه شي چې په ځنګری
یا لیست کې خو به نه وي چې  په قانوني  کټګوري 
 توګه د پناه اخیستلو حق نه لري لکه )جنګې مجرم،

په غتو جرمونو ککړ او داسې نور(.
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 ایا د پناه غښتنې اداره کوالی شي چې د
پناه غوښتنې پروسه چټکه کړي؟

ورکول مالومات  رښتینې  ته  مسؤولینو  چارو  پناه   د 
غیر تاسې  چې  کې  هغه صورت  په  دي،  اړین   ډېر 
غښتنې پناه  د  هم  یا  کړئ،  وړاندي  حقائق   منطقي 
 اداره تېرباسئ، یا هم شواهد او اسناد له منځه یوسئ
هم یا  او  نقیض  او  ضد  بیانونه  یا  کړئ،  پټ  یې   یا 
 غلط وي او د قناعت وړ نه وي، یا هم پناه غوښتنه
 فقط د دې لپاره شوې وي چې له سربیا څخه د ایستلو
 پروسه وځنډوي، په داسې حاالتو کې د پناه غوښتنې
 پروسه ګړندۍ کېږي او کېدای شي په ۰۳ ورځو کې

پرېکړه وشي.ً

ایا د کډوالو او مهاجرینو کمیساري یا 
UNHCR د پریکړې کولو پروسې کې 

برخه اخلي؟

د   UNHCR او  کمیساري  مهاجرینو  او  کډوالو  د 
بیا  نه اخلي. خو  په پروسه کې برخه  پریکړې کولو 
هم، تاسو حق لرئ د پروسې په جریان کې هر وخت 

د UNHCR سره اړیکه ونیسئ.

 د  کډوالو او مهاجرینو کميساري رول
څه شی دی؟

هستوګنځي  د  کمیساري  مهاجرینو  او  کډوالو  د 
پناه  هغه  او  لري  غاړه  پر  مسؤولیت  برابرولو 
په  وي  شوي  مهاجر  ته  سیمي  دې  چې  غښتوتکی 
دولت  د  مسؤولیت  ادغامولو  د  هغوی  د  کې  تولنه 
پناه  یو  د  کله  چې  ده  مانا  دې  په  دا  دی.   غاړه  پر 
غښتوتکی په توګه و پېژندل شئ، تاسې ته به د یوه 
کال لپاره  د اوسېدولو ځای درکول کېږي، همداراز 
به د تاریخ او کلتور په څانګو کې دزدکړو یو ټولګی 

درته چمتو شي.  

 که چيرې زه د منفي پریکړې څخه
برخمن شم؟

 که چیري د  پناه غوښتنې اداره منفي پرېکړه صادره
تاسې کړي،  رد  غوښتنلیک  پناه  د  ستاسې  او   کړي 
وروسته کولو  ترالسه  د  پرېکړي  د   کوالی شئ چې 

په ۵۱ ورځو کې کمېسون ته شکایت وکړئ.

 کېدای شي کمېسون استیناف ومني او یا ستاسې قضیه
 د بل بحث لپاره اړوندو مراجعو ته وړاندي کړي او

 یا هم خپله بله پرېکړه وکړي.

 که د کمېسون بله پرېکړه هم منفي وه، کوالی شئ دا
 فیصله په اداري محکمه کې وننګوئ.

 که بیا هم پرېکړه منفي راوختل، نو د همدې پرېکړې
 پر اساس به تاسې د مالوم مهالوېش له مخې له سربیا

څخه وځئ.

 که چېري ماته په سربیا کې پناه راکول
 کېږي، د څومره وخت لپاره به وي؟

اعتبار وړ دی، د  لپاره  د ۵ کلونو  یو کډوال حالت   د 
نوی کېږ ي. کال   او د ضمني خوندیتوب حالت  هر 
 تاسې به د ۵ کلونو لپاره د کډوال پېژندپاڼه )د ضمني
 خوندیتوب - د ۱ کال لپاره( د ځان سره ولرئ. تاسو
مهاجرینو او  کډوالو  د   چې  وشي  الرښوونه  به   ته 
لپاره ادغام  د  ترڅو  ونيسي  اړیکه  سره   کميساري 
ټولګی یا  کرایې  د  کې  دې  په  کړئ،  ترالسه   مالتړ 

مرستې شامل دي.

د UNHCR ادغام د موجود مرستې 
په اړه د نورو معلوماتو لپاره، مهرباني 

وکړئ د انسانانو حقونو د بلګراد مرکز یا 
UNHCR سره اړیکه ونيسئ.
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 د سربیا د پناه غوښتنې پروسې پرمهال د یو
 پناه غوښتونکي یا کډوال په توګه کوم حقونه

لرم؟

غوښتنې پناه  د  ستاسو  کې  سربيا  په  چې  لدې   مخکې 
 په هکله پریکړه وشي د پناه غوښتونکي په توګه تاسو

حق لرئ:

په سربيا کې هستوګنه او ځای پر ځای  	 	
کېدل، البته هغه حاالت مستثنی دي چې د 

محدودیت لپاره شرایط رامنځ ته شي1 

هستوګنځی او خواړه 	 	

ټولنيزه مرسته، یوازې په هغه حالت  	 	
کې چې تاسو د پناه غوښتنې، پذیرایي یا 
ترانزیتي مرکزونو کې هستوګنه نه وي 

چمتو شوې 

روغتيایي پاملرنه  	 	

په وړیا توګه لومړنۍ او منځنۍ زدکړي 	 	

معلومات او حقوقي مرسته  	 	

د مذهب ازادي  	 	

په ځانګړو شرائطو کې د کار کولو حق  	 	
)که تاسو د ۹ مياشتو څخه د اوږدې مودې 

لپاره د پناه غوښتنې پروسه کې یاست( 

ای دي کارت   	

اړین  ثابتول  تابعیت  او  هویت  د  ستاسې  چې  کله   1
او  حالت  داسې  اړوند  غوښتنې  پناه  د  ستا  وي، 
نه  پرته  له حضور  ستا  ته شي چې  رامنځ  شرائط 
جریان  په  پروسې  غوښتنې  پناه  د  حلېدالی،  شي 
په هغه صورت  ډاډ ترالسه کول  د شتون  کې ستا 
څخه  سربیا  له  چې  کوي  فکر  چارواکي  چې  کې 
غوښتنه  پناه  د  لپاره  مخنیوي  د  اخراج  د  ستاسې 
او عامه نظم د مراعتولو  امنیت  د  یا هم  ده،  کړې 
تضمین وشي او د پناه غوښتنې پروسې په جریان 
کې داسې پرېکړه وشي چې تاسې د سربیا خاوري 

ته د ننوتلو حق لرئ.

 که چيرې تاسو ته پناه درکړل شوه تاسې به
 :نورو اضافه حقونو ته هم السرسی ولرئ

هستوګنه 	 	
د هستوګنځي مرسته 	 	
ځای پر ځای کېدل 	 	

په وړیا توګه لومړنۍ او منځنۍ تعليمات 	 	
پوهنتونونو ته د هغه شرائطو له مخې  	 	

السرسی پيدا کول چې د هيواد پر نورو  	 	
اتباعو تطبقيږي 

د کار مارکېټ ته السرسی لرل 	 	
قانوني مرسته 	 	
ټولنيزه مرسته 	 	

ملکيت 	 	
د مذهب ازادي 	 	

د کورنۍ یوځای کيدل  	 	
شخصي اسناد   	
د ادغام مرسته   	

ایا زه د وړیا قانوني مرسته حق لرم؟

 تاسي حق لرئ چې د پناه غوښتني پروسې پر مهال
ځان توګه  بشپړه  په  مراحلو  ټولو  په  غوښتنې  پناه   د 
جریان په  پروسې  غوښتنې  پناه  د  تاسو  کړئ.   خبر 
 کې د وړیا قانوني مرستې او د خپل قانوني استازي
 موجودیت حق لرئ. د وړیا قانوني مرسته د انسانانو

حقونو د بلګراد مرکز لخوا چمتو کیدای شي.

خط وکالت  باید  مهال  پر  لرلو  نماینده  قانوني   د 
اجازه ته  تاسې وکیل  به  توګه  په دې   السلیک کړئ، 
ستاسې کې  پروسه  په  غوښتنې  پناه  د  چې   ورکړئ 

استازیتوب وکړي.

د یو پناه غوښتونکی یا د یو شخص چې پناه درکړل شوه په توګه، 
تاسې الندې حقونه لرئ
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ایا زه حق لرم چې د UNHCR سره 
اړیکه ونيسم؟

 تاسو قانوني حق لرئ چې په سربيا کې د پناه غوښتنې
د ملتونو  ملګرو  د  کې  جریان  په  پروسې   ټولې 

مهاجرینو عالي کميشنر 2 سره اړیکه ونيسئ.

 ایا زه به سربیا ته د غیر قانوني داخلې لپاره
مجازات شم؟

یا هلته د پاتي  په غیرقانوني توګه سربیا ته د ننوتلو 
 کېدو لپاره تاسي نه مجازات کېږئ، خو په دې شرط

چې د کډوالۍ هدف مو روښانه کړئ.

ایا ما له سربيا څخه وایستلی شم؟
 د پناه غوښتنې د پروسې تر بشپړېدو وړاندي تاسې له

سربيا څخه نه ایستل کېږئ.

  ماشومانو کډوالو په سربیا کې ښوونځي ته
تللی شي؟

له پرته  ماشومان  ټول  دي،  الزمي   لومړنۍتعلیمات 
پام کې ونیول شي  دې چې د دوی مخکنی حالت په 
 ښوونځي ته د تګ حق او مکلفیت لري. په دې اړه
 تاسې کوالی شئ نور مالومات په مرکز کې ترالسه
کمیساري مهاجرینو  او  کډوالو  د  به  هلته   کړئ، 
څرنګه چې  درکړي  مالومات  ته  تاسې   کارکونکي 

خپل ماشومان په ښوونځي کې شامل کړئ.

ایا دولت د کډوالو سره مالي مرستي کوي؟

تضمین خوندیتوب  ضمني  د  یا  پناه  چې  کسان   هغه 
ونه سپما  مالي  او  وي  کاره  بې  وي،  شوی   ورکول 
ورکول مرسته  مالي  او  کرایه  لپاره  کال  یوه  د   لري 
 کېږي. دوی باید د سربیایي ژبو د زدکړي په ټولګیو
شي ورکړل  پناه  چې  کسان  هغه  او  شي.  شامل   کې 
هستوګنځي د  ځکه  ووځي،  څخه  هستوګنځیو  د   باید 

مرکزونه یواځې د پناه غوښتونکو لپاره دي.

2  د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمشنرۍ 
)UNHCR( د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره ده 

چې کډوالو ته خوندیتوب ورکوي.

ایا کډوالو په سربیا کې د کار کولو حق لري؟

تضمين  خوندیتوب  ضمني  د  یا  پناه  چې  کسان  هغه 
اجازه  کاري  د شخصي  لري  ورکول شوی وي، حق 
کړي.  ترالسه  کار  کې  سربيا  په  او  وکړی  ترالسه 
پناه  هغه  کې،  جریان  په  کړنالرې  د  غوښتنې  پناه  د 
پریکړه  نهایی  کې  مياشتو   ۹ په  چې  غوښتونکي 
کاري  د شخصي  لري  هم حق  کړلي،  دی  نه  ترالسه 
د  چې  لري  حق  همدارنګه  او  وکړی   ترالسه  اجازه 
شخصي  د  ولري.  السرسي  بشپړ  ته  مارکېټ  کار 
جزیاتو  نورو  د  اړه  په  کولو  ترالسه  اجازه  کاري 
بلګراد  د  حقونو  انسانانو  د  شئ  کولی  تاسو  لپاره، 
چمتو  مرستې  قانوني  وړیا  د  او   UNHCR مرکز، 

کونکو سره اړیکه ونيسئ.

 ایا حکومت د سربیایي ژبې په زده کړې کې
کډوالو مالتړ کوي؟

تضمین خوندیتوب  ضمني  د  یا  پناه  چې  کسان   هغه 
 ورکول شوی وي، د سربیایي ژبې درسونه د کډوالو
چمتو توګه  وړیا  په  لخوا  کمیساري  مهاجرینو   او 

کیږي.

 که چیرې زه د پناه وکړل شم نو ایا زه کولی
شم د کورنۍ غړو سره بیا یوځای شم؟

کولی یوځای   سره  غړو  له  کورنۍ  خپلې  د   تاسو 
ښځه  / خاوند  کې  قضیه  پدې  غړي  کورنۍ  د   شئ. 
واده دمخه  رسیدو  د  ته  صربیا  سره  تاسو  چې   دي 
 کړی،  بې واده خاوند / ښځه، لکه څنګه چې د سربیا
ماشومان، کوچني  دی،  شوی  تعریف  کې  قانون   په 
ډول، استثنایی  په  ګډون.  په  ماشومان   تصویب شوي 
 د کورنۍ د غړي حیثیت ممکن نورو اشخاصو ته هم
پام کې په  دا حقیقت  توګه  په ځانګړي   ورکړل شي، 
 نیولو سره چې دوی ستاسو لخوا مالتړ شوی وي او
 د دوی عمر، روغتیا، ټولنیز، کلتوري یا نورو حالتو
 . په نورو ټولو حالتونو کې د بهرنیانو په قانون کې د
 کورنۍ یووالي اصول پلي کیږي. تاسو به اړتیا ولرئ

چې د خپلې اړیکې شواهد وړاندې کړئ.
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نیت څرګند پناه غوښتنې  د  سټیشنونه چیرې چې   پولیس   د 
 کولو ممکن دی، کومې چې د بهرنیانو لپاره د پولیسو مجاز

افسران کار کوي، په الندې ښارونو کې موقعیت لري:

BEOGRAD, Savska 35

BOR, Moše Pijade 5

ČAČAK, Cara Dušana 3

JAGODINA, Boška Buhe bb

KIKINDA, Braće Tatić 5

KRAGUJEVAC, Trg slobode 3

KRALJEVO, Vojvode Putnika 3

KRUŠEVAC, Stevana Sinđelića 1

LESKOVAC, Jug Bogdanova 6

NIŠ, Nade Tomić 14

NOVI PAZAR, Kej 37.

Sandžačke divizije bb

NOVI SAD, Bulevar Kralja Petra I 11

PANČEVO, Jove Maksina 41a

PIROT, Jevrejska 17

POŽAREVAC, Đure Đakovića bb

PRIJEPOLJE, Dušana Dučića 1

PROKUPLJE, Tatkova 4

SMEDEREVO, Despota Grgura 2

SOMBOR, Trg cara Uroša 1

SUBOTICA, Segedinski put 45

ŠABAC, Laze Lazarevića 8

UŽICE, Nade Matić 8

VALJEVO, Uzun Mirkova 1a

VRANJE, Matije Gupca 4

ZAJEČAR, Pane Đukića 1

ZRENJANIN, Zorana Kamenkovića 10
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د سربیا د پناه غوښتنې او پذیرایي مرکزونو نقشه

پذیرایي مرکزونو

د پناه غوښتنې مرکزونو

NIŠ


