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حق اللجوء



حق اللجوء

يمكن لالجانب الحصول اللجوء الدولي عند :-
1- االفصاح عن رغبتهم في اللجوء.

2- الحصول على شهادة تفيد رغبتهم في اللجوء.
3- التقديم للحصول على الحماية الدولية/ اللجوء.

 
اول خطوة لالجانب في عملية طلب الحصول على اللجوء
هو ان يعربوا عن رغبتهم في هذا اللجوء في البوسنة.
يقوم الالجيء باالعراب عن رغبته تلك عن طريق تقديم

استمارة لجوء الى شرطة الحدود البوسنية على الحدود
او في الوحدات المؤسسية المختصه بشئون االجانب. 

 
أذا تقدم الالجيء بطلب اللجوء على احد المعابر الحدودية
، ستقوم شرطة الحدود بإبالغ الوحدة المحلية المختصه
بشئون الالجئين والتي يجب عليها تولي شئون الالجىء. 

 
يتحتم على شرطة الحدود او وحدة شئون الالجئين التي

تقدم اليها الالجئ بطلب اللجوء ان تعطيه المعلومات
الخاصة بالخطوات الالزمة للحصول على اللجوء وكذلك

حقوقه وواجباته.
 

وحدة شئون الالجئين تقوم باصدار شهادة بطلب المهاجر
الحصول على اللجوء والتي تحدد اتجاه الحركة في اطار

الوقت المحدد للوصول طبقا لوزارة االمن البوسنية فيما
يتعلق بطلبات اللجوء الشخصية.

 
تحتوي شهادة طلب اللجوء على المعلومات الشخصية
للالجيء كما ادلى بها هو شخصيا الن الالجئين ال

يحملون عادة اي اوراق رسمية. هذه المعلومات تتضمن
 

 (االسم، تاريخ ومحل الميالد، الجنسية ، الجنس ، افراد
االسرة المصاحبين ، اذا كان يملك وثيقة سفر، صورة

شخصية) وتحدد اتجاة التحرك والموعد االخير لالجيء
لكي يقدم تقريره لقسم الالجئين.

 
كذلك تخبر الوثيقة اذا كان الالجئ قادر على التعامل باحد
اللغات الرسمية في البوسنة والهرسك او ماهي اللغات

االخرى التي يفهمها.

تعتبر الوثيقة بمثابة تصريح بالبقاء في البوسنة خالل
فنرة صالحيتها في االتجاه المحدد بها. واذا لم يقم

الالجيء بالتقديم للجوء في خالل الفترة المحددة بها ،
ستعتبر نية اللجوء كان لما تكن.

 

يتحتم على طالب اللجوء الى البوسنة ان يقوم بتقديم
طلب لجوء في خالل 14 يوم كحد اقصى لكي يبدأ عملية
التسجيل. وذلك يتضمن ترتيب ميعاد مع طالب اللجوء
إلتخاذ قرار نهائي. المدة المحددة التخاذ قرار اللجوء هي

ستة اشهر ويمكن مدها الى 18 شهر كإستثناء. 
 

بعد البدء في اجراءات طلب الحصول على اللجوء تقوم
الجهات المسئولة بالدولة بإتخاذ قرار بخصوص طلب

اللجوء، كما يترائى لهم، وذلك طبقا للقوانين الداخلية
المطبقة والتي تحدد الشروط والخطوات الالزمة لمنح

اللجوء وكذلك حقوق وواجبات طالب اللجوء.
 

 الجهات المسئولة هي قسم اللجوء في وزارة االمن
البوسنية وفي حالة قرارات المحكمة تكون محكمة
البوسنة والهرسك هي المسئولة عن اتخاذ القرار.

 

يتولى قسم اللجوء في وزارة االمن البوسنية القيام
باالتي:-

 

·تسجيل طالب اللجوء ويتضمن ذلك مليء بيانات
االستمارة واخذ صور شخصية، اخذ بصمات االصابع، تصوير

المستندات واصدار كارت لطالب اللجوء.
 

·تسجيل طالب اللجوء ويتضمن ذلك مليء بيانات
االستمارة واخذ صور شخصية، اخذ بصمات االصابع، تصوير

المستندات واصدار كارت لطالب اللجوء.
 

·عمل مقابلة مع طالب اللجوء تتضمن مقابلة تفصيلية مع
قسم اللجوء الرسمي لمعرفة االسباب لطلب اللجوء. قد
تعقد المقابلة اكتر من مره اذا كان هناك حاجة لذلك

لترتيب الوضع بشكل كامل وصحيح.

·النظر في كل طلب لجوء مقدم على حدى واتخاذ القرار
بشانه.

قد يكون القرار الصادر من قسم شئون الالجئين في وزارة
االمن البوسنية كاالتي:-

1.اعتبار الطلب حماية دولية / لجوء واعتبار المتقدم
الجيء.

2.ان يتم رفض طلب اللجوء الدولي  وان يتم اعتبار طالب
اللجوء الجئ مؤقت في البوسنة لمدة سنة.

3.يتم الغاء الخطوات الالزمة للحصول على اللجوء ويتم
تحديد الوقت النهائي للشخص ليغادر البوسنة.سيحتوي

القرار على شرح مفصل السبابة .
4.قد يتم رفض طلب اللجوء الدولي نتيجة لعدم كفاية

االسباب. ويتم تحديد الوقت الذي يجب في خالله مغادرة
البالد. ومن حق طالب اللجوء ان يقوم برفع قضية ضد

قرار المحكمة برفض طلبة  اللغاء هذا القرار في خالل 60
يوم او في خالل 8 ايام في حالة الحاجة الى اخذ قرار

سريع.
يكون الالجئ في وضع لجوء وحماية دولية الى ان يتم
اتخاذ قرار نهائي بخصوص وضعة من قبل المحكمة.

 

ينص قانون اللجوء الى البوسنة (مادة 76) على ان طالب
اللجوء له الحق في االتي:

·البقاء في البوسنة والهرسك.
·الحصول على المعلومات الالزمة.
·االقامة في مكان اقامة الالجئين.

·رعاية صحية مبدئية.
·الحصول على تعليم ابتدائي وثانوي.

·الدخول لسوق العمل.
·الحصول على مساعدة قانونية مجانية.

·تحسين اللغة التي يفهمها او قادر على تعملها.
·دعم نفسي.

يحصل الالجيء على هذه الخدمات باستخدام بطاقة
طالب اللجوء.

 


