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په بوسنیا او هرزی�ویناپه بوسنیا او هرزی�وینا

کې د مهاجرینو لپارهکې د مهاجرینو لپاره

د پناه غو�تنې حقد پناه غو�تنې حق



د پناه غو�تنې حق
 

  د ن�یوال محافظتونو پوهه بهرنیانو ته وړتیا ورکوي:

  A) د پناه غو�تلو اراده �ر�ند ک�ئ

  ب) د پناه غو�تلو لپاره د رو�انه ارادې سند ترالسه

ک�ئ
  c) د ن�یوال محافظت / پناه غو�تنه وک�ئ.

  د پناه غو�تنې د حق کارولو په پروسه کې د بهرنيانو

لپاره لوم�ی �ام دا دی چې په BiH کې د پناه غو�تلو
اراده �ر�ند ک�ي. یو بهرنی ممکن د پناه غو�تنلیک

وړاندې کولو لپاره خپله اراده �ر�ند ک�ي: د پولې پورې
غاړې پولیسو ته ، په سرحد کې یا د بهرنیو چارو لپاره د

خدماتو تنظیمي واحدونو ته.
 

  که چیرې یو بهرنی د پولې په اوږدو کې د پناه غو�تلو
اراده ولري ، د BiH سرحدي پولیس باید سمدستي د

بهرنیانو لپاره د خدماتو سیمه ایز تنظیمي واحد ته خبر
ورک�ي ، کوم چې مکلف دی د بهرني اتباع توقیف ک�ي.

  د BH سرحدي پولیس یا د خدماتو تنظیم کونکي واحد ،

هر هغه بهرنی چې د پناه غو�تنه کولو اراده یې �ر�نده
ک�ې وي ، اړ دی چې ک�وال د پناه غو�تنې پروسې او د

هغې حقونو او مسؤلیتونو سره آشنا ک�ي.
 

  د بهرني خدماتو تنظیم کونکی یو پناه غو�تونکي ته د

ارادې سند صادروي   چې د پناه غو�تلو اراده یې په �وته
BiH ک�ې وي ، کوم چې د شخصي پناه غو�تنې لپاره د
امنیت وزارت ته د رسیدو لپاره اړین وخت کې د خو��ت

الر�ود �اکي.
 

  د بهرنيانو لپاره د ساحوي خدماتو دفتر لخوا صادر شوي

پناه غو�تنې ارادې سند د ک�وال شخصي معلومات د
�ان پیژندنې له مخې لري ، �که چې دوی معموال اسناد
نلري (نوم ، نی�ه او د زی�یدو �ای ، تابعیت ، جندر ، او د

کورن� غ�و سره ، سفر د سند ملکیت ، عکس) د ت� رات�
او نی�ې معلومول چې له مخې یې ک�وال باید د پناه

غو�تنې برخې ته راپور ورک�ي.

  په سند کې یو یادداشت هم شامل دی چې ایا بهرنی د
بوسنیا او هرزی�وینا رسمي ژبو �خه یوه پیژني ، یا کومه
بله ژبه چې هغه پیژني.دا چې سند پدې موده کې او

�اکل شوي الر�ودونو کې په BiH کې د پاتې کیدو حق ګ
ل کی�ي ، او که چیرې ک�وال په سند کې په �اکلې موده
کې د پناه غو�تنه ونک�ي ، نو دا به په پام کې ونیول

شي چې نیت یې حتی �ر�ند شوی نه دی.
 

  هر�وک چې په BiH کې د پناه غو�تلو اراده �ر�ندوي

باید د نوم لیکنې پروسې پیل کولو لپاره په تیرو 14 ور�و
کې د پناه غو�تنلیک وسپاري ، پدې معنی چې د پناه

غو�تونکي سره مرکه تنظیم ک�ي ، تر�و وروست� پریک�ه
وک�ي. د پناه غو�تنې په اړه پریک�ه ، د یوې قاعدې په
تو�ه ، په شپ�و میاشتو کې کی�ي ، او په استثنایی ډول

دا په 18 میاشتو کې کیدی شي.
 

  د پناه غو�تنې حق کارولو پروسې له پیل کولو وروسته

، حکومتي چارواکي د دوی په اختیار کې ، د تطبیق شوي

کورني قانون سره سم د پناه اخیستو پریک�ه کوي ، کوم
چې د پناه ورکولو شرایط او ک�نالره او د پناه غو�تونکو

حقوق او مسؤلیتونه مشخص کوي. .. په بوسنیا او
هرزی�وینا کې ، دا د BiH د امنیت وزارت د پناه سکتور دی

، او د محکمې پریک�و په صورت کې د BiH محکمه. د
بوسنیا او هرزی�وینا د امنیت د پناه سکتور وزارت اړین

دی چې:
  a) د پناه غو�تونکو راجس�ریشن ، چې پکې د فورمو

ډکول ، عکسونه اخیستل ، د �وتو ن�ې اخیستل ، د
اسنادو کاپي کول او د پناه کارتونو صادرول شامل دي.

  (ب) یوه مرکه چې پکې د پناه غو�تونکي سکتور افسر
شامل وي د پناه غو�تونکي سره مفصله مرکه ترسره
کوي. که اړتیا وي ، مرکه �و �له ترسره کیدی شي تر�و
ری�تینی وضعیت په بشپ� او دقیق ډول تنظیم ک�ي.
  c) د پناه غو�تنې هر غو�تنلیک سپارل کی�ي او په

انفرادي ډول پرېک�ه کی�ي.

د BiH امنیت وزارت د پناه غو�تنې سکتور لخوا صادر شوي د
پناه غو�تنې په اړه پریک�ه ممکن وي:

  A) د ن�یوال محافظت / پناه غو�تنلیک غوره ک�ئ او شخص

د ک�وال په تو�ه ومنئ
  ب) ن�یوال محافظت / د پناه غو�تنلیک نه منل کی�ي ، م�ر

د فرعي محافظت وضعیت پیژندل شوی (هغه �وک چې فرعي
محافظت ورک�ل شوی د 1 کال مودې لپاره په بوسنیا او

هرزی�وینا کې د اوسیدو حق لري).
  c) د ن�یوال محافظت / پناه پروسه �ن�ول شوې او د پناه

غو�تونکي لپاره د BiH ساحې پری�ودو لپاره یوه نی�ه �اکل
شوې. پریک�ه باید د دالیلو مفصله توضیح ولري چې پر اساس

یې دی
  d) د نه اطاعت له امله د ن�یوال محافظت / پناه غو�تنلیک

ردوي ، او یوه نی�ه �اکي په کوم کې چې د BiH ساحه باید
خالي شي. پناه غو�تونکی حق لري د دې پریک�ې پروړاندې د
بیه محکمې ته د 60 ور�و په موده کې ، یا د عاجل پروسیجر
په صورت کې په 8 ور�و کې غو�تنه وک�ي. تر هغه وخته
پورې چې د پناه غو�تونکي په اړه وروست� پریک�ه نه وي

شوې ، دا ، تر هغه چې د BiH محکمه په قضیه پریک�ه نه کوي
، پناه غو�تونکی الهم ن�یوال محافظت / پناه غو�تنې

حیثیت لري.
  د پناه غو�تنې قانون (9 ماده) تاسیس کوي چې پناه

غو�تونکي حق لري:
  a) په بوسنیا او هرزی�وینا کې پاتې کیدل

  ب) د خبرتیا حق

  c) د پناه غو�تونکو لپاره په یوه مرکز کې هستو�نه

  لوم�ني روغتیایی پاملرنې؛
  e) لوم�نیو او ثانوي زده ک�و ته السرسی

  f) د کار بازار ته السرسی

  g) وړیا قانوني مرستې ته السرسی

  h) په هغه ژبه کې د پروسې پرمخت� و�ارئ چې هغه پرې

پوهی�ي یا معقول پوهی�ي.
  i) رواني �ولنیزه مرسته.

 

  پناه غو�تونکی د پناه کارت په اساس بیان شوي حقوق
کاروي.

 


