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حق پناهندگی

 
تحقق حمایت بین المللی برای خارجی ها به گونه ای

امکان پذیر است که :
الف) قصد خود را برای پناهندگی اعالم کنند.

ب) دریافت گواهی اعالم قصد پناهندگی ؛
ج) برای حمایت / پناهندگی بین المللی اقدام کنند.

اولین قدم برای خارجی ها در روند استفاده از حق
پناهندگی ، بیان کردن

قصد خود برای پناهندگی در بوسنی و هرزگوین است.
یک فرد بیگانه ممکن است قصد خود را برای ارسال

درخواست پناهندگی به :
پلیس مرزی بوسنی و هرزگوین ، در گذرگاه مرزی یا

واحدهای سازمانی
خدمات امور خارجی ها اعالم کند.

اگر یک فرد خارجی قصد خود را برای درخواست
پناهندگی در یکی از

گذرگاه های مرزی اعالم کند، پلیس بوسنی و هرزگوین
باید بالفاصله به

واحد سازمانی محلی مرتبط با خدمات مربوط به خارجی
ها که موظف به

گرفتن فرد خارجی هست اطالع دهد.
پلیس مرزی بوسنی و هرزگوین یا واحد سازمانی خدماتی

موظف است فرد
خارجی را که برای ارسال درخواست پناهندگی ابراز

تمایل کرده است را با
مراحل پناهندگی،حقوق و تعهدات وی اشنا کند.

واحد سازمانی سرویس امور خارجه برای مهاجری که
قصد خود از

پناهندگی را اعالم کرده است گواهی اعالم قصد صادر
می کند که مهلت و

تاریخ حرکت جهت ورود به وزارت امنیت بوسنی و
هرزگوین برای در

خواست پناهندگی شخصی را مشخص می کند.
گواهی اعالم قصد برای درخواست پناهندگی صادر شده

توسط دفتر زمینه
خدمات برای خارجی ها شامل اطالعات شخصی مهاجر، بر

اساس اطالعات
خود مهاجر، زیرا آنها معموال فاقد مدارک

هستند(نام،تاریخ و محل
تولد،تابعیت،جنسیت،اعضا خانواده همراه، داشتن

سند سفر،عکس)
تعیین مهلت و تاریخ حرکت جهت گزارش مهاجر به بخش

پناهندگی است.

این گواهی نامه همچنین حاوی یادداشتی است در مورد
این که ایا فرد

خارجی یکی از زبان های رسمی بوسنی و هرزگوین را می
فهمد یا این که

زبان دیگری را متوجه می شود. این گواهی در طول مدت و در
جهت

مشخص شده حق اقامت در بوسنی و هرزگوین محسوب می
شود و اگر

مهاجر در مهلت مشخص شده در گواهینامه درخواست
پناهندگی ندهد به این

معناست که حتی مهاجر قصد خود از پناهندگی را اعالم
نکرده است.

شخصی که قصد پناهندگی دربوسنی و هرزه گوین را ابراز
کرده است

موظف است حداکثر ظرف 14روز درخواست پناهندگی خود
را ارائه دهد تا

مراحل ثبت نام ، که به معنای تشکیل مصاحبه با پناهجو
است ، به منظور

تصمیم گیری نهایی انجام دهد .تصمیم در مورد درخواست
پناهندگی ، به

طور معمول ، ظرف شش ماه اتخاذ می شود ، و به طور
استثنا می تواند

ظرف 18ماه تصمیم گیری شود.
پس از آغاز روند استفاده از حق پناهندگی ، مقامات ایالتی ،

بنا به صالح دید
خود ، در مورد درخواست پناهندگی مطابق با قوانین داخلی

قابل اجرا ، که
شرایط و روش اعطای پناهندگی و حقوق و تعهدات

پناهجویان را تعیین می
کند ، تصمیم می گیرند .در بوسنی و هرزگوین ، بخش

پناهندگی وزارت
امنیت بوسنی و هرزه گوین و در مورد تصمیمات دادگاه ،

دادگاه بوسنی و
هرزه گوین است .بخش پناهندگی وزارت امنیت بوسنی و

هرزگوین موظف
به انجام موارد زیر است:

الف) ثبت نام پناهجویان که شامل پر کردن فرم ، گرفتن
عکس ، گرفتن اثر

انگشت ، کپی مدارک و صدور کارت پناهجویان است.
ب) مصاحبه ای شامل مصاحبه دقیق از افسربخش

پناهندگی با پناهجو در
مورد دالیل درخواست پناهندگی .در صورت نیاز می توان

مصاحبه را
چندین بار انجام داد تا وضعیت واقعی به طور کامل و

صحیح مشخص شود.
ج) رسیدگی و تصمیم گیری به هر درخواست پناهندگی به

صورت جداگانه
انجام می شود.

تصمیم در مورد درخواست پناهندگی صادر شده توسط
بخش پناهندگی

وزارت امنیت بوسنی و هرزه گوین ممکن است:
الف) درخواست حمایت بین المللی / پناهندگی را پذیرفته

و به عنوان یک
پناهنده شناخته می شود.

ب) درخواست حمایت بین المللی / پناهندگی پذیرفته
نمی شود ، اما وضعیت

حمایت فرعی به رسمیت شناخته می شود(شخصی که به
او حمایت حقوقی

داده شده حق اقامت در بوسنی و هرزگوین را برای مدت
1سال داشته باشد) ؛

ج) روش حمایت / پناهندگي بین المللي به حالت تعلیق
درآمده و مهلتي كه

پناهجو باید از قلمرو بوسنی و هرزه گوین خارج شود
تعیین شده است .این

تصمیم باید شامل توضیحات دقیق دالیل مبتنی بر آن
باشد.

د) تقاضای حمایت بین المللی / پناهندگی را به دلیل بی
اساس بودن رد می

کند و مهلتی را که باید قلمرو بوسنی و هرزه گوین ترک
شود تعیین می کند .

پناهجو حق دارد طی 60روز ، یا اگر یک رویه فوری باشد ،
ظرف 8روز

علیه دادگاه بوسنی و هرزه گوین به دلیل ابطال آن
شکایت کند .تا زمان

تصمیم نهایی درباره وضعیت پناهجو ، یعنی تا زمان
تصمیم گیری دادگاه

بوسنی و هرزه گوین در مورد دادخواست تقدیم شده ،
متقاضی همچنان از

حمایت بین المللی برخوردار است.
قانون پناهندگی (ماده ) 76تصریح می کند که یک پناهجو

حق دارد:
الف) اقامت در بوسنی و هرزگوین

ب) اطالعات
ج) اسکان در یک مرکز برای پناهجویان ؛

د) مراقبت های بهداشتی اولیه
ه) دسترسی به آموزش ابتدایی و متوسطه ؛

و) دسترسی به بازار کار
ز) دسترسی به حمایت حقوقی رایگان

ح) نظارت بر روند دادرسی به زبانی که وی می فهمد یا
عادالنه است
ط) کمک رواني

پناهجو از حقوق مندرج بر اساس کارت پناهجو استفاده می
کند


