
املركز القانوين
استشارة مجانية ومساعدة قانونية

لألجانب تحت الحماية الدولية
 والفرعية



  يف حالــة منــح اللجــوء أو الحامية الفرعية،
 يكتســب األجنبي الحق يف:

البقاء يف الجبل األسود؛ 
 اإلقامــة واملســاعدة املاليــة - مــدة ال تزيــد عــن ســنتني مــن تاريــخ

صــدور قــرار املوافقــة عــى الحاميــة الدولية؛
 العمــل - ال يلــزم بالحصــول عــى تصاريــح إضافيــة لدخــول ســوق
ــة يف أرسع ــى وظيف ــور ع ــة. للعث ــة الهوي ــتثناء وثيق ــل باس  العم

وقــت ممكــن ، اتصــل باملكاتــب اإلقليميــة لوكالــة التوظيــف يف الجبــل األســود؛
 الرعايــة الصحيــة والتأمــن - للتمتــع بحقوقــك مــن الرعايــة الصحيــة اإللزاميــة،
 اخــر طبيبًــا وطبيــب أســنان وطبيــب أطفــال وطبيــب نســايئ يف املركــز الصحــي.

يجــب فقــط احضــار هويتــك الشــخصية معــك؛
ــوي والعــايل - لألطفــال الحــق ــدايئ والثان ــم االبت  الحــق يف التعلي
ــل ــوي يف الجب ــدايئ والثان ــم االبت ــة التعلي ــاق أو مواصل  يف االلتح
 األســود  وفًقــا ملــكان إقامتهــم ، وللطالــب الحــق يف التعليــم العــايل

ــا لنفــس رشوط مواطنــي الجبــل األســود؛ وفًق
مساعدة قانونية مجانية؛

الحامية االجتامعية؛
الحق يف مل شمل األرسة؛

 املســاعدة عــى االندمــاج يف املجتمــع - مــدة ال تزيــد عــن ثــاث
ســنوات مــن تاريــخ صــدور قــرار املوافقــة عــى الحاميــة الدوليــة

تعلم لغة وتاريخ وثقافة الجبل األسود؛
ممتلكات؛

الوثائق الشخصية و وثائق السفر؛
ــة ــن اإلقام ــنوات م ــر س ــد ع ــود - بع ــل األس ــية الجب ــى جنس ــول ع  الحص

القانونيــة واملســتمرة يف الجبــل األســود؛
اإلقامة الدامئة - بعد خمس سنوات من اإلقامة املستمرة يف الجبل األسود



ــة ــة الدولي ــم للحصــول عــى الحامي ــة التقدي ــي أن يعــر عــن ني  1. ميكــن لألجنب
 عنــد املعــر الحــدودي، يف أي مركــز رشطــة عــى أرايض الجبــل األســود، أو يف مركــز

االستقبال أو مركز استقبال األجانب؛
 2. إلثبــات هويــة األجنبــي، يتــم أخــذ بصــامت مــن جميــع

األصابع، وكذلك صورة؛
 3.ســيتم تزويــد األجنبــي الــذي يســعى للحصــول عــى الحاميــة
األساســية واملنتجــات  واملابــس  والطعــام  بالســكن   الدوليــة 

للنظافة الشخصية والفحص الصحي اإللزامي؛
ــة ، ــة املعلن ــن الني ــا م ــد ال يتجــاوز 15 يوًم ــت ممكــن، ويف موع  4. يف أقــر وق
ــم ــا بتقدي ــة ملزًم ــة الدولي ــذي يســعى للحصــول عــى الحامي ــي ال  يكــون األجنب

طلب الحامية الدولية إىل مديرية اللجوء؛
 5. مبســاعدة مرجــم شــفوي، ســتتم مقابلــة األجنبــي الــذي
ــا إذا كان ــد م ــة لتحدي ــة الدولي ــى الحامي ــول ع ــعى للحص  يس

يستويف رشوط منح اللجوء أو الحامية الفرعية؛
 6. يف حالــة رفــض طلــب الحاميــة الدوليــة، ميكــن تقديــم

استئناف إىل املحكمة اإلدارية يف غضون 15 يوًما من تاريخ إصدار القرار؛
 7. إذا أكــدت املحكمــة القــرار الســلبي مــن الدرجــة األوىل،
 ســتتخذ تدابــر ضــد مقــدم الطلــب للعــودة إىل بلــده األصــي أو

بلد العبور؛
 8. إذا ألغــت املحكمــة القــرار الســلبي مــن الدرجــة األوىل، تُعــاد
ــرار ــاذ ق ــة اتخ ــل عملي ــن أج ــوء م ــة اللج ــة إىل مديري  القضي

متكررة؛

مُينح اللجوء لألجنبي الذي يسعى للحصول عى الحامية الدولية ، 
والذي يكون خارج بلده األصي ولديه خوف مرر من االضطهاد 

بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتامئه إىل مجموعة 
اجتامعية معينة أو رأي سيايس، وبالتايل فهو غر قادر أو غر 

راغب يف قبول حامية ذلك البلد.



 
معلومات االتصال
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Pravni centar

 ساعات العمل مع املستفيدين كل يوم عمل من
7:30 صباحاً حتى 3:30 مساءاً

تــم إنشــاء الكتيــب مــن خالل مرشوع “الدعم القانــوين للمهاجرين” ، الذي ينفذه املركــز القانوين بالرشاكة 
مــع كاريتــاس الجبل األســود. يدعم مركز الرتبيــة املدنية )CCE( املرشوع ضمن برنامــج “منظامت املجتمع 

املدين يف الجبل األســود - من الخدمات األساســية إىل تشــكيل السياســات - M’BASE” ، الذي ميوله 
االتحــاد األورويب وبتمويل مشــرتك من وزارة اإلدارة العامة.

محتــوى الكتيــب هــو املســؤولية الوحيدة للمركز القانــوين. ال يعكس بالرضورة وجهات نظر لجنــة التعليم 
املســتمر أو االتحاد األورويب أو وزارة اإلدارة العامة.

كيف ميكن للمركز القانوين مساعدتك؟
ميكن للمركز القانوين أن يزودك، باللغة التي تفهمها ، مبا يي:

ــى  ــة ع ــراءات املوافق ــام وإج ــية حــول نظ ــات أساس    معلوم
ــود؛ ــل األس ــة يف الجب ــة والفرعي ــة الدولي الحامي

   مســاعدة قانونيــة مجانيــة يف اإلجــراءات االبتدائيــة يف مديرية 
اللجــوء والتمثيــل أمــام املحكمــة اإلدارية للجبل األســود؛

ــة  ــوين يف الحصــول عــى حقــوق الســكن والحامي ــة ودعــم قان    معلومــات عملي
ــم ووحــدة األرسة. ــل والتعلي ــة والعم ــة والصحي االجتامعي

ســرافقك املركــز القانــوين خــال اإلجــراء بأكملــه ويســهل اتصالــك وتعاونــك مــع ســلطات 
دولــة الجبــل األســود.


