
مرکز حقوقی
مشاوره و کمک حقوقی رایگان

در نظر گرفته شده برای خارجیان تحت 

حمایت بین المللی و موقت



   اگر پناهندگی یا حامیت فرعی اعطا شود، خارجی این حق را 
به دست می آورد

اقامت در مونته نگرو؛ 
ــال  ــن دو س ــی تری ــی - طوالن ــای مال ــک ه ــکن و کم مس

از تاریخ تحویل تصمیم در تایید حامیت بین املللی؛ 
	 ــی ــوز اضاف ــچ مج ــه هی ــازار کار ب ــه ب ــرای ورود ب  کار - ب
 نیــاز نیســت، بــه جــز مــدرک هویــت. بــرای یافــن کار در ارسع

ــد؛ ــاس بگیری ــرو مت ــه نگ ــتخدام مونت ــس اس ــه ای آژان ــر منطق ــا دفات ــت، ب وق
 مراقبــت هــای بهداشــتی و بیمــه - بــرای برخــورداری از حقــوق خــود 
 از بیمــه اجبــاری ســامت در مرکــز بهداشــت، پزشــک، دندانپزشــک، متخصــص
ــراه ــود را هم ــنامه خ ــد شناس ــد. بای ــاب کنی ــان را انتخ ــص زن ــال و متخص  اطف

ــید؛ ــته باش داش
ابتدایــی، متوســطه و عالــی - کــودکان   حــق آمــوزش 
ــه ــا ادام ــام ی ــت ن ــق ثب ــود ح ــکونت خ ــل س ــه مح ــه ب ــا توج  ب
 تحصیــات ابتدایــی و متوســطه را در مونتــه نگــرو دارنــد و دانــش
ــق ــرو ح ــه نگ ــهروندان مونت ــا ش ــابه ب ــی مش ــا رشایط ــوزان ب  آم

تحصیــل در آمــوزش عالــی را دارنــد؛
کمک حقوقی رایگان؛ 
حامیت اجتامعی؛ 

حق الحاق با اعضای خانواده؛ 
 کمــک بــه ادغــام در جامعــه - حداکــر ســه ســال از زمــان 

تحویــل تصمیــم تاییــد حامیــت بیــن املللــی؛
یادگیری زبان، تاریخ و فرهنگ مونته نگرو؛ 
دارایی؛ 
مدارک شخصی و سفر؛ 

ــی و  ــت قانون ــال تابعی ــس از 10 س ــرو - پ ــه نگ ــت مونت ــذ تابعی   اخ
مستمر اقامت در مونته نگرو؛

اقامت دائم - پس از 5 سال اقامت مداوم در مونته نگرو؛ 



 1. قصــد ارائــه درخواســت بــرای تاییــد حامیــت بیــن املللــی توســط یــک خارجــی
ــس در ــتگاه پلی ــر ایس ــد ، در ه ــر کن ــار نظ ــرزی اظه ــذرگاه م ــد در گ ــی توان  م

قلمرو مونته نگرو، در مرکز پذیرش یا مرکز پذیرش اتباع خارجی؛
 2. بــه منظــور احــراز هویــت فــرد خارجــی اثــر انگشــت و

عکس گرفته می شود.؛
ــت، ــی اس ــن امللل ــت بی ــال حامی ــه دنب ــه ب ــی ک ــک خارج  3. ی
 مســکن، غــذا و پوشــاک، وســایل اولیــه بــرای نیازهــای بهداشــتی

و معاینه پزشکی اجباری ارائه می شود؛
 4. در کوتــاه تریــن زمــان ممکــن و حداکــر ظــرف مــدت 15 روز از زمــان ابــراز
 متایــل، خارجــی متقاضــی حامیــت بیــن املللــی موظــف اســت درخواســت حامیت

بین املللی را به اداره پناهندگی ارائه دهد؛
ــن ــت بی ــال حامی ــه دنب ــا یــک خارجــی کــه ب ــه ای ب  5. مصاحب
 املللــی اســت، بــا کمــک مرتجــم انجــام مــی شــود تــا مشــخص
 شــود کــه آیــا او رشایــط اعطــای پناهندگــی، حامیــت فرعــی را

دارد یا خیر؛
 6. در صــورت رد درخواســت حامیــت بیــن املللــی، ظــرف 15 روز از تاریــخ صــدور

رأی می توان به دیوان اداری شکایت کرد؛
 7. اگــر دادگاه رای منفــی بــدوی را علیــه متقاضــی تاییــد کنــد،
 اقداماتــی بــرای بازگشــت بــه کشــور مبــدا یــا ترانزیــت انجــام

خواهد شد؛
 8. اگــر دادگاه تصمیــم منفــی بــدوی را لغــو کنــد، پرونــده بــرای

تصمیم گیری مجدد به اداره پناهندگی بازگردانده می شود؛

ــال ــه دنب ــه ب ــود ک ــی ش ــا م ــی اعط ــک خارج ــه ی ــی ب  پناهندگ
 حامیــت بیــن املللــی اســت کــه در خــارج از کشــور مبدا اســت و
 بــه دلیــل نــژاد، مذهــب، ملیــت و تعلــق بــه یــک گــروه خــاص،
 تــرس موجهــی از آزار و اذیــت دارد.گــروه اجتامعــی یــا عقیــده
 سیاســی، بــه همیــن دلیــل اســت کــه منــی توانــد یــا منــی خواهــد

حامیــت از آن را بپذیــرد کشــور خــود
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ساعت کاری با مهامنی ها هر روز کاری از ساعت
7:30 صبح تا 15:30 بعد از ظهر 

 این بروشور از طریق پروژه “حمایت حقوقی از مهاجران” که توسط مرکز حقوقی با مشارکت کاریتاس مونته
 نگرو اجرا می شود، ایجاد شده است. این پروژه توسط مرکز آموزش مدنی در قالب برنامه “سازمان های جامعه

مدنی در مونته نگرو - از خدمات اولیه تا
 که توسط اتحادیه اروپا تامین مالی می شود و توسط وزارت اداره دولتی تامین “M’BASE - شکل گیری سیاست

.می شود
 مسئولیت محتوای بروشور صرفاً بر عهده مرکز حقوقی است و لزوماً منعکس کننده نظرات مرکز آموزش مدنی،

.اتحادیه اروپا یا وزارت اداره دولتی نیست

مرکز حقوقی چگونه می تواند به شام کمک کند؟

از مرکز حقوقی می توانید به زبانی که می فهمید دریافت کنید
   اطاعات اولیه در مورد سیستم و روش تایید حفاظت بین   

املللی و موقت در مونته نگرو؛
    مساعدت حقوقی رایگان در مرحله اول در اداره پناهندگی 

و وکالت قبا دادگاه اداری مونته نگرو؛
    اطاعات عملی و حامیت قانونی در دسرتسی به حقوق مسکن، اجتامعی

 و بهداشت، کار، آموزش و وحدت خانواده.
ــکاری  ــاط و هم ــد و ارتب ــی کن ــی م ــل همراه ــی مراح ــام را در متام ــی ش ــز حقوق  مرک

شام را تسهیل می کند با مقامات دولتی مونته نگرو.


