


پناھندگان دارای چھ حقوقی میباشند

- افراد قبول شدگان پناھندگی دارای حقوق برابر 
با  شھروندان جمھوری ارمنستان (ج ا) میباشند،  

بھ استثنای مشارکت در انتخابات و رأی گیری 
ھای پارلمانی و سازمان ھای خودگردان محلی 
(مواردی کھ در قانون تعریف شده)، عضویت 
در ھر حزب، انتخاب یا انتصاب ھر مقام در 
مراجع دولتی یا خودگردان محلی  و ھمچنین 

حق مالکیت زمین. 
- طبق قانون اساسی جمھوری ارمنستان، شما از 
رفتار تبعیض آمیز بر اساس نژاد، مذھب، کشور 
مبدا و یا بر اساس ھر پایھ ای حمایت می شوید.

- شما حق دارید کھ از دین و مذھب خود آزادانھ 
پیروی کنید و آموزش دینی فرزندان خود را 

انتخاب کنید.
- شما بھ عنوان یک پناھنده نمی توانید اخراج یا 
بھ کشوری کھ برایتان تھدید واقعی در معرض 

خطر محکومیت بھ اعدام، شکنجھ، سایر 
رفتارھای غیر انسانی و تحقیر آمیز میباشید 

برگردانده شوید. مگر آنکھ برای امنیت ملی یا 

حفاظت از نظم عمومی ضروری باشد.

شما بھ عنوان پناھنده  دارای
- حق ارائھ درخواست شھروندی ج ا بھ اداره 

گذرنامھ و روادید ج ا (بھ نشانی، داویتاشن، 
منطقھ ٤، ساختمان١٠ /١٧) را د ارید.

- برابر شھروندان  ج ا حق انتخاب محل 
سکونت خود و حرکت آزادانھ را دارید.

- در صورت دریافت ویزای کشور مربوطھ با 
پاسپورت کنوانسیونی خود امکان مسافرت بھ 

خارج از ارمنستان را دارید.
- حق کار و دنبال کار گشتن در قلمروی 

جمھوری ارمنستان را دارید. در شرایط برابر با 
شھروندان ج ا بھ منظور جستجو برای کار 

میتوانید شخصا اقدام کرده یا  بھ آژانس ھای 
کاریابی دولتی  و خصوصی مراجعھ نمایید.

- حق بدست آوردن امالک و مستغالت و 
ھمچنین حق مالکیت را دارید.

- ھمچنین می توانید جھت دریافت پناھندگی 
موقت در مرکز ادغام و ھمچنین جھت دریافت 
مسکن با مساعدت  دولتی بھ خدمات مھاجرت 

دولتی مراجعھ کرده کھ در صورت وجود 
اتاقھای آزاد، بھ عنوان یک ابزار متوسط ارتقاء 
ادغام شما در ارمنستان بھ شما ارائھ خواھد شد.

- حمایت اجتماعی برابر شھروندان ج ا از جملھ 
یارانھ ھای دولتی خانوادگی (قابل ارزیابی 

انفرادی)، یارانھ ھای دولتی معلولیت (با توجھ 
بھ معاینات پزشکی، میزان یارانھ از١٦٫٠٠٠ تا  

٢٢٫٠٠٠ درام ج ا میباشد)، و ھمچنین حق 
دریافت حقوق بازنشستگی (حداقل حقوق 

بازنشستگی ١٦٫٠٠٠ درام ج ا میباشد و بھ زنان 
و مردان باالی ٦٥ سال ارائھ میشود). 

- در شرایط مساوی شھروندان ج ا دارای حقوق 
رایگان خدمات پزشکی و خدمات میباشید. کھ  
شامل خدمات اورژانس بیمارستانی و خدمات 
دولتی محدود در درمانگاه ھا و بیمارستان ھا 
می باشند.  شما ھمچنین برابر شھروندان ج ا 
حق دریافت خدمات و کمک پزشکی در قبال 

پرداخت ھزینھ را  دارید. 
- در مدارس عمومی بھ طور رایگان و 

درمدارس خصوصی با پرداخت شھریھ حق 
تحصیالت متوسطھ وھمچنین برابر شھروندان  
ج ا حق تحصیالت تخصصی عالیھ ( از جملھ 
درخواست اعطای کمک ھای مالی و مشارکت 

در برنامھ ھای آموزشی تحت حمایت دولتی).
- شما دارای حقوق رایگان مشاوره حقوقی 

میباشید. خواھشمند است با دفتر عمومی وکال 
تماس گرفتھ شود (اطالعات تماس را می توان 

در صفحھ اول پیدا کرد).
- حق مراجعھ بھ نماینده کمیساریای عالی 

سازمان ملل در امور پناھندگان در ارمنستان و 
انجمن صلیب سرخ ارمنستان را دارید.

- حق مراجعھ بھ مدافع حقوق بشر را دارید.

پناھنده دارای چھ مسئولیتھایی میباشد

شما، بھ عنوان یک پناھنده، موظف بھ

- قوانین و نظم عمومی جمھوری ارمنستان را 
حفظ کنید.

- مانند شھروندان ج ا موظف بھ  پرداخت 
مالیات، عوارض و سایر پرداخت ھای اجباری 

میباشید. 

مراجعھ بھ مدافع حقوق بشر ج ا

- ھر فرد از جملھ پناھندگان و ھمچنین ھر 
شخص حقوقی حق مراجعھ بھ مدافع را دارد.

- اگر فکر می کنید کھ حقوق شما توسط 
ادارات دولتی یا خودگردان محلی، مقامات آنھا 

یا سازمان ھای خدمات عمومی نقض شده 
است، می توانید بھ مدافع مراجعھ کنید.

- شکایت شما در صورتی کھ آن را در طی 
یک سال از روزی کھ در مورد نقض احتمالی 
حقوق خود مطلع گشتید یا باید مطلع شده باشید 
ارائھ شده باشد مورد بحث قرار خواھد گرفت. 

- شکایت خود را میتوانید بھ ھر زبان بھ 
صورت کتبی (روی کاغذ یا آنالین) یا شفاھی 

ارائھ دھید.
- در طی ٣٠ روز بعد از دریافت شکایت شما، 

مدافع یکی از تصمیمھای ذیل را میگیرد.
 ١. پذیرش شکایت برای بحث و بررسی.

٢. عدم بررسی شکایت.
٣. در مورد امکان ارائھ دفاع از حقوق و 

آزادی ھای خود بھ شکایت آور.
٤. ارجاع بررسی شکایت بھ مرجع دیگر.

- درنتیجھ بررسی شکایت توسط مدافع یکی از 
تصمیمھای زیر گرفتھ میشود.

١. در مورد نقض حقوق یا آزادی بشر.
٢. عدم نقض حقوق بشر و آزادی ھا.

٣. ارائھ دادخواست بھ دادگاه در مورد ابطال 
تصمیم حقوقی مقام رسمی مرجع دولتی یا 

خودگردان محلی. 
٤. متوقف کردن بررسی شکایت.

 - از تصمیمات فوق بر پایھ اولین تصمیم 
مدافع بھ دولت یا مرجع خودگردان محلی یا 
مقام رسمی آن  یا سازمانی کھ موجب نقض 

شده است با اشاره بھ اقدامات الزم برای 
بازگرداندن حقوق بشر یا آزادی ھای بشر 

پیشنھاد میکند کھ در مدت زمان معقولی نقض 
را بر طرف کنند. 
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