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حقوق المهاجرين في البوسنة والهرسك
حظر االعتداء

وبصرف النظرعن وضع المهاجر، يجب أال يتعرض ألي شكل من
أشكال اإليذاء أو التعذيب الذي 

ينطوي على إيذاء بدني أو عقلي من جانب الموظف عند أداء
واجبه الرسمي .

(المادة 2 من اتفاقية األمم المتحدة لمناهضة 
 

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو
الالإنسانية أو المهينة) .

يعتبرهذا الحق  مطلق ويتطلب التوقف فورًا عن جميع
التصرفات التي تنطوي على إساءة معاملة المهاجر 

والشروع في إجراءات ضد المسؤولين عن تلك التصرفات . 
عادة ما تكون قوة الشرطة في البوسنة والهرسك، وفي

المقام األول شرطة الحدود وضابط الخدمة الخارجية في
البوسنة الهرسك أول اتصال للمهاجرين بسلطات دولة

البوسنة والهرسك .
عادة ما تكون أول حالقات التواصل للمهاجرين مع سلطات
دولة البوسنة والهرسك من خالل قوات شرطة البوسنة

والهرسك ، وال سيما شرطة الحدود وموظفي خدمة االجانب
في البوسنة والهرسك .

من المستحسن أن يكون المهاجرون على دراية بـأن من 
 واجبا ت الموظفين توفير ما يلي :

 . ان تكون المعلومات ذات الصلة حول الحقوق اللغات التي
يستخدمها المهاجرون وحقيقة أن هذه السلطات  ليس لديها
مترجمين ، فمن المهم جًدا أن يتلقوا معلومات عن حقوقهم

كتابًيا. 
 . يجب ان يكون سلوك المسؤولين وفق القانون مع إحترام

كرامة المهاجر .   
 متوفرة بلغتهم أو لغة يفهمونها. 

 

 . يمكن تزويدهم شفويا أو كتابيا. نظًرا لتنوع 
 

إذا أعرب المهاجر عن رغبته طلب اللجوء: من المهم أن تحتوي
شهادة النية المعلنة لطلب اللجوء على مرفق به معلومات

بلغة يفهمها المهاجر من أجل فهم المعنى والخلفية القانونية 
لهذه الشهادة

 

لكل فرد الحق في الحرية وال يمكن حرمانه من حريته إال
في حالة االعتقال أو االحتجاز القانوني للشخص لمنعه من
دخوله الغير المصرح به ، أو الشخص اللذي تُتخذ في حقه
تدابير بهدف الترحيل أو التسليم (المادة 5 من االتفاقية
األوروبية لحقوق اإلنسان). (حقوق اإلنسان والحريات

األساسية )

الحق في السكن

وفًقا للفئة التي ينتمي إليها المهاجرون في دولة
البوسنة والهرسك ، يمكن إيواؤهم في مرافق مختلفة .

 

في مركز اللجوء "ديلياش"  ، الواقع على أراضي بلدية
ترنوفو، على بعد 30 كيلومترا من سراييفو، ال يمكن إيواء
سوى األجانب الذين شرعوا في إجراءات الحصول على

اللجوء في البوسنة والهرسك .
يمكنهم التقدم بطلب للحصول على اللجوء على الحدود.
إنها منشأة تم بناؤها حديًثا مع البنية التحتية بالكامل .

 

يستوعب مركز إستقبال الالجئين "ساالكوفاتش"
األشخاص الذين يتمتعون بوضعية الالجئ أو الذين

يخضعون لحماية فرعية،وكذلك األشخاص الذين أعربوا
عن اعتزامهم بطلب اللجوء .

 

يقبل مركز الهجرة في سراييفو الشرقية األجانب الذين
ُوِضعوا تحت اإلشراف بموجب قرار من السلطة المختصة
في البوسنة والهرسك وفقا لقانون األجانب، ، وفي أغلب
األحيان األشخاص الذين ال يمكن إثبات هويتهم أو

األشخاص الذين أعلنت سلطاتهم المختصة إتخاذ إجراء
مضاد.

إذا كان األطفال (المهاجرين) يرافقهم أشخاص يعلنون
أنفسهم  كآبائهم أو أوصياء عليهم ، وال يمكن إثبات

هويتهم ألنهم مهاجرون ال الوثائق في  أماكن اإلقامة ،
فايجب:   يحملون     

ضمان حماية المصالح الفضلى لألطفال والحق في الحياة
األسرية .

 

من المهم بصفة خاصة إشراك جميع الدوائر المختصة في
معاملة األطفال، وفي المقام األول، مراكز الخدمة

االجتماعية ، والمراجعة المستمرة لمعاملة األطفال
المهاجرين، وال سيما الغير مصحوبين بذويهم ، نظرا
لتعرضهم بشكل متزايد لخطر اإليذاء واالستغالل .
يتمتع األطفال المهاجرين أو والديهم أو األوصياء

القانونيون بحقوقهم بموجب اتفاقية األمم المتحدة
لحقوق الطفل ، دون تمييز على أساس العرق أو اللون أو
الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره أو

األصل القومي أو العرقي أو االجتماعي أو الثروة ، صعوبات
في التنمية ، الخلفية العائلية أو غير ذلك من الظروف.
يجب أن تستند معاملة األطفال المهاجرين إلى مبادئ

اتفاقية حقوق الطفل ، والتي تشمل: عدم التمييز ، والحق
في الحياة والنمو ، ومصالح الطفل الفضلى ، واحترام

الحق في إبداء الرأي .
 

. يجب عدم التمييز ضد األطفال "بغض النظر عن العرق
أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو
غيره أو األصل القومي أو اإلثني أو االجتماعي أو الثروة ،
صعوبات في التنمية أو الوالدة أو أي وضع آخر للطفل أو

والديه أو ممثليهم القانونيين"؛
 

األطفال المهاجرين 


