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مساعدة قانونية
مجانية

الحصول على الحماية االجتماعية

يشمل قطاع الحماية االجتماعية ، قبل كل شيء ،
لم شمل األسرة وحماية الفئات المستضعفة
بشكل خاص ، مثل األشخاص المحرومين من
األهلية القانونية ، واألطفال ، واألطفال غير

المصحوبين بذويهم ، وكبار السن واألشخاص
العاجزون ، واألشخاص المصابين بأمراض خطيرة ،
واألشخاص ذوي اإلعاقة ، والنساء الحوامل ،و

العائل الوحيد مع القصر ،  األطفال واألشخاص ذوي
اإلعاقات العقلية وضحايا االتجار بالبشر وضحايا
التعذيب واالغتصاب وغيره من أشكال العنف

النفسي والجسدي والجنسي ، إلخ .
 

 من المشاكل الواضحة بشكل خاص في سياق دولة
البوسنة والهرسك  رعاية األطفال المحرومين من

رعاية الوالدين بسبب العدد الكبير والقدرة
المحدودة  لمراكز العمل االجتماعي ، والتي يتعين

عليها تعيين وصي مؤقت لهؤالء األطفال الذي
ينبغي أن يعتني بحقوقهم ومصالحهم . 

 

المنظمات الدولية تقدم دعما كبيرا لهذه العملية.
ومن القضايا المهمة األخرى تنظيم وضع األطفال

حديثي الوالدة للمهاجرين ، وهو ما يعني في
المقام األول تسجيل الطفل المولود في سجل

المواليد .
 

للمهاجرين الحق في الرعاية الصحية على أساس مبادئ
الكرامة والمساواة وعدم التمييز .

 

في دولة البوسنة والهرسك , التمتع بالحق في الرعاية
الصحية يعتبرأمر معقد بسبب الهيكل الدستوري

للدولة، الذي ينعكس على الرعاية الصحية للمهاجرين .
إذا تم إيواء المهاجرين في مراكز االستقبال (أوشيفاك،
وبالجوي، وبوريتشي...) , يتم توفير الرعاية الصحية من
خالل المنظمة الدنماركية لالجئين ( المشار إليه فيما
يلي ب :DRC ) ، والمتعاقدة مع المفوضية السامية

لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ( المشار إليه فيما
يلي ب : UNHCR ) بالتعاون مع المراكز الصحية

المحلية.
في كل من هذه المراكز ، يكون األطباء إما في المركز
نفِسِه أو يقومون بزيارات منتظمة لتقديم فحوصات
وإحاالت إلى مراكز الرعاية الصحية المحلية لخدمات
الرعاية الصحية األولية عندما توجد الحاجة إليها. 

يتم دعم قدٍر محدوٍد من الرعاية الصحية الثانوية على
. DRC أساس كل حالة على حدة من قبل منظمة

بالنسبة لطالبي اللجوء المقيمين خارج أحد مراكز
االستقبال ، فإن الحصول على الرعاية الصحية األولية
أكثر تعقيًدا. وفًقا للقانون ، فأنت تحتاج أوًال إلى بطاقة

طالب لجوء السارية (“البطاقة الصفراء”).
 

إذا لم تكن لديك بطاقة طالب لجوء السارية ، فإن
القانون ال ينص على الرعاية الصحية األولية ، على الرغم
من أنه يجب توفير الرعاية الصحية الطارئة إذا لزم األمر.

 

الحق في الرعاية الصحية للمهاجرين

 

 من المهم جدا للمهاجرين، وال سيما النساء
واألطفال، بسبب ضعفهم، توفير الحماية النفسية

واالجتماعية. 
 

في مراكز إستقبال المهاجرين يتم توفير الحماية
النفسية واالجتماعية من قبل المؤسسة :

(BHWI) "مبادرة المرأة البوسنية"، وفي أونا ـ سانا

Women from)   كانتون والمنظمة الغير الحكومية
Una) "نساء من أونا"

 

الحماية النفسية واالجتماعية 


