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طريقة وصول النساء المهاجرات
إلى العدالة

حق النساء المهاجرات في
 الرعاية الصحية

الحماية النفسية واالجتماعية 

التسجيل في سجالت المواليد

للمهاجرين المقيمين
 في البوسنة والهرسك



مساعدة قانونية
مجانية

باإلضافة إلى إمكانية الوصول إلى العدالة التي ينبغي أن
تتاح لجميع المهاجرين، بغض النظر عن النوع االجتماعي،

فإن النساء المهاجرات يحتجن إلى دعم إضافي في
تحقيق هذا الحق نتيجة وقوعهن غالبآ ضحايا لألشكال

مختلفة من اإلساءة.
 

في حالة وقوع المرأة المهاجرة ضحية للعنف القائم على
النوع االجتماعي ، فإن لها الحق في الحماية والمساعدة،

بما في ذلك المساعدة القانونية، وفي إجراء تحقيقات
ومحاكمات محايدة وفعالة للمسؤولين عن ذلك .

 

يشكل إرتفاع مستوى اإلفالت من العقاب أحد أكبر
التحديات التي تواجه النساء والفتيات الناجيات من العنف

في الوصول إلى العدالة، ولهذا السبب ينبغي أن تصر
النساء المهاجرات الضحايا على الحق في الدعم

والمساعدة في التحقيق في جميع حاالت العنف القائم
على النوع االجتماعي ومالحقة مرتكبيها قضائيا .

 

يمكن للمهاجرات، في حالة انتهاك حقوقهن، ال سيما إذا
كن ضحايا للعنف القائم على النوع االجتماعي ، التقدم
بطلب الى السلطات والمنظمات المختصة التي تتناول
حماية الحقوق بشكل مباشر أو كتابًيا أو عبر اإلنترنت أو
عبر الهاتف أو باستخدام وسائل بديلة أخرى. ومن المهم

جدا ان تدع وسيلة للتواصل أثناء التقديم .
 

في حالة العنف البدني والجنسي و/أو النفسي، من المهم
جدا أن تتواصل النساء المهاجرات على الفور بالسلطات

المختصة من أجل ضمان جمع األدلة الجنائية الالزمة في
إجراءات المحكمة على النحو المناسب. وينبغي إحترام
االلتزام بضمان وصول النساء والفتيات إلى العدالة

بشكل صارم.
لذلك ، ينبغي في جميع هذه الحاالت إتاحة الوصول إلى
السلطات المختصة على مدار 24 ساعة يوميا ، وليس فقط

خالل ساعات العمل 

حق النساء المهاجرات في الرعاية الصحيةطريقة وصول النساء المهاجرات إلى العدالة
 

ينبغي على المهاجرات الالتي يعانين من مشكلة صحية
ويقيمن في أحد مراكز االستقبال المخصصة للرعاية

 DRC . الصحية االتصال بالمنظمة الدنماركية لالجئين
 

من المهم بشكل خاص أن يكون للمرأة المهاجرة الحق في
الرعاية الصحية ، في ضوء مجموعة من نقاط الضعف أو

 المواقف الخطرة التي قد تواجهها.
على هذا النحو ، من المهم اإلشارة إلى االلتزام
بتوفيروسائل الحماية في مجال الصحة الجنسية

واإلنجابية. ، الذي يشمل الحصول على وسائل منع الحمل،
ووسائل منع الحمل في حاالت الطوارئ، وال سيما في حاالت
العنف، واإلجهاض، والحماية في حالة الحمل، بما في ذلك
الوالدة، والرعاية قبل الوالدة وبعدها، والحد األدنى من

الظروف الصحية والبيئية .
تشكل انتهاكات الحق في الحياة والصحة، بما في ذلك
الحقوق الجنسية واإلنجابية للمرأة، من أشكال العنف
القائم على اساس نوع الجنس واللتي قد تشكل في بعض
الحاالت معاملة  مؤلمة أو قاسية أو ال إنسانية أو مهينة .

الحماية النفسية واالجتماعية 

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

 

في مراكز إستقبال المهاجرين يتم توفير الحماية
(BHWI) : النفسية واالجتماعية من قبل المؤسسة
"مبادرة المرأة البوسنية"، وفي أونا ـ سانا كانتون

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

 

التسجيل في سجالت المواليد

يقع على عاتق آباء األطفال حديثي الوالدة في دولة
البوسنة والهرسك واجب أساسي هو تسجيل الطفل في

سجل المواليد . 
 

إذا ولد الطفل في المؤسسة الصحية، تبلغ هذه
المؤسسة مكتب تسجيل الوالدة، وإذا لم يسجل الوالدان

المولود في
 غضونيوما ، يكون المركز المختص بالعمل االجتماعي

ملزما بذلك .30  
 

في هذه العملية، تنشأ مشاكل في حالة المهاجرين الذين
لم يسجلوا والدة الطفل.

 

في هذه الحالة، يكون مركز العمل االجتماعي ملزما
بتسجيل والدة الطفل، بما في ذلك تحديد اسم الطفل،
وعادة  ال يكون للمركز اتصال بوالدي الطفل ألنهما
مهاجران غير منظمين أي ليس لديهما وثائق /أو تركا

المكان الذي ولد فيه الطفل .
 

األطفال المولودون من آباء مهاجرين بدون تسجيل يمكن
بسهولة أن يصبحوا ضحايا لألتجار باألطفال، ولهذا
 السبب من المهم أن تكفل كل امرأة مهاجرة، بعد الوالدة،
وبدعم من المركز المختص بالعمل االجتماعي، بتسجيل
طفلها.بدون التسجيل في سجل المواليد، ال يكون للطفل

هوية. 
 


