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په بوسنیا او هرزی�وینا کې د مهاجرینو
حقونه

 

  د ناوړه ��ه اخیستنې منع کول

  د ک�وال وضعیت ته په پام سره ، هغه باید د هغه

رسمي دندې په ترسره کولو کې د کوم چارواکي لخوا د
فزیکي ناوړه ��ه اخیستنې یا شکنجې سره مخ نشي.
د شکنجې او نورو ظالمانه ، غیر انساني یا سپکاوي

چلند یا جزا پروړاندې د مل�رو ملتونو کنوانسیون 2
ماده.

 

  دا حق مطلق دی او د �ولو ک�نو د بندولو بی�ن� اړتیا

شتون لري چې پکې د مهاجرینو او حساب ورکونکو
�وندونو پروړاندې د پروسیجرونو له مین�ه وړل شامل

دي.
 

  د BiH پولیس �واک ، اساسا د BiH سرحدي پولیس او

د BiH بهرني چارو خدمت ، معموال د BiH حکومتي

چارواکو سره د مهاجرینو لوم�ۍ اړیکه وي.
  دا به د مهاجرینو لپاره مهم وي چې پوه شي چې

چارواکي مکلف دي:
 

  د دوی په ژبه یا ژبه چې دوی پرې پوهی�ي د حقونو په

اړه معلومات.
  دا په شفاهي یا لیکلي ډول چمتو کیدی شي. د هغو

ژبو تنوع په پام کې نیولو سره چې د مهاجرو لخوا
کارول کی�ي او دا حقیقت چې دا چارواکي ژباړونکي نلري
، دا مهمه ده چې دوی په لیکلي ډول د خپلو حقونو په

اړه معلومات ترالسه ک�ي.
 

  د قانون سره سم د چارواکو چلند ، د ک�وال وقار ته

درناوی.

وړیا حقوقي
مرسته

  که چیرې ک�وال د پناه غو�تلو نیت �ر�ند ک�ی وي: دا

مهمه ده چې د پناه غو�تنې د ارادې سند په هغه ژبه

معلومات سره وصل شي چې ک�وال پرې پوهی�ي تر�و د

سند معنی او قانوني شالید درک ک�ي.
 

  هر�وک د شخص د آزادۍ او امنیت حق لري ، پرته لدې

چې د قانوني نیولو یا توقیف په صورت کې د هغه / هغې

غیر مجاز ننوتنې مخه ونیسي ، یا د اخراج یا سپارلو

هدف خالف. تدابیر نیول شوي (د بشري حقونو او

بنس�یزو آزادیو په اړه د اروپا کنوانسیون 5 ماده-

مهاجر ماشومان
 

  که ماشومان (ک�وال) د داسې خلکو سره وي چې
�ان د دوی والدین یا ساتونکي په تو�ه پیژني ، او د

دوی پیژندنه نشي رامین�ته کیدی �که چې دوی غیر
مستند ک�وال دي ، کله چې تاسو ورسره یو�ای شئ:

 

   د ماشومانو غوره ��و او د کورن� ژوند حق ساتنه

تضمین ک�ئ.
  دا په �ان��ي تو�ه مهم دي چې د ماشومانو درملنې

کې �ول وړ خدمات شامل ک�ئ ، او له هر�ه پورته ، د
�ولنیز کار مرکزونه ، او پدې برخه کې د مهاجر

ماشومانو درملنه په �ان��ي ډول د والدین مرستې
پرته بیاکتنه.په دې شرط چې دوی د ناوړه ��ه

اخیستنې او استحصال لوړ خطر کې وي. .
 

  مهاجر ماشومان ، د هغوی مور او پالر یا قانوني
ساتونکي د مل�رو ملتونو د ماشومانو د حقوقو

کنوانسیون له مخې د نسل ، رن� ، جنس ، ژبې ،
مذهب ، سیاسي یا بل نظر ، ملي ، توکمیز یا �ولنیز

نظر پرته له حقونو �خه برخمن دي. اصلیت ، ملکیت ،
په پرمخت� کې ستونزې ، د کورن� شالید یا �ینې

نور حالت.
 

  د ک�والو ماشومانو سره چلند باید د ماشوم د

حقونو کنوانسیون سره سم وي ، پدې کې شامل دي:
غیر تبعیض ، د ژوند او پرمخت� حق ، د ماشوم غوره

��ې او د نظر حق ته درناوی.

 

د استو�نې حق
 

 د ک��ورۍ په پام کې نیولو سره چې ک�وال په BiH پورې اړه

لري ، دوی په مختلف تاسیساتو کې �ای کیدی شي.
 پدې تو�ه ، د پناه �ای "ډیلیجا" کې ، چې د سرایوو �خه 30
کیلومتره لرې د ترنوو �اروال� په ساحه کې موقعیت لري ،

یوازې هغه بهرنیان چې په BiH کې د پناه اخیستو پروسه یې
پیل ک�ې وي.

 دوی کولی شي په پوله کې د پناه غو�تنه وک�ي.دا د �ول

زیربنا سره نوی جوړ شوی تاسیسات دي.
 

 د ساالکواک پناه غو�تنې مرکز هغه اشخاص لري چې د

ک�وال� حیثیت لري یا د فرعي محافظت الندې دي ، په بیله
بیا هغه اشخاص چې د پناه غو�تلو اراده یې �ر�نده ک�ې.

 

 په ختی� سرایوو کې د ک�وال� مرکز هغه بهرنیان مني او
�ای په �ای کوي چې د بهرنیانو قانون سره سم په BiH کې د
وړ واک د پریک�ې له مخې تر نظارت الندې ساتل شوي ، او
ډیری وختونه دا هغه کسان وي چې پیژندنه یې نشي

رامین�ته کیدی یا هغه اشخاص چې وړ چارواکي یې اعالنوي
د اخراج اندازه


