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د مهاجرو لپاره د روغتیا پاملرنې حق
 

  ک�وال د وقار ، مساوات او غیر تبعیض د اصولو
پراساس د روغتیا پاملرنې حق لري.

 په BiH کې ، د روغتیا پاملرنې حق �خه خوند
اخیستل د ایالت اساسي قانون جوړ�ت لخوا

پیچلي دي ، کوم چې د مهاجرینو روغتیا پاملرنې
کې منعکس کی�ي.

 که مهاجرین د استو�نې په مرکزونو کې �ای په
�ای شي ، (Ušivak, Blažuj, Borići…),  روغتیایی
پاملرنه د ډنمارک د ک�والو شورا (DRC) له الرې

چمتو کی�ي ، کوم چې د UNHCR سره ت�ون لري او
کوم چې د �ایی روغتیایی مرکزونو سره نوره

همکاري کوي.
 په دې هر یو �ای کې ، ډاک�ران یا په ساحه کې دي
یا په منظم ډول له دوی �خه لیدنه کوي تر�و د

اړتیا په وخت کې د لوم�ني روغتیا پاملرنې خدماتو
لپاره �ایی روغتیایی مرکزونو ته د معاینې او راجع

کولو چمتو ک�ي.
 ثانوي روغتیا پاملرنې د قضیې په اساس قضیه
کې د DRC لخوا مالت� کی�ي. هغه پناه غو�تونکي

چې د استو�نې مرکزونو �خه بهر پاتې کی�ي

لوم�ني روغتیا پاملرنې ته خورا پیچلي السرسی
لري ، �که چې د روغتیا پاملرنې ترالسه کولو شرط
د پناه غو�تونکي معتبر کارت (ژی� کارت) ملکیت

دی.
 د دې کارت پرته ، لوم�ني روغتیا پاملرنې ته

السرسی یوازې ممکن وي که دا د ژوند �وا�ونکي
قضیه وي.

 

وړیا حقوقي
مرسته

�ولنیز محافظت ته السرسی
 

 د �ولنیز محافظت برخه کې له هر�ه پورته د

کورن� بیا یو�ای کیدل او په �ان��ي ډول زیان

منونکي ک��ورۍ محافظت شامل دي ، لکه د قانوني

ظرفیت �خه بې برخې خلک ، ماشومان ، بې

سرپرسته ماشومان ، زاړه او کمزوري ، جدي ناروغان

، معلولیت لرونکي اشخاص ، امیندواره میرمنې ،

یوازینی والدین.کوچني ماشومان ، رواني معلولیت

لرونکي کسان او د انساني قاچاق قربانیان ، د

شکنجې قرباني ، جنسي تیری یا نور رواني ، فزیکي

او جنسي تاوتریخوالی ، او نور-

 

 د BiH په شرایطو کې یوه �ان��ې �ر�ند شوې

ستونزه د والدین پاملرنې پرته د ماشومانو پاملرنه

د دوی لوی شمیر او د �ولنیز کار مرکزونو محدود

ظرفیت له امله دي ، کوم چې مکلف دي د دې

ماشومانو لپاره لن�مهاله سرپرست و�اکي �وک چې

باید خپلو حقونو او ��و ته پاملرنه وک�ي-

 

 ن�یوال سازمانونه دې پروسې ته د پام وړ مالت�

چمتو کوي.بله مهمه مسله د مهاجرینو نوي زی�یدلو

ماشومانو وضعیت تنظیم کول دي ، کوم چې

اساسا د زی�ون راجستر کې د زی�یدلي ماشوم

راجس�ریشن معنی لري-

 

رواني �ولنیز محافظت
 

 دا د مهاجرینو ، په �ان��ي تو�ه میرمنو او ماشومانو

لپاره خورا مهم دي ، د دوی د زیان مننې له امله ، رواني

�ولنیز محافظت چمتو کول.

 

 د مهاجرو لپاره د استو�نې په مرکزونو کې رواني

 �ولنیز محافظت د بوسنیا او هرزی�وینا میرمنو نو�ت

"BHWI" لخوا چمتو شوی ، او د یونا-سانتا کین�ن غیر

دولتي سازمان "له میرمنو �خه" په ساحه کې.

 


