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د مهاجرو میرمنو لپاره عدالت ته السرسی
 

  عدالت ته د السرسي سربیره چې باید �ولو مهاجرینو
ته ورک�ل شي ، د جندر په پام کې نیولو پرته ، ک�والې
میرمنې د دې حق په کارولو کې اضافي مالت� ته اړتیا
لري د دې حقیقت له امله چې دوی ډیری وختونه د

ناوړه ��ه اخیستنې قرباني کی�ي-
 

  په هغه حالت کې چې یوه مهاجره ��ه د جندر پر
بنس� د تاوتریخوالي قرباني وي ، هغه د قانوني

مرستې په ��ون 
د ساتنې ، مرستې حق لري ، او د مسؤلینو بې طرفه او

مؤثره تحقیق او محاکمه لري-
 

  د معافیت لوړې کچې د ��و او انجونو لپاره چې د

تاوتریخوالي �خه ژغورل شوي دي عدالت ته د السرسي
لپاره تر�ولو لوی نن�ونې دي ، نو د مهاجر میرمنې

قرباني باید د جندر پر بنس� تاوتریخوالي �ولو قضیو
په �ی�نه او محاکمه کې دخیل وي. د مالت� او مرستې

په حق �ین�ار وک�ئ-
 

  ک�والې میرمنې ، د دوی له حقونو �خه د سرغ�ونې
په صورت کې ، په �ان��ي تو�ه که دوی د جن�ر پراساس
تاوتریخوالي قرباني وي ، کولی شي شکایتونه ثبت ک�ي

او مستقیم محافظت وغواړي ، په لیکلي ډول وړ
چارواکو او سازمانونو ته.د پو�تنې کولو الرې. ان�رنی�
، د تلیفون یا نورو بدیل وسیلو کارول. د تماس پرمهال د

دوی اړیکه پری�دئ-
  د فزیکي ، جنسي او / یا رواني تاوتریخوالي په صورت

کې ، دا خورا مهم دي چې ک�واله ��ه سمدستي له
وړ چارواکو سره اړیکه ونیسي تر�و د محکمې پروسې
کې د اړین عدلي شواهدو مناسب را�ولولو ډاډ ترالسه
ک�ي. د ��و او نجونو لپاره عدالت ته د السرسي د

تضمین مسؤلیت باید په کلکه درناوی وشي-

وړیا حقوقي
مرسته

د مهاجرو میرمنو لپاره د روغتیا پاملرنې حق
 

 یوه مهاجره ��ه چې روغتیایی ستونزه لري او �وک چې
د روغتیا پاملرنې لپاره د استقبال مرکزونو کې �ای په

�ای کی�ي باید د DRC سره اړیکه ونیسي.
 

 دا په �ان��ي تو�ه مهم دی چې یوه مهاجره ��ه د

روغتیا پاملرنې حق لري ، د یو شمیر زیان منونکو یا خطر
وضعیت په ر کې چې دوی ورسره مخ کیدی شي.

 پدې معنی ، دا مهم دي چې د جنسي او تولیدي روغتیا
ساتنې مسؤلیت په �وته ک�ئ ، په کوم کې چې

امیندوارۍ ته السرسی ، عاجل امیندوارۍ ، په �ان��ي
تو�ه د تاوتریخوالي په صورت کې ، سقط ، د امیندوارۍ په
صورت کې محافظت ، پشمول د زی�ون ، زی�ون او زی�ون

وروسته پاملرنې ،  او ل�ترل�ه حفظ الصحه او حفظ الصحه
شرایط.

 د ژوند او روغتیا له حق �خه سرغ�ونه ، پشمول د

میرمنو جنسي او د زی�ون حقونه ، د جن�ر پراساس
تاوتریخوالي بې دي چې په �ینو مواردو کې ممکن

شکنجه یا ظالمانه ، غیر انساني یا سپک چلند وک�ي.

 له همدې امله ، پدې �ولو قضیو کې ، وړ چارواکو ته
السرسی باید د ور�ې 24 ساعته چمتو شي ، نه یوازې د

کاري ساعتونو پرمهال-

د زی�ون راجسترونو کې نوم لیکنه
 

 په BiH کې د نوي زی�یدلو ماشومانو والدین لوم�ن� دنده
لري چې ماشوم د زی�ون راجستر کې ثبت ک�ي.

 که چیرې ماشوم په روغتیایی موسسه کې زی�یدلی وي ،
دا اداره د راجس�ری دفتر ته د ماشوم زی�ون حقیقت په اړه
خبر ورکوي ، او که چیرې والدین په 30 ور�و کې زی�ون

ثبت نک�ي ، د �ولنیز کار لپاره وړ مرکز مکلف دی چې دا کار
وک�ي.

 په پروسه کې ، د مهاجرو په قضیه کې ستونزې راپورته
کی�ي چې د ماشوم زی�یدنه یې نه ده ثبت ک�ې.

 پدې حالت کې ، د �ولنیز کار مرکز مکلف دی چې د ماشوم

زی�یدنه ثبت ک�ي ، پدې کې د ماشوم نوم �اکل شامل دي ،
او مرکز معموال د ماشوم والدین سره هی� اړیکه نلري �که
چې دوی غیر منظم مهاجرین دي چې اسناد نلري او / یا

هغه �ای پری�ده چیرې چې ماشوم زی�یدلی و.
 هغه ماشومان چې پرته له راجس�ریشن �خه زی�یدلي

ماشومان په اسان� سره د ماشوم قاچاق قرباني کیدی
شي ، له همدې امله دا مهمه ده چې هره مهاجره ��ه ،
د زی�ون وروسته ، د �ولنیز کار لپاره د وړ مرکز مالت� سره ،

ډاډ ترالسه ک�ي چې د هغې ماشوم راجستر شوی. د
زی�ون راجستر کې د راجستریشن پرته ، ماشوم هی�

پیژندنه نلري.

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

"BHWI" محافظت د بوسنیا او هرزی�وینا میرمنو نو�ت
لخوا چمتو شوی ، او د یونا-سانتا کین�ن غیر دولتي

سازمان "له میرمنو �خه" په ساحه کې.
 


