
  



 موسسات و سازمانهای ذیربط

 
برای مسائل مهاجران در بوسنی و هرزگوین ، نقش اصیل 

 توسط نهادهای
 :دولنی زیر بازی یم شود
پلیس مرزی ، رسویس بیگانگان و :وزارت امنیت ، شامل 

، 
ی

 بخش پناهندگ
آژانس تحقیقات و حفاظت دولت ؛ وزارت امور خارجه؛ 

 وزارت حقوق بش  
گان ، که مرکز ساالکوواک نزدیک موستار را و پناهند 

 .مدیریت یم کند 
 دلیاش و 

ی
ی مرکز پناهندگ وزارت امنیت بوسنی و هرزه گویی 

 مرکز
ق سارایوو را مدیریت یم کند  تا حدود زیادی .مهاجرت در رس 

 ، تعدادی از
دولنی در مراقبت از  ی الملیل ، سازمانهای غی  سازمانهای بی 

 مهاجران از
مسئله .ربط پشتیبانی و حمایت یم کنند  مقامات ذیر 

 بهداشت و حمایت
اجتمایع و آموزش در صالحیت نهادها است ، یعنی 

 فدراسیون بوسنی و:
ی و کانتون های آن و جمهوری سوپسکا  .هرزه گویی 

 



 

 
ی

مطابق با صالحیت  وزارت امنیت ، بخش پناهندگ

 های خود از
 .پناهجویان ثبت نام یم کند

 تماس
 490 492 33 387+تلفن: 
 Trg Bih 1, 71000 Sarajevoآدرس: 

 

ل  پلیس مرزبانی  ل مرزها ، از جمله کنیی مسئولیت کنیی

 گذرگاه های
منطقه حفاظت شده ، گذرگاه ها و مرزی ، خطوط مرزی ، 

ی سایر  همچنی 
ل مرزها را بر عهده دارد  .موارد مربوط به کنیی

 تماس
 پلیس مرزی ، دفیی مرکزی

سخنگوی پلیس ،   300 755 33 387+  :دفیی مرکزیتلفن: 
 : یدفیی تحقیقات مرکز ،  BiH  : +387 33 755 112مرزی 

+387 33 755 261    

 191 755 33 387+ گروه مدیریت: 

 granpol@granpol.gov.ba ايميل: 

 www.granpol.gov.ba  وب: 

 Reafa Muhića 2aآدرس: 
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خدمات برای خارجی ها دارنده فعالیت هانی در 
 زمینه حل مسئله مهاجرت

 کار و مدیریت 
ی

مراکز پذیرانی است و وظایف و و هماهنگ
 وظایفی را در

ی شده انجام یم دهد ، از جمله   تعیی 
صالحیت های قانونی
 صدور گوایه قصد

 در بوسنی و هرزگوین .خدمات امور خارجه دارای 
ی

پناهندگ
 مراکز میدانی 

Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla, Zenica,          
Brčko, است Doboj, East Sarajevo, Bihać, Travnik, 

Trebinje, Bijeljina, 
Livno, Ljubuški, Orašje and Goražde. 

 تماس
 دفیی میدانی سارایوو

 994 772 33 387+تلفن: 
 info@sps.gov.ba ايميل: 

 sps.gov.baوب: 

 Sarajevo ،Braće Mulića 59آدرس: 

 17:00 - 9:00ساعت کار: 
 

وظایف  (SIPA) آژانس تحقیقات و حفاظت دولت

 پلییس را انجام یم دهد که
ی ، کشف و اثبات  صالحیت آنها از جمله سایر موارد پیشگی 

 جرایم مربوط به
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 .قاچاق انسان است
 تماس

 100 326 57 387+تلفن: 
 sipa@sipa.gov.ba ايميل: 

  East Sarajevo Nikole Tesle 59, 71123آدرس: 
 

ی کمک و  مراکز مددکاری اجتمایع نقش اسایس در تأمی 

 حمایت اجتمایع
در مورد .به ویژه برای خانواده ها و افراد آسیب پذیر دارند 

 مهاجران ،
ی رسپرستان )با همکاری  مراکز مددکاری اجتمایع از طریق تعیی 

 یونیسف ،
سازمان نجات کمیساریای عایل پناهندگان سازمان ملل ، 

 کودکان و سایر
یک( و در روند ثبت تولد ، نقش اسایس در  سازمان های رس 

 اعمال حقوق
هر  :مانند موارد.کودکان مهاجر بدون مراقبت از والدین دارند 

 نوع خشونت
 ، سو استفاده ، 

ی
علیه مهاجران ، از جمله خشونت خانگ

 استثمار کودکان و
ه مراکز مددکاری اجتمایع در مکا نهانی که مراکز پذیرانی در غی 

 آنها واقع
 .شده است

 

 



 دادستان های حقوق بش  بوسنی و هرزه گوین
مدافعان حقوق بش  موظفند در صورت نقض حقوق آنها 

 توسط هر ارگان از
 ، نهادها ، کانتونها ، منطقه براکو نی ، 

ی بوسنی و هرزه گویی 
 شهرها و

شهرداری ها ، از حقوق هر شخص در قلمرو بوسنی و هرزه 
 ین اطمینانگو 

هر مهاجر یم تواند در صورت نقض حقوق بش  .حاصل کنند 
 ، برای کسب

ی  اطالعات در مورد حقوق و حمایت از حقوق ، به دادگسیی
  .مراجعه کند 

دفاتر موسسه حقوق بش  در بوسنی و هرزه گوین دفاتر اداری 
 بانیا لوکا:در 

، سارایوو ، موستار ، برکو و 
 (www.ombudsmen.gov.ba )لیوانو
 تماس

 بانیا لوکا
Akademika J. Surutke 13, 78000 Banja Luka  

 992 303 51 387+تلفن: 
 bl.ombudsmen@ombudsmen.gov.ba ايميل: 

 سارایوو
Dubrovačka br.6, 71000 Sarajevo  

 006 666 33 387+تلفن: 
 sa.ombudsmen@ombudsmen.gov.ba ايميل: 

 

http://www.ombudsmen.gov.ba/
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ن یب یاه نامزاس  یلحم و یللملا 

عالوه بر نهادهای دولنی در مراقبت از مهاجران در بوسنی و 
 هرزگوین ، و

بر اساس توافق نامه ها با مقامات بوسنی و هرزگوین ، نقش 
 مهیم توسط

ی  ی الملیل سازمان های بی   الملیل ، در درجه اول سازمان بی 
 (IOM)مهاجرت 

 و ( UNHCR) که با همکاری کمیساریای عایل پناهندگان
ی عملکرد مراکز پذیرش  یک آنها در تضمی  سازمانهای رس 

پشتیبانی از فرآیندهای مهاجرت  و  (UNICEF) مهاجران
 .بوسنی و هرزه گوین درانجام میشود 

 

(IOM ) در پاسخ به چالشهای عملیانی در حال رشد
 در مدیریت مهاجرت

، درک مسائل مهاجرت را بهبود یم بخشد و توسعه اجتمایع و 
 اقتصادی را

به عنوان بخیس  از فعالیت .از طریق مهاجرت تشویق یم کند 
 های خود ،

مهاجران ، حمل و نقل به اسکان ، غذا ، لوازم بهداشنی برای 
 محل خدمت ،

اجتمایع ، بازگشت داوطلبانه و  -ترجمه ، پشتیبانی روانی 
 ادغام مجدد

 .خدمات و سایر خدمات را فراهم یم کند
 



 تماس

 400 293 33 387+تلفن: 
 missionsarajevo@iom.int ايميل: 

 Facebook.com/IOMUNBH/ فیس بوک: 

 bih.iom.intوب: 

 Zmaja od Bosne bb, UN Zajednickaآدرس: 
zgrada, Sarajevoپنجشنبه ،  -دوشنبه  :ساعت کار

 14.30 - 08:30جمعه17:30 - 08:30
 

کای خود  (UNICEF) یونیسف شورای پناهندگان :با رس 

 دانمارک ، کودکان را نجات
چشم انداز جهانی ، زنان  SOSدهید ، دهکده های کودکان ، 

 از یونا به دنبال
ی نیازهای فعیل کودکان ، از جمله ، حفاظت ، مراقبت  تأمی 

 های بهداشنی ،
کای خود .تغذیه کافی و آموزش هستند  یونیسف به همراه رس 

 )مسسات
اطالعانی را درباره امکان (   DRCبهداشت عمویم و
 واکسیناسیون برای

 .کودکان فراهم یم کند
 تماس
 600 293 33 387+تلفن: 
 sarajevo@unicef.orgايميل: 
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 فیس بوک: 
/https://www.facebook.com/UNICEFBiH 

 www.unicef.org/bih/en وب: 

 Zmaja od Bosne bb, UN Zajednickaآدرس: 
zgrada, Sarajevo 

؛ 17:00 - 08:00پنجشنبه  -دوشنبه  :ساعت کار
 14:00 - 08:00جمعه

 

UNFPA ،کانی مانند
، (با همکاری بخش بهداشت و رس 

(DRCنجات 
در تالش Unaکودکان، خدمات پناهندگان یسویع و زنان ، 

 است تا نیازهای
ده ای را با  مهاجران و پناهجویان را برطرف کند و خدمات گسیی

 هدف
 .محافظت از جنسیت و بهداشت باروری انجام دهد

 تماس

 570 293 33 387+تلفن: 
 herzegovina.office@unfpa.org-bosniaايميل: 

 Zmaja od Bosne bb, 71000 Sarajevo, BiH آدرس: 

 

دولنی  (DRC) شورای پناهندگان دانمارک یک سازمان غی 

ی الملیل  بی 
است که از پناهندگان و مهاجران آسیب پذیر در بوسنی و 

 هرزگوین در

http://www.unicef.org/bih/en
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کانتون اونا سانا ، موستار ، سارایوو و توزال پشتیبانی یم کند و 
 وظیفه ارائه

مراقبت های بهداشنی اولیه و مراقبت های محدود بهداشنی 
 ثانویه را

ی ، کاهشDRC.دارد  و پاسخگونی به  /با پیشگی 
ی تسکی 

 خطرات و پیامدهای
خشونت ، اجبار ، محرومیت و سو استفاده از افراد ، گروه ها 

 و جوامع رس و
 .کار دارد

 تماس
 061 875 33 387+تلفن: 
 administration@drc.b ايميل: 

 Skenderija 42, 71000 Sarajevo, BiHآدرس: 

 

کمیساریای عایل پناهندگان سازمان ملل متحد 
(UNHCR) بر اساس توافق 

نامه هانی با وزارت امنیت بوسنی و هرزه گوین ، وزارت حقوق 
 بش  و

پناهندگان بوسنی و هرزه گوین مسئول حفاظت از پناهندگان و 
 حل و فصل

عایل پناهندگان سازمان کمیساریای .مسائل پناهندگان است 
 ملل متحد فعالیت

یک  بنیاد ابتکار زنان  -های خود را با سه سازمان غی  دولنی رس 
 بوسنی و

هرزگوین ، حقوق شما از بوسنی و هرزگوین و خدمات امداد 
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 کاتولیک و
ی دو توافق نامه با آژانس های سازمان ملل و  UNV) همچنی 

UNOPS )انجام 
 .یم دهد

 

 ب
ی

ی الملیلصندوق همبستگ  در امرMFS-EMAUS  ی 

قانونی دربوسنی و هرزه  مبارزه با قاچاق انسان و مهاجرت غی 
همکاری با مقامات ذی صالح .  MFS-EMMAUS گوین

 بوسنی و هرزه گوین و
دولنی در اجرای پروژه های کمک  ی سازمان های غی  همچنی 

 مستقیم و
قانونی و  ی و حمایت از قربانیان قاچاق و مهاجران غی  پیشگی 

 افزایش آگایه
ی  در میان گروه های خطر و جمعیت عمویم ، و همچنی 

 آموزش و پرورش و
موسسه ظرفیت سازی در درمان این مشکالت فعالیت یم 

 .کند
 تماس
 061 875 33 387+تلفن: 
 690 726 35 387+ايميل: 

  emmaus.ba-info.ifs@mfsآدرس: 

 

دولنی  بر اساس Vaša prava"(VP) BiH"  سازمان غی 
 پروتکل های



امضا شده با وزارت امنیت بوسنی و هرزگوین و وزارت 
 پناهندگان و آوارگان

 رایگان به 
ی
 و کمک حقوف

ی
 ، مشاوره حقوف

ی
اطالعات حقوف

 پناهجویان ،
ی الملیل ارائه  قربانیان قاچاق و سایر اشخاص تحت حمایت بی 

 یم دهد کمک
ی شامل وکالت در دادریس اداری پس از   همچنی 

ی
حقوف

ی   درخواست حمایت بی 
الملیل است ، وکالت در دادگاه بوسنی و هرزگوین ، دادگاه 

 قانون اسایس بوسنی 
اسبورگ و کمیته و هرزه گوین ،دادگاه حقوق بش  اروپا در اسیی 

 حقوق بش  
 .سازمان ملل است

 تماس

 دفیی سارایوو
 / 106 789 33+ 387+ / 105 789 33 387+تلفن: 

+387 33 789 115 
 sarajevo@vasaprava.org ايميل: 

 : (واییی اپ / واتس موبایل )

 +387 61 102 035 / +387 61 102 034 

 www.vasaprava.org: وب

 Safeta Hadzica 66A, Sarajevo, BiHآدرس: 
 16:00 – 08:00جمعه از ساعت -دوشنبه  ساعت کار: 

 



دولنی زنان است  مرکز حقوق زنان یک سازمان غی 
 که به زنان و کودکان

 و اجتمایع کمک 
ی
ی شغل ، وضعیت حقوف بدون در نظر گرفیی

 رایگان
ی
 حقوف
 .یم کند

ی از طریق پیوند   نی 
ی
در  ONLINE LEGAL AIDکمک حقوف
 وب سایت

www.cenppz.org.ba موجود است 
 تماس
 049 402 32 387+تلفن: 
 922 11 31 60 387+: موبایل

 czppzz@gmail.comايميل: 

 

 سازمان یک (BHWI) هرزگوین و بوسن   زنان ابتکار
دولت   کای از ییک و غی   پناهندگان عایل کمیساریای شر

 به را خدمات از وسییع طیف که است متحد ملل سازمان
 روان   حمایت :جمله از ،دهد یم ارائه پناهندگان و پناهجویان
 تفرییح های فعالیت ،نقل و حمل و ترجمه خدمات ،اجتمایع

هحرف و  برای ساالکوواچ پذیرش مرکز :پذیرش مراکز در ای 
  برای (Jaliac. Delijaš مرکز و پناهندگان

 
 .پناهندگ

+387 33 295 416, +387 33 295 417 

sekretarijat@bhwifoundation.com.ba  

Fra Andjela Zvizdovica 1 71000 Sarajevo  

http://www.cenppz.org.ba/
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تقریبا در همه بخش ها ، به طور عمده  - صلیب رسخ

ی غذا ،  .لباس و کفش است مسئول تأمی 

 
Pomozi.ba -  دوستانه است که در سارایوو یک سازمان بش 

 و اردوگاه
  . کفش تهیه یم کند اوشیواک فعالیت یم کند ، غذا ، لباس و  

 


