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ثبت نام در ثبت احوالثبت نام در ثبت احوال



کمک حقوقی

رایگان

ثبت نام در ثبت احوال
 

والدین کودکان تازه متولد شده دربوسنی و هرزگوین

وظیفه اصلی ثبت

کودک در دفتر ثبت را دارند.

اگر کودک در یک موسسه بهداشتی متولد شود ، آن

موسسه تاریخ تولد

کودک را به اداره ثبت احوال اطالع می دهد و اگر والدین

ظرف 30روز
 

تولد را ثبت نکنند ، مرکز مربوطه برای امور اجتماعی

موظف است این کار

را انجام دهد.

در این روند ، در مورد مهاجرانی که تولد فرزند خود را

ثبت نکرده اند ،

مشکالتی بوجود می آید.

در این حالت ، مرکز امور اجتماعی موظف است تولد

کودک را که شامل
 

تعیین نام کودک است ، ثبت کند و این مرکز معموالا

هیچ ارتباطی با والدین

کودک ندارد زیرا آنها مهاجران غیرقانونی هستند که

فاقد مدارک هستند یا

محل تولد کودک را ترک کرده اند.

کودکانی که از پدر و مادر مهاجر بدون ثبت نام متولد می

شوند می توانند به

راحتی قربانی قاچاق کودک می شوند ، به همین دلیل

مهم است که هر زن

مهاجر پس از زایمان ، با حمایت از مرکز خدمات اجتماعی

مربوطه، از ثبت

فرزند خود اطمینان حاصل کند .بدون ثبت نام در دفتر

ثبت تولد ، کودک هیچ

هویتی ندارد.

حق مراقبت های بهداشتی برای زنان مهاجر
 

یک زن مهاجر که دارای مشکل بهداشتی است و در یکی از

مراکز پذیرش

برای مراقبت های بهداشتی اسکان داده شده است

باید با DRCدر تماس باشد.

از اهمیت ویژه ای برخوردار است که یک زن مهاجر با

توجه به یک سری

آسیب پذیری ها یا موقعیت های خطرناک که ممکن است

با آنها روبرو شود ،

حق مراقبت های بهداشتی را داشته باشد.

از این نظر ، اشاره به لزوم حفاظت از سالمت جنسی و

تولید مثل که شامل

دسترسی به پیشگیری از بارداری ، پیشگیری از بارداری

اضطراری ، به

ویژه در صورت خشونت ، سقط جنین ، محافظت در

صورت بارداری ، از

جمله زایمان ، مراقبت های قبل از زایمان و پس از

زایمان ، و حداقل شرایط

بهداشتی می باشد مهم است.

نقض حق زندگی و سالمتی ، از جمله حقوق جنسی و

تولید مثل زنان ، از

اشکال خشونت مبتنی بر جنسی است که در برخی

موارد ممکن است شکنجه

یا برخورد بیرحمانه ، غیرانسانی یا تحقیرآمیز باشد.

دسترسی زنان مهاجر به عدالت
 

عالوه بر دسترسی به عدالت که باید برای همه مهاجران
صرف نظر از

جنسیت فراهم شود ، زنان مهاجر به دلیل اینکه اغلب
قربانی انواع مختلف

سوء استفاده می شوند ، در استفاده از این حق نیاز به
حمایت بیشتری دارند.

اگر یک زن مهاجر قربانی خشونت مبتنی بر جنسیت شود
، حق حمایت ،

کمک ، از جمله کمک حقوقی ، و تحقیقات و پیگرد قانونی
بی طرفانه و

کارآمد از مسئوالن را دارد.
سطح باالی مصونیت از مجازات یکی از بزرگترین چالشهای

دستیابی به
عدالت برای زنان و دختران زنده مانده از خشونت است ،

به همین دلیل
قربانیان مهاجر باید بر حق حمایت و کمک در تحقیق و

پیگرد قانونی در
مورد همه موارد خشونت های جنسیتی تأکید کنند.

زنان مهاجر ، در صورت نقض حقوق ، به ویژه اگر آنها قربانی
خشونت

مبتنی بر جنسیت باشند ، می توانند به مقامات و
سازمان های ذی صالح با

حق حمایت مراجعه کنند که به طور مستقیم ، به صورت
مکتوب ، از طریق

اینترنت ، از طریق تلفن ، یا با استفاده از گزینه های دیگر
.در هنگام آدرس

دهی تماس خود را خالی بگذارند.
در مورد خشونت جسمی ، جنسی و / یا روانی ، بسیار

مهم است که مهاجر
بالفاصله با مقامات صالح تماس بگیرد تا از جمع آوری

مناسب شواهد
پزشکی قانونی الزم در دادگاه اطمینان حاصل کند .تعهد

اطمینان از دسترسی
زنان و دختران به عدالت باید کامالا رعایت شود.

بنابراین ، در همه این موارد ، دسترسی به مراجع ذی
صالح باید 24ساعته

و نه تنها در ساعات کاری فراهم شود
 


