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میں تارکین وطنمیں تارکین وطن

خواتین کے لیےخواتین کے لیے
مہاجر خواتین کے لیے

انصاف تک رسائی

مہاجر خواتین کے لیے
صحت کی دیکھ بھال

کا حق۔

پیدائشی رجسٹر

میں اندراج۔



مفت قانونی

امداد

مہاجر خواتین کے لیے انصاف تک رسائیمہاجر خواتین کے لیے انصاف تک رسائی
  

انصاف تک رسائی کے عالوہ جو تمام مہاجرین کوانصاف تک رسائی کے عالوہ جو تمام مہاجرین کو
فراہم کی جانی چاہیے ، قطع نظر جنس کے ، خواتینفراہم کی جانی چاہیے ، قطع نظر جنس کے ، خواتین

مہاجرین کو اس مدد کی اضافی ضرورت ہوتی ہےمہاجرین کو اس مدد کی اضافی ضرورت ہوتی ہے
کیونکہ وہ اکثر مختلف قسم کی زیادتیوں کا شکارکیونکہ وہ اکثر مختلف قسم کی زیادتیوں کا شکار

ہوتی ہیں۔ہوتی ہیں۔
  

اس صورت میں کہ ایک مہاجر عورت جنسی بنیاد پراس صورت میں کہ ایک مہاجر عورت جنسی بنیاد پر
تشدد کا شکار ہے ، اسے تحفظ ، مدد بشمول قانونیتشدد کا شکار ہے ، اسے تحفظ ، مدد بشمول قانونی

مدد اور ذمہ داروں کی غیر جانبدارانہ اور موثرمدد اور ذمہ داروں کی غیر جانبدارانہ اور موثر
تفتیش اور قانونی چارہ جوئی کا حق حاصل ہے۔تفتیش اور قانونی چارہ جوئی کا حق حاصل ہے۔

  

تشدد سے بچ جانے والی خواتین اور لڑکیوں کے لیےتشدد سے بچ جانے والی خواتین اور لڑکیوں کے لیے
اعلی سطح کے انصاف تک رسائی سب سے بڑا چیلنجاعلی سطح کے انصاف تک رسائی سب سے بڑا چیلنج
ہے ، یہی وجہ ہے کہ متاثرہ مہاجر خواتین کو جنسہے ، یہی وجہ ہے کہ متاثرہ مہاجر خواتین کو جنس

پر مبنی تشدد کے تمام معامالت کی تفتیش اورپر مبنی تشدد کے تمام معامالت کی تفتیش اور
مقدمہ چالنے کے اپنے حق پر اصرار کرنا چاہیے۔مقدمہ چالنے کے اپنے حق پر اصرار کرنا چاہیے۔

  

مہاجر خواتین ، اپنے حقوق کی خالف ورزی کی صورتمہاجر خواتین ، اپنے حقوق کی خالف ورزی کی صورت
میں ، خاص طور پر اگر وہ جنس پر مبنی شکار تشددمیں ، خاص طور پر اگر وہ جنس پر مبنی شکار تشدد
کا ہوں تو اپنے تحفظ کے حصول کے لیے متعلقہ حکامکا ہوں تو اپنے تحفظ کے حصول کے لیے متعلقہ حکام
اور حقوق کے تحفظ سے متعلقہ تنظیم کو براہ راستاور حقوق کے تحفظ سے متعلقہ تنظیم کو براہ راست

یا تحریری طور پر درخواست دے سکتی ہیں۔یا تحریری طور پر درخواست دے سکتی ہیں۔  
  انٹرنیٹ ، ٹیلی فون کے ذریعے یا دوسرے متبادلانٹرنیٹ ، ٹیلی فون کے ذریعے یا دوسرے متبادل

ذرائع استعمال کرتے ہوئے۔ذرائع استعمال کرتے ہوئے۔    شکایت کرتے وقت آپ سےشکایت کرتے وقت آپ سے
رابطے کا ذریعہ فراہم کریں۔رابطے کا ذریعہ فراہم کریں۔

  

جسمانی ، جنسی اور / یا نفسیاتی تشدد کی صورتجسمانی ، جنسی اور / یا نفسیاتی تشدد کی صورت
میں ، یہ بہت ضروری ہے کہ تارکین وطن خاتون فوریمیں ، یہ بہت ضروری ہے کہ تارکین وطن خاتون فوری

طور پر مجاز حکام سے رابطہ کرے تاکہ عدالتیطور پر مجاز حکام سے رابطہ کرے تاکہ عدالتی
کارروائی میں ضروری فرانزک شواہد کا مناسبکارروائی میں ضروری فرانزک شواہد کا مناسب

مجموعہ یقینی بنایا جا سکے۔مجموعہ یقینی بنایا جا سکے۔    خواتین اور لڑکیوں کےخواتین اور لڑکیوں کے
لیے انصاف تک رسائی کو یقینی بنانے کی ذمہ داری کالیے انصاف تک رسائی کو یقینی بنانے کی ذمہ داری کا

سختی سے احترام کیا جانا چاہیے۔سختی سے احترام کیا جانا چاہیے۔
  

لہذا ، ان تمام معامالت میں ، مجاز حکام تک رسائیلہذا ، ان تمام معامالت میں ، مجاز حکام تک رسائی
نہ صرف کام کے اوقات کے دوران بلکہ نہ صرف کام کے اوقات کے دوران بلکہ 2424 گھنٹے گھنٹے

فراہم کی جانی چاہیے۔فراہم کی جانی چاہیے۔
  

مہاجر خواتین کے لیے صحت کی دیکھ بھال کا

حق۔
ایک ہجرت کرنے والی خاتون جو کسی بھی استقبالیہ مرکز

میں رہائش پذیر ہے اور اسے صحت کا مسئلہ ہے تو اسے

DRC سے رابطہ کرنا چاہیے۔

یہ خاص طور پر اہم ہے کہ ایک ہجرت کرنے والی عورت کو

صحت کی دیکھ بھال کا حق حاصل ہے ، متعدد خطرات یا

خطرے کے حاالت کی روشنی میں جن کا انہیں سامنا کرنا

پڑ سکتا ہے۔

اس لحاظ سے ، جنسی اور تولیدی صحت کی حفاظت کی

ذمہ داری کی نشاندہی کرنا ضروری ہے ، جس میں مانع حمل

، ایمرجنسی مانع حمل تک رسائی ، خاص طور پر تشدد کی

صورت میں ، اسقاط حمل ، حمل کی صورت میں تحفظ ،

بشمول والدت ، قبل از پیدائش اور نفلی دیکھ بھال ، اور

کم از کم حفظان صحت اور حفظان صحت کے حاالت۔

زندگی اور صحت کے حق کی خالف ورزی ، بشمول خواتین کے

جنسی اور تولیدی حقوق ، صنف پر مبنی تشدد کی وہ

شکلیں ہیں جو بعض صورتوں میں تشدد یا ظالمانہ ، غیر

انسانی یا ہتک آمیز سلوک کا باعث بن سکتی ہیں۔

 

پیدائشی رجسٹر میں اندراج۔
 

بوسنیا میں نوزائیدہ بچوں کے والدین کا بنیادی فرض ہے

کہ وہ بچے کو برتھ رجسٹر میں رجسٹر کریں۔ اگر بچہ

کسی صحت کے ادارے میں پیدا ہوتا ہے ، تو وہ ادارہ

رجسٹری آفس کو بچے کی پیدائش کی معلومات سے آگاہ

کرتا ہے ، اور اگر والدین 30 دن کے اندر پیدائش کا اندراج

نہیں کرتے ہیں تو ، سماجی کام کے لیے مجاز مرکز ایسا 

 

کرنے کا پابند ہے۔

اس عمل میں ، ان تارکین وطن کے لیے مسائل پیدا ہوتے

ہیں جنہوں نے بچے کی پیدائش کا اندراج نہ کرایا ہو۔

اس صورت میں ، سماجی کام کا مرکز بچے کی پیدائش کو

رجسٹر کرنے کا پابند ہے ، جس میں بچے کے نام کا تعین

بھی شامل ہے ، اور مرکز کا عام طور پر بچے کے والدین سے

کوئی رابطہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ غیر منظم تارکین

وطن ہیں جن کے پاس دستاویزات نہیں ہیں اور / یا وہ 

 

جگہ چھوڑ دی جہاں بچہ پیدا ہوا تھا۔

رجسٹریشن کے بغیر نقل مکانی کرنے والے والدین کے ہاں

پیدا ہونے والے بچے بہت آسانی سے بچوں کی اسمگلنگ

کا شکار ہو سکتے ہیں ، یہی وجہ ہے کہ یہ ضروری ہے کہ

ہر مہاجر خاتون ، پیدائش کے بعد ، سماجی کام کے قابل

مرکز کے تعاون کرے ، اس بات کو یقینی بنائے کہ اس کا

بچہ رجسٹرڈ ہو۔ پیدائش رجسٹر میں رجسٹریشن کے

بغیر بچے کی کوئی شناخت نہیں ہے۔

 

 

نفسیاتی تحفظ۔
 

تارکین وطن ، خاص طور پر خواتین اور بچوں کے لیے ان

کی کمزوری کی وجہ سے نفسیاتی تحفظ فراہم کرنا

بہت ضروری ہے۔

تارکین وطن کے لیے استقبالیہ مراکز میں "فاؤنڈیشن

بوسنیا اینڈ ہرزیگوینا ویمن انیشیٹو" (BHWI) کی

طرف سے نفسیاتی تحفظ فراہم کیا جاتا ہے ، اور اونا

سانا کینٹن کے عالقے میں غیر سرکاری تنظیم "ویمن

فرام اونا"۔

 

 


