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يتم تمويل المشروع من قبل االتحاد األوروبي*

حماية األطفال في إطار أزمة الالجئين 
والمهاجرين في أوروبا.

عن المنظمة 
 منظمة الهجرة الدولية )IOM( موجودة 

لمساعدتك. كما يمكننا مساعدتك في 

إيطاليا واليونان والنمسا وسلوفينيا وكرواتيا 

والمجر! ستجدنا على فيسبوك وعلى مواقعنا 

اإللكترونية!

Hello!

من يُعد طفالً؟
كل من سنه أقل من 18 عاًما هو طفل له حقوق خاصة، تتضمن 

تلقي حماية إضافية.

هل لي حقوق؟
في بلغاريا )وفي أوروبا(، يتمتع كل األطفال بنفس حقوق اإلنسان 

 UN( المنصوص عليها في اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل
CRC( وفي القوانين الوطنية. 

ممن يمكنني طلب المساعدة؟
على كل البالغين القيام بما في صالحك في كل القرارات واألفعال التي تؤثر عليك. فيمكنك 

دوًما طلب المساعدة والدعم من البالغين! يُنصح بطلب المساعدة من األشخاص الموثوق فيهم، 
كالسلطات أو ممثلي المنظمات. ويمكنك تمييزهم عن طريق مالبسهم أو شاراتهم. تذكر أنك لست 

ملزًما بدفع أو منح أي شيء مقابل هذه المساعدة.

هل ينبغي على اآلخرين احترام وجهات نظري/آرائي؟
لديك الحق في التعبير عن وجهات نظرك في كل القرارات واألفعال التي تؤثر عليك، ويجب على 

كل األفراد أو المؤسسات أو المنظمات اعتبارها بجدية. 

هل لدي الحق في التعبير عن نفسي؟
لديك الحق في التعبير عن أفكارك وآرائك، وأن تتلقى أي 

معلومات قد تريدها أو تحتاج إليها.

هل يمكن معاملتي أنا أو أطفال آخرين بشكل مختلف؟
يتمتع كل األطفال بنفس الحقوق بغض النظر عن هويتهم أو 

مكان إقامتهم أو لغتهم أو دينهم أو قدراتهم أو نوعهم سواء كانوا 
فتيةً أم كانوا فتيات. 

هل يمكن لآلخرين إيذائي أو إساءة معاملتي؟
لديك الحق في الحياة وتلقي الحماية من التعرض لألذى و/أو سوء 

المعاملة جسدًا و/أو عقالً. وإذا حدث هذا لك، يمكنك إخبار شخص تثق 
به )فرد أو منظمة أو السلطات(.

هل يمكن احتجازي؟
ا للجوء. وال ينبغي احتجازك لمجرد  ليست جريمة أن تكون الجئًا أو طالبً

طلبك اللجوء. 

هل يمكنني التواصل مع أسرتي؟
لديك الحق في أن تكون في نفس الدولة مع والديك إذا كنت 
قد انفصلت عنهما. يمكنك اللجوء إلى السلطات/المنظمات 

لتساعدك على التواصل مع والديك و/أو األقارب اآلخرين. كما 
لك الحق في رعاية ودعم خاص إذا لم تكن تعيش مع والديك أو 

غيرهما من األقارب/األشخاص المسؤولين عنك.

هل يمكنني زيارة طبيب إذا مرضت؟
لك الحق في الحصول على أفضل رعاية صحية ممكنة، ومياه صالحة 

للشرب، وطعام مغٍذ، وبيئة نظيفة وآمنة، ومعلومات تساعدك على البقاء 
بصحة جيدة.

هل يمكنني الذهاب إلى المدرسة؟
يمكنك البدء في الذهاب إلى المدرسة أو يمكنك استكمال دراستك. لكل 

األطفال الحق في التعليم - التعليم األساسي والثانوي في بلغاريا مجاني.

هل يمكنني العمل؟
في بلغاريا ال يُسمح لك بالعمل إذا كان سنك أقل من 15 عاًما. أما إذا كنت أكبر من 15 عاًما، 

فيمكنك العثور على وظيفة تناسب عمرك وقدراتك، وال تعرض صحتك ونموك للخطر. ويمكنك 
كطالب لجوء العمل لمدة 3 أشهر بعد أن تكون قدمت على طلب 

اللجوء. اطلب المساعدة من أخصائي اجتماعي لمعرفة كيفية 
العثور على وظيفة. 

هل يجب أن أتحدث البلغارية؟
لديك الحق في ممارسة ثقافتك ولغتك ودينك - أو غير ذلك مما 

تختاره. عندما تبدأ الذهاب إلى المدرسة، ستتعلم اللغة البلغارية 
كذلك، مما سيسهل حياتك اليومية.

تشير اتفاقية حقوق الطفل أيًضا إلى بعض القواعد التي عليك اتباعها؛ عليك خاصة احترام حقوق 
اآلخرين:

إذا كان لديك حقوق بغض النظر عن نوعك أو أصلك العرقي أو لغتك أو سنك أو جنسيتك أو 	 
دينك، فإن عليك كذلك مسؤولية احترام حقوق اآلخرين بطريقة إنسانية.

إذا كنت تتمتع بحق الحماية من القسوة واالستغالل واإلهمال، فإن عليك كذلك مسؤولية عدم 	 
إيذاء اآلخرين. 

إذا كان لديك الحق في بيئة نظيفة، فإن عليك مسؤولية الحفاظ على نظافة بيئتك.	 

إذا كان لك الحق في الحصول على التعليم، فإن عليك واجب التعلم بقدر ما تسمح به 	 
إمكانياتك.

4. ما القواعد التي علي 
اتباعها؟ - مسؤولياتك

1. حقوقك

حقوق وواجبات األطفال

أين أنا اآلن؟
ا! أنت في بلغاريا. بلغاريا هي دولة في أوروبا وأحد الدول  مرحبً

األعضاء في االتحاد األوروبي )EU(. عاصمتها هي صوفيا. 
اللغة الرسمية هي البلغارية. الحدود البلغارية-التركية مغلقة 

ا بواسطة سياج حدودي. ثمة العديد من نقاط التفتيش  جزئيً
الحدودية على طول تلك الحدود - في مالكو تارنوفو وكابيتان 

أندريفو وليسوفو، حيث يمكنك طلب اللجوء. 

IOM بلغاريا

هاتف:774 94 93 2)0( 359 00 

 iomsofia@iom.int :بريد إلكتروني

http://iom.bg :موقع إلكتروني

 فيسبوك:
www.facebook.com/IOMBulgaria 
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هل يجب أن أكون وحدي أثناء كل اإلجراءات/االجتماعات؟
بل وكالة  ستقوم السلطات البلغارية بتعيين ممثل فورًا بعد تسجيل طلب اللجوء الخاص بك من قِ
ا عن رعايتك عموًما وإدارة ممتلكاتك، وهو  الدولة لالجئين )SAR(. يكون الممثل مسؤول قانونً

ملزم بتمثيلك ومصاحبتك أمام المؤسسات/السلطات. يمكنك التواصل معه/معها دائًما. كما يمكن 
للبالغين العاملين حيث توجد مساعدتك.

ماذا إن احتجت إلى محاٍم لدعم قضيتي؟
إذا ظننت أن ثمة خطب ما في قضيتك أو 

تعرضت للضرر بشكل ما، عليك أوالً التواصل 
مع ممثلك أو األخصائي االجتماعي المسؤول 
عنك. ممثلك هو الشخص الملزم باالعتناء بك 

ودعمك أثناء اإلجراءات القانونية.

إذا كنت ما زلت تعتقد أنك تحتاج إلى محاٍم، فيمكنك 
 )BHC( تلقي دعم قانوني من لجنة هلسنكي البلغارية
ا. يحضر محامو لجنة BHC بانتظام في مراكز  مجانً

االستقبال في صوفيا )فرازدبنا وفوينا رامبا وأوفتشا كوبل( 
وهارمانلي وبانيا وباستروجـر ومراكز االحتجاز في صوفيا 

)بوسمانستي( وليوبيمتس. اسأل أخصائي اجتماعي عن 
األيام بالتحديد.

:)BHC( معلومات اتصال لجنة هلسنكي البلغارية

هاتف/فاكس: 318 13 98 2)0( 359 00  

 refunit@bghelsinki.org :بريد إلكتروني

 www.bghelsinki.org/bg :موقع إلكتروني

 www.facebook.com/BulgarianHelsinkiCommittee :فيسبوك

ماذا إن احتجت إلى نصيحة أو إلى التحدث إلى شخص أثق به جيًدا؟
إذا احتجت إلى نصيحة في أي شأن )قانوني أو تعليمي أو لتعلم اللغة أو مشاكل اجتماعية أو 

طبية( فالجأ إلى فرق الحماية المتحركة التابعة لمنظمة الهجرة الدولية IOM وغيرهم من العاملين 
الميدانيين الموجودين بشكل يومي في كل مراكز االستقبال واالحتجاز في صوفيا وبانيا )نوفا 

زاغورا( وهارمانلي وليوبيمتس وباستروجر. وستتلقى نصيحة و/أو ستتم إحالتك إذا احتجت إلى أي 
مساعدة إضافية. 

هاتف: 774 94 93 2)0( 359 00 

 iomsofia@iom.int :بريد إلكتروني

  http://iom.bg :موقع إلكتروني

    www.facebook.com/IOMBulgaria :فيسبوك

3. إجراءات طلب اللجوء - 
خطوة بخطوة 

من هو الالجئ؟

ا على حياتك  9 إذا اضطررت إلى مغادرة بلدك خوفً
بسبب خطر ما، كنزاع مسلح أو عنف و/أو 

اضطهاد، وعشت في مكان آخر، فيمكنك تقديم طلب 
لجوء، ما يعني طلب حماية دولية.

عندما تقدم طلبك وقبل أن تتلقى ردًا عليه، يُنظر لك  9
كطالب لجوء. 

وتحظى بالحق في حماية ومساعدة خاصة إذا كنت طالب لجوء أو الجئ، باإلضافة إلى  9
الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل.

ما الذي علي فعله أوالً؟
عليك أن تعلن رغبتك في طلب الحماية الدولية بمجرد دخولك إلى بلغاريا. يجب تقديم هذا اإلعالن 

)الطلب( إلى وكالة الدولة لالجئين )SAR(. لديك الحق في الحصول على مساعدة أثناء هذه 
اإلجراءات. يمكنك التحدث بلغتك أنت وعلى وكالة SAR توفير مترجم يتحدث بلغتك. يساعدك 

المترجمون على فهم كل شيء بشكل أفضل. 

ماذا ستفعل سلطات الحدود وضباط اللجوء؟
لتقديم طلب اللجوء، إذا كان سنك 14 عاًما أو أكثر، فستأخذ السلطات البلغارية بصمات أصابعك. 

يتم التعامل مع بصمات األصابع بسرية. باإلضافة إلى بصمات األصابع، سيتم التقاط صورة 
فوتوغرافية والتعامل معها بسرية كذلك. ال تخف! كما ستوجه لك السلطات بعض األسئلة. 

ما نوع األسئلة التي سيتم توجيهها؟
لكي تفهم السلطات موقفك بشكل أفضل، سيوجهون إليك أسئلة مثل: 

من أي البالد أنت؟  ?

ما عمرك؟  ?

ما الدول التي سافرت عبرها؟  ?

هل تسافر بمفردك؟  ?

هل لديك أي أقارب في أوروبا؟ ?

يُرجى اإلجابة عن كل األسئلة بأفضل ما يمكنك. إذا لم تستطع اإلجابة، فقل إنك ال تستطيع أو ال 
تعرف. ويمكنك طلب استراحة إن احتجت إلى ذلك. سيتم تسجيل ما تقوله كتابة. قم بتوقيع السجل 

بعد أن تعاد قراءته عليك إذا كان صحيًحا فقط. أما إذا كان هناك خطأ أو شيء مفقود، فأعلم 
السلطات. يحق لك الحصول على نسخة من السجل. 

ما أهمية عمري؟
يُعد من يبلغون من العمر أقل من 18 عاًما 

“أطفاالً” ولهم كل الحقوق الموضحة في هذا 
المنشور. أما األكبر من 18 عاًما فهم “بالغون” 
ولهم حقوق مختلفة. يُرجى تحري الصدق عند 
اإلفصاح عن سنك. إذا لم تكن قادرًا على إثبات 

عمرك بوثيقة رسمية )جواز سفر، بطاقة هوية(، 
فيمكن تقييم عمرك. هذا يعني أن يقوم أحد 

األطباء بفحصك للتحقق من سنك. سيتم فحص 
جسمك؛ قد يتم تصوير يدك وأصابعك ورسغك 
باألشعة السينية. إذا لم ترغب في خلع مالبسك 

أمام الطبيب فأعرب عن هذا ببساطة. ال يُفترض أن ينجم عن الفحص أي عواقب سلبية. إذا ظننت 
أن السن المقدَّر خاطئ، فيمكنك طلب تقييم آخر.

إلى أين سيتم اصطحابي؟
إذا كنت ستسافر بمفردك وكان سنك أقل من 18 عاًما، فسيتم نقلك إلى منشأة استقبال مفتوحة.

2. الخدمات المتاحة


