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این پروژه از طرف اتحادیه اروپا تمویل میگردد. *

پروژه حفاظت از کودکان در چهارچوب بحران 
پناهندگانی و مهاجرت   

در بارۀ ما
سازمان بین المللی مهاجرت )IOM( برای کمک 
به شما به وجود آمده است. ما همچنین می توانیم 

به شما در ایتالیا، یونان، اتریش، اسلوونی، 
کرواسی و  مجارستان کمک کنیم! شما میتوانید 

اطالعات بیشتر را از صفحه فیسبوک و وبسایت 
ما در یافت کنید.  

Hello!

کی کودک میباشد؟
هر شخص زیر سن 18 سال کودک  بشمار میرود. کودکان دارای 

حقوق خاص اند و همچنین می توانند  حمایت های اضافی دریافت 
کنند.

من دارای چه حقوقی هستم؟
در بلغاریا )و در اروپا( همه کودکان و جوانان دارای حقوق بشِری 

یکسان میباشند که در کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق 
کودک )UNCRC( ذکر شده اند.

از چی کسی میتوانم درخواست کمک کنم؟
همه بزرگساالن باید آنچه که برای شما بهتر است را انجام دهند. شما همیشه می توانید از بزرگساالن 

برای کمک و پشتیبانی درخواست کنید! بهتر است به دنبال کمک از افراد مورد اعتماد، مانند نمایندگان 
مقامات و یا سازمان بروید. شما میتوانید آنها را به کمک لباس ها و نشان های شان تشخیص دهید. 

فراموش نکنید که، در قبال کمک به شما الزم نیست که به فرد بالغ  پول پرداخت کنید و یا چیزی دیگری 
بدهید!

آیا دیگران باید به دیدگاه ها/ نظریات من احترام می بگذارند؟
شما حق دارید نظریات خود را در تمام تصمیمات و اقداماتی که بر شما تاثیر می گذارند، بیان کنید و 

همه افراد، موسسات و سازمان ها باید آنها را جدی بگیرند.

آیا من حق برای ابراز خودم را دارم؟
شما حق دارید افکار و عقاید خود را ابراز کنید و اطالعاتی را که می 

خواهید یا به آن نیاز دارید را دریافت کنید.

آیا با من نسبت به جوانان دیگر میتواند رفتار متفاوت صورت 
گیرد؟

همه جوانان حقوق یکسانی دارند بدون توجه به آنکه چه کسانی 
هستند، در کجا زندگی می کنند، چه زبانی صحبت میکنند، از کدام 

دین پیروی میکنند و پسر هستند  یا دختر.

آیا کسی می تواند به من آسیب برساند و یا برخورد بدی با من داشته 
باشد؟

شما حق دارید که در مقابل صدمه و بدرفتاری بصورت فیزیکی و همچنان 
ذهنی اعتراض کنید. اگر چنین اتفاقی رخ داد، در آنصورت همیشه به یک 

بزرگسال که به او اعتماد دارید بگوئید )یک فرد، سازمان یا مقامات رسمی(.

آیا می توانم بازداشت شوم؟
 پناهنده بودن جرم نیست، شما فقط به خاطر اینکه درخواست 

پناهندگی داده اید، نمی توانید بازداشت شوید.

آیا میتوانم با خانواده ام تماس داشته باشم؟
در صورت که از هم جدا شده باشید، شما حق دارید در همان کشور 

زندگی کنید جایی که والدین تان زندگی میکنند. شما می توانید 
از مقامات / سازمان ها بخواهید که با شما در برقراری ارتباط با 

والدین و یا سایر بستگان کمک کند. همچنین اگر با والدین یا سایر 
بستگان / افراد مسئول زندگی نمیکنید، حق برخورداری از مراقبت و 

حمایت ویژه دارید.

اگر بیمار شوم، میتوانم به پزشک 
مراجعه کنم؟

شما حق دارید که به بهترین مراقبت های ممکن، آب پاک برای نوشیدن، مواد 
غذایی مقوی، محیط زیست پاک و ایمن، و اطالعات که برای اقامت بهتر 

شما الزم است دسترسی داشته باشید.

آیا من می توانم به مدرسه بروم؟
شما می توانید به مدرسه بروید و یا درس خود را ادامه دهید. همه کودکان حق 

آموزش دارند – در بلغاریا آموزش ابتدایی و متوسطه رایگان میباشد.

آیا میتوانم کار کنم؟
 در بلغاریا، اگر شما زیر 15 سال سن دارید، نمی توانید کار کنید. اگر شما بیش از 15 سال سن داشته 
باشید، می توانید یک شغل پیدا کنید که متناسب با سن و ظرفیت شما باشد و به سالمت و توسعه شما 

آسیب نرساند. به عنوان یک پناهجو، می توانید 3 ماه پس از درخواست 
پناهندگی کار کنید. در مورد چگونگی انجام این کار از یک مددکار 

اجتماعی درخواست کمک کنید. 

آیا باید به زبان مجاری صحبت کنم؟
شما حق تمرین و پیروی از فرهنگ، زبان ، دین خود و یا هر دین 
دیگری را که انتخاب نموده اید دارید. هنگامی که شما مشغول به 

تحصیل می شوید قادر به یادگیری زبان بلغاری نیز خواهید شد که 
این باعث می شود زندگی روزمره شما آسان تر شود.

کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد )UNCRC( نیز به برخی از قوانین که شما باید دنبال کنید 
اشاره نموده است، به ویژه احترام گذاشتن به حقوق دیگران: 

اگر شما بدون در نظرداشتن جنسیت، منشأ قومی، زبان، سن، ملیت و دین از این 	 
حقوق برخوردار هستید پس شما مسئولیت احترام به دیگران را نیز دارید.

اگر شما حق محافظت ازخود در برابر ظلم،  ستم و سوء استفاده را دارید، پس شما 	 
نیز مسئولیت دارید که به دیگران صدمه وارد نکنید.

اگر شما حق دارید که به محیط زیست پاک دسترسی داشته باشید، پس شما نیز 	 
مسئولیت دارید که از محیط زیست خود نگهداری کنید.

اگر به شما حق تحصیل داده میشود، شما تا حدی که توانایی های تان اجازه می دهد 	 
مسؤل یادگیری هستید.

     

4. چه قوانینی را باید 
دنبال کنم؟ - مسئولیت 

های شما

1. حقوق شما

حقــوق و مســؤلیت هــای کودکان

فعآل کجا هستم؟
سالم! شما در کشور بلغاریا هستید. بلغاریا یک کشور اروپای 

و عضو اتحادیه اروپا )EU( میباشد.  پایتخت این کشور صوفیه 
است و بلغاری زبان رسمی میباشد. مرز بلغاریا -ترکیه تا حدی با 

یک حصار مرزی بسته است. در امتداد مرز چندین نقاط مرزی 
وجود دارند – مالکو تارنوو، کاپیتان آندریوو و لیسوو جایی که شما 

می توانید وارد شوید و تقاضای پناهندگی دهید.

IOM  بلغاریا:

شماره تلفن: 00 359 )0(2 93 94 774

 iomsofia@iom.int :ایمیل

  http://iom.bg :ویبسایت

 صفحه فیسبوک: 
 www.facebook.com/IOMBulgaria
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آیا باید در تمام مراحل / جلسات تنها باشم؟
پس از راجستر شدن درخواست پناهندگی شما توسط اداره دولتی پناهندگی )SAR(، یک نماینده توسط 

مقامات بلغارستان بالفاصله منصوب خواهد شد. نماینده مسئول مراقبت کلی شما، مدیریت اموال قانونی 
شما میباشد و مؤظف است که در مقابل ادارات/مقامات دولتی بلغاریا از شما نمایندگی کند و همراه شما 
باشد. شما همیشه می توانید با او ارتباط برقرار کنید. بزرگساالن که در محل سکونت شما کار می کنند 

نیز می توانند  در این رابطه به شما کمک کنند. 

اگر برای حمایت از پرونده خود نیاز به یک وکیل 
داشته باشم؟

اگر شما فکر می کنید که با پرونده شما اشتباهی 
صورت گرفته یا به شما به نحوی آسیب رسیده است، 

در ابتدا شما باید با سرپرست خود تماس بگیرید. 
سرپرست کسی است که باید مواظب شما باشد و 

در طی مراحل حقوقی کیس شما از شما حمایت می 
کند.

اگر باز هم شما فکر میکنید که به وکیل نیاز دارید، شما 
میتوانید از حمایت های حقوقی کمیته هلسنکی در بلغاریا 

)BHC( بصورت رایگان برخوردار شوید. وکالء کمیته 
هلسنکی بلغاریا )BHC( به طور منظم در صوفیه در کمپ 
های ) وریزدیونا، ووینه رامپا و اوچا کوپل(، هارمانلی، بانیا، 

و پاستروگور و بازداشتگاه های صوفیه در بوسمانتسی و 
لیوبیمتس حضور دارند. در مورد روزهای دقیق از مددکار 

اجتماعی بپرسید.

:)BHC( اطالعات برای تماس با کمیته هلسینکی بلغاریا

شماره تلفن/فاکس :318 13 98 2)0( 359 00  

 refunit@bghelsinki.org :ایمیل

 www.bghelsinki.org/bg :ویبسایت

www.facebook.com/BulgarianHelsinkiCommittee :صفحه فیسبوک

 اگر نیاز به مشاوره و یا صحبت با کسی که قابل اعتماد باشد، داشته باشم چی باید کرد؟
اگر شما نیاز به مشاوره در مورد هر گونه مسائل )قانونی، آموزش و پرورش، یادگیری زبان، مسائل 

اجتماعی یا پزشکی( دارید از تیم های محافظت سیار IOM و دیگر کارکنان  ساحوی که بصورت 
روزمزه در مراکز پذیرش و بازداشت در صوفیه، بانیا، )نووا زوگورا(، هارمانلی،  لیوبیمتس و 

پاستروگور حضور دارند.

شماره تلفن: 00 359 )0(2 93 94 774

iomsofia@iom.int :ایمیل

 http://iom.bg :ویبسایت

www.facebook.com/IOMBulgaria :صفحه فیسبوک

 3. روند پناهندگی - 
گام به گام

چه کسی پناهنده است؟

اگر شما مجبور به ترک کشور خود به دلیل ترس  9
از زندگی خود، به دلیل خطر مانند درگیری های 

مسلحانه، خشونت و یا آزار و اذیت شده اید، می توانید 
درخواست پناهندگی دهید و این درخواست به معنی 

طلب حمایت تلقی میگردد. 

هنگامیکه درخواست خود را ارائه می کنید و قبل از  9
دریافت پاسخ به درخواست تان، شما به عنوان پناهجو 

بشمار میروید.

در صورتی که شما یک پناهجو هستید، در کنار تمام حقوق ذکر شده در کنوانسیون حقوق کودک  9
سازمان ملل متحد UNCRC مستحق کمک و حمایت های ویژه دیگر نیزمیباشید. 

در قدم اول چه باید کرد؟
به محض اینکه شما وارد بلغاریا میشوید باید به عنوان یک پناهنده درخواست حمایت بین المللی کنید. 
این درخواست باید به اداره دولتی پناهندگی )SAR( سپرده شود. در طی این مراحل کاری شما مستحق 

کمک میباشید. شما می توانید به زبان خود صحبت کنید و اداره دولتی پناهندگی  SAR   مسؤل تضمین 
مترجمی که به زبان شما صحبت می کند میباشد. مترجمین به شما کمک میکنند تا شما همه چیز را به 

خوبی درک کنید.

پلیس و اداره مهاجرین با من چه خواهند کرد؟
اگر شما 14 ساله یا مسن تر هستید برای درخواست پناهندگی اثر انگشت شما توسط مقامات بلغاریا 

گرفته میشود. اثر انگشت شما محرم می باشد. عالوه بر اثر انگشت تان از شما یک عکس هم گرفته می 
شود، که آن نیز محرم می باشد. نترسید! مقامات اداره پناهندگی از شما همچنین سوال خواهند پرسید.

چه نوع سواالتی پرسیده خواهد شد؟
به منظور درک بهتر وضعیت شما، آنها سوال های ساده خواهند پرسید، 

به طور مثال:

شما اهل کجا هستید؟ ?

چند سال سن دارید؟ ?

از طریق کدام کشور ها آمده اید؟ ?

آیا شما به تنهایی سفر میکنید؟ ?

آیا عضوی از خانواده شما در اروپا زندگی میکند؟ ?

لطفا به تمام سواالت به بهترین نحوی که می توانید پاسخ دهید. اگر نمی توانید و یا پاسخ سوال را 
نمی دانید بگوئید. اگر نیاز به یک استراحت داشته باشید، همیشه می توانید از مسؤلین برای استراحت 

درخواست کنید. آنچه که شما میگوئید بطور کتبی نیز ثبت خواهد شد. اسناد ثبت شده را فقط در صورتی 
امضآء کنید که درست باشند. اگر مشکلی وجود داشته باشد و یا چیزی را فراموش کرده باشید، با مسؤلین 

در جریان بگذارید. شما حق دارید که یک کپی از اسناد ثبت شده را با خود داشته باشید.

سن من چرا مهم است؟
افرادی که زیر 18 سال سن  دارند »کودک« بشمار 
میروند و مستحق تمام حقوق ذکرشده در این مقاله 

)بروشور( میباشند. افرادی که سن شان بیشتر از 
18 سال باشد افراد »بالغ« بشمار میروند و حقوق 

متفاوت دارند. لطفا در مورد سن خود حقیقت 
را بگوئید. اگر سن خود را با یک سند رسمی 

)پاسپورت، کارت شناسایی( نتوانستید ثابت کنید، 
سن تان ارزیابی خواهد شد. برای تعین سن یک 
دکتر متخصص شما را معاینه خواهد کرد. بدن 

شما مورد بررسی قرار خواهد گرفت، و همچنان 
 X-Ray بازو و دندان های تان از طریق اکس-ری

معاینه خواهد شد. اگر نمیخواهید که لباس های تان را در مقابل دکتر در بیآورید، برایشان بگوئید. این 
عمل هیچگونه عواقب منفی به دنبال نخواهد داشت. اگر شما فکر میکنید که ارزیابی تعیین سن شما 

درست نمیباشد، میتوانید که برای ارزیابی دوباره درخواست کنید.  

به کجا فرستاده خواهم شد؟
 اگر زیر 18 سال سن دارید و به تنهایی سفر می کنید، شما به یک مرکز پذیرش آزاد )کمپ آزاد( منتقل 

می شوید.

2. خدمات موجود


