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په اروپا کې د کډوالۍ او مهاجرت په بحراني شرایطو *
کي د ماشومانو څخه د ساتني پروژه 

دا پروژه د اروپاي اتحادیي په مالي مرستې ترسره 
کیږي

زمونږ په اړه 
 )IOM( د مهاجرت لپاره بین المللی سازمان

تاسو سره مرستي ته ژمن دي. مونږ کوالي شو 
چي تاسو سره په ایټالیا، یونان، اتریش، سلوانیا، 

کرواسیا او هنګري کي هم مرسته وکړو! 

Hello!

ماشوم څوک دی؟
هرڅوک چې د 18 کلو څخه کم عمر لري ماشوم ګڼل کیږي او په 

شمول اضافي تحفظ ځانګړي حقوق هم لري.

ایا زه حقوق لرم؟
په بلغاریا کې )او په اروپا کې( ټول ماشومان د ملګرو ملتونو د 

ماشومانو د حقونو د کنوانسیون )UNCR( او په ملي قوانینو کې 
لیکل شوي د بشري حقوقو د درلودلو حق لري.

د چا څخه د مرستې لپاره غوښتنه کولی شم؟
ټول لویان باید هغه څه وکړي چې په ټولو پریکړو او کړنو کې ستاسو لپاره غوره دي او ستاسو په 
راتلونکی تاثیر کوي. تاسو کولی شئ تل د لویانو څخه د مرستې او مالتړ لپاره غوښتنه وکړئ! د 

مشورې لپاره د اعتماد وړاشخاصو لکه د چارواکو یا د موسسو استازو څخه د مرستې غوښتنه کوي. 
تاسو کولی شئ دوی د هغوی د جامو یا نښو نه وپیژنۍ. مه هېروئ چی تاسو مجبور نه یاست چې د 

دې مرستې په بدل کې پیسې ورکړئ!

ایا نور زما نظرونه / نظریات درناوی کوي؟
تاسو حق لرئ چې په ټولو پریکړو او کړنو کې ستاسو نظرونه چې تا تا تاثیر کړي، او ټول افراد، 

سازمانونه یا سازمانونه باید دوی جدي کړي.

آیا زه خپل نظر وړاندي کوالي شم؟ 
تاسو د نظر ورکولو حق لرئ او بالغ مشران باید ستاسو نظر ته 

غوږ ونیسي او جدي پام ورته وکړي.

آیا ما او نورو ځوانانو سره توپیري چلند کیدالئ شي؟ 
ټول ځوانان ورته حقوق لري او دا چې څوک دي، چیرته ژوند کوي، 
په کومه ژبه خبرې کوي، د کوم دین څخه پیروی کوي، هلکان دي 

او که انجوني دي مهمه نه ده.

آیا ما ته څوک زیان رسوالئ شي او یا ما سره ناوړه چلند کوالئ شي؟ 
تاسو دا حق لري چي تاسو څخه د زیان او د ناوړه چلند په مقابل کي په 

ذهني او بدني توګه خوندیتوب وشي. که چیري داسي پیښه رامینځ ته شي 
نو تل یو د اعتمادوړ بالغ کس ته ووایي )یو شخص، سازمان یا دولتی 

مسؤل(. 

آیا زه بندي کیدالئ شم؟ 
کډوالي جرم نه دي. تاسو بندي کیدالئ نشئ ځکه چې تاسو د پناه غوښتنه 

کړې ده.

آیا زه خپلي کورنۍ سره اړیکه نیولي شم؟
تاسو تل کوالئ شي چي له بالغ مشر څخه غوښتنه وکړي چي 

خپلوانو سره په اړیکه نیولو کي تاسو سره مرسته وکړي. که چیري 
تاسو خپل مور او پالر سره یوځاي ژوند نشۍ کوالي نو تاسو د 

ځانګړي پاملرني حق لري.

که زه ناروغ شم نو کوالي شم چي 
ډاکټر ته الړ شم؟

تاسو په ممکنه توګه تر ټولو غوره روغتیایي خدمتونو ته، د څښاک لپاره 
پاکو اوبو ته، تغزویوی خوراک ته، پاک او خوندي چاپیریال او معلوماتو 

ته د السرسۍ حق لري.

کوالي شم چي ښوونځي ته الړ شم؟ 
تاسو کوالی شي چې ښوونځي ته تګ پیل کړئ او یا هم خپل زده کړو ته 
دوام ورکړئ. ټول ماشومان د لومړنیو زده کړو د ترالسه کولو حق لري. په 

بلغاریا کي لومړني او متوسطه زده کړي په وړیا توګه وړاندی کیږي.

آیا کار کوالي شم؟ 
که عمر مو د ۱۵ کالو څخه کم وي نو په بلغاریا کي د کار کولو 

اجازه نه لرۍ. که عمر مو د ۱۵ کلونو نه ډیر وي نو تاسو کوالی شي 
چي د خپل عمر او د ظرفیتونو په نظر کی نیولو سره چي ستاسو 

روغتیا او پرمختګ خطرسره مواجه نکړي د کار د موندني هڅه 
وکړئ. د پناه غوښتونکي په توګه، تاسو کولی شئ د پناه غوښتنې نه 
درې میاشتې وروسته کار وکړئ. په دي اړه کوالي شئ چې د ټولنیز 

کارکوونکو څخه د مرستي غوښتنه وکړئ.

زه باید په بلغاریایي ژبه خبري وکړم؟ 
تاسو د خپل کلتور، ژبې او دین دعملی کولو حق لرئ – او یا کوم بل دین چي تاسو ځان ته غوره کړي 
وي. کله چې تاسو خپل ښوونځي پیل کړئ نو تاسو به په دې وتوانېږئ چې بلغاریایي ژبه هم زده کړي 

کوم چې به ستاسو ورځنۍ ژوند آسانه کړي.

د ماشومانو د حقونو په هکله د ملګرو ملتونو کنوانسیون )UN CRC( یو لړ قوانینو ته اشاره کوي 
چي تاسو یي باید مراعت کړئ، په ځانګړې توګه د نورو حقوقو ته درناوی کول. 

که تاسو د جنسیت، قومیت، ژبي، عمر، ملیت او یا مذهب په نظر کي د نیولو څخه پرته دا 	 
حقونه لرئ نو په بدل کي تاسو دا مسؤلیت هم لرئ چي په انساني توګه د نورو درناوی وکړئ.

که تاسو دا حق لرئ چی تاسو څخه د ظلم، ناوړه ګټه اخیستني اور بی پروایي ساتنه وشي، نو 	 
بدل کي تاسو دا مسؤلیت هم لرئ چي نورو ته ضرر وه نه رسوئ. 

که تاسو د پاک چاپیریال د لرلو حق لرئ نو دا مسؤلیت هم لرئ چي د خپل چاپیریال څخه په 	 
ښه توګه ساتنه وکړئ. 

که تاسود تحصیل کولو حق لرئ نو څومره چې ستاسو وړتیاوې اجازه درکوي هغومره تاسو د زده 	 
کړې مسولیت لرئ.

4.  زه باید څه قوانین 
مراعت کړم؟ - 

ستاسو مسؤلیتونه

1.  ستاسو 
حقوق

 د ماشــومانو حقوق او مسؤلیتونه

زه اوس چیرته یم؟
سالم! تاسو په بلغاریا کې یاست بلغاریه په اروپا کې یو هیواد 

دی او د اروپا اتحادیې غړیتوب لري. پالزمینه یي صوفیا ده. 
رسمي ژبه یي بلغاریای ده. د بلغاریا- ترکیې سرحد په نسبي توګه 
د یو اغزن په وسیله تړل شوې ده. په دې پوله کې د سرحدي پوستې 
څو پوستې شتون لري - په مالکو تورنوو کې، کاپیتان آریډویو او 

لیسو کې، چیرته چې تاسو کوالی شئ د پنا غوښتنه وکړئ.

IOM بلغاریه:

ټیلفون: 774 94 93 2(0( 359 00   

 iomsofia@iom.int :ایمیل

 http://iom.bg/ :ویب پاڼه

 فیسبوک: 
 www.facebook.com/IOMBulgaria
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ایا زه باید ټول مراحل یواځې طی کړم؟
د بلغاریا د مهاجرینو لپاره د دولتي اداري )SAR( لخوا د پناه غوښتني د درخواست د راجستر کیدلو 

نه وروسته سمدستی به د بلغاریا د دولتي مسؤلینو لخوا تاسو ته یو بالغ سرپرست ټاکل کیږي.  دا 
سرپرست ستاسو د عمومي پاملرنې، د ملکیت مدیریت او حقوقي استازیتوب قانوني مسؤل دی. تاسو 

تل هغوي سره اړیکه نیولی شئ. هغه لویان چې  ستاسو په استوګنځي کي کار کوي کوالئ شي چي 
تاسو سره مرسته وکړي.

که خپل کیس لپاره کوم وکیل ته اړتیا ولرئ؟ 
که تاسو فکر کوئ چې ستاسو کیس کي کومه 
غلطی یا تیروتنه شوي او یا تاسو ته کوم زیان 
رسول شوی نو لومړی تاسو باید خپل سرپرست 

سره اړیکه ونیسئ. سرپرست هغه څوک دي چي 
باید تاسو څخه پاملرنه وکړي او ستاسو د کیس په 

حقوقي مراحلو کي باید تاسو څخه مالتړ وکړي. 

که بیا هم تاسو فکر کوئ چی کوم وکیل ته ضرورت لرئ 
نو د بلغاریا د هلسینکي د کمیټي پوښتنه وکړئ. د بلغاریا 
د هلسینکي کمیټي وکیل په منظمه توګه په صوفیه کې د 

استوګنې په مرکزونو کې )ویژدبنا، ویونا رامپا او اوچي 
کوپیل( هارمنلي، بانیا او پاستروګور، او په صوفیا کې د 
)بسمانټي( او لیبیمټ په توقیف ځایونه کي شتون لري. د 

اجتماعي کارکوؤنکو څخه د هغوي د شتون د دقیقي نیټي په 
اړه پوښتنه وکړئ. 

د بلغاریا د هیلسنکی کمیټې )BHC( سره د اړیکو معلومات:

ټیلیفون / فکس: 318 13 98 2(0( 359 00 

  refunit@bghelsinki.org :برېښنالیک

 http://www.bghelsinki.org/bg/ :ویبپاڼه

   www.facebook.com/BulgarianHelsinkiCommittee :فېسبوک

که غواړي چي داسي یو چا سره خبري وکړئ چي ورباندي باور لرئ؟
که تاسو د کوم مسئلی په اړه مشوری ته اړتیا لرئ )حقوقي، زده کړه، د ژبې زده کړه، ټولنیز یا طبي 
مسئلې( د IOM د ګرځنده حفاظت د ټیمونو او نورو ساحوي کارکونکو څخه پوښتنه وکړئ چې په 

صوفیا، بانیا )نووا زړورا( هارمنلی، لیبیمټس او پوستری د استوګنې او توقیف مرکزونو کې هره ورځ 
شتون لري. تاسو به مشوره ترالسه کړئ او یا به مربوطه اداري ته راجع شئ که تاسو اضافي مرستې 

ته اړتیا لرئ.

ټیلفون: 774 94 93 2(0( 359 00 

 iomsofia@iom.int :ایمیل

 http://iom.bg/ :ویب پاڼه

  https://www.facebook.com/IOMBulgaria/ :فیسبوک

3.  د پناه غوښتنې 
کړنالره - ګام په ګام

کډوال څوک دی؟

که تاسو د خپل ژوند لپاره د خطر له کبله خپل هیواد  9
پریښودلی، لکه وسله واله جګړه، تاوتریخوالی یا 

ځورول کیدل او په بل ځای کې ژوند کول نو تاسو 
کولی شئ د پناغوښتنې غوښتنلیک وسپارئ، پدې 

معنی ده چې تاسو د نړیوال ساتنې غوښتنه هم کوۍ.

کله چې تاسو خپل غوښتنلیک وسپارئ او تاسو د  9
غوښتنلیک ځواب نه وي ترالسه کړۍ نو تاسو پناه 

غوښتونکي ګڼل کیږۍ.

که تاسو پناه غوښتونکی یا کډوال یاست نو د ملګرو ملتونو د CRC د حقونو سربیره تاسو د  9
ځانګړي تحفظ او مرستې حق لرئ. 

لومړي باید څه وکړم؟ 
تاسو باید بلغاریا ته د را ننوتلو پر مهال په سمدستی توګه د پناه درخواست وکړۍ. دا درخواست باید 
د بلغاریا د مهاجرینو لپاره د دولتي اداري )SAR( مسؤلینو ته وسپارل شي. تاسو د دې پروسیجر په 

اوږدو کې د مرستې حق لرئ. تاسو په خپله ژبه کوالي شي چي خبري وکړ ئ او د بلغاریا د مهاجرینو 
لپاره د دولتي اداره )SAR( مسؤلیت لری چی تاسو ته د داسی ترجمان زمینه برابره کړی څوک چي 
وکوالي شي ستاسو په ژبه خبري وکړي. ترجمان تاسو سره مرسته کوي چی تاسي په هر څه په ښه 

توګه پوه شئ. 

پولیس او د مهاجرینو اداري مسؤلین به ما سره څه کوي؟ 
که تاسو 14 کلن یاست او هم ستاسو عمر ډیر دي نو د پناه غوښتني د درخواست لپاره به ستاسو د 

ګوتې نښي د بلغاریا د چارواکو له خوا واخیستل شي. د ګوتو نښي په محرمه توګه ساتل کیږي. د ګوتو 
د نښو سربېره به ستاسو نه یوعکس به هم اخیستل کیږي چې دا به هم همدارنګه په محرمه توګه اداره 

کیږي. مه ډاریږي! چارواکي به ستاسو څخه نوري پوښتنې هم کوي.

کوم ډول پوښتنی به کیږي؟  
د دې لپاره چې ستاسو په حالت په ښه توګه پوه شی، نو هغوی به ساده 

پوښتني ولري، د مثال په توګه:

تاسې د کوم ځای یاست؟ ?

څو کلن یاست؟ ?

د کومو هېوادونو له الرې راغلي یاست؟ ?

آیا تاسو یوازې سفر کوئ؟ ?

آیا په اروپا کې ستاسو د کورنۍ کوم غړي ژوند کوي؟ ?

مهرباني وکړئ چي ټولو پوښتنو ته په غوره توګه ځواب ورکړئ. که ځواب مو نه شۍ ورکوالي نو 
مسؤلینو ته  ووایي. که تاسو د وقفې ته اړتیا لرئ نو د وقفې غوښتنه وکړئ. هغه څه چي تاسو وایي 

په لیکلی ډول ثبتیږي. ثبت شوي اسناد یوازی هغه وخت امضاء کړئ که صحیح وي. که چیري کومه 
ستونزه وي او یا کوم څه مو هیر شوي وي نو چارواکو ته ووایي. تاسو حق لري چې د ثبت شوي سند 

یوه کاپي ولرئ.

زما عمر ولي مهم دي؟ 
هغه څوک چي عمر یي د 18 کالو څخه کم وي 
ماشومان ګڼل کیږي او پدی معلوماتی پاڼي کي 

تشریح شوي حقوقو مستحق دي. څوک چی عمر 
یي د 18 کالو څخه ډیر وي "بالغ" ګڼل کیږي 
او بل ډول حقوق لري. مهرباني وکړئ د خپل 

عمر په اړه رښتیا اووایي. که د کوم رسمي اسناد 
)پاسپورټ، تذکره( په وسیله نشئ کوالئ چي خپل 

عمر ثابت کړئ، نو بیا ستاسو د عمر ارزونه 
کیږي. ستاسو د عمر تعینولو لپاره به ډاکټر 

ستاسو معاینه کوي. ستاسو بدن به معاینه کیږي 
او ستاسو د مټ او غاښونو اکسري به اخیستل 

کیږي. که د ډاکټر په مخکښی نشئ کوالي چي خپلي جامي وباسئ نو ډاکټر ته اووایئ، دا باید هیڅ ډول 
منفي پایلي ونلري. که تاسو فکر کوئ چي د عمر تعینولو ارزونه مو غلطه ده، نو تاسو د دویم ځل 

لپاره هم د معایني غوښتنه کوالئ شئ.      

زه به چیرته لیږدول کیږم؟
که تاسو یوازې سفر کوئ او د 18 کالو څخه کم عمر لرئ نو تاسو به یو آزاد کیمپ ته لیږدول کیږئ.

2. موجوده خدمات


