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مقدمة 
ي أن يكون لك  ي أن تكون له هوية. الهوية ال تع�ن

لكل طفل الحق �ف
اسم فقط، ولكن أيًضا تاريــــخ ومحل ميالد ووثيقة تفيد بذلك.

عندما يصل صغار السن إىل أوروبا، غالًبا ال يكون لديهم وثائق 
تثبت هويتهم وأعمارهم، مثل شهادة الميالد أو جواز السفر. 

ويحدث ذلك عندما تطلب السلطات منهم الخضوع لتقييم 
 أم ال.

ً
العمر لتحديد ما إذا كانوا أطفال

 عندما يكون عمرك أقل من 18 عاًما. 
ً

ي أوروبا، يتم اعتبارك طفل
�ن

، يحق لك التمتع بأشكال خاصة من الحماية.
ً

باعتبارك طفل

ي معظم الدول األوروبية. قد تتغ�ي 
ح هذا الكتيب كيف ُيجرى تقييم العمر �ن ي�ش

ي أوروبا.
ء حسب مكان وجودك بالضبط �ن ي

اإلجراءات بعض ال�ش
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يمكنك قراءة هذا الكتيب مع مشاهدة فيديو الرسوم المتحركة 
ي للجوء  حول تقييم عمر األطفال من إنتاج وكالة االتحاد األورو�ب
)AAUE(. فيديو الرسوم المتحركة متاح بعدة لغات عىل قناة وكالة 

ي للجوء عىل يوتيوب.  االتحاد األورو�ب

إذا كان لديك أنت أو أصدقائك هاتف جوال، 
فامسح رمز االستجابة ال�يعة هذا وانتقل 

ة إىل الفيديو مبا�ش
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من تكون؟

ف طبيبة أطفال تفحص  د. م�ي
األطفال وتقدم تقريًرا إىل السلطات 
ي توصلت إليها عند  حول النتائج ال�ت

الحاجة. 

ًة  ي أشعة يعمل مبا�ش
د. سام أخصا�ئ

ن حيث يلتقط صوًرا للعظام  مع د.م�ي
تسىم باألشعة السينية. ُتستخدم هذه 

اح العمر.  الصور أحياًنا الق�ت

ن د. سامد. م�ي

ة كالهما وصل مؤخًرا إىل أوروبا بدون والديهما.  أحمد وسم�ي
ونظًرا ألن السلطات لم تكن متأكدة من أعمارهما، فقد 

ُطلب من كليهما الخضوع لتقييم العمر. وهما اآلن ينتظران 
إجراء تقييم لعمرهما. 

ةأحمد سم�ي
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بوال موظفة مسؤولة تتمتع بمهارات 
ي إجراء المقابالت الشخصية 

خاصة �ن
مع األطفال والشباب. عادًة ما تكون من 
ن أوائل األشخاص الذين يلتقون بَمن  ب�ي

يتقدمون بطلب اللجوء عند وصولهم إىل 
أوروبا ويتحدثون معهم.

ي عملية تقييم 
جون طبيب نف�ي لألطفال. يساعد �ن

العمر من خالل التحدث وطرح األسئلة عىل الشباب 
الشباب الذين يصلون إىل أوروبا. ويقدم المعلومات إىل 

السلطات عند الحاجة.

، وصي  ي
... وأنا تو�ف

ح لك كل ما  وسوف أ�ش
تحتاج إىل معرفته حول 

تقييم العمر.

بوال

جون

ي
تو�ن
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ي - الوصي
تو�ف

الوصي هو الشخص الذي يتم تعيينه لألطفال الذين يصلون إىل أوروبا بدون والدين 
 . ن ي بعض البلدان ممثل�ي

. ُيطلق عىل األوصياء أيًضا �ن ي
أو مقدم رعاية قانو�ف

ي قد تكون 
ي اإلجابة عىل جميع األسئلة ال�ت

األوصياء مثىلي موجودون للمساعدة �ف
لدى األطفال. عىل سبيل المثال، كيف يمكنهم الذهاب إىل المدرسة أو أين يمكنهم 

العيش أو كيف يمكنهم زيارة الطبيب إذا كانوا يشعرون بأنهم ليسوا عىل ما يرام. 
ي كل هذه الموضوعات. 

يمكنك أن تطلب من الوصي المساعدة �ن

ح ما هو تقييم العمر وسبب أهميته. واآلن، سوف أ�ش
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ر!  َّ
يحق لك كطفل أن يكون لديك وصي تذك

ي التعب�ي عن 
. سوف أساعدك �ف مثىلي

االستماع إليك. رأيك ومشاعرك والتأكد من أن يتم 
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لماذا ُيعد تقييم 
العمر أمًرا مهًما؟

ن مثل بوال حول عمر صغار  ن المسؤول�ي عندما تساور الشكوك أحد الموظف�ي
السن الذين يدخلون أوروبا وال توجد بحوزتهم وثائق تثبت تاريــــخ ميالدهم، 

ي تقييم العمر. 
يمكنهم أن يطلبوا منهم المشاركة �ن

إن تقييم العمر هو طريقة لمعرفة عمرك تقريًبا.

وبعد الخضوع لهذا التقييم، سيكون لديك وثيقة توضح عمرك بشكل 
. إذا كان عمرك أقل من 18 عاًما، فأنت طفل. األشخاص الذين  رسىمي

تزيد أعمارهم عن 18 عاًما هم بالغون. 
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ي وثيقة رسمية.
من المهم للغاية تدوين عمرك �ن

، فإنك سوف تتل�ت دعًما خاًصا أثناء 
ً

وبوصفك طفل
إجراءات اللجوء. سوف يحدد عمرك المكان الذي 
ستعيش فيه ومع من ستعيش. عىل سبيل المثال، 

سيساعد ذلك السلطات عىل أن تقرر ما إذا كان يجب 
أن يكون لديك وصي أم ال، والمدرسة والصف الدراسي 

الذي يجب أن تنضم إليه وأمور أخرى.

أال يزال 
يساورك 
الشك؟
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إعطاء الموافقة
سوف يسألونك الموظفون المسؤولون عادًة ما إذا كنت توافق عىل إجراء تقييم عمري. غالًبا ما 

ُيشار إىل موافقتك عىل إنها إعطاء الموافقة عىل إجراء تقييم العمر.

جم تحريري أو  ء غ�ي واضح. يحق لك طلب م�ت ي
يحق لك طرح األسئلة عندما يكون هناك �ش

ي يستخدمها الموظفون المسؤولون.  شفهي إذا كنت ال تستطيع فهم اللغة ال�ت

جم التحريري أو الشفهي هو شخص يمكنه التحدث بلغة تفهمها وسوف يساعدك  إن الم�ت
ي ترجمة ما تقوله أنت والموظفون 

ورة. يتمثل دوره �ن عىل التواصل مع السلطات عند ال�ن
المسؤولون بشكل دقيق.

عندما تفهم ما هو متوقع منك أثناء إجراء تقييم العمر ولماذا من المهم بالنسبة لك المشاركة فيه، 
يمكنك إعطاء موافقتك بشكل مريــــح.
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إجراء تقييم العمر
نعرض فيما يىلي الطرق األربــع األك�ث شيوًعا لتقييم عمر الشباب. 

1. مقابلة تقييم العمر مع موظف مسؤول مدرب مثل بوال 

تها  ي أح�ن ي شاركتها معهم. عىل سبيل المثال، الوثائق ال�ت ي جميع الوثائق ال�ت
سوف ينظر الموظفون المسؤولون مثل بوال �ف

ي تلقيتها أثناء السفر. كما قد ُتطرح عليك أسئلة حول حياتك قبل وصولك إىل أوروبا. عىل سبيل  من بلدك أو األوراق ال�ت
المثال، يمكن أن تتضمن هذه األسئلة ما إذا كنت قد ذهبت إىل المدرسة أو أين ذهبت إليها، وكم عدد اإلخوة واألخوات 

لديك، وأسئلة متعلقة بأ�تك.

سوف تساعد أجوبتك الصادقة بوال عىل معرفة عمرك تقريًبا. وبعد ذلك، ستتخذ بوال قراًرا. إذا كانت ال تزال تساورها 
الشكوك ولم تكن متأكدة من العمر الذي يجب تدوينه، وحسب البلد الذي توجد فيه، فسوف تطلب منك مقابلة طبيب 

ي اجتماعي متخصص. وهما بدورهما سوف يطرحان عليك بعض األسئلة التفصيلية. 
نف�ي أو أخصا�ئ
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ي 
2. مقابلة طبيب نفسي لألطفال، مثل جون أو أخصا�ئ

اجتماعي

ي بعض الدول، 
سوف تقابل شخًصا مثل جون، وهو طبيب نفسي لألطفال. و�ن

 من ذلك. 
ً

سوف تقابل أخصائًيا اجتماعًيا بدل

يعرف األطباء النفسيون واألخصائيون االجتماعيون كيفية التحدث إىل األطفال 
ي 

بطريقة لطيفة. سوف يسألونك عن أشياء عامة تتعلق بحياتك أو عائلتك �ن
. وقد يسألونك عما تحب أن تفعله وما ال تحبه عىل اإلطالق. ربما  موطنك األصىلي

ن ومدة معرفتك بهم أو يستف�ون منك عن  سيسألونك عن أصدقائك المقرب�ي
 . ي موطنك األصىلي

ي وقعت �ن األحداث ال�ت

تذكر دائًما أن تطرح األسئلة عندما ال تفهم شيًئا ما أو عندما تحتاج إىل 
توضيحات.
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ي عىل يد طبيب األطفال 
3. الفحص البد�ف

ن المتخصصة  ي بعض الدول، قد يطلبون منك مقابلة طبيب األطفال، طبيب مثل د. م�ي
�ن

ي العمل مع األطفال. قد تحل هذه الزيارة الطبية محل لقاء مع الطبيب النف�ي لألطفال 
�ن

. ي االجتماعي
أو األخصا�ئ

سوف يفحص األطباء وزنك وطولك وربما أسنانك وسيسألونك عن شعورك بشكل عام. 
قد تضطر إىل خلع بعض من مالبسك من أجل إجراء الفحص. ومع ذلك، ال يجب عليك 
أبًدا خلع مالبسك بالكامل. تذكر، إذا طلب منك شخص ما أن تفعل ذلك، فكل ما عليك 

قوله هو ال.

ي العديد من الدول، يكون لديك خيار طلب طبيبة أو طبيب، اعتماًدا عىل من تشعر 
و�ن

بمزيد من الراحة معه ومن هو متاح. 
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ي أشعة 
4. التصوير باألشعة السينية بواسطة أخصا�ئ

مدرب عىل العمل مع األطفال

ي األشعة  يعمل أطباء األطفال بشكل وثيق مع أطباء آخرين، مثل أخصائ�ي
ي التقاط صور للعظام 

ن �ن مثل د. سام. ُيعد أخصائيو األشعة متخصص�ي
بجهاز كب�ي يسىم جهاز األشعة السينية. يعمل جهاز األشعة السينية مثل 

ة ويمكنه التقاط صورة لعظامك من خالل جلدك.  ا الكب�ي الكام�ي

ال داٍع للقلق، فالتقاط مثل هذا النوع من الصور لعظامك ال يؤلم عىل 
ي إجراء 

ء. وبالرغم من ذلك، ال ينب�ن ي
ي الواقع، لن تشعر بأي سش

اإلطالق. �ن
ي كث�ي من األحيان، ألنها تنطوي عىل إشعاع. 

األشعة السينية �ن

وحسب البلد الذي توجد فيه، يمكن للطبيب إجراء أشعة سينية عىل 
ي بعض األحيان. يمكن أن تساعد 

قوة أو أسنانك �ن معصمك أو عظم ال�ت
ي 

ي تظهر بها �ن ي تتصل بها عظامك مع بعضها والطريقة ال�ت الطريقة ال�ت
الصورة األطباء عىل تقدير عمرك. 
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بناًء عىل البلد الذي توجد فيه، يمكن أن يتم تقييم العمر من خالل إحدى الطرق التالية:

  مقابلة لتقييم العمر،

، ي اجتماعي
  أو مقابلة مع طبيب نفسي أو أخصا�ئ

ي عىل يد طبيب أطفال،
  أو فحص بد�ف

ي األشعة. 
  أو فحص باألشعة السينية بواسطة أخصا�ئ

ي بعض األحيان، يكون تقييم العمر مزيًجا من بعض هذه اإلجراءات المختلفة.
و�ن

ر!
َّ
تذك

إذا كانت لديك أسئلة، فيجب عليك دائًما اإلفصاح عن ذلك وطرح األسئلة! يجب عىل األشخاص 
ن أو أي شخص آخر، اإلجابة عىل أسئلتك. إذا  ي عملية تقييم العمر، مثل بوال أو جون أو د. م�ي

ن �ن المشارك�ي
ي فهم لغتهم، فيجب عليك إخبارهم بذلك. وسيبذلون قصارى جهدهم للعثور عىل شخص 

واجهتك مشاكل �ن
ي تناسبك.  جم لك شفهًيا ما يقولونه باللغة ال�ت ما ي�ت
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مربــع المالحظات
ي تحتاج 

ي قد ال تزال تراودك حول تقييم العمر وال�ت
دّون األسئلة ال�ت

إىل توضيح.
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نتائج تقييم العمر
ي 

، �ن ي إجتماعي
بعد االنتهاء من عملية تقييم العمر، سيتم إخطارك بالقرار بواسطة أخصا�ئ

معظم البلدان، وسوف تتل�ت خطاًبا مكتوًبا بالقرار المتعلق بعمرك. لهذا الخطاب أهمية 
ي مكان آمن. 

ة، لذا احتفظ به �ن كب�ي

ي نهاية هذا العملية، إذا كان الموظفون المسؤولون ما زالت تساورهم الشكوك حول ما إذا 
�ن

كان عمرك أقل من 18 عاًما أو أك�ث من 18 عاًما، فيجب عليهم اختيار العمر األصغر. 

وهذا ما يسىم بفائدة الشك!
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 ما الذي يمكنك فعله 
 إذا كنت ال توافق عىل 

القرار؟
 مما قد تكون 

ً
 أو أصغر قليل

ً
ي بعض األحيان، قد تسفر نتائج تقييم العمر عن كونك أك�ب قليل

�ن
عليه بالفعل. 

إذا كنت ال توافق عىل القرار المتعلق بتحديد عمرك، فتحدث إىل الوصي أو الموظف 
ي أو موظف االستقبال أو 

ي مكان إقامتك، مثل الموظف القانو�ن
المسؤول الذي يعمل �ن

ي إعداد وثيقة تسىم االستئناف.
. وسوف يساعدونك �ن ي االجتماعي

األخصا�ئ

ي غضون عدد 
ن عليك القيام بذلك �ن ي معظم البلدان، يتع�ي

ي قرار تقييم العمر. �ن
اض أو الطعن �ف ي االع�ت إن تقديم استئناف يع�ن

 وتواصل معنا عىل الفور للحصول عىل 
ً

. تأكد من عدم االنتظار طويل محدد من األيام بعد تلقيك خطاب قرار تقييم العمر الرسىمي
مساعدة لتصحيح هذا القرار! 



هل تبلغ من 
العمر 19 

عاًما؟
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مصلحة الطفل العليا
ي 

ي يتخذونها تصب �ن ن التأكد من أن جميع القرارات ال�ت ن المسؤول�ي يجب عىل الموظف�ي
مصلحة الطفل العليا.

 إن مراعاة مصالح الطفل العليا ليست مهمة فقط عندما يتعلق األمر 
 بالعمر، ولكن أيًضا عند تحديد المكان الذي يجب أن يعيش فيه 

ي يجب أن يرتادها الطفل،   الطفل ومع من يعيش والمدرسة ال�ت
وأك�ث من ذلك.

 إن مهمة األوصياء مثىلي هي مساعدة السلطات عىل النظر 
فيما هو األفضل بالنسبة لك. 

النتيجة

مراعاة مصالح
 

الطفل العليا دائًما!
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  سوف تتل�ت خطاًبا رسمًيا بالقرار المتعلق بعمرك. 

!   يمكنك االستئناف إذا كنت تعتقد أن عمرك قد تم تقييمه بشكل خاطئ

  يجب عليك تقديم استئناف بعد وقت قص�ي من استالمك لخطاب القرار.

ء غ�ي واضح. ي
  احرص دائًما عىل طرح األسئلة عندما يكون هناك سش

ر! 
َّ
تذك
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المالحظات الختامية
تذكر أن وجود وثيقة رسمية بتاريــــخ ميالدك أمر مهم بالنسبة لك لعدة أسباب. 

عىل سبيل المثال، سوف تساعدك  عىل االلتحاق بالمدرسة والعيش مع شباب 
آخرين من نفس الفئة العمرية. 

ي إجراء 
إذا وصلت إىل أوروبا بدون حيازة مستندات تثبت عمرك، فإن المشاركة �ن

تقييم العمر قد يكون مفيًدا بالنسبة لك.

ي 
ن الذين يعملون �ن ن المسؤول�ي ي هذه العملية. إن الموظف�ي

تذكر، أنك لست وحدك �ن
المكان الذي تعيش فيه موجودون لمساعدتك. 

ء غ�ي واضح لك! ي
اطلب المساعدة دائًما إذا كنت بحاجة إىل دعم وكان هناك سش
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ف  ي أوروبا قواعد وقوان�ي
ن كذلك بأنه يوجد �ن ا، كن عىل يق�ي ً وأخ�ي

لحماية األطفال من العنف واألذى. 

تعد جميع الدول األوروبية جزًءا من اتفاقية حقوق الطفل، وغالًبا 
ما يشار إليها بـ "CRC". إن اتفاقية حقوق الطفل هي وثيقة توضح 

بالتفصيل حقوق األطفال وما يجب أن تفعله الحكومات ح�ت 
ن ويعيشون حياة كريمة بشكل عام.  ن ومحمي�ي يكون األطفال آمن�ي

ي البلد 
ن �ن ال تنطبق اتفاقية حقوق الطفل عىل األطفال المواطن�ي

الذي تجد نفسك فيه فحسب، بل تنطبق أيًضا عىل جميع 
األطفال، بمن فيهم الوافدين إىل أوروبا.

ي اختبار نفسك ومعرفة مقدار ما 
إذا كنت ترغب اآلن �ن

ي المتابعة وخض 
تتذكره بشأن إجراء تقييم العمر، فاستمر �ن

ي الصفحة التالية. استمتع بوقتك!
هذا االختبار القص�ي �ن
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اختبار تقييم العمر 
ي  س 1- هل يمكنك أن تتذكر أي حقوق لألطفال أثناء إجراء تقييم العمر؟ اكتب قائمة بالحقوق ال�ت

يمكنك تذكرها.

ي الدول األوروبية؟
ي يتم بها تقييم العمر �ن س 2- هل تتذكر الطرق المختلفة ال�ت

س 3- كيف يمكن للوصي مساعدتك؟ 
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ي تقييمه؟ 
س 4- هل من الممكن أال يتفق الموظفون المسؤولون أو األطباء عىل العمر أو يخطئون �ن

إذا كانت اإلجابة نعم، فما الذي يمكنك فعله؟

س 5- هل تتذكر ما تعنيه عبارة "مصالح الطفل العليا"؟

أحسنت، لقد أجبت عىل جميع األسئلة! 

ي الصفحة التالية.
اطلع عىل اإلجابات �ن
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إجابات االختبار

إجابات السؤال 1

ي أن ُيستمع لك
الحق �ن  •

ي أن يكون لك تاريــــخ ميالد )مهم لمزيد من اإلجراءات(
•  الحق �ن

ي الحماية
الحق �ن  •

 )مثل مكان آمن للنوم/التعليم(
ً

ي عندما تكون طفل
ي الحصول عىل دعم إضا�ن

•  الحق �ن
ي اإلبالغ

الحق �ن  •
ي طرح األسئلة

الحق �ن  •
) ي ي أن تقول "ال" )عندما ُيطلب منك خلع مالبسك تماًما أثناء الفحص الط�ب

الحق �ن  •
ي أن يكون لديك وصي للحصول عىل الدعم

الحق �ن  •
ي اختيار جنس الطبيب الذي سيجري الفحص

الحق �ن  •
ي االستئناف ضد القرار  

الحق �ن  •
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إجابات السؤال 2

• مقابلة أولية مع الموظف المسؤول

ي اجتماعي
•  التقييم النف�ي عىل يد طبيب نف�ي أو أخصا�ئ

ي عىل يد طبيب )مثل فحص األسنان والوزن والطول( • الفحص الط�ب
• التصوير باألشعة السينية، إذا لزم األمر 

إجابات السؤال 3

ا لتقديم الدعم والمساعدة أثناء اإلجراء ً • أن يكون الوصي حا�ن
حها بلغة تفهمها جم شفهي ل�ش •  طرح األسئلة واالستعانة بم�ت

• اختيار ما إذا كان الطبيب أن�ث أم ذكًرا
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إجابات السؤال 4

ن اختيار العمر األصغر ن المسؤول�ي  •  عندما يكون العمر غ�ي واضح، يجب عىل الموظف�ي
)فائدة الشك(

ي االستئناف ضد نتيجة تقييم العمر
• لديك الحق �ن

إجابات السؤال 5

•  يجب أن يتم تنفيذ جميع الخطوات المتخذة خالل العملية بما يكفل مصالحي العليا، 
ي أن  ي االعتبار. هذا يع�ن

ي أن السلطات يجب أن تضع مصالحي العليا دوًما �ن وهذا يع�ن
ي أن  ي أدرك أن هذا ال يع�ن . وبالرغم من ذلك، فإن�ن اإلجراءات يجب أن تكون مفيدة ىلي

ي قد تكون لدي.  السلطات يمكنها تلبية جميع الرغبات ال�ت
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 لجميع األطفال
ً

شكًرا جزيل

والشباب الذين قدموا مالحظاتهم 
حول الرسوم المتحركة الخاصة 

بتقييم العمر المخصصة لألطفال. 
اح  ينشأ هذا الكتيب عن االق�ت
المقدم من جانبك والمتمثل 
ة مفيدة  ي الحصول عىل ن�ش

�ن
لتقديم المزيد من الدعم وإعطاء 

المعلومات لمقدمي الطلبات 
الشباب من أجل فهم المقصود 

بتقييم العمر وكيفية المشاركة 
ي هذه العملية. 

بفعالية �ن
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