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مقدمة:
االمهــات العزيــزات التقينــا الكثــر منكــم اثنــاء عملنــا وبعمــق نعتقــد انكــم انتــم ايهــا االمهــات الشــجاعات امــام اكرب 
تحــدي يف طريقكــم كيــف تحافظــون عــى ولدكــم وتوفــرون لــه الحايــة علــا بانهــا ليســت بالســهلة .كلنــا نرغــب يف 
ان يقيــم اوالدنــا يف بيــت داىفء يف الظــروف التــي عليهــا باننــا وبانتظــام ميكننــا ان نرعاهــم. اال انــه يف هــذه الظــروف 
باننــا خــارج البيــت وخــارج البــالد وعــى الطريــق ويف الغابــة ويف مخيــات غــر مالمئــة لالطفــال الرضــع واالطفــال 

ليــس مــن الســهل ايجــاد وســيلة للحفــاظ عــى النظافــه وتوفــر الحايــة للطفــل الرضيــع.

ــاد ,  ــرب واالضطه ــن الح ــرت م ــوايت ف ــات الل ــن االمه ــد م ــع العدي ــا م ــا تحدثن ــا النن ــرة اياه ــذه الن ــم ه نعطيك
ــق. ــى الطري ــدن ع ــر ول ــض االخ ــع والبع ــم الرض ــة اطفاله ــروا بصحب ــن ف ــض منه فالبع

هــذا الكتيــب يحتــوي عــى نصائــح األم لــأم, طبيبــة اطفــال تعمــل مــع االطفــال حديثــي الــوالدة وتعطــي النصائــح 
لأمهــات والنصائــح االنســانية والوديــة.

ــال حــدود , نقــدر شــجاعتكن  ــى لكــم حظــا ســعيدا وب ــن ان يكــون هــذا الكتيــب للتذكــر وان يفيدكــم نتمن  آمل
ــن . والتزامك

ــوء  ــز اللج ــات يف مراك ــات الالجئ ــوالدة واالمه ــي ال ــال حديث ــم االطف ــروع  دع ــار م ــره يف اط ــم ن ــب ت اذا الكتي
ــات املتحــدة  ــي اللجــوء وبدعــم مــن ســفارة الوالي ــة واملســاعدة لطالب وبلغــراد تقــوم عــى تنفيذهــا مركــز الحاي

ــرى. ــارات اخ ــم أي استفس ــم إذا كان لديك ــت خدمتك ــن تح ــن متواجدي ــا. و نح ــة يف رصبي االمريكي

املرجع:
مركــز الحايــة واملســاعدة لطالبــي اللجــوء )APC/CZA( هــي املنظمــة لديهــا خــربة طويلــة يف مجــال اللجــوء و تركيزهــا األول 

عــى العمــل مــع الالجئــن و طالبــي اللجــوء يف رصبيــا منــذ انشــاء نظــام اللجــوء عــام 2008 ,تقــدم الدعــم القانــوين والنفــي 

يف جميــع انحــاء البــالد .

ــا مــن خــالل تقديــم الدعــم القانــوين وكذلــك متكينهــم نفســيا مــن خــالل  )APC/CZA( تعمــل مــع النســاء واالطفــال يومي

النشــاطات الثقافيــة وورشــات العمــل الصحيــة , واالنخــراط  يف االوســاط املحليــة مــن خــالل سلســلة مــن االنشــطة امليدانيــة 

والتــي تضــم ايضــا املواطنــن املحليــن .

ــال يف  ــاء واالطف ــة للنس ــة الصحي ــن الرعاي ــل وتأم ــق , والتكام ــن الوثائ ــارات وتأم ــدم االستش ــاعدة وتق ــر املس ــا توف منظمتن

ــة. ــة ذات الصل ــات الصحي املؤسس

ADDRESS: (Office) Mišarska 16, 11000 Belgrade
                      (Headquarters) Sime Igumanova 14, 11118 Belgrade
TELEPHONE: +381 (0)69 267 05 03; +381 (0)63 704 70 90
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TWITTER: www.twitter.com/APC_CZA
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إذا ولد الطفل عىل الطريق – ماذا سيحدث خالل األيام 

األوىل
ففــي األيــام األوىل لحديثــي الــوالدة يلزمهــم فقــط نظافــة طفيفــة عــى مناطــق الجلــد املعرضــة للهــواء. الوجــه , 
طيــات الرقبــة ,الذراعــن ,الســاقن , األعضــاء التناســلية , األرداف. الــرة قبــل وبعــد ســقوطها بحاجــة لعنايــة خاصــة . 
الــرة قبــل ســقوطها الينبغــي مســحها باملــاء بــل باســتعال بوفيــدون اليــود للتنظيــف فقــط . وعندمــا يلتئــم الجــرح 

باالمــكان اســتعال املــاء.

ــة  ــرات قطني ــتعال ك ــب اس ــرة يج ــدة ويف كل م ــرة واح ــتخدم مل ــن تس ــن القط ــرات م ــزم ك ــل يل ــف الطف  لتنظي
جديــدة للتنظيــف . وكذلــك اســتعال الشــاش املعقــم واملــاء العــذب للتنظيــف. يجــب تجنــب تنظيــف اذين الطفــل 
وأنفــه مــن الداخــل ألنهــا محاطــة بأغشــية مخاطيــة متكنهــا مــن تنظيــف نفســها بنفســها. أرجــل األطفــال حديثــي 

الوالدة املحنية نحو الجسم فيجب عليكم متديدها بلطف شديد لتتمكنوا من تنظيفها

اخلــع مالبــس الطفــل ووضعــه عــى منشــفة او عــى حصــرة , ثــم نظفــي اذن الطفــل بالشــاش القطنــي املبلــل باملــاء 
الفاتــر بعــد عمليــة الغليــان مــع تجنــب تنظيــف الجــزء الداخــي وعــدم اســتعال نفــس الشــاش لــأذن الثانيــة بــل 

يجــب اخــذ شــاش قطنــي جديــد لهــا لتجنــب انتقــال العــدوى مــن اذن ألخــرى .

األذنني
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ــة مــن العــن اىل  ــل باملــاء املعقــم نظفــي عــن واحــدة للطفــل مــن اتجــاه الحافــة الخارجي بالشــاش القطنــي املبل
األنف . للعن األخرى استعمي شاشة أخرى لتجنب انتقال عدوى محتملة .

اســتعمي كــرة شــاش قطنيــة مبللــة باملــاء لتنظيــف الوجــه وطيــات الرقبــة إلزالــة آثــار التعــرق أو األوســاخ التــي 
تســبب االحمــرار أو التهيــج . وبعدهــا قومــي بعمليــة التنشــيف بالنقــر اللطيــف ثــم بطبقــة رقيقــة مــن الكريــم 

امســحي جلــد الطفــل .

العيون

الوجه والرقبة
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بلطــف ارفعــي يــد الطفــل ونظفــي جيــدا االبــط الــذي ميكــن ان مييــل لالحمــرار مــن جــراء االحتــكاك وبعدهــا قومــي 
بعملية التنشيف للطفل بشكل جيد مبنشفة ناعمة وبلطف , ثم ضعي طبقة رقيقة بعد التنشيف.

مبنشــفة ناعمــة نشــفي اليديــن )بعــد تنظيفهــم( وبعدهــا انتقــي لأرجــل واىل مابــن األصابــع . نظافــة األرجــل مهمــة 
جــدا ألن األطفــال غالبــا يضعــون اصابــع ارجلهــم يف افواههــم لذلــك يجــب ان تكــون االقــدام نظيفــة دامئــا .وكذلــك 

نظفــوا األوســاخ تحــت األظافــر باســتمرار وقلمــوا اظافــر الطفــل .

األبط

اليدان واألرجل
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طفــح الحفاضــات هوعبــارة عــن تهيــج الجلــد الناجــم عــن بــول الطفــل وبــرازه. ولذلــك مــن املفيــد عنــد تبديــل 
الحفاضــات تعريــض الطفــل للهــواء اطــول فــرة ممكنــة بعــد الغســيل وبعدهــا وضــع طبقــة رقيقــة مــن الكريــم 

عــى مؤخــرة الطفــل واعضائــه التناســلية.

كا يجب تبديل الحفاضات عى األكرث كل ثالث ساعات يف حالة اتساخ الطفل.

ــايل يجــب ارضــاع الطفــل كل ســاعتن ونصــف اىل ثــالث ســاعات يف  ــة , بالت ــة للتغذي ــه ســاعة بيولوجي الطفــل لدي
األيــام األوىل , ويجــب ايقــاظ الطفــل ليــال اذا نــام ألكــرث مــن اربــع ســاعات الرضاعــه . وأفضــل يشء لتغذيــة الطفــل 
هــو حليــب األم , ويف حــال عــدم توفــر الحليــب الــكايف لــدى األم ميكــن الجمــع بــن حليــب األم وحليــب البــودرة 
حســب عمــر الطفــل . بــن الوجبــات يجــب تقديــم املــاء بعــد عمليــة غليانــه وتربيــده للطفــل )اغــي املــاء لفــرة 
قصــرة وبعدهــا دعيــه يــربد لدرجــة حــرارة الغرفــة وبــدون اضافــة الســكر قدميــه للطفــل ( عــدم اعطــاء الطفــل 

نهائيــا وعــى االطــالق مــاء محــالة .

طريقة االرضاع      
عنــد كل عمليــة ارضــاع للطفــل يجــب تقديــم الثــدي الرضــاع الطقــل حتــى افــراغ الثــدي وبعدهــا تقديــم الثــدي 
اآلخــر لــه . ومــن الــروري بعــد االنتهــاء مــن ارضــاع الطفــل وضعــه عــى بطنــه حتــى يتمكــن مــن طــرد الهــواء 

والغــازات التــي امتصهــا الطفــل اثنــاء الرضاعــة.

الطفح الجلدي من الحفاضات

رضاعة األطفال
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ــام ايضــا عــى بطنــه ألن ذلــك  ــد ان ين ــه ألمــر جي ــاوب , اال ان ــه بالتن ــام الطفــل عــى جانبي خــالل الشــهر األول ين
ــة الرضاعــة . ــاء عملي ــذي ابتلعــه الطفــل اثن ــد ال يســهل عمليــة طــرد الهــواء الزائ

3-0 أشهر
إن حليــب األم هــو الغــذاء املثــايل للطفــل اال انــه ان كان هنــاك رضورة لعــدم وجــود الكفايــه مــن الحليــب لــدى األم 
عندهــا ينصــح بتكملــة الغــذاء للطفــل بحليــب البــودرة . وبعــد كل وجبــة يجــب تقديــم املــاء بعــد عمليــة الغليــان 

والتربيــد للطفــل بــدون اضافــة الســكر, ألن األطفــال الميكنهــم االســتغناء عــن املــاء مثلنــا نحــن كذلــك.

أكرب من 4 أشهر
البدء بتقديم الطعام الصلب لغذاء الطفل

يولــد الطفــل مبعــدة حجمهــا كحجــم اللؤلــؤ وبعــد 10 ايــام تصبــح بحجــم كــرة الطاولــة ومــع تقــدم الطفــل يف العمــر 
تصبــح معدتــه أكــرث مرونــة مــا يســاعد الطفــل يف أن يــأكل. األطفــال الجــدد مربمجــن ســلفا بــأن يأكلــوا مــن 8 اىل 

12 وجبــة خــالل 24 ســاعة . وهــذا ينطبــق عــى جميــع األطفــال يف الشــهرين األولــن. 

الحبوب ) األرز ( ميكنكم ادخالها بدءا من الشهر الرابع

البطاطا, الكوسا و القرنبيط – ابتدءا من 4 أشهر

قطع من الفطر و التفاح – ابتدءا من 4 أشهر

املوز – 6 أشهر

صفار البيض – فقط بعمر 7 أشهر



7

  وجبــة الفواكــه اغلبهــا تحــل محــل وجبــة األلبــان بشــكل تدريجــي وليســت مكمــالت للغــذاء بــل كوجبــة غذائيــة. 
عصائــر الفواكــه ميكــن اعطاءهــا بــن الوجبــات وهــي ليســت اساســية.

من عمر 4 إىل 6 أشهر ببطء ميكن ادخال اللحوم والدجاج مع الخضار والحبوب يف النظام الغذايئ للطفل.

نصائح يومية مفيدة عن النظافة :
اللهايات واأللعاب حيث األطفال عى احتكاك دائم بها لذا يجب غسلها دامئا باملنظفات واملاء .	 

يجــب تنظيــف الزجاجــة بعــد كل اســتعال باملنظفــات واملــاء عنــد توفــر الظــروف , وســيكون جيــدا تعقيمهــا 	 

ملــدة 15 دقيقــة يف املــاء املغــي .

املاء الالزم لحليب البودرة اما مغليا أو معبأ يف زجاجات	 

إن مل تتوفــر الظــروف الســتحام الطفــل فــال تغامــروا حتــى الميــرض طفلكــم بســبب عــدم وجــود تدفئــة يف 	 

الغرفــة عــى ســبيل املثــال أو أن املــاء بــارد , فباالمــكان اســتخدام طــرق بديلــة للحفــاظ عــى النظافــة مثــل ) 

املناديــل املبللــة والشــاش (

مساعدة الطفل تكون درجة حرارته عالية :
عندمــا تصــل حــرارة الطفــل اىل 38 درجــة يف معظــم الحــاالت غــر مطلــوب تخفيضهــا . أمــا اذا تجــاوزت الحــرارة ال 

38 درجــة عندهــا يجــب اتخــاذ التدابــر التاليــة :

واحدة من اوىل الخطوات أن تخلعوا مالبس الطفل والتضعوا غطاء عليه .	 

االفراط يف تدفئة الطفل من شأنه أن يزيد يف درجة حرارة الطفل وخطر حدوث مضاعفات .	 

عندمــا يتعلــق األمــر بدرجــات حــرارة عاليــة جــدا ) أكــرث مــن 39,5 _39 ( فــان واحــدة مــن اوىل الخطــوات أن 	 

تعرضــوا الطفــل لالســتحام مبــاء فاتــر .
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يجب تجنب املاء الباردة ألنها ميكن أن تكون غر سارة للطفل 	 

يجب تهوية غرفة الطفل يوميا ولعدة مرات .	 

األم يجــب أن تحافــط عــى نظافتهــا الشــخصية بــأن تغســل ثدييهــا مبحلــول املــاء املغــي مــع صــودا الخبــز قبــل 	 

كل عمليــة ارضــاع كــا يجــب تنظيــف لســان الطفــل بنفــس املحلــول بواســطة العصــا القطنيــة ملنــع تراكــم 

الطبقــة البيضــاء عليــه .

يجب تحميم الطفل كل مساء قبل ارضاعه كلا سنحت لك الفرصة .	 

اىل جانــب تحميــم الطفــل حيــث تناســبه نظــرا الرتفــاع درجــة حرارتــه فمــن الــروري اعطــاءه ايضــا رشاب 	 

خافــض للحــرارة )بروفــن أو باراســيتامول(

أفضل نصيحة لكل أم - كيف تشعر االم كذلك يشعر الطفل!

حامية االطفال من الربد
ــربد القــارص فمــن املهــم عــدم تعريضهــم لدرجــات حــرارة 	  ــون مــن ال ــار يعان ــل الكب تذكــروا ان االطفــال قب

منخفضــة.

االمل, بياض الذراعن والساقن والحكة هي العالمات التي الينبغي تجاهلها.	 

من املهم ان يرتدي الطفل دامئا مالبس جافة والتي تتاىش وفقا مع حالة الطقس.	 

يف حــال الصقيــع البــارد فــان تدفئــة االجــزاء املجمــدة مــن الجســم هــي افضــل طريقــة للتعامــل مــع الــربد 	 

القــارص الــذي اصــاب الطفــل.

يجب ادخال الطفل اوال اىل غرفة دافئة, وازالة اي قطعة مبللة من املالبس ولف الطفل ببطانية.	 

التحاولوا ابدا تدفئة الجلد بيشء حار الن هناك امكانية حدوث امل شديد وحروق.	 

التفركوا او تدلكو القسم املتجمد النه ميكن ان تتسبب يف حدوث ارضار اكرب يف االنسجة املصابة.	 

فيحــال اســتمرار التخــدر يف بعــض اجــزاء الجســم بعــد ارتفــاع الحــرارة او ظهــور بتــور فــورا اطلبــوا املســاعدة 	 

الطبيــة .

حامية االطفال من نزالت الرد والكريب
ان كــرثة غســل اليديــن هــي افضــل طريقــة للحــد والتخفيــف مــن انتقــال الفــروس وخاصــة بعــد العطــس 	 

ــة بــرد والســعال او االحتــكاك بشــخص مصــاب بنزل

تغيــر هــواء الغرفــة بكــرثة خاصــة ان كنتــم تعيشــون يف املخيــم يف غرفــة فيهــا عــدد كبــر مــن االشــخاص او 	 

مــع جميــع افــراد االرسة .
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يجب ان تعريوا اهتاممكم بشكل خاص لرعاية الطفل
اغسلوا ايديكم باملاء والصابون قبل وبعد التعامل مع الطفل .	 

ان تتجنبوا تبادل االلعاب واللهايات والزجاجات مع االطفال االخرين .	 

االنتبــاه لئــال يكــون الطفــل عــى احتــكاك مــع اشــخاص مصابــن بنزلــة بــرد. ان كنــت مصابــة بنزلــة بــرد تجنبــي 	 

ــل طفلك. تقبي

التدخني يف مكان اقامة الطفل.	 

ــل 19 	  ــة الطف ــا يوصــوا ان تكــون درجــة حــرارة غرف ــرا م ــاء كث ــل بشــكل منتظــم فاألطب ــة الطف ــة غرف تهوي

درجــة.

باالضافــة لذلــك ان تعلمــي بــأن عمليــة االرضــاع تحمــي الطفــل مــن الفــروس وتنقــل األجســام املضــادة مــن 	 

األم اىل الطفــل .

الخطوات الرئيسية يف معالجة اإلسهال عند األطفال 
يعرف االسهال بظهور براز سائل اكرث من ثالث مرات يف 24 ساعة .	 

مــن املهــم ان تضعــوا يف االعتبــار نظافــة األدوات التــي تســتعمل العــداد الطعــام لتغذيــة الطفــل ,وكذلــك عــدم 	 

وضــع الحليــب الصالــح لفــرة طويلــه يف درجــة حــرارة الغرفــة. واألخــذ باالعتبــار ايضــا صالحيــة املــاء للــرب 

وكذلــك فيــا يخــص نظافــة الطفــل.

االسعافات األولية لعالج اإلسهال :

منع الجفاف وايقاف تطوره , يف حال عدم وجود أية عوارض له .. 1

عالج الجفاف اذا كان موجودا .. 2

اطعام الطفل أثناء وبعد انتهاء االسهال ملنع االضطرابات الغذائية.. 3

ينصح بادخال األغذية التالية :

لأطفال الرضع الذين يتعاطون املواد الغذائية الطبيعية ينصح باالستمرار باعطاء حليب األم وغرها من املواد 

الغذائية )الرز , البطاطا , الجزر , اللحم غر املدهن , السمك , املوز , التفاح املقرواملشوي , الصمن ( كا يجب 

تجنب األطعمة التي تحتوي عى كميات كبرة من السكر ألنها ميكن ان تفاقم االسهال. كا ينبغي اعطاء الطفل 

الطعام بالقدر الذي يريده, وتقديم الطعام للطفل كل 3 إىل 4 ساعات.
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االسعافات األولية لالصابات :

الجروح :

يف هــذه الحالــة يجــب وضــع ضــادة مــن الشــاش املعقــم وضغطهــا عــى الجــرح أو وضــع محــارم ورقيــة أو خرقــة 

نظيفــة اليقــاف النزيــف.

يف حالة نزف الجرح بغزارة فان الخطر من العدوى والتجرثم اقل ألن النزف يغسل معظم الجراثيم.

  اذا كان الجــرح اكــرب مــن ســنتيمر عندهــا مــن الــروري أن يــراه الطبيــب لخياطتــه و إغــالق الجــرح اذا اســتدعى 

األمــر لذلــك .ويف حــال حــدوث جــروح طفيفــة فيجــب تطهــر الجــرح و تعيقمــه و تتشــكل العلقــة عــى الجــرح – و 

إذا مل تتشــكل العلقــة يجــب حايــة الجــرح بواســطة ضــادة طبيــة.

التواء املفاصل :

أفضــل مســاعدة هــي الكــادات البــاردة فهــي ســتمنع ظهــور الــورم وتخفــف األمل .اذا كان االلتــواء خفيفــا وليــس 

جديــا عندهــا بامــكان الطفــل املــيش يف اليــوم التــايل بشــكل طبيعــي . أمــا اذا كانــت قــدم الطفــل مازالــت متورمــة 

يف اليــوم الثــاين وال يســتطيع الطفــل الوقــوف عليهــا عندهــا يجــب أخــذه للطبيــب.

خدش الركبة \ الكوع :

كاســعاف أويل يجــب غســل الجــرح باملــاء وبعدهــا باليــود أو ب %3 هيدروجــن الــذي سيســاعد يف التئــام الجــرح 

.الخــدش اليحتــاج لتغطيتــه بالشــاش خــالل الليــل ألن الخــدش املفتــوح ســيلتئم برعــة.

الجــراح التــي تنــزف أقــل مــا يقــال هــي أرض خصبــة لألتهابــات و للعــدوى. فمــن املستحســن أن يتــم تنظيفهــا خالل 

النهــار بشــكل منتظــم و تغطيتهــا بقطعــة مــن الشــاش املعقــم أو بضــادات طبيــة لتكــون محميــة مــن األوســاخ 

والبكتريــا.

الحروق من النار\والكيامويات :

ــور الميكنــك لوحــدك فعــل أي يشء عــدا  ــد تكــون حمــراء مغطــاة بالبت ــة , فحــروق الجل انهــا حــروق مؤملــة للغاي

تربيــد املــكان املــؤمل مبســاعدة مكعبــات الثلــج أو بضــخ امليــاه البــاردة عــى مــكان الحــرق. أي يشء آخــر يجــب عــى 

الطبيــب معالجتــه.
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هناك فرق كبري بني وضع املهاجرين غري الرشعيني وطالبي 
اللجوء يف جمهورية رصبيا:

املهاجــر غ ر الرعــي هــو الشــخص الــذي يعــر حــدود الدولــة بطريقــة غ ر مروعــة و الــذي يتواجــد بطريقــة 

ــب اللجــوء. وهــو  ــدم بطل ــط يف الرطــة للتق ــا، ومل يراجــع أي ضاب ــة رصبي ــة عــى ارايض جمهوري غ ر قانوني

مســؤول عــن الدخــول غ ر امل روع واإلقامــة و ســوف يحكــم عليــه بالســجن أو الغرامــة يف حــال عــدم طلــب 

اللجــوء.

ــة)  ــغ ر قانوني ــة أو ال ــه القانوني ــه او اقامت ــة دخول ــن طريق ــض النظرع ــخص (بغ ــو كل ش ــوء ه ــب اللج طال

ــل هــذا  ــه بطلــب اللجــوء. مث ــن رغبت ــا و يعل ــة رصبي ــا يتقــدم إىل اي ضابــط يف الرطــة يف جمهوري يف رصبي

الشــخص يصبــح مقيــا بشــكل قانــوين ويحصــل عــى األوراق التــي تؤكــد طلبــه للجــوء. صالحيــة األوراق ملــدة 

ــة. ــة يف هــذه الورق ــات لجــوء املبين 72 ســاعة وهــو الوقــت االزم للوصــول إىل أحــد مخي

لتكون قادرا عىل التمتع بالحقوق التالية كطالب لجوء يف رصبيا:

أن تقيم بشكل قانوين عى أرايض جمهورية رصبيا خالل مدة إجراء معامالت اللجوء. 

خ ال مــدة إجــراء معــام ات اللجــوء أن تقيــم يف أحــد مراكــز اللجــوء أو اإلقامــة يف ســكن خــاص إذا كان 

لديــك املــوارد املاليــة الخاصــة الكافيــة.

الحصول عى وثيقة تعريف )بطاقة الهوية لطالبي اللجوء(

التحرك بحرية داخل أرايض جمهورية رصبيا إذا كان لديك بطاقة هوية صالحة لطالبي اللجوء.

الحصول عى الرعاية الصحية.

الحق يف توفر مرجم ومتثيل قانوين مجانا يف جميع مراحل إجراءات اللجوء.

الحق يف الحصول عى التعليم االبتدايئ والثانوي املجاين.

ــم يف  ــز اللجــوء وتقي ــم يف مرك ــت غ ر مقي ــة إذا كن ــة املالي الحــق يف الحصــول ع ى املســاعدة االجتاعي

مســكن خــاص.
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Subotica

Novi Sad

Kruševac

Novi Pazar

Preševo

Niš

Leskovac

Šid

Belgrade

Kanjiža

Principovac

Šid
Adaševci

Preševo

Banja Koviljača

Krnjača

Sjenica

Tutin

Subotica

ASYLUM CENTERS AND RECEPTION 
CENTERS IN SERBIA

Reception Center

Asylum Center

Major city

There are 4 Asylum Centers in Serbia where asylum seekers 
are accommodated (Krnjača, Banja Koviljača, Sjenica, 

Tutin) and 6 Reception Centers (Subotica, Kanjiža, 
Principovac, Šid, Adaševci, Preševo.)

Distances:
Belgrade - Preševo = 383km

Belgrade - Tutin = 323km
Belgrade - Sjenica = 248km

Belgrade - Banja Koviljača = 149km
Belgrade (city center) - Krnjača = 10km

Belgrade - Šid = 109km
Belgrade - Subotica = 190km
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مراحل اجراءات اللجوء يف رصبيا

اإلعراب عن نية طلب اللجوء

نح 72 ساعة للوصول إىل املخيم

ألي موظف رشطة يف وزارة الداخلية عىل أرايض جمهورية رصبيا، الدخول إىل مخيم لجوء

التقدم بطلب للحصول عىل اللجوء / املقابلة األوىل
خالل 15 يوما إىل شهرين من التسجيل

بعد دخول املخيم والتسجيل، ضابط من قسم طالبي اللجوء - الرشطة يأ� إىل املخيم ويجري املقابلة األوىل معك

جلسة اإلست�ع / املقابلة املطولة الثانية
تتم خالل يوم واحد حتى شهرين من املقابلة األوىل

بعد املقابلة األوىل، ضابط من قسم طالبي اللجوء - الرشطة يأ� إىل املخيم ويجري املقابلة الثانية املطولة معك

قرار قسم اللجوء
خالل شهرين من املقابلة األوىل

يتم منح حق اللجوء
االندماج يف رصبيا

التقدم بشكوى
يقدم إىل لجنة الحصول عىل اللجوء

يتم منح حق اللجوء
االندماج يف رصبيا

تم رفض طلب اللجوء

قرار لجنة البت بطلب اللجوء

تم رفض طلب اللجوء

تم رفض طلب اللجوء
مغادرة رصبيا

اعرتاض
يقدم إىل املحكمة اإلدارية

قرار املحكمة اإلدارية

£كن لجمهورية رصبيا يف نهاية اجراءات اللجوء تقديم نوع¡ من الح�ية لطالبي اللجوء:

1. ح½ية الالجئ« : يف حال أن حياتك يف بلدك مهددة بسبب االضطهاد عى أساس الدين أو العرق أو الجنس أو اللغة 
أو األصل العرقي أو االنت½ء إىل ج½عة سياسية أو مجموعة اجت½عية أخرى.

2. الح½ية «اإلنسانية » : يف حال أنه بعد عودتك إىل بلدك Âكن ان تتعرض للتعذيب واملعاملة القاسية أو الالإنسانية 
أو املعاملة املهينة، أو تصبح حياتك أو سامتك أو حريتك مهددة بسبب العنف والراع املسلح أو االنتهاكات الجسيمة 

لحقوق اإلنسان هناك.

يتم منح حق اللجوء
االندماج يف رصبيا
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Every day at 3 PM
 (15:00) and 7 PM

 (19:00) a bus arrives 
w

hich takes people to «Krnjača» cam
p for free. Bus stop 

is m
arked on the m

ap (above the Afghan park).

The location of the police station that issues papers for 
asylum

 seekers is also m
arked on the m

ap (bottom
 right).
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DANUBE         RIVER

Bogoslovija AreaAfghan Park Area

“Krnjača”
Open Camp

TRAM 12

B
U

S
 10

8

BUS 10
8

PUBLIC TRANSPORT FROM AFGHAN 
PARK AREA TO «KRNJAČA» OPEN 
CAMP

AFGHAN
PARK

AFGHAN
PARK

BRISTOL
PARK

TRAM 12

TRAIN
STATION

TRAM
 12

TRAM
 12

B
U

S 
10

8

B
U

S
 10

8

Take the TRAM No. 12 at the tram 
stop accross the Train Station and 
get off at the stop “Omladinski 
stadion” (last stop).

Take the BUS No. 108 and get off 
the bus at the bus stop “Politika”.
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194 381+آمبوالنس

192 381+پلیس

مرکز پناهندگی در بلگراد

Pancevacki put St. )Krnjaca(
+381 64 8281 635

مرکز پناهندگی بوگووجا

Bogovadja St.
+381 14 78 035

مرکز پناهندگی سینیتسا

Jablanicka St.
+381 63 8765 220

مرکز پناهندگی توتین

1 Vidrenjacka St.
+381 20 5724 304

مرکز پناهندگی بانیا کوویلیاچا

Narodnog fronta St.
+381 15 820 267

مرکز پذیرش پرشوو

2 Vase Smajevica St.
+381 17 664 152
+381 64 8281 689

مرکز آموزش و پرورش کودکان و جوانان

219 Bulevar Oslobodjenja St.
+381 11 2492 301

7272 311 11 381+کمیساریای پناهندگان و مهاجرت

006 78 14 381+صلیب رسخ بوگووجا

616 2620 11 381+صلیب رسخ بلگراد
+381 11 3032 115

سازمان بردوستانه “ماموریت رشق و اروپا”

)Subotica(
+381 24 781 787

کمک های حقوقی و روانی از “مرکز حفاظت و کمک پناهجویان” 

)بلگراد(

+381 11 323 30 70
+381 11 407 94 65
+381 69 267 05 03
+381 63 704 70 80

شامره تلفن های مهم:


