
 :ترس در مقابل اطالعات

 کنیم متوقفچطور یک دیپورتی را  – بلغارستان در انگشت اثر
 

 6102/10/10: رسانی روز به آخرین
 

 به بازگشت بهکه شما  است ممکن داده اید ولی در انجا نمانده اید و به سفر خود ادامه داده اید، انگشت اثر در بلغارستان شما اگر
 عنیی )به طور عمومی وجود داشت یونان بهبازگشت  توقفحاال فقط  تا. میباشد دوبلین بر اساس قانون این. دیشو تهدید بلغارستان

 معموال. داردن وجود بلغارستان مانند اروپا اتحادیه برای دیگر کشورهای اما( نیست انگشت اثر دلیل به یونان به هیچ رپورتی
 کشورهای دیگر اطالعات با راآن میگیرد تا نام ثبت از پس را شما انگشت اثر ،بدهید پناهندگی درخواست شما آن در که یکشور

در مورد مسیر سفرتان به این کشور  شما از مقامات همچنین. مقایسه کند Eurodac نام به کامپیوتری سیستم در اروپا اتحادیه
 یا وهستند  شما پناهندگی درخواست رسیدگی به مسئول آنها ایا که گرفت دنخواه تصمیم مقامات اطالعات، این اساس بر. میپرسند

 کهکه ثابت کند  یدیگر اطالعات هر یا و را شما انگشت اثر آنها اگر. است آن مسئول قبال در ان بودبد شما که دیگر کشور یک
انجا  به را شماکه  دنخواهمی کشور این از آنها ،یدا بوده( یونان از غیر به)اروپا اتحادیه کشورهای از دیگر یکی در شما

 از پس ماه 3-6 عرض در)دهدن پاسخبه ان  یا و نکند رداین درخواست را  قانونی زمان چارچوب در کشور این اگر. برگردانند
زمان دپورت را به شما اطالع  دریافت میکنید که نامهیک  شما ،(که در ان وارد شده اید یکشور در تان انگشت اثرگرفتن 
 .میدهد
به این کشور  پایان در شده اند، بلغارستان در انگشت اثر دادن بهمجبور  کهکسانی موارد، از بسیاری در: است این خوب خبر

 انگشت اثر. شوند می دیپورت یکمتر و کمترهمیشه تعداد  ،6102 سال در ویژه به ما، تجربه به توجه با .دپورت نخواهند شد
. دارد وجود دپورت برای خاصی زمانی محدودیت اما ،کرد" پاک" یا و" حذف" توان نمی را دیگر کشور هر یا و بلغارستان

 این: مهمنکته . دارد وجود دپورتی انجام رایب هماه 2 زمانی محدودیت یک شد، شما مسئول بلغارستان اگر مثال برای بنابراین
اغاز  مهاجرت دفتربلکه از زمان ارائه درخواست پناهندگی شما در  ،شروع نمیشود کشور شما به این ورود زمان از ماه 2

 د تاتوان می زمانی محدودیت ایناگر شما خود را مخفی کنید، . دارید کمک به تان نیاز زمانی محدودیت درک برای ماش. میشود
 . بدیا افزایش ماه 01

 
 توانند می حتی آنها. را ندارند خاص کشور در ماندن برای قانونی محدودیت هیچهمراه  سال بدون 01 سن زیر کودکان :اطالعات

. ندکن حرکت آزادانه توانند میکرده اند، ن دریافت مدرک شناسایی آنها که زمانی تا. بدهند پناهندگی در چندین کشور درخواست
 کشورها از برخی در ،شده اند نام ثبت بزرگسال عنوان به دروغ به و شده نگاری انگشت بلغارستان دربرای مثال  آنهااز  اگر

 تمامدر  عمل این که باشید مراقب .دیگر بازگشت داده نمیشوند زیر سن قبول شوند عنوان بهانها  اگر ،(مثال عنوان به آلمان)
شما در  مصاحبه اولین بر اساس شما سال و سن هلنددر  مثال عنوان به میدانیم ما. شود نمیانجام  اروپا اتحادیه عضو کشورهای

 در ،یدا شده ثبت بزرگسال یک عنوان به بلغارستان در شما اگر که معناست بدان این. میباشد کننده تعیین اروپا اتحادیه کشور یک
 پناهندگی درخواست سال 01حتما قبل از رسیدن به سن  باید شما که باشید مراقب .هم یک فرد بزرگسال حساب میشوید هلند

 !است متفاوتدر ان زمان شرایط کامال  ،سن به عنوان باالی سن شناخته شدید ستت از پس مقامات توسط اگر شما: نکته. بدهید
 

اینکار  موارد از بسیاری در. جلوگیری کرد بلغارستانهایی میتوان از دپورتی به  راه از چه که ،چند نکته مفید ذکر شده اینجا در
اینکار را  چگونه. وجود دارد که شما دیپورت نشوید امیدواری برایزیادی  دالیل که باشید مطمئن توانید می شما و است ممکن

 : انجام دهیم
 !یک تیم درست کنید خود برای( 1

 تیم برای. باشید تیم یک ساخت به قادر شما اگردیپورتی شوید  یک توقف به موفق توانید می شما دیگر، مبارزات از بسیاری مانند
اطالعات کامل دارند و میدانند که چطود جلوی انرا  دوبلینقانون  مورد در که یمشاوران: دارید کارشناسچند  به نیاز شما خود

 .کنند حمایت شما از که دوستانی: مهمتر همه از و .خوب روانشناس یا و دکتر یک شاید وکیل، یک زیاد احتمالبه  ،بگیرند
 
 !مستند کنید بلغارستان در را خود داستان (2
 هر و عکس د،یبر می رنجاز ان  بلغارستان در شما که بشر حقوق نقض و بدرفتاری زندگی، بد شرایط سازی مستند منظور به

 غیر های سازمانیا  و ی که از دکترمدارک از کپی یکه، دکر آوری شما را نشان میدهد را جمع مشکالت که شواهد از نوع دیگر
 همچنین. ان باشید دریافت به قادر ذخیره کنید که بعدا ایمیل یا بوک فیس در رامجروحیت های خود  یا بیماری مورد در دولتی

. بسیار مفید خواهد بود ده ایدش مواجه با ان اروپا هرا در که شما مشکالت تمام عالوه به اذیت و آزار از خود داستان تمامنوشتن 
از ان برای  تواند می شما وکیل ولی نیست، خودتان زیاد مهم نظر در ه کرده باشید کهتجربکه شما حوادث غمناکی را  است ممکن

 از بسیاریبرای اینکه . های خود را حاال بنویسیدداستان از برخی توانیدب شما شاید. دیپورت شما استفاده کند برابر در استدالل
 مهم بسیاراین موارد . میکنند فراموشاتفاق افتاره را  زمان که در ان ی که در ان بودند و یا حوادثیزندان نام مثال برای مردم
مورد لت و کوب قرار داده و یا  راشما  بلغارستان ارتش یا و پلیس اگر ،برگشتانده شده اید مرزاز  شما اگر: کنید ذکر هک است
 .بوده اید غذا بدون یا خانمان بیبرای مدت طوالنی  شما اگر د،یا افتاده زندان به شما اگر ،کرده اند تهدید

 
 !کنید مشاوره تماس گرفته و تقاضای پشتیبان های گروهبا پس از ورود ( 3

 سرعدر ا پشتیبانی که به ان رفته اید با گروه های کشور در باید شما ،شده اید بلغارستان در انگشت اثرمجبور به دادن  شما اگر
 های گروه اب مشاورها ب. دداری وکیل یک نیاز به همچنین شما موارد اغلب در و کشورها از بسیاری در. بگیرید تماس وقت

 .کنید جلوگیری بلغارستان به 3 دوبلین مقررات اساس برخود   اخراج ازوکالی با تجربه را پیدا کرده و  کننده میتوانید حمایت
 



 !کنید مبارزه دادگاه مقابل در خود حقوق برای وبگیرید  وکیل یک( 4
. پول میگیرند شما پرونده از حمایت برای آنها معموال. باشد مفید بسیارمیتواند  یلوک داشتن( آلمان در مثاال) کشورها از برخی در

. پرداخت کنید حقوق وکیل را با پولی که از دولت دریافت میکنیدبه طور ماهانه  توانید می احتماال شما ،ندارید پول شما اگر حتی
 رایگان صورت به وکیل کار( فرانسه مثال عنوان به)کشورهادیگر  در. بسیار مفید است که این پول را برای وکیل خرج کنید

فرصت شما برای  آخرین کردید دریافتدیپورت  حکم با نامه یک شما که ای لحظه. شود می پرداخت دولت توسط یا و است
 اخراج برابردر  دادگاه فرصت باقی است تا در وکیل برای هفته یک تنهابعد از دریافت نامه  . میباشد وکیل یک ازگرفتن  کمک

 با مبارزه برای گرفته و خود را وکیل یکهر چه سریعتر اینست که شما  شما برای حالت بهترین. کند نظر تجدید شما درخواست
 ،یاد استز ها دادگاه در بلغارستان بهدیپورت  یک کردن متوقف برای شانس! کنیدن صبر لحظه آخرین تا زرگه. اماده کنید اخراج

 .است بد بسیار پناهندگان برای بلغارستان در وضعیت که نددان می قضات از بسیاری که چرا
 
 !باشید خوب روانشناس یا و دکتر یکدارید به دنبال  روانی یا و پزشکی مشکالت شما که صورتی در( 5
گونه مدرکی که هر  – دهیدنشان   را خودبودن  پذیر آسیبشما  که است مدیپورت مه برابر در نظر تجدید درخواست منظور به

 آسیب های گروه. دکمک کن شما بهمیتواند  شما را دیپورت کنند خواهند می آنهاکه  یکشور درشما  زندگیبد  شرایطنشان دهنده 
زیاد دیپورت نخواهند  احتمالبه  غیره و مجرد مادران روانی، بیماران بیمار، افراد سال، 6 زیر کودکان با ها خانواده مانند پذیر
 معج به شروعبنابراین  ،دارند اسناد رای دفاع از شما نیاز بهب وکال. اماده کنید خود پذیری آسیبمعتبر برای نشان دادن  اسناد. شد

 .کنید غیره و اجتماعی مددکاران روانشناسان، پزشکان، اسناد کتبی از گونه هر آوری
 
 !ذکر کنید خود مصاحبه اولین در امکان صورت درخود را  خانواده اعضای( 6

 شما چرا که دهد توضیح مقامات و خود وکیل به ،هستند دیمانب خواهید می و هستید آن در که یکشور در شما خانواده اعضای اگر
شما باشد  ادعای برای دیگرعامل  یک تواند می وابستگی این. وابسته هستند شما به آنها چرا یا ونیاز دارید  خود بستگان کمک به
 یک یا و باشد خود مراقبت تواند مین که شما مسن مادر مثال عنوان به .بازگشت داده نشوید اروپا اتحادیهکشورهای  دیگر به که

عضای ا تماماست که  خوب بسیار .غیرهدر کنارش نیست و وا نزدیک خانواده اعضای از یک هیچکه  قانونی سن زیر خویشاوند
 .به قانون دوبلین عمل کنندبه خاطر اعضای خانواده شما  دنتوان مین مقامات .خود را ذکر کنید خانواده

 
 :دارد وجود تدیپور یک کردن متوقف برای ییگربسیار د های راه ،فترگ تصمیم شما علیه بر نهایت در دادگاه اگر حتی( 7

 دیپورت برای زمانی محدودیت یک. از دیپورت انها جلوگیری شده است دادگاه تصمیم از پس حتی کهموارد زیادی وجود دارد 
 کهاست فرصت  ماه 2 تنها ،در مورد شما گرفت منفی تصمیم دادگاه یا و شد شما مسئول کشوربک  که ای لحظه از: دارد وجود

. بود خواهدشما  مسئول که در ان هستید یکشور ،رسید پایان به زمانی محدودیت که ایناین از بعد. شما را دیپورت کنند مقامات
 :ارندرا پشت سر بگذ زمانی محدودیت میشوند این موفق افرادی از بسیاری بنابراین

 (قلبی بیماریخیلی بد و یا  روانی وضعیت) سفر کنند توانند میهستند و ن بیمار یا روانی فیزیکیکسانیکه  (الف
 دیگر پیدا کنند پرواز یک هک دوش دیر خیلی مقامات برای وکنند  مقاومتدیپورت  برابر درنیکه کسا( ب
 حمایت میکنند هستند اخراج خطر معرض در کهی پناهندگان از کلیساها کشورها از برخی در( ج
که در ان هستید داده  یکشور بهشما  مسئولیتو  سیاسی میتواند مایع دیپورت شما شود تصمیمکه یک  دارد وجودمواردی ( د

 .میشود
 .کنند دارید حمایت شماخود که از  اطراف در دوستان از خوب شبکه یک هب شما مراحل این تمام برای

 
 و نام ثبت سیستم جمله از پناهندگی سیستمان جدید زیاد است و پناهندگ در حال حاضر تعداد کشورها از بسیاری در :باشید مراقب
 در شده تعریف زمانی محدودیت انقضایبرای  تاخیراین . است شده مسدود ها ماه حتی و ها هفته برای گاهی انگشت اثر مقایسه
 بیشتر زمانرچه ه. گرفت توان می را انگشت اثر اساس بر اجباری بازگشت جلوی که طوری هسیار مفید است بب دوبلین قانون
شما  هایفایل به از شما میتواند مجوز گرفتن با و ددار زمانی محدودیت بررسی به نیاز شما وکیل اما. است بهتر شما برای ،بگذرد

 .ددسترسی داشته باش
  

 :اسلوونی و کرواسی صربستان، در انگشت اثر به مربوط چند نکته
های کشور ردیگ در شما پناهندگی پرونده بر اثری هیچ صربستان در پناهندگی درخواست حتی یا و صربستان در انگشت اثر

 .است نکرده امضا را دوبلین قانون صربستانچونکه  ،ندارد اروپایی
 خود ملی امنیت کنترل برای فقط به مرکز داده های اروپا نفرستاده اند و رامهاجرین  انگشت اثر حال به تا اسلوونی و کرواسی

 و کرواسی بهدپورتی  گونه هیچ حال به تا اما .باقی بماند همیشهبرای  این که ندارد وجود تضمینی هیچ. اثر انگشت میگیرند
 کردند کشور دو این از عبور با اروپا شمال به رفتن به شروع پناهندگان از بسیاری که هنگامی از انگشت اثر به خاطر اسلوونی

  .است نشده انجام
 

 :ان خود به این سایت مراجعه کنیدان میشوید و برای یافتن حامی دراوکه  کشورهای در ما با تماس برای
http://w2eu.info/contacts.en.html 

 
 !بهتری بسازید آینده تا شما برای فراواننیروی ارزوی  و باشید موفق
 !سالمت به سفر


