
!آمدید خوش اروپا به

یونان ترک از پس شما سفر برای اطلاعاتی

۲۰۱۵ ژوئیه: تنظیم آخرین تاریخ

است شده لغو اروپا ي اتحادیه کشورهای از بسیاری در یونان به دیپورت

چنیششن مشششخص ی پرونده یک بررسی در 1بشر حقوق اروپایی دادگاه ۲۰۱۱ ی ژانویه در
شرایط تحت وی بازداشت دلیل به را پناهجو یک بشر حقوق یونان دولت که کرد حکم

همچنیششن دادگششاه ایششن. اسششت کرده نقض او کردن رها خانمان بی] سپس[ و غیرانسانی
نقششض را وی بشششر حقششوق یونان به پناهجو این دیپورت با نیز بلژیک دولت که کرد حکم
). /http://w2eu.net/2011/01/22/front-kick-dublin-2 :  به کنید نگاه( است کرده ایششن دنبششال به 

اا اروپا ی اتحادیه عضو کشورهای از بسیاری در یونان به دیپورت تصمیم، متوقششف موقت
مشششابهی طریششق بششه مشابه ی پرونده مورد صدها که رفت می انتظار چون است، شده

طششرح ایششن مشمول تبعیض، بدون زیر ی دسته دو  امروز تا. شوند دادرسی ها دادگاه در
بششا) chartia» (سششفید ی بششرگه« یک دارای و اند شده نگاری انگشت که افرادی:  شوند می

ی برگه دارای که( یونان درون در پناهجویان نیز و هستند؛ ماهه شش یا روزه سی اعتبار
). هستند صورتی یا سفید

:هششا آن حامیششان و مهششاجران مبششارزات از اسششت ای نتیجه یونان به دیپورت موقتی تعلیق
بششه بششار یک آنکه از پس و اند بوده] دیپورت علیه[ مقاومت حال در پناهجویان از بسیاری

سششر از اروپششا کشششورهای دیگششر سششوی بششه را خود سفر دیگر بار اند، شده دیپورت یونان
.اسششت شششده شششناخته ای مسششاله پیششش ها مدت از یونان در آنان حقوق نقض. اند گرفته
]هششا دادگاه از[ خششود دیپورت علیه ها.»او. جی. ان« و ووکل یاری به پناهجویان این از برخی

. اند کرده دادرسی تقاضای

ی اتحشادیه عضشو کششورهای میششان ای نشامه توافق ی پشایه بشر یونششان به دیپورت ی مساله
ی همه نششامه، توافق ایششن مبنششای بششر. اسششت گرفتششه انجششام» ۳ دوبلیششن« 2نششام بششه اروپششا،

اروپششا وارد بشار نخسششتین آنجششا از کشه شششوند بازگردانششده کششوری به باید بالغ پناهجویان
مقامششات اگر بنابراین،. دارند پناهندگی تقاضای امکان بار یک تنها ها آن اینکه و اند شده

امپیوتری[ های داده سیستم در را پناهجویی فرد انگشت اثر مسئول ود] ک در بیابنشد، خ
سغ فرد یک] سسنی لحاظ به[ او که صورتی  نشان بتوانند ها آن و نباشد، همراه بدون غیربال

او بکوشند بود ممکن گذشته در است،  کرده عبور یونان از خود سفر طی وی که دهند
تششر پیش کششه( 3اروپششایی دادگششاه اخیر تصمیم از پس که درحالی کنند؛ دیپورت یونان به را

1 . European Court of Human Rights (ECtHR)
2 .  Dublin III
3 .  ECtHR-decision

http://w2eu.net/2011/01/22/front-kick-dublin-2/


. نیست ممکن دیگر کاری چنین ،)شد اشاره

طششور به یونان با رابطه در) EctHR( شده یاد دادگاه قضاوت است ممکن: کلی طور به
بششه بتواننششد کننششد می تششرک را یونان که پناهجویانی که طوری شود، گرفته نظر در جدی
بدهند، پناهندگی درخواست اروپا ی اتحادیه کشورهای بیشتر در دیگر بار مطمئنی طور

در دیگششر بششار است ممکن وضعیت این که آنجا از. شوند روبرو دیپورت تهدید با انکه بی
از یعنی( کنید مستندسازی را یونان در تان  شخصی وضعیت  است بهتر کند، تغییر آینده

در تششا) مسششئول مقامششات یا بیمارستان از مرتبط مدرک گونه هر و ویدئو عکس، طریق
. بدهید ارائه دارید اقامت قصد که کشوری در را ها آن بتوانید آینده

:اند کرده متوقف را یونان به دیپورت که اروپایی کشورهای فهرست
،)۲۰۱۶ ی ژانشویه تشا دیپششورت توقشف( آلمشان فرانسشه، فنلند، دانمارک، بلژیک، اتریش،

سششوئیس در( سششوئیس و انگلسششتان، سشوئد، نشروژ، هلنششد، ایرلنششد، ایسشلند، مجارستان،
سششر از اند داشششته اقششامت یونششان در سال چندین که کسانی مورد در فردی های دیپورت

). است شده رفتهگ

دیگسسر و بلغارسسستان مجارستان، به دوبلین] ی نامه توافق با مطابق[ های دیپورت
اروپا ی اتحادیه کشورهای

موقششتی حششالت که( شود می یونان به دیپورت شامل تنها تاکنون دیپورت عمومی توقف
مثششل( اروپششا ی اتحششادیه کشششورهای سایر به دیپورت شامل دیپورت توقف این اما). دارد

کشششورهای از یششک هششر در شششما اگششر بنابراین،. شود نمی) مجارستان بلغارستان، ایتالیا،
بششه کشششورها ایششن در مانششدن جای به ولی اید، شده نگاری انگشت) یونان جز به( اروپایی

کشششور همششان بششه کششه باشید تهدید این معرض در است ممکن اید، داده ادامه خود سفر
اا حالت، این در. شوید) دیپورت( بازگردانده مبداء کشششور در کششه اسششت ضششروری مطلق

شششما چششون کنیششد؛ برقششرار تماس پناهجویان گر حمایت های گروه با زودتر چه هر مقصد
)دیپششورت( بازگردانیششده) یونششان از غیر( اروپایی کشورهای دیگر به تا دارید کمک به نیاز

.داریششد وکیل یک به نیاز همچنین شما موارد از بسیاری در و کشورها بیشتر در.  نشوید
ا بکنیشد راهنمایی درخواست گر حمایت های گروه از] کار این برای[ ما ت ه را ش ووکلی ب

ما دیپشورت از مانع تا کنند معرفی هستند کارآزموده زمینه این در که ای باتجربه ر- ش ب
ه»- ۳ دوبلین ی نامه توافق« طبق ورهایی ب ا و بلغارسشتان مجارسشتان، نظیشر کش ایتالی

ال نیششز ووکل  نششدارد، وجششود چنششدانی رایگششان قششانونی های حمایت که آنجا از. گردند معمشو
پول فاقد شما که زمانی حتی] اما. [کنند می پول درخواست پناهجویان از حمایت برای

ال هستید، ا کنیشد، هماهنگ الوکاله حق اقساطی پرداخت برای وکیل با توانید می احتما ت
مقصششد کشششور از) سوسششیال( اجتماعی رفاه بابت که ای ماهانه حقوق از را او دستمزد

. کنید پرداخت کنید می دریافت پناهندگی
ال کششرد، خواهیششد پناهنششدگی تقاضششای آن در کششه کشششوری در نششام ثبت هنگششام معمششو
ا ششوید، می نگاری انگششت ت اثشر ت ا ششما انگش ردآوری هشای داده ب سشایر از ششده گ

» (یششوروداک« نششام به کامپیوتری های داده سیستم یک در که اروپا، ی اتحادیه کشورهای
Eurodac (ي دربششاره شششما از همچنیششن مربوطه مسئولین. گردد مقایسه اند، شده ذخیره

ي پششایه بر. کنند می جو و وپرس اید شده وارد کشور آن به] مسیری چه از و[ چگونه اینکه
درخواسشت دریشافت بششرای هشا آن آیا که گرفت خواهند تصمیم مسئولین  اطلعات، این

تر پیش شما که دیگری کشور در باید درخواست این یا دارند، مسئولیت شما پناهندگی
کششامپیوتری هششای داده در را شششما انگشششت اثر ها آن اگر. گیرد انجام اید کرده عبور  آن از

تششر پیش شششما کنششد ثابت که کنند پیدا دست دیگری اطلعات به یا کنند، پیدا شده  ذخیره



مششورد در کشششور آن بششا ها آن اید، بوده) یونان از غیر( اروپا ی اتحادیه از دیگری کشور در
ر. کننششد می مشذاکره ششما بازگرداندن/تحویل ن اگ ور ای زمشانی ی محشدوده در دوم کش
سششه تششا دو مششدت در( یششا و کند اعلم شما بازگرداندن به نسبت را خود موافقت قانونی

ندهششد، مکاتبه این به پاسخی گونه هیچ) مقصد کشور در شما نگاری انگشت از پس ماه
دیپششورت بندی زمان ی درباره شما به آن در که کرد خواهید دریافت رسمی ای نامه شما
شما کششه اسششت ای مششرحله آخریششن یششا فرصششت آخریششن ایششن. شششود می داده اطل ع شما
یششک تنهششا وکیششل. کنیششد اقدام وکیل یک از کمک درخواست برای بلفاصله باید می
بهششترین در. بدهششد دادرسششی تقاضششای دادگششاه بششه شششما دیپششورت علیه تا دارد زمان هفته

صششورت این در که باشید، گرفته وکیلی خود برای این از پیش است ممکن شما حالت،
آخریششن منتظششر پس. داشت خواهید آمادگی دیپورت با مقابله برای طولنی مدتی برای

! نمانید مرحله
شششواهد بتوانید که است مهم بدهید، دادرسی تقاضای تان دیپورت علیه اینکه منظور به

شششواهدی ،)داریششد دسششترس در اگششر( کنیششد ارائه را خودتان های پذیری آسیب به مربوط
آنجششا بششه را شششما خواهنششد می کششه کشششوری در شششما زنششدگی شرایط چرا اینکه ي درباره

.بازگردیششد آنجشا بشه نیسشتید قشادر شما که است بوده استاندارد حد زیر چنان بازگردانند
سن) دیپششورت( بازگردانششده احتمششال بششا هششایی خانواده نظیششر پذیر، آسششیب هششای گروه نشششد
غیششره، و مجششرد مادرهای ذهنی، بیماران/معلولن بیمار، اشخاص سال، دو زیر کودکان

خششود پذیری آسششیب ي دربششاره مناسششبی مسششتندات پششس. اسششت پناهجویان سایر از بیش
]ششما حقشوق از دفشا ع بششرای[ ششما جششای بشه تشا دارنشد نیششاز مدارکی به ووکل. کنید آماده

از مکتششوب مششدرک گششونه هر ی تهیه برای] زودتر چه هر[ موقع به بنابراین کنند، استدلل
. کنید اقدام غیره و اجتماعی امدادگران شناسان، روان پزشکان،

اید شده نگاری انگشت آن در که کشوری در که بدی زیستی شرایط مستندسازی برای
مشششکلت کششه شششواهدی دیگششر و عکششس آنجا در خود اقامت حین در اید، برده رنج آن از

ها.»او.جی.ان« یا پزشکان از هایی برگه مانند کنید، گردآوری دهد نشان را آنجا در شما
کششه اسششت مفید طور همین. تان های شدگی مجروح و ها مصدومیت یا ها بیماری ي درباره

مسششیر و اروپا سمت به خود سفر طی که هایی دشواری ي همه و ها اذیت و آزار ی همه
مششواردی تجششارب این میان در است ممکن. کنید یادداشت را اید شده مواجه آن از پس

تلقششی جدی را ها آن شما اما اند کرده وارد روحی ی ضربه شما به که باشد داشته وجود
.کنششد استفاده شما دیپورت علیه استدلل برای ها آن از تواند می وکیل که درحالی نکنید،
خانواده ااعضای از)  کسانی یا( کسی اگر که باشید داشته خاطر به این، بر علوه

در اقامت به مایل و اید شده نام ثبت آن در که کشوری در شما) بستگان یا(
مربسسوطه مسسسئولین و تان وکیل به را موضوع این دارند، اقامت هستید آن

ایسسن کمسسک روی چسسرا کسسه بدهیسسد توضسسیح هسسا آن بسسرای و بدهیسسد اطلع
ایششن .دارنسسد نیسساز شسسما بسسه هسسا آن چسسرا یا و کنید می حساب تان خویشاوندان

ن از پششتیبانی بشرای باششد دیگری فاکتور تواند می وابستگی ای ای ه ششما ادع قشادر ک
مادر کشور این در اگر مثال، برای بازگردید، اروپا ي اتحادیه از دیگری کشور به نیستید

عضششو کششه خردسششالی خویشششاوند یششا کنششد، نگهششداری خودش از تواند نمی که دارید پیری
. غیره و ندارد خود کنار در را فامیل/خانواده از دیگری

پششس حتی توانند می افراد از بسیاری: بدهد حکم شما علیه سرانجام دادگاه اگر حتی و
خودشششان مششورد در دوبلین دیپورت اجرای ها، دادگاه سوی از تصمیماتی چنین اعلم از
از: دارد وجششود دوبلیششن دیپششورت اجششرای بششرای زمششانی محششدودیت یک. سازند متوقف را

حکششم یششک دریششافت از بعد یا و شود، می شما] وضعیت» [مسئول« کشور یک که زمانی
بعد. شود انجام ماه ۶ مدت در حداکثر باید می] دوبلین[ دیپورت دادگاه، سوی از منفی



بنششابراین،.  بششود خواهششد شششما وضشعیت بشه رسیدگی مسئول مقصد کشور مدت، این از
: کنند می غلبه ماهه ۶ی دوره این بر که دارند وجود افراد از بسیاری

ار حششدی بشه روحی یا جسمی لحاظ به آنان چون )الف سشفر بشه قشادر کشه انشد بوده بیم
دیگششران یا خود] سلمتی[ برای شما که وضعیتی یعنی روحی بیماری اینجا در( اند نبوده

 ؛)قلبی بیماری نظیر جسمی، بیماری شوید؛ محسوب خطرناک
کششه بششود دیر بسیار مسئول مقامات برای و کردند مقاومت دیپورت مقابل در ها آن )ب

 کنند؛ رزرو ها آن انتقال برای را دیگری پرواز
آنششان از و دادنششد پنششاه دیپششورت معششرض در پناهجویششان به کلیساها کشورها برخی در )ج

 کردند؛ حمایت
انتقشال مقصششد کششورهای به را مسئولیت تا باشد جریان در تصمیماتی است ممکن )د

تمام برای. باشد داشته وجود کاری چنین برای سیاسی ی اراده یا تصمیم یک اگر دهند،
.هسششتید خششود از حمششایت بششرای ها دوسششتی از خششوبی ی شششبکه نیازمنششد شما مراحل این

را خود مشکلت خود اطراف محیط در مختلف افراد به که است مفید بسیار بنابراین،
یعنششی: کنیششد برقششرار ارتبششاط هسششتند شما حامی که کسانی با کنید سعی و دهید توضیح

. کنید ایجاد را خود] حمایتی[ گروه بکوشید باید

پناهنششدگی جدیششد متقاضششیان از بسیاری اینک هم کشورها از بسیاری در: که     باشید     مطلع
و نششام ثبت فرآینششد شششامل پناهنششدگی سیسششتم کششه طششوری به هستند، خود کار انتظار در

تششاخیرات. شششود می متوقششف هششا ماه حتی و ها هفته برای گاهی ها انگشت اثر ی مقایسه
مربششوط قششانون در شششده تعریف زمانی مهلت انقضای به منجر مواردی در آن از ناشی

ن دیپورت به ]ی نشتیجه[ اسشاس بشر اجبشاری بازگردانشدن کشه طشوری به گشردد، می دوبلی
بهششتر ششما بششرای بگشذرد، بیشششتری زمشان چه هر. گیرد انجام تواند نمی دیگر اثرانگشت

کششار  این برای و کند بررسی خودش را زمانی های مهلت باید شما وکیل اما. بود خواهد
. باشد داشته شما] قانونی[ ی پرونده دیدن برای را شما  ی اجازه که دارد نیاز

و» ششدن ک پا« قابشل کششورها دیگشر و مجارستان در انگشت اثرهای :  که     باشید     مراقب
طریششق از ویژه به و وکیل کمک با توانید می شما کشورها برخی در اما نیستند،» حذف«

شششد گفته که طور همان و کنید، مبارزه خود دیپورت علیه همبستگی، های گروه حمایت
.  باشید داشته دیپورت از جلوگیری برای خوبی شانس است ممکن

بششرای ای قششانونی محششدودیت هیششچ) ۱۸ سششن زیششر( سششال کم افششراد :  کششه     باشششید     مراقششب
تواننششد می حششتی هششا آن. ندارنششد خششود نظششر مششورد کشششورهای از یک هر در اقامت/ماندن
 قششانونی وضششع هیچ که زمانی تا و کنند اقدام اروپا در پناهندگی تقاضای برای بار چندین

اگششر). شششوند جابجششا( ترددکننششد آزادانششه تواننششد می نکنند، دریافت مشخصی) استاتوس(
اا آنجششا در و اند شششده نگاری انگشششت)  یونششان غیر( اروپایی کشور یک در ها آن بششه اشششتباه

بششه دارنششد اقششامت قصد که کشوری در که صورتی در اند، شده نام ثبت بالغ افراد عنوان
. شد نخواهند) دیپورت( بازگردانده دیگر باشند، شده نام ثبت سال کم فرد عنوان

۱۸ سششن وارد اینکششه از پیششش بایششد شما که     باشید     آگاه هستید، سال کم پناهجویان از اگر
ثبششت صشلحیت دارای پناهنششدگی ی اداره نزد را تان پناهندگی درخواست بشوید، سالگی

سششوی از سششن، آزمششایش طششی شششما کششه صششورتی در کششه باشششید داشششته نظششر در. کنیششد
]پنششاهجوی[ عنششوان بششه و شششوید ارزیششابی خششود واقعششی سششن از بالتر مربوطه مسئولین

. بود خواهد متفاوت دیگر بار وضعیت نشوید، نام ثبت سال کم

نشده نگاری انگشت غیراروپایی یا اروپایی کشور یک در اگر حتی :  که     باشید     مراقب
کشه دارد قشرار مشرزی مجاورت در که شوید بازگردانده کشوری به است ممکن باشید،



و اتریشش کشششور در شششما اگششر مثششال، بششرای. اید شده بازداشت آن های نزدیکی در شما
تششا شششود می تلقششی کششافی دلیلششی امر این باشید،  شده بازداشت مجارستان مرز نزدیک

از» مسششلما« شششما] آنششان دیششد از[ کششه اسششاس ایششن بر بازگردانند، مجارستان به را شما
ر حشتی اید، ششده بعدی کشور وارد مجاور کشور یک طریق ما مشورد در اگ ونه این ش گ
:مرزهششای ماننششد اسششت، برقششرار هششم مرزهششا سششایر بششرای وضششعیت همیششن. باشششد نبوده

ی پششایه بر) دیپورت( بازگرداندن از نو ع این. غیره و یونان؛-ایتالیا صربستان؛-مجارستان
.   است قانونی فرآیندهای فاید اغلب اما گیرد، می انجام 4دوجانبه تحویل توافقات

:خانواده به پیوستن

کشششور یششک بششه اعضششا از یکی ابتدا که بیابند موقعیتی در را خود است ممکن ها خانواده
باشششد مانششده بششاقی کششوری در خانواده از دیگری عضو و باشد، رفته اروپایی مشخص

ال- است کرده امضا را »۳ دوبلین ی نامه توافق« که زیششر پسششر و اسششت نروژ در مادر مث
بششرای کششه داریششد را امکششان ایششن شششما وضششعیت ایششن در. باشششد یونششان در او قانونی سن

ر. کنید درخواست خانواده به پیوستن وری اگ ت کش ما پنشاهجویی درخواس ثبشت را ش
نزدیششک اعضششای به پیوستن برای توانید می شماست، ی پرونده بررسی حال در و کرده

ششما کشه خشانواده عضشو یششک که است ممکن زمانی تنها این. کنید اقدام قانونا خانواده
.باشد شده ثبت اروپایی کشور یک در شوید ملحق او به خواهید می

.۲ کششرده؛ ازدواج والششدین. ۱:  یعنششی» خششانواده اعضششای« اروپششا قششانون در: باشید     مراقب
و قششانونی سششن زیششر پناهنششده کششه زمانی مادر، و پدر. ۳ زوج؛ یک قانونی سن زیر فرزند
آنجا در خواهید می که کشوری ملی قوانین و )کیس( مورد بر بنا همچنین،. است مجرد

.۵ و پایششدار ي رابطه یششک در همسششر. ۴]: شود می شامل نیز را اینها[ شوید ملحق هم به
ه قشانونی سرپرستان ،) نابالغ( سال کم افراد مورد در ا پشدر ک ادر ی ا- نیسشتند م ن ام ای

پایدار و طولنی رابطه این دهد نشان که دارد شواهدی به نیاز و است تر پیچیده بسیار
.است بوده

حاضششر حال در( برد می زیادی بسیار زمان خانواده به پیوستن روند: باشید     داشته     توجه
را شششما صششبر  و اسششت بغرنششج و پیچیششده کمششی رونششد ایششن ،)یونششان در مششاه شششش حدود

)هششا کیس( ها پرونده گونه این در که باشید باتجربه وکیل یک دنبال به بنابراین.  طلبد می
ت خواهیشد نیاز پشتیبانی به یونان در شما. دارد تخصص ا مثشال بشرای. داش ششورای« ب
:بگیرید تماس آتن در) GCR( »پناهندگان برای یونانی
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توانید می. نیازمندید پشتیبانی به دارید را آن به رفتن قصد که کشوری در همچنین شما
در خششوب ووکلی یششافتن بششرای هایی توصششیه آن، تمششاس اطلعات طریق از زیر سایت در

بگیرید مختلف کشورهای : http://w2eu.info/

ال :  باشید     داشته     توجه بیشششترین کششه پیونششدد می همششدیگر بششه کشششوری در  خانواده  معمو
در دوبلیششن دیپششورت خششاطر این به یونان مورد در فقط. هستند  آنجا در خانواده اعضای

.پیوندند می هم به یونان از خارج همیشه ها خانواده است، معلق] فعل[ آن

شششود، انجششام مششوفقیت بششا یکدیگر به خانواده پیوستن اینکه از پس حتی :  باشید     مراقب
خششانواده کششه کشوری مقامات توسط )نابالغ( سال کم فرزند سن )تست( آزمون امکان

4. bilateral Readmission Agreements

http://w2eu.info/


اا س حال این در. دارد وجود رود می آنجا به .بگیرید وکیل یک ریع

ه کششوری بشه پشرواز ی اجشازه اینکشه از بعد :  باشید     مراقب در ششما ی خشانواده عضشو ک
اا کردید، دریافت را آنجاست ی خششانواده عضششو کششه بگیرید شهری به مستقیم پرواز لطف

مششدارک مقصششد به رسیدن از پس که کنید حاصل اطمینان. کند می زندگی آنجا در شما
).پلیششس به همچنین و( دهید نشان رسمی های سازمان ی همه به را خانواده به پیوستن

آن از دیگششری ي نقطه به شدن منتقل خطر معرض در تا دارد اهمیت بسیار مساله این
.نگیرید قرار کشور

خششانوادگی ی رابطه اثبششات برای کافی مدارک نباشید قادر شما اگر: باشید     داشته     توجه
کششه بگیرنششد، )DNA تسششت( ای. ان. دی آزمششایش شششما از اسششت ممکششن کنیششد، ارائه خود

.بپردازید خودتان باید را آن های هزینه

بششه. بپردازد را خود سفر بلیت ی هزینه باید کسی هر حاضر حال در: باشید     داشته     توجه
طششی. دارد کمتری ریسک و است تر ارزان کاغذ بی کردن سفر از هنوز راه این حال هر

خششدمات از قبششل توانیشد می هسشتید، خشود تقاضشای جششواب منتظششر یونششان در کشه یمشدت
اا سرپرست بدون و قانونی سن زیر کودکان. کنید اقدام مسکن برای پناهجویی در حتم

دارنشد شششانس مسشکن گرفتششن برای زمانی بالغ افراد. شوند می داده جا پذیرش مراکز
فرزنششد بششا همششراه مجرد والد یا باشند، قانونی سن زیر کودکان ی خانواده اعضای از که

انششد، بوده شششکنجه قربششانی اینکششه دلیششل بششه یا روانی شرایط بیماری، خاطر به یا باشند،
.باشند داشته ای ویژه احتیاجات

تنگنششا در کارکنان نظر از پناهجویان خدمات سازمان حاضر حال در: باشید     داشته     توجه
در بایشد تشنآ پناهجویان خدمات در ملقات وقت گرفتن برای نتیجه، در. است مضیقه و

ایشن  بششا) کنید می صحبت که زبانی به بسته( مشخصی های زمان طی و خاصی روزهای
): ها ایرانی و ها افغانستانی برای( بگیرید تماس اسکایپ.) دی. آی( ی  شناسه

Asylum Service Farsi Dari

اا را خششود شخصی اطلعات و باشید آماده خود از شخصی عکس یک گرفتن برای ضمن
.بگویید ها آن به

سسسایر در اقسسامت ی اجسسازه تواننسسد می اند شسسده رسسسمی ثبسست کسسه پناهنسسدگانی آیا
کنند؟ دریافت اروپایی کشورهای

پناهنششدگی پششذیرش اروپششایی کشششورهای از یکششی در که شخصی اروپا، قوانین اساس بر
برای [دیگر بار اندتو نمی دارد، قرار بشردوستانه حمایت یا 5مکمل حمایت تحت یا ددار

مششاه سششه حششداکثر مدت به تواند می او. کند اقدام دیگر اروپایی کشور یک در] پناهندگی
در توانششد نمی امششا کنششد، سششفر کرده دریافت آنجا از را مدارکش که کشوری از خارج به

.ماهه سه زمان مدت این در حتی کند، کار دیگری جای

در کششه است دشوار بسیار اید، شده رسمی ثبت اروپایی کشورهای از یکی در شما اگر
ی پرونششده مورد در چیزی چنین گرچه. کنید ثبت را خود اروپا ی اتحادیه از دیگری کشور

بلژیششک بشه او. اسشت افتشاده اتفشاق داششت، حمشایتی پذیرش یونان در که پناهجویی یک
اسشت، بششوده نژادپرسششتانه خشششونت قربشانی یونششان در کشه کنشد ثشابت توانسشت و رفت

5.  subsidiary/humanitarian protection



داشششته قششوی بسششیار) ی پرونششده (کیششس بایششد البته. نداشت امنیت یونان در که طوری به
سریعی و ساده راه هیچ. بجنگید آن برای بتوانید تا زیاد وقت و صبر طور همین و باشید
کشششور بششه اروپششایی کشششور یششک از را خششود پناهنششدگی] درخواست [ی پرونده اینکه برای

.ندارد وجود کنید منتقل دیگری

اروپششایی کشششورهای دیگششر در اقششامت ي اجششازه گرفتن برای دیگری های راه حال، این با
اا باید متقاضی. دارد وجود دریششافت برای دیگری شخص که را نیازهایی پیش همان تقریب
.کنششد تهیششه ،)پنششاهجویی درخواسششت هرگششونه از مسششتقل( کنششد می ارائششه اقامت ي اجازه
همسر(  خانواده به پیوستن:  مثل  باشد، ماندن برای دلیلی مبنای بر باید اقامت ي اجازه

اسششت دانشجو دارد، قانونی اقامت که شخصی با مقصد کشور در ازدواج ؛)فرزندان یا
،)نظششر مورد کشور در( کردن کار] ی گزینه[ طریق از مساله این پیگیری. کند می کار یا

ال چون. است دشواری سیارب حل راه اقششامت ي اجششازه بششال رده متخصصششین تنهششا معمششو
).آبی کارت قانون( کنند می دریافت کاری

نیششز بشردوسششتانه دلیل به است ممکن اروپایی دیگر کشور یک برای اقامت ي اجازه
ر شود؛ اعطا ن ب ه اسشاس ای دگی ک رد زن وری آن در ف ه کش سی ]ک انون عیت [ق  وض

protectionحمایتی (  status (ی اجششازه ایششن حششال، هششر در. نیسششت امن بود کرده دریافت
اطمینانی بنابراین،. نیابد بهبود کشور آن در وضعیت که مشروط به آن است اقامت

. ندارد وجود اقامت ي اجازه تجدیدبه 

کشششورهای در رسششمی های سششازمان کششه اسششت گششونه  این قششوی احتمششال بششه هنوز :  نکته
ادعششای بررسششی بششه مربششوط اطلعششات ي همه تواننششد نمی خودکششار صششورت بششه مقصششد،

ا آن. کنند پیدا دیگر کشور در را شما پناهجویی انی ه وجه زم وند می آن مت ه ش ما ک ش
.کنید اشاره ها آن به یا کنید ارائه را ها آن خودتان که دارید یونانی مدارکی

ثبسست پناهجو اعنوان به یونان در که کسانی بر که یوروداک مقررات در تغییراتی
:گذارد می تأثیر اند شده

ایششن. شد انجام) Eurodac» (داک-یورو« مقررات در تغییراتی ،۲۰۱۵ ی ژوئیه ۲۰تاریخ در
سیسششتم طریششق از کشه کسششانی به مربوط اطلعات بر دیگر، چیزهای کنار در تغییرات،

یونششان از کششه پناهنششدگانی تمششامی اواخششر، ایششن تا. گذارد می تأثیر هستند  دسترسی قابل
قششرار بیشتر تحقیقات مورد یونان در شان پذیرش وضعیت چگونگی ي درباره آمدند می
نظر در اروپا ی اتحادیه کشورهای سایر در موجود احتمالی اثرانگشت تنها. گرفتند نمی

بر نام ثبت شده، اعمال جدید مقررات در که تغییراتی اساس بر اکنون. شد می گرفته
legal( پیشششین قششانونی وضعیت به مربوط اطلعات هرگونه اساس  status (انجششام هششا آن

]حمششایت[ وضششعیت تکمیلششی، حمششایت سیاسششی، ی پناهنده نظیر هایی وضعیت شود؛ می
humanitarian( بشردوستانه  status .(ی اتحششادیه عضششو کشششورهای بششه جدید مقررات یعنی

ایششن اینکششه. باشششند داشته دسترسی اطلعات گونه این به که هدد می را اجازه این اروپا
.نیست روشن هنوز گذارند می تأثیر کسانی چه بر و دارند معنایی چه عمل در تغییرات
.است نشده مشاهده تغییری هیچ تاکنون

کنونی وضعیت مورد در عمومی هشدارهای و ها توصیه

:  که     نمایید     توجه

ممکن شوند، می کشور وارد اعضا سایر از پس روز چند حتی که  خانواده از اعضایی- 



بشا را اعضا ی  همه که کنید سعی دارد امکان که جایی تا پس. شوند جدا آنها از که است

. نمایید نام ثبت هم

ما کشه محلشی کشه صورتی در-  ه را خشود و ششوید می وارد ش کششور رسشمی ادارات ب

ی ارائه و کردن نام ثبت برای ای هفته چند که است ممکن باشد، شلوغ کنید می معرفی

.بکشید انتظار انگشت اثر

اینکششه برای کافی تجهیزات از شوید، می وارد شما که جایی که دارد وجود امکان این- 

اکنششون هم. نباشد برخوردار ،کند میزبانی ای  شایسته صورت به متقاضیان بالی تعداد از

شششرایط تحششت کشششور همیششن در برخششی و دارد وجششود حششوزه این در بسیاری کمبودهای

نماییششد کسششب اطلعششات باره این در پیشاپیش کنید سعی. برند می سر به سختی بسیار

البتششه د؛دهشش می ارائششه تری مناسب شرایط و است تری کم ازدحام دارای جاهایی چه که

.باشد داشته اولویت مراجعه محل مورد در شما تصمیم برای مولفه این اگر

سش مششکلت حل به نوبت به بایستی شما-  ن. بپردازیشد خشود روی پیش خشوبی ی ایشده ای

سل ابتدا همان از که است سی آماده مشغو سس ساز بششا شششوید، تششان پناهجویی) ی پرونششده( کی

مسششاله ایششن غششرق را خششود ،هسششتید روبششرو تری ضششروری نیازهششای با که وقتی حال، این

اند بوده پیگرد تحت که این برای دلیلی مردم از بسیاری که باشید داشته نظر در. نکنید

اا بنابراین،. باشند مطلع دلیل آن از خود که ن آ بی دارند، و نشششوید اضششطراب دچار لطف

بششوده مختلف فرد صدها های توصیه حاصل که وغریبی عجیب های داستان خلق دنبال به

یششا و وکیششل یششک ی توصششیه جویای عوض، در نباشید؛ است دشوار اش سپردن خاطر به و

هششا آن از و بگویید ها آن به را خود واقعی داستان. باشید مشاوره و همبستگی گروه یک

حمششایت را شششما که است این شما وکیل ی وظیفه. نمایند راهنمایی را شما که بخواهید

و خشودش از غیشر به( سششومی نفششر بشا را شما اطلعات از ای ذره که ندارد اجازه و نماید

داریششد، همششراه به تششان پناهجویی کیششس بششرای کششه سششندی هششر از. بگششذارد میششان در) شما

ایششن راه بهششترین( کنیششد تهیششه کششپی های نسششخه ها آن از که کنید سعی و نمایید محافظت

ال اینششترنت، در را اسششناد ایششن از کپی یک که است بششا). نماییششد ذخیششر خششود، ایمیششل در مث

داشششته نقششش تششان پناهجویی کیششس روایششت در شششاهد مقششام در اسششت ممکن که کسانی

.باشید ارتباط در باشند،

!باشید داشته امنی سفر

جششا آن در اگششر باشششید، داشششته کمششک بششه نیششاز کنید می عبور آن از که کشوری هر در اگر

جلوگیری دوبلین دیپورت از خواهید می و باشید، کرده گیر اصطلح به یا شده بازداشت

انی با که است بهتر کنید، پناهندگی درخواست یا نمایید اس  کس ه بگیریشد تم ن در ک ای



کشور آن در امور این انجام ی نحوه با ارتباط در توانند می و هستند تجربه دارای زمینه

ا پناهنشدگی نظام زیرا( کنند ارائه هایی ایده شما به ر از اروپ ور ه دیگشر کششور بشه کش

سی رابطه این در توانید می بعدی، صفحات در). است تفاوتم بسیار را هایی تماس نشان

:بیابید شده فهرست کشورهای در

سل و غرب در مرزی مناطق :یونان شما

):Patras( پاتراس

مهاجر     و     پناهنده     حقوق     از     دفاع     برای     جنبش
الی کمشک یونشانی، زبان آموزش ی ارائه هدف با بیشتر محلی همبستگی گروه بشرای م

سی های پرونششده بششا ارتبششاط در قششانونی ی توصششیه و ها، مناسششبت در غذا و پوشاک پنششاهجوی
.فردی
۲۱:۰۰ ساعت ها، شنبه سه): عموم برای( ملقات زمان
۲۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰ از چهارشنبه، و شنبه سه): ژوئن تا سپتامبر( یونانی زبان های درس
Ioannou Vlachou 19, Patras: آدرس
kinisi.yperaspisis@gmail.com: ایمیل
 ۰۰۳۰- ۶۹۷۴۹۹۲۵۵۹:  تلفن

رر     بدون     مرکز ری     قرا )PRAKSIS( پراکسیس     قبل
سر افراد برای حقوقی و اجتماعی درمانی، های کمک برای سن زی اما( عمدتا که قانونی، س

در کردن حمششام و هششا لباس شستن برای ممکن همچنین باشند؛ همراه بدون) انحصارا نه
مکان این

Tsamadou Street 38: آدرس
 ۲۶۱۰۳۲۱۹۳۳: تلفن

: کار به آغاز ساعت

سرخ     صلیب

۱۴:۳۰ تا ۸:۰۰ ساعت از ها جمعه تا ها دوشنبه: درمانی های کمک
۲۶۱۰۶۲۰۷۷۴: تلفن با تماس طریق از ملقات، قرار با: حقوقی های کمک

Karolou Street 8, corner to St. Andreas Street: آدرس

mailto:kinisi.yperaspisis@gmail.com


۲۶۱۰۲۷۷۳۸۶: تلفن

جهان     پزشکان     انجمن

هستند درمانی ی بیمه فاقد که کسانی به: درمانی کمک
۱۷:۰۰ تا ۹:۰۰ ساعت از ها؛ جمعه تا ها دوشنبه
Kapodistririou 92 & Panachaikou: آدرس
۲۶۱۰۳۱۰۳۶۶: تلفن

ری )Patras( پاتراس     شهردار

یونانی زبان ی ارائه و غذا توزیع
در ؛)Kanellopoulou( کششانلوپولو خیابششان اسششتخر مجششاورت در: شششنبه و شششنبه سه روزهای
۱۱:۳۰ ساعت

Vesso( مششاره وسو در) Makro( ماکرو روبروی پارکینیگ یک در: شنبه  پنج روزهای  Mare(؛
صبح ۱۱:۳۰ ساعت در

):Thessaloniki( تسانولیکی

رن     با     همبستگی     جنبش تسانولیکی     پناهندگا

ست از اطمینان کسب تسانولیکی در پناهندگان برای اولیه نیازهای و غذایی امنی
سمنی مقصششد بششه جششا آن از هششا اتوبوس کششه اتوبوسششی ایسششتگاه مقابل کنونی، محل ( ایششدو

Eidomeni (کنند می حرکت.
۶۹۴۵۳۴۴۹۳۵ یا ۶۹۴۸۸۰۲۹۸۷: های شماره طریق از تلفن طریق از تماس
http://is.gd/SAvw2X: فیسبوک ی صفحه

رمنی ):Eidomeni( ایدو
رمنی     در     پناهندگان     به     کمک     برای     هماهنگی     مرکز ایدو

https://www.facebook.com/EidomeniCohelp: فیسبوک ی صفحه

 یونان     واحد ،)MSF( »  مرز     بدون     پزشکان  «

در نیشاز مشوارد رجشو ع برای متحرک واحد یک به مجهز مترجمین و پرستاران، پزشکان،
. مرزی های ناحیه

 

https://www.facebook.com/EidomeniCohelp
http://is.gd/SAvw2X


شمالی اروپای به یونان مسیر در واقع کشورهای

)ALBANIA( آلبانی

مششوارد برخششی در کششه اسششت؛ فرستاده بازپس یونان به را افراد از بسیاری تعداد آلبانی

حاضششر، حششال در. افتششد می اتفششاق امششر این بازداشتگاه در داشتن نگه ماه چندین از پس

سن ای تجششربه هیششچ تاکنون ما. کنند نمی انتخاب عبور برای را آلبانی مسیر زیادی پناهجویا

در) شششود می معرفی ادامه در که( رابطه این در آلبانی در موجود سازمان با ارتباط در

رجششو ع آیششا که دهید بازخورد ما به مورد این در بتوانید شما که صورتی در! نداریم اختیار

طریششق از تمششاس( شویم می گزار سپاس شما از نه، یا است بوده مفید سازمان این به

 )contact@w2eu.info: ایمیل

)Sherbimet Shqiptare per Refugjate dhe Albania( آلبانی     در     مهاجرت     و     پناهندگی     خدمات
۲۰۱۱ اکتبر تاریخ در شده ثبت ،)NGO( غیردولتی سازمان

Address: Rruga "Donika Kastrioti" Nr. 4 Tirana, Albania
Tel: 00355 422 502 06, 
Fax: 00355 422 284 92
E-mail: mhereni@yahoo.com

)BULGARIA( بلغارستان

چنششد بایسششت می مقامششات، وسششطت دستگیری از پس) قانونی غیر مهاجران( پناهجویان

ن. بماننشد پلیشس بازداشتگاه در را روزی د می]  بازداششتگاه[ ای ع مرکشز« توان در» توزی

ووو عمومششا،. باشششد مرزی نوار نزدیک پلیس کوچک های ایستگاه دیگر در یا ،)Elhovo( اله

مرکشز در را هشا آن مشخصشات و گرفتششه انگششت اثششر پناهجویشان از مسشئولین و پلیششس

واننششدبت قششانونی نظششر از پناهجویششان این اینکه از فارغ کنند، می ثبت یوروداک اطلعاتی

بششه مربششوط دولششتی ی اداره« خصششوص ایششن در. ندهنششد یششا بدهنششد پناهنششدگی درخواسششت

غیششر عبششور« دلیل به پناهجویان از نامعلومی تعداد. کرد خواهد گیری تصمیم» پناهجویان

( لیششوبیمتس بازداشششتگاهی هششای کمپ بششه  اغلب و شششوند می محکششوم» مششرز از قششانونی

Lyubimets (وسمانتیب به اوقات گاهی و )Busmantsi(، شوند می فرستاده وفیاص نزدیک.

برخششوردار پناهنششدگی درخواسششت حششق از شششما کششه شششود گرفتششه تصششمیم این که زمانی

ممنلی ،)Banya( بانیا ،)Pastrogor( پاستروگر در باز کمپ یک به ماه چند از بعد هستید، ( مهر

Harmanli(، دارند وجود وفیاص در که مرکزی سه از یکی یا )کوپل اوچاOvcha Kupel، وئونا

ی پروسه حین فردی، اگر. شوید می فرستاده) Vrazhdebna ورزدبنا ،Voenna Rampaرامپا

mailto:mhereni@yahoo.com
mailto:contact@w2eu.info


یششک بششه اسششت ممکششن شششود، خارج کشور از مرزها، طریق از اش پناهندگی درخواست

.   شود نگهداری جا آن در تا شود فرستاده» جنائی مجرم« یک عنوان به عادی زندان

اروپششایی دیگششر کشششور در اید، شششده نگاری انگشششت بلغارستان در اینکه از پس شما اگر

برگرداننششد بلغارسششتان بششه را شششما هششا آن اسششت ممکششن بدهیششد، پناهنششدگی درخواسششت

سن دشششوار شششرایط کششه آنجششا از). کننششد دیپششورت( در) پناهجویششان( غیرقششانونی مهششاجرا

اسششت، شششده شششناخته شششدن زندانی و اقششامت محششل ی زمینه در خصوص به بلغارستان،

.دارد وجششود بلغارسششتان بششه دوبلینششی)  اخششراج( دیپششورت توقششف بششرای مختلفششی هششای راه

وارد آن بشه کششه کششوری در موجششود حمششایتی ساختارهای با که است این چیز ترین مهم

برقششرار مسششتقیم ارتبششاط] دهیششد می پناهندگی درخواست آن در  که کشوری[ شوید می

.کنید
:  بلغارستان در قانونی کمک درخواست برای تماس مراکز

LEGAL CLINIC FOR( مهاجران     و     پناهجویان     از     حمایت     برای     حقوقی     مرکز

REFUGEES AND IMMIGRANTS(

مشاوره و رایگان حقوقی های کمک
Address: 1582 Sofia, 130 Prof. Tsvetan Lazarov blvd., office No.9
Phone: +359 888 401 489
E-mail: lcribg@gmail.com  , valeria.ilareva@gmail.com
www.lcrien.wordpress.com

اا های بازداشششتگاه از همچنیششن مششا همکاران. بگیرید تماس ملقات قرار تعیین برای لطف
. کنند می بازدید مهاجران مخصوص

FOUNDATION ‘CENTER FOR(  صوفیا     در  »   حقوقی     های     کمک     مرکز  «     صدای     بنیاد

LEGAL AID – VOICE IN BULGARIA’ - CLA(

رایگان حقوقی ی مشاوره
Address: Sofia 1000, 5 Б Triaditsa Str., floor 2, office 226
Phone/ Fax: + 359 29810779 ; GSM: + 359 894 760180 
E-mail: daskalova.diana@gmail.com
www.centerforlegalaid.com

۱۲:۰۰ تا ۱۰:۰۰ ساعت از شنبه پنج هر: پذیرش های ساعت

:بلغارستان مورد در بیشتر اطلاعات و  تماس مراکز

http://w2eu.info/bulgaria.en.html

)HUNGARY( مجارستان

رز نشوار در حصاری ساختن به شرو ع مجارستان صربسشتان بشا خشود کیلومشتری ۱۷۵ م

بشه حصشار ایشن. رسششد می اتمشام به ۲۰۱۵ سال نوامبر تا حصار این کشیدن. است کرده

http://w2eu.info/bulgaria.en.html
http://www.centerforlegalaid.com/
mailto:daskalova.diana@gmail.com
http://www.lcrien.wordpress.com/
mailto:valeria.ilareva@gmail.com
mailto:lcribg@gmail.com


شششوند، نمی برگردانششده صربسششتان بشه عموما مردم حاضر، حال در. است متر ۴ ارتفا ع

پناهنششدگی درخواسششت مجارسششتان در خواهیششد می کششه نکنیششد اصرار خودتان اگر حداقل

ال. شسد خواهسد ثبست شسما انگشست اثسر حسسال هر به اما.  بدهید زودی بششه احتمششا

را قششانونی مجارستان مجلس: گرفت خواهد صورت صربستان به بیشتری های دیپورت

ورهای« از لیسشتی که دهد می را قدرت این دولت به که گذراند، الث کش ن ث ه» ام تهی

اا و کند ایششن کشششورهای از یکششی صربسششتان کششه گفششت تششوان می قطعی صورت به تقریب

بششه صربسششتان از زیادی های دیپورت زودی به که نیست قطعی هنوز. بود خواهد لیست

و دارد، صربسششتان» همکششاری« بششه نیششاز کششار ایششن کششه چششرا بگیششرد، صششورت مجارسششتان

را افششراد ایششن بازگشششت است حاضر صربستان آیا که داند، نمی حاضر حال در کس هیچ

.نه یا بپذیرد

دسششتگیر مجارسششتان مششرزی پلیششس توسط صربستان، مرز در شما اگر حاضر، حال در

جششایی بود، خواهید بازداشت حالت در موقت های کمپ در روزی چند فقط شما شوید،

ایسششتگاه بششه اتوبششوس توسششط شششما آن از پششس. شششد خواهد گرفته شما انگشت اثر که

کششه کششرد خواهید دریافت ای برگه جا آن در و شد خواهید منتقل) Szeged(سزگد در قطار

پششذیرش بششاز کمششپ چهششار از یکششی بششه را خودتششان بایششد شششما کششه شششده نوشششته آن روی

معتششبر قطششار بلیشت عنششوان به همچنیششن برگه این. کنید معرفی مجارستان در پناهجویان

اا یششا و رونششد نمی هششا کمپ این به وقت هیچ افراد از بسیاری. است روز چنششد بششرای صششرف

.دهنششد ادامششه اروپششا ی اتحششادیه کشششورهای دیگر مقصد به را سفرشان تا مانند می جا آن

درصششدآنان نششود از بیششش که اند شده ثبت مجارستان در پناهجو ۷۰۰۰۰ از بیش امسال،

.اند کرده ترک را کشور حاضر حال در

انگشششت اثششر مجارسششتان در کششه هسششتند اروپا در نفر هزاران که است آن معنای به این

کششه صششورتی در ،»۳ دوبلین ی نامه توافق« اصطلح به تحت رسمی، صورت به. اند داده

بششه بایششد بگیرنششد، را مجارسششتان بششه دیپششورت جلوی وکیل کمک به باشند نتوانسته افراد

ای اراده و قصششد هیچ مجارستان دولت حاضر، حال در اما. شوند بازگردانده مجارستان

ه. ندارد افراد این پذیرفتن برای مجارسششتان دولشت کنشونی، وضشعیت در دلیشل همیشن ب

بششه اروپششا ی اتحششادیه مختلف کشورهای از افراد، این از نفر ۱۲ بازگشت با فقط روزانه

.  است کرده موافقت مجارستان

دیگششری کشششور وارد مجارسششتان در نگاری انگشششت از پششس کششه صششورتی در بنششابراین،

.برویششد اسششت آمششده اطلعیششه این در شان آدرس که هایی مکان از یکی به باید اید، شده

بشدون ایشن و – داریشد نیششاز وکیشل یششک بشه ششما مجارسششتان بشه تشان دیپورت توقف برای

ی دربششاره شششده درج اطلعششات( بششود خواهششد ردشششوا بسششیار حامیششان جششانبی هششای کمک



کششه هسششت، خششوبی های شششانس حاضششر حال در). فرمایید ملحظه را تماس های نشانی

.نشششوید) دیپششورت( بازگردانده کشور این به مجارستان، در نگاری انگشت وجود با حتی

و تجربششه با وکیل یک سوی از شدید، وارد آن به که کشوری در سرعت به باید شما اما

شما که است صورت این در. کنید دریافت حقوقی های توصیه مربوطه های سازمان یا

 .  داشت خواهید تان دیپورت از جلوگیری برای خوبی شانس

ی دربششاره) مختلششف های زبان به( مفیدی بسیار ی جزوه توانید می پایین اینترنتی لینک در

مجارسششتان-هلنیسششکی ی کمیته توسششط کششه کنیششد، دریششافت مجارسششتان کنونی وضعیت

:است شده نوشته
   http://helsinki.hu/en/new-information-for-refugees

Magyar( مجارستان  -  هلنیسکی     ی     کمیته  Helsinki  Bizottság /  –مرکششزی دفششتر) 

بوداپست

حقوقی ی مشاوره

Address: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 36–38.

Tel/fax: 06 1 321 4323, 06 1 321 4141
E-mail: helsinki@helsinki.hu
www.helsinki.hu

روسی ایتالیایی، اسپانیایی، آلمانی، انگلیسی، مجاری،:  ها زبان
اا .بگیرید تماس قبلی وقت تعیین برای لطف

:مجارستان مورد در بیشتر اطلاعات و  تماس مراکز

http://w2eu.info/  hungary   .en.html

)ITALY (ایتالیا
اا در مورد کسانی که توانسته اند خود را [از یونان ] به یکی از شهرهای بششزرگ ما اخیر
ابتالیا برسانند، خبری در مورد دیپورت [از ایتالیا ] بششه یونششان دریششافت نکرده ایششم. امششا

)Igoumenitsa (ایگومنیتششاس یششا )Patras (پششاتراسایتالیششا کسششانی را در قایق هششایی کششه از 
عازم ایتالیا هستند بازداشت شوند، یا کسانی را که در نواحی بندری بنششدرهای ایتالیشا
بازداشششت گردنششد، بششه طششور منظششم بششه یونششان دیپششورت می کنششد. و درسششت هماننششد
مجارسششتان، مشششکل دیگششری هششم وجششود دارد: بسششیاری از افششراد حششتی پششس از
انگشت نگاری شدن در ایتالیا سعی می کنند به سفر خود ادامه بدهنششد. اگششر شششما در
ایتالیا انگشت نگاری شده اید و پس از آن وارد کشور دیگری بشوید، ممکن است بششه
ایتالیششا بازگردانششده شششوید (بششرای مثششال اگششر در داده هششای کششامپیوتری اثششر انگشششت
ثبت شده ی شما در یونان پیدا نشود، اما اثر انگشت شما در ایتالیششا مشششاهده شششود).
بنابراین، در صورتی که شششما پششس از انگشششت نگاری در ایتالیششا عششازم کشششور دیگششری
شوید، باید با یکی از مراکزی که نشششانی آن هششا در ایششن دفششترچه آمششده اسششت تمششاس
برقرار کنید. برای اینکه از دیپورت احتمالی به سمت ایتالیا جلوگیری کنید، شششما بششه

http://w2eu.info/bulgaria.en.html
http://www.helsinki.hu/
mailto:helsinki@helsinki.hu
http://helsinki.hu/en/new-information-for-refugees


یششک وکیششل نیششاز داریششد و نیششز بششه کمک هششای جششانبی از طششرف انجمن هششای حمششایت گر
پناهجویان. 

:رم

Comunità di Sant'Egidio Genti di pace Sportello socio-legale
Via Dandolo 10
E-mail: gentidipace@santegidio.org

ARCI Nuova associazione - Antiracism and Immigration
Via dei Montai di Peitralata 16, Rome
Tel. 06 41795048, Fax 06 41609234, 
E-mail: immigrazione@arci.it

Associazione progetto diritti
Via Ettore Giovenale, 79
Tel. 06 298777

:ونیز
Razzismo Stop Venezia
Via Fratelli bandiera 45
30175 Marghera (Ve)
E-mail: razzismostop_v@globalproject.info

: میلن
SOS ERM: Emergenza Rifugiati Milano
https://www.facebook.com/soserm

)MACEDONIA( مقدونیه
شششما کششه اسششت آن معنششای بششه ایششن. است نکرده امضا را دوبلین ي نامه توافق مقدونیه

باشششید، شششده نگاری انگشششت آنجششا در یششا باشششید داده پناهندگی تقاضا آنجا در توانید می
اا آنکه بی دوبلین ي نامه توافق عضو که دیگری کشور در پناهندگی درخواست هنگام بعد

مقشدونیه بشه دوبلیشن دیپششورت خطشر حشالت ایشن در یعنی شوید؛ روبرو مشکلی با باشد
پناهندگی درخواست برای خود قصد] مقدونیه در[ بار نخستین که هنگامی. ندارد وجود

دریششافت پلیششس طششرف از ای بششرگه سپس شد، خواهید نگاری انگشت کنید می اظهار را
درخواسششت مراکششز از یکششی بششه را خششود تا دهد می مهلت ساعت ۷۲ شما به که کنید می

لزم شششرط کششه شششوید، می نام ثبت رسمی طور به شما آنجا در. کنید معرفی پناهندگی
مهلششت ی بششرگه این داشتن. شماست پناهندگی] درخواست[ قانونی فرآیند شرو ع برای

پناهنششدگی درخواست مراکز از یکی به که دهد می را حق این شما به تنها نه ساعته ۷۲
بششرای محلی قانونی طور به اینکه: دهد می شما به هم را زیر حقوق بلکه کنید، مراجعه
اینکششه کنیششد؛ پیدا) پردازند می سایرین که قیمتی همان با هاستل، یک نظیر( خود اقامت

اضطراری وضعیت در پزشکی های مراقبت از جدا( شوید برخوردار پزشکی ازخدمات
سن شامل که افراد، جان نجات برای وسششایل از اینکششه ؛)شششود می هم کاغذ  بدون مهاجرا
اطل ع یششا( السششکوت حق عنوان به گان راننده اینکه بدون کنید، استفاده عمومی ي نقلیه
گذشششته، هششای ماه در. غیششره و کننششد؛ طلششب بیشششتری ی کشرایه شششما از) پلیششس به ندادن
طریششق از کششه گرفششت، شکل مقدونیه از متعددی مناطق در عظیمی همبستگی جنبش
: کند می برقرار ارتباط خود مخاطبان با زیر فیسبوکی ی صفحه

https://www.facebook.com/soserm
mailto:razzismostop_v@globalproject.info
mailto:immigrazione@arci.it
mailto:gentidipace@santegidio.org


https://www.facebook.com/groups/help.mk.migrants

س از ما پ ما با سازمان های ذکشر ششده در پشایین تجشربه ی همکشاری نشداریم. اگشر ش
برقراری ارتباط بشا آن هششا بتوانیششد بششه مشا -از طریششق ایمیششل پششایین-ا در مششورد نحششوه ی
عمل کرد آن ها بازخورد بدهید (اینکه آیا برای شما مفید بوده اند یا نه)، قششدردان شششما

): contact@w2eu.infoخواهیم بود (

سازمان های حمایتی پناهجویان در مقدونیه: 
)Red Cross of the Republic of Macedonia (صلیب سرخ جمهوری مقدونیه

Boulevard Kocho Racin, Skopje
Tel. +389 2 311 4355
www.redcross.org.mk

ووکلی جوان مقدونیه ) Macedonian Young Lawyers Association (انجمن 

Blagoj Davkov no.2/1/1 

Skopje 
Tel. + 389 2 3220 870 
E-mail: contact@myla.org.mk 
www.myla.org.mk 

)SERBIA (صربستان
شششما که است آن معنای به این .است نکرده امضا را دوبلین ي نامه توافقصربستان [هم] 

باشششید، شششده نگاری انگشششت آنجششا در یششا باشششید داده پناهندگی تقاضا آنجا در توانید می
اا آنکه بی دوبلین ي نامه توافق عضو که دیگری کشور در پناهندگی درخواست هنگام بعد

صربسششتان بششه دوبلیششن دیپششورت خطر حالت این در یعنی شوید؛ روبرو مشکلی با باشد
ه هنگشامی. نشدارد وجشود ار نخسشتین ک درخواسشت بشرای خشود قصشد] صربسشتان در[ ب

پلیششس طششرف از ای برگه سپس شد، خواهید نگاری انگشت کنید می اظهار را پناهندگی
مراکششز از یکششی بششه را خششود تششا دهششد می مهلششت سششاعت ۷۲ شششما به که کنید می دریافت

ه جشایی کنید، معرفی پناهندگی درخواست ه ششوید، می نشام ثبت رسشمی طشور بشه ک ک
داشششتن. شماست پناهندگی] درخواست[ قانونی فرآیند واقعی شرو ع برای لزم شرط

ه کشه دهشد می را حشق این شما به تنها نه ساعته ۷۲ مهلت ی برگه این مراکشز از یکشی ب
بششه اینکششه: دهششد می شششما بششه هششم را زیر حقوق بلکه کنید، مراجعه پناهندگی درخواست

سششایرین کششه قیمششتی همششان بششا هاستل، یک نظیر( خود اقامت برای محلی قانونی طور
هششای مراقبت از جششدا( شششوید برخششوردار پزشکی خدمات از اینکه کنید؛ پیدا) پردازند می

سن شامل که افراد، جان نجات برای اضطراری وضعیت در پزشکی کاغششذ  بششدون مهاجرا
بششه گان راننششده اینکه بدون کنید، استفاده عمومی ي نقلیه وسایل از اینکه ؛)شود می هم

و کننششد؛ طلششب بیشششتری ی کششرایه شما از) پلیس به ندادن اطل ع یا( السکوت حق عنوان
. غیره

: مقدونیه در پناهجویان حمایتی های سازمان

)No border activists, migrant solidarity( فعالین بدون مرز، همبستگی با مهاجران
Blog: http://noborderserbia.wordpress.com
Mail: noborderserbia@riseup.net
Tel.: +381(0)61 64 50 529
س از ما پ ما با سازمان های ذکشر ششده در پشایین تجشربه ی همکشاری نشداریم. اگشر ش
برقراری ارتباط بشا آن هششا بتوانیششد بششه مشا -از طریششق ایمیششل پششایین-ا در مششورد نحششوه ی

http://noborderserbia.wordpress.com/
http://www.myla.org.mk/
mailto:contact@myla.org.mk
http://www.redcross.org.mk/
mailto:contact@w2eu.info
https://www.facebook.com/groups/help.mk.migrants


عمل کرد آن ها بازخورد بدهید (اینکه آیا برای شما مفید بوده اند یا نه)، قششدردان شششما
): contact@w2eu.infoخواهیم بود (

) Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila( مرکز حمایت پناهجویان 
14 Sime Igumanova St., Belgrade

Tel/Fax: 00381 11 2457 376; 00381 11 3085 259
Mob: 00381 63 7047 080
E-mail: rados.djurovic@apc-cza.org

 www.apc-cza.org

)Belgrade Center for Human Rights (بلگراد     بشر     حقوق     مرکز

Beogradska 54, Belgrade
Phone/Fax: 00381 (11) 3085 328
Mob: +381648246508
www.azil.rs   

اطلعات در مورد پناهندگی (مرکز حقوق بشر بلگراد):
www.azil.rs/doc/asylum_seeker_info/english.pdf

:  اروپا     ی     اتحادیه     اعضو     کشورهای     سایر

)AUSTRIA( اتریش

): Wien( وین

)Asyl in Not( خطر     معرض     در     پناهجویان
Währingerstraße 59/2
1090 Wien
Tel.: 0043-(0)1 408 42 10
www.asyl-in-not.org

: کیرشن ترایس

)Diakonie( دیاکونی
کیرشن ترایس آهن راه ایستگاه نزدیک

Josef-Ferschner-Str. 20/II
2514 Traiskirchen
Tel.: 0043-(0)2252 / 547 26

بیششن نشام ثبششت( ظهششر از بعشد ۴ تشا صشبح ۹ سشاعت از ها شنبه پنج و ها شنبه سه: پذیرش ساعات
)۱۴ تا  ۹ ساعت

:اتریش مورد در بیشتر اطلاعات و  تماس مراکز

 http://w2eu.info/austria.en.html

http://w2eu.info/austria.en.html
http://www.asyl-in-not.org/
http://www.azil.rs/doc/asylum_seeker_info/english.pdf
http://www.azil.rs/
http://www.apc-cza.org/
mailto:rados.djurovic@apc-cza.org
mailto:rados.djurovic@apc-cza.org
mailto:contact@w2eu.info


)BELGIUM( بلژیک

Comité Belge d'Aide aux Réfugiés
Belgisch Comité voor Hulp aan Vluchtelingen
Rue Defacqzstraat 1 b 10
1000 Bruxelles
Tel 0032-(0)2/537.82.20
Fax 0032-(0)2/537.89.82
www.cbar-bchv.be

)DENMARK( دانمارک

)Danish Refugee Council (دانمارک     پناهجویان     انجمن

Borgergade 10
1300 København K
Tel: 0045 (0)33 73 50 00

۱۵ تا ۱۳ ساعت از ها، چهارشنبه: پذیرش زمان

)The Trampoline House( ترامپولین     ی     خانه
شششهروندان و مهششاجران پناهجویششان، ملقششات مکششان و شششود می اداره اعضا توسط که مرکزی

. است دانمارکی
Skyttegade 3, ground floor
DK-2200 Copenhagen N
Tel: (0045) 32 20 02 25
E/mail: info@trampolinehouse.dk
www.trampolinehouse.dk

۱۹ تا ۱۷ ساعت از ها چهارشنبه: رایگان حقوقی ی مشاوره

Asylret  (Right to Asylum) پناهندگی     حق
اوره برای داوطلبانه کارگروه ده بشه کمششک و حقششوقی ي مش در( ششده رد پناهجویشان های پرون
)اخراج معرض

Email: info@asylret.dk
www.asylret.dk

)FRANCE( فرانسه

کششردن پیششدا برای. هستند شعبه/دفتر دارای و فعال فرانسه سراسر در سازمان دو این

این اینترنتی نشانی به خودتان، محل نزدیکی در یا معین شهر هر در تماس های نشانی

.کنید مراجعه سازمان دو

Cimade (nationale)
64 rue Clisson
75013 Paris

mailto:info@asylret.dk
http://www.trampolinehouse.dk/
mailto:info@trampolinehouse.dk


Tel. 0033 (0)1 44 18 60 50
www.lacimade.org/
Local groups ( محلی های گروه ):
www.lacimade.org/regions

France Terre D'Asile
4 rue Doudeaucille 75018 Paris
0033 (0)1 53 26 23 80
http://www.france-terre-asile.org/
Local groups ( محلی های گروه ):
www.france-terre-asile.org/que-faisons-nous/ftda-en-france

)Calais (کالی
۱۸ زیششر( سششالی کم پنششاهجوی اگر یا بدهید، پناهدگی تقاضای فرانسه در خواهید می اگر

در  کمک دریششافت بششرای همچنین و کنید، اقامت فرانسه در خواهید می که هستید) سال
:نمایید مراجعه تماس های نشانی این به تان اداری کارهای

France Terre d'Asile, 5 rue de Vic, 62100 Calais, 03 21 19 66 09

Secours catholique, 1691 route de Saint-Omer, 62100 Calais, 03 21 19 86 56

:فرانسه مورد در بیشتر اطلاعات و  تماس مراکز

http://w2eu.info/france.en.html

)GERMANY( آلمان

:برلین

)Flüchtlingsrat Berlin( برلین     پناهندگان     شورای

Georgenkirchstr 69-70
10249 Berlin-Friedrichshain
Tel. (0049) 30-243 44 5762
Fax (0049) 30-243 44 5763
E-mail: buero@fluechtlingsrat-berlin.de
www.fluechtlingsrat-berlin.de

: فرانکفورت
PRO ASYL
Tel.: 0049 (0)69-23 06 88
Fax: 0049 (0)69-23 06 50
E-mail: info@proasyl.de
www.proasyl.de

:)Hanau( هاناو
Refugee café
Tel.: 0049-(0)6181-184369
E-mail: ag3f@comlink.org

mailto:ag3f@comlink.org
http://www.proasyl.de/
mailto:info@proasyl.de
http://www.fluechtlingsrat-berlin.de/
mailto:buero@fluechtlingsrat-berlin.de
http://w2eu.info/france.en.html
http://www.france-terre-asile.org/que-faisons-nous/ftda-en-france
http://www.france-terre-asile.org/
http://www.lacimade.org/regions
http://www.lacimade.org/


:هامبورگ
Café Exil
Spaldingstr. 41
Tel.: 0049(0)40-2368216
Mondays, Tuesdays, Thursdays, Fridays 8-13

۱۳ تا صبح ۸ ساعت از ها جمعه و ها شنبه پنج ها، شنبه سه ها، دوشنبه: ملقات زمان

: مونیخ
( کاریتشاس مراکشز از اجتمشاعی امدادگران باواریا، ایالت پناهجویی های کمپ ی همه در

Caritas(، »داخلی ماموریت) «Innere Mission (دیاکونی یا )Diakonie (با. کنند می فعالیت
عمششدتا. کنیششد پیششدا را ها آن دفاتر محل نشانی توانید می تر قدیمی پناهجویان از پرسیدن

 کنند می هدایت ها آن نشانی را شما بگیرید را» کاریتاس« سراغ وقتی

)Bayerischer Flüchtlingsrat( بایرن     پناهندگان     شورای

Augsburgerstr.13
Tel: (0049)-(0)89-76 22 34

)NETHERLANDS( هلند

)Dutch Council for Refugees( پناهجویان     به     کمک     هلندی     انجمن

Surinameplein 122
Postbus 2894, 1000 CW Amsterdam
Tel. 0031 (020) 346 7266
Fax. 0031 (020) 617 81 55
E-mail: asielprocedure@vluchtelingenwerk.nl
www.vluchtelingenwerk.nl

)NORWAY( نروژ

Norwegian( سازمان نروژی بسسرای پناهجویسسان  Organisation  for  Asylum  Seekers  -
NOAS(

Pb. 8893 Youngstorget
0028 Oslo, Norway
Tel: 0047 22 36 56 60
Fax: 0047 22 36 56 61
E-mail: noas@noas.org
www.noas.org

)SWEDEN( سوئد

:استکهلم
E-mail: stockholm@ingenillegal.org
Tel: 0046 (0)762 - 44 33 12

mailto:stockholm@ingenillegal.org
http://www.noas.org/
mailto:noas@noas.org
http://www.vluchtelingenwerk.nl/
mailto:asielprocedure@vluchtelingenwerk.nl


http://www.ingenillegal.org/

:)Malmö( مالمو
E-mail: asylgruppenimalmo@gmail.com
Tel: 0046 (0)736 59 05 73
http://asylgruppenimalmo.org

پناهجویان     از     حمایت     های     گروه     سوئدی     ی     شبکه
The Swedish Network of Asylum and Refugee Support Groups (FARR):
Has local groups in several towns.
Phone: 0046 (0)225-147 77
E-mail: info@farr.se
www.farr.se

:سوئد مورد در بیشتر اطلاعات و  تماس مراکز

http://w2eu.info/sweden.en.html

)SWITZERLAND( سوئیس

Schweizerische Flüchtlingshilfe
Weyermannsstrasse 10
3008 Bern
Tel.: 0041 (0)31 370 75 75
E-mail to: info@fluechtlingshilfe.ch
www.fluechtlingshilfe.ch

Solidarité sans frontières
Neuengasse 8
3011 Bern
Tel. 0041-(0)31 311 07 70
Fax: 0041-(0)31 311 07 75
E-mail: secretariat@sosf.ch

)UK( انگلستان

: لندن

)Hackney Migrants Centre( هاکنی     مهاجران     مرکز

Spensley Walk (near Clissold Park, off Stoke Newington Church Street),
Hackney N16 9ES
Tel. 0044 (0)7504 332 706

۱۵:۳۰ تا ۱۲:۳۰ ساعت از ها چهارشنبه: ملقات زمان

mailto:secretariat@sosf.ch
mailto:info@fluechtlingshilfe.ch
http://w2eu.info/sweden.en.html
http://www.farr.se/
mailto:info@farr.se


Refugee Action
240A Clapham Road
London SW9 OPZ
Tel: 0044 (0) 20 7735 5361
Fax: 0044 (0) 20 7587 3676
www.refugee-action.org.uk

Refugee Council
240-260 Ferndale Road
London SW9 8BB
Tel: 0044 (0) 20 7346 6709
Fax: 0044 (0) 20 7346 6760
E-mail: info@refugeecouncil.org.uk
www.refugeecouncil.org.uk

:انگلستان مورد در بیشتر اطلاعات و  تماس مراکز

http://w2eu.info/uk.en.html
 

*  *  *

:دفترچه این ی درباره
هششر. باشششند یششافته تغییر] زمان گذشت با[ است ممکن دفترچه این در مندرج اطلعات

بایششد شما کنیم، رسانی- روز به را اطلعات این منظم طور به که کنیم می سعی ما چند
گر حمششایت هششای گروه یششا وکل خششود، محششل مجششاور) NGO( غیردولششتی های سششازمان بششا

سششفر وضعیت ی درباره تا کنید برقرار تماس) دفترچه این در شده فهرست( پناهجویان
ب تشر دقیق اطلعات خود ازه نکشات متشوجه سشفرتان طشی در اگشر. کنیشد کس در[  ای ت

ه ششدید] دفشترچه این در شده ذکر اطلعات با رابطه اهی ک ا آن از آگ اسشت ممکشن ه
اا باشد، سودمند هم دیگران برای :دهیششد اطل ع مششا بششه ایمیششل نشانی این طریق از لطف

contact@w2eu.info
 یک شبکه ی ضدنژادپرستی است. ما به)Welcome to Europe («به اروپا خوش آمدید!»

همه ی مسافران در مسیر دشوارشان به اروپا خوش آمششد می گششوییم. مششا می کوشششیم
اطلعات مفیدی برای ادامه ي سفر آنان در درون اروپا فراهم کنیم، و بر آن هسششتیم
که راه های دسترسی به خدمات مشاوره ای و کمک های مفید حمششایتی در کشششورهای
مختلف اروپایی را به آن ها معرفی کنیم و همچنیششن چکیششده ای از قششوانین و مقششررات
مربوط به پناهجویان و مهاجران را در اختیار آنششان قششرار دهیششم. در مرزهششای بیرونششی
اروپششا بسششیاری از نیروهششای غیرانسششانی در کششار هسششتند: نظیششر منششع ورود بششه اروپششا،
زندانی کردن و اخراج (دیپورت) کردن مهاجران/پناهجویان. با ایششن وجششود، مششردم هششر
روزه مرزها و نظام های ضد مهاجرت اروپایی را به چششالش می کشششند. شششبکه ی «بششه
اا اروپا خوش آمدید!» می خواهد به تمام کسانی که در جسششتجوی پناهنششدگی یششا صششرف
جستجوی یک زندگی بهتر هستند در مسیر تلش هایشان کمک کند. این دفترچه برای
کسانی که می خواهند از طریق یونان به اروپا سفر کنند اطلعاتی مقدماتی (شششامل
مقررات و قوانین موجود، و مراکز تماس بششرای کسششب حمششایت و مشششاوره) فراهششم
می کنششد. اطلعششات بیشششتر را می توانیششد در از راهنمششای وبسششایت مششا دفششت کنیششد:

http://w2eu.info.

http://w2eu.info/
http://w2eu.info/uk.en.html
mailto:info@refugeecouncil.org.uk


« من اکنون می توانم به روشنی ببینم که اروپا چگونه به نظر می رسد. اینکششه اروپششا
ارتش هششایش را بششرای جنششگ علیششه مششا روانه ی دریاهششا می کنششد و مششا را در زنششدان های
وحشتناک حبس می کند. ما باید با یکدیگر سفر دومی را به مکانی امششن آغششاز کنیششم؛

[به نقل از یک زن اهششل اریششترهمکانی که ممکن است در آینده وجود داشته باشد.» 
ووس ( سلس  ) شد. ]Lesvosکه وارد جزیره ی 

آرزو ای آسششوده و امششن سششفر هسششتند، راه در کششه هششایی آن ی همه بششرای مایلیم پایان در
.است همگان حق) freedom of movement( جابجایی و حرکت آزادی زیرا. کنیم

Welcome to Europe
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