
 
 

Превод на пащу: 

 

ی ښلو په باره ک تعینو جیانو دهویت ددولتی دفتر سیاست دخار دوزیرانو دشورا د مهاجرینو د

 ی د بین المللی حمایی غوستونکی دی:ښکوم چه په بلغاریا ک

 

  

 دهویت دتعینولو دپاده  حقوقی اساس 

   

 تعینوی:دول  دوزیران دشورا دمهاجرین دولتی دفتری په الندی

 

دبند په اساس  /ف /او /ب /ماده داول بند فیصله په اساس دشپری 679/2016اروپا دپارلمان د شورا اود وپادار -

 دآزاد گشت او گزار دپاره ددهفوی ه او ی دهفوی دهویت دتعینو لو پارښکدعادی اشخاصو دحمایی په باره 

 :فیصله 679/2016اروپا د اتحادیی د 

 

پروتوکول  دمهاجرینو دمدنی حالت په ژینواکی 1951.28.07دمهاجرینو دمدنی حالت فیصله مورخ 

 کوی.حق ورلمللی حمایی او دمحاجر کیدلو یی ته د مهجرینو دبین داروپا اتحاد 1967.01.31

 

فیصله په اساسی  679/2016 ب ا داروپا داتحادیی د 1ماده بند مه پژشدموافقی په اساس  څښتناو دهویت د -

غژ ثبتول ی ښکنو واحدومحلی او دوزیرانو دشورا دمهاجرینو ددولتی دفتر په  نوالمللی سازمانو او دبین

دماشومانو اشتراک او ونده اخستل د هغوی  یښکدویدو ثبتول عکاسی کول په کلتوری او میدیایی نمایشانو 

 نو په اجازه اویا د هفوی دنماینده په اجازه کیدای شی.دوالیدی

 

  لو اهدافتعلینود هویت د 

دلونه کوم چه دوزیرانو  لودتعینودبین المللی حمایی دورکولو دپاره دی دهویت  لدتعینو دخارجی دهویت

 :ړیخوا چمتو کیدشورا دمهاجرینو ددفتر له 

 

 ؛نومونه -

 ؛دخارجی شخصی شماره -

 ؛جنسیت -

 ؛تانعلیت -

 ؛ثابت آدرس

 ؛مدنی حالت -

 ؛خپلوی ارتباط -

 ؛نشانی یښنیخاص  -

 

 



 
  گیه دپناهند جرینو دقانون سره سدرادمهینوی تعدول دوزیرانو دشورا دمهاجرینو دفتر هویتو نه په خاص 

دهفوی  .وی ړیک وریی درخواستی وی کوم چه دبین المللی حمایی دپاره یندهفوی هویتونه تع سدرسره 

 کوی. نهړیڅاو درخواستی حاالنو د دژوندابتول اودهفوی دهویت ثوطن ثابتوی اود هفوی دزیژید نو 

 

 دت:دشخصی هویت دساتنی م 

 

 کالوپوری؛ 20ازساتنه تر لمللی حمایی دسند د ربین اد -

 بتولونه؛وروسته له ث څوور 30تر  یښکشوی حاالت په ساحوی مرکز  ثبتدوید  -

 میاشتو؛ 6ه اساس الس ته راغلی تر موافقی پدهویت کوم چه  یشخص -

 

 وهغه سازمان ته دکوم له وی  ړیکایی ترالسه اویوی لتبین المللی حمایه  چه هویت کوم جیانو شخصیدخار

 ؛یژیکالندی وی نه ورکول  خواچه تر تعقیب

 

  کوی:ړاندی و  یښکدوزیرانو دشورا دمهاجرینو دفتر شخصی هویتونه دریم کسی ته په الندی حاال تو 

 ه وجود ولری؛یا مملکت ت بل سازماندیت جبورمقانونی  چه هکل -

 کوم چه دبین المللی حمایی صالحیت ولری؛ یژیکشخصی هویتونه، وهغه مملکتونه ورکول  -

 د ملکتونه دمهاجرینو دموقفمغړی  کنونسیون کال 1951په خاطر  المللی همکاری شخصی هویت دبین -

 ؛یړیک دپاره ورکول لوینوتع

 

  دالندنیو معلوماتو هق لریڅنبتنان دشخصی هویت: 

 ؛یی چمتوکویدشخص هویت دولونه اوهوغه اهداف دکوم دپاده چه دوزیرانو دشورا دمهاجرینو دفتر -

 نیونکی و لری؛ یدشخصی هویت نیونکی که چیرته داس -

 ؛یړیکمدت کوم چه ستاسو شخص هویت ورکی ساتل  -

 ؛ړیک ا باطلخیل شخصی هویت اصالح اوب یښکتاسو حق لری دقانون په رنا  -

 ؛ړیککاره ښون گول چمتو والی ته غړد د دا توکولو محدودیت اویادخپل شخصی هویت دچم -

 

  مادی په اساس 23دفیصله د 679/2016دشخصی هویت دکمیسیون ته دشکایت هق داروپا داتحادیی 

 :یتونهدودمح

 

په دی  دا نو ړیکمعلوماتو ته در سیدلو درخاستی ور تاسو او یا ستاسو نماینده کوالی شی چه راتول شوی

امنیت او داشخاصو  نودسازمانو سوی.شرط چه دهمدی معلوماتو ورکول و ملی امنیت کوم تاوان ونه ر

وا یا بین المللی  ړیکدبین المللی حمایی مزا همت و او یا دشخصکوم چه معلومات ورکوی امنیت 

 دقانون دمهاجرین دپناه ندگی تاوان ورسوی. لف/ا 29/ه تاوان ورسوی. نظر په ماده مناسباتوت

 

 



 

 و او یا دهغو اصالح دباره او یا دهغښتاو غودمعلومات  یښکشخصی هویت په باره  لپه چه تاسو د خکل

ه ستاسو تاسوت ندگی دفترشورا دمهاجرینو دپناهدوزیرانو د یو ړیکوردباطل کولو دپاره درخواستی 

 د احالت کی دی او تصمیمونه چه ست دشخص هویت په باره کی معلومات درکوی کوم چه دتعینولوپه

 پوریاو حداکثر تریوه میاشت ی ژیک معلومات درکول ژرترژره دییول شونی یښکپه باره  ښتنوغو

په  وری هم وعزیزی.کوالی شی تر دوی میاشتی ندرخواستیو همه غه مدت دوالی دیرنظر په  . یژیدڅن

 .یولوعلتونه تاسوته ابالغیژ دڅندمیاشتی یوه تر یښک دی صورت 

 

 مدیریت:

 دوزیرانو د شورا دمهاجرینو دولتی دفتر

 1233صوفیه 

 دسردیکا حوضه

 ب 114سرک  دماریا لویز

sar@saref.government.bg 
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