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 من نحن؟
حنن مجموعة متطوعني من خمتلف اجلنس يات، بعضنا يعيش يف اليوانن والبعض الآخر قادم من بدلان أ خرى. ندمع 

حقوق املهاجرين بصفتنا انشطني يف جمال حقوق الإنسان، يف أ ماكن عيش نا ويف لك ماكن، ل ن مجيعنا سواس ية يف 

يقة، بصفته حق للجميع ونعمل جلعل عاملنا عاملًا بال حدود. وهبدف الإنسانية. هدفنا هو جعل حمل حرية التنقل حق 

دمعمك، نود يف هذا ادلليل تقدمي معلومات مفيدة لمك عن حقوقمك يف اليوانن والوضع الراهن بشلك عام. مجيعنا متطوع 

ىل الوهجة اليت تريدون بأ مان وأ ن نقول لمك:   وهدفنا ليس املال. ُجّل ما نريده هو أ ن تصلوا اإ

 

 مرحباً بمك يف أ ورواب!

 

ضافية غري مذكورة يف هذا ادلليل فعليمك التواصل معنا تنويه : اإن اكن هناك سؤال أ و أ ردمت احلصول عىل معلومات اإ

 بارشة أ و عرب الربيد الإلكرتوين:م 

w2eu_info@yahoo.com   أوcontact@w2eu.info 

لكرتوين:  تفضلوا بزايرة موقعنا الااإ

 http://w2eu.info 

 أ و موقع البث احلي للحصول عىل أ حدث املعلومات عن بدلان العبور ومنطقة احلدود: 

http://live.w2eu.info 
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 دليل مخصص لالجئين والمهاجرين

عاين اليوانن بشلك كبري من تبعات أ زمة اقتصادية. يأ نت الآن يف اليوانن، البدل العضو يف الاحتاد ال ورويب. ما زال 

اجلدد اإىل اليوانن أ فراد  ني ىل جودة اس تقبال طاليب اللجوء والالجئني. حاليًا، دلى معظم الواصلع ويؤثر هذا مبارشةً 

ن يف بدل عضو يف الاحتاد ال ورويب، لهذا ل يرغب معظمهم بأ ن يتقدموا بطلب جلوء دلى و متواجد مهتم عائالمن 

ىل السلطات اليواننية. بل غايهتم يه متابعة الرحةل  لفة. لكن يف هذه ال ايم يتوجب عليك التقدم وهجات أ خرى خمت اإ

ل سيمت ترحيكل اإىل  بطلب جلوء يف اليوانن مث التقدم مبارشة بطلب مل مشل مضن الاحتاد ال ورويب أ و برانمج النقل واإ

 تركيا. 

لق ُأط   قطريبفتح ، جنحت جتمعات املهاجرين الفارين من احلرب 5102بني شهري ترشين ال ول واكنون ال ول من عام 

عليه لحقًا ممر البلقان عرب مقدونيا ورصبيا وهنغاراي وعرب كرواتيا وسلوفينيا لحقًا. و انهتزت حكومات دول البلقان 

غالق الطريق يف وجه امجليع ابس تثناء ين الفرصة، خطوة خبطوة، عندما اخنفض تدفق العابر  مع قدوم فصل الش تاء ابإ

ىل أ ن متم  . أ ثناء هذه الفرتة، جتمهر عديد من 5102يق ابلاكمل يف الثامن من أ ذار عام اإغالق الطر  حفنة من اجلنس يات اإ

طالبني بفتحها. اجلدير ابذلكر هو أ ن الناس متكنوا ويف أ حكل ال وقات من عبور احلدود حىت عندما مالناس أ مام احلدود 

عظم ال وقات جيُد املرء حاًل ما يف ما تكون خطرية وابهظة التلكفة. لكن يف م عادةً  ،اكنت مغلقة رمسيًا عرب طرق رسية

تكل ال شهر املعدودة مل يكن الفار من احلرب ُمجرباً عىل دفع مبالغ مرتفعة للمهربني، بل متكن ببساطة من أ ثناء الهناية. 

آمن. وهذا هو مفهومنا عن حرية التنقل اذلي نود أ ن حنييه من جديد  ىل ماكن أ اس تخدام املواصالت العامة للوصول اإ

 اف  عليه.وأ ن حن

 

ىل اليوانن حىت  آخر، فاعمل أ ن ادلول ال وروبية ال خرى ل تعيد طاليب اللجوء اإ ىل بدل أ ورويب أ بت مبتابعة طريقك اإ اإن رغ 

ن تقدموا بطلب للجوء فهيا.  وا لو بصمو  عادة  يعيدلكن مؤخراً، يف اليوانن وحىت اإ عدد من ادلول ال وروبية النظر يف اإ

ىل نظام دبلن مع هناية العام ل تقدمت اللجنة ال وروبية ابقرتاحٍ ف اقية دبلن تفعيل الرتحيل مبوجب اتف . ولهذا 5102لعودة اإ

آخر التطورات احلاصةل يف البدلان  السبب عليك أ ن تطلب النصح من اجملموعات اليت تقدم مشورة قانونية لتعمل بأ

 ال خرى ولتحصل عىل ادلمع الفردي يف قضيتك.

 

نتنويه:  ت لح اإ آخر ل ترغب البقاء فيه أُجرب  قًا عىل تقدمي بصمتك يف بلغاراي وكرواتيا وهنغاراي أ و أ ي بدل أ ورويب أ

ذ تقوم بدلان شامل أ ورواب ابلرتحيل اإىل هذه البدلان مبوجب اتفاقية دبلن . ول يوجد ثالثة فس تكون هناك مشلكة. اإ

ىل هذه البدلان كام احلال مع اليوانن يقاف عام لعمليات الرتحيل اإ ، حىت لو اكنت ال وضاع يف تكل البدلان سيئة. لزايدة اإ

نس بة احامتلية عدم تعرضك للرتحيل، عليك التواصل مع اجملموعات اليت تقدم ادلمع والنصح لالجئني فور وصوكل واليت 
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قامئة جبهات الاكفية يف جمال الرتحيل مبوجب اتفاقية دبلن ثالثة داخل البدل اذلي تود البقاء فيه. وس تجد متتكل اخلربة 

. شهدت أ ملانيا،  http://w2eu.info/contacts.en.htmlاتصال مفيدة عىل هذا الرابط: 

يطاليا و بلغاراي وهنغاراي.  ىل اإ عىل سبيل املثال، عدة قضااي قانونية رحبها الالجئون ضد ترحيلهم مبوجب اتفاقية دبلن اإ

لن. ميكنمك قراءة هذا املقال عن البصامت يف بلغاراي وكيفية وتتوافر عدة طرق للنضال يف وجه الرتحيل مبوجب اتفاقية دب

لهيا:  جتنب الرتحيل اإ

http://w2eu.info/bulgaria.en/articles/bulgaria-dublin2.en.html 

 القارصون غري املصحوبني غري مشمولني يف الرتحيل مبوجب اتفاقية دبلن.تنويه: 

 

 الوضع الحالي:
ىل ضغط كبري من طرف الاحتاد ال ورويب. مع وصول عديد من املهاجرين تتعرض احلكومة اليواننية وب  شلك مس متر اإ

ىل نقد شديد من قبل ادلول ال عضاء يف الاحتاد ال ورويب وابل خص  والالجئني يف الس نوات السابقة، تعرض اليوانن اإ

ىل اكفة التطورات البدلان اليت تشلك طريق البلقان لعدم حاميته احلدود اخلارجية لالحتاد ال ورويب.  ولهذاجيب النظر اإ

 احلاصةل يف اليوانن عىل أ هنا نتيجة س ياسات الاحتاد ال ورويب املتعلقة ابلهجرة.

ىل الهتديد بطرده من منطقة الش نغن ىل خطط الاحتاد  0تعرض اليوانن، يف أ كرث من مناس بة، اإ يف حال مل ميتثل اإ

 حلرص:ال ورويب خبصوص ما ييل وهذا عىل سبيل املثال ل ا

، افتتح 5102بناء ما يسمى ابلنقاط الساخنة أ و مراكز الاس تقبال ال ولية عىل اجلزر اليواننية. يف فرباير ش باط  -0

اليوانن مخسة مراكز اس تقبال أ ولية يف ليسفوس وساموس وكيوس وكوس ولريوس ويه خماميت مغلقة يمت فهيا حتديد 

 جنس يات وتسجيل القادمني اجلدد.

مع السلطات الرتكية وواكةل ضبط احلدود ال وروبية فرونتكس والناتو هبدف اإغالق وضبط  تعاون مشرتك وثيق -5

 احلدود الرتكية اليواننية.

تنفيذ أ كرب عدد ممكن من الإعادات القرسية ونتيجة ذلكل ومنذ عقد التفاق بني تركيا والاحتاد ال ورويب يف العرشين  -3

آذار  عادة  5102نيو وحىت الثامن من حزيران يو  5102من مارس أ خشص تقريبًا بشلك قرسي  444مت ترحيل أ و اإ

ىل تركيا.  اإ

 

آذار  يف نفس الوقت، ُأغل قت احلدود بني مقدونيا )أ و كام يطلق علهيا اليوانن امس فريوم( واليوانن رمسيًا يف الثامن من أ

ىل اليوانن وعلقوا هناك لعدم متكهنم م 25ومنذ ذكل احلني وصل  5102مارس  ن دخول املعرب للوصول اإىل أ لف لجئ اإ
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خشص مهنم بعد دخول التفاقية الرتكية ال وروبية حزي التنفيذ يف جزر حبر اإجية داخل وخارج  0211وهجهتم. علق 

أ لف خشص أ و أ كرث(، فأ نشأ ت احلكومة هلم وحتت جنح الليل أ كرث من مخسة  44النقاط الساخنة. أ ما من تبقى )

لهيا من وأ ربعني خممي جامعي يف أ رجاء بر ا ليوانن الرئيس. حتتوي معظم هذه اخملاميت عىل خمي ل أ كرث ويصعب الوصول اإ

املناطق املأ هوةل أ و املدن وعادة ما حيرسها اجليش. مع حش بىن الاس تقبال التحتية ونظم حامية ودمج أآلف الالجئني، 

قامة  ومساعدة طبية مالمئتان وتوفري املعلومات اليوانن بعيدة لك البعد عن كوهنا ماكانً يوفر احلاجات ال ساس ية مثل اإ

 والطعام.

 :ابلعموم، أ علنت احلكومة اليواننية عن وجود ثالثة خيارات متاحة لالجئني يف اليوانن

 الرتحيل. اثلثاً العودة الطوعية.  اثنياً التقدم بطلب جلوء فهيا.  أ ولً 

ىل اليوانن يعانون من صدمة اإغالق طريق البلقان املفاجئ من هجة والظروف املعيش ية  ومبا أ ن معظم القادمني اجلدد اإ

ىل أ ماكن الزناع من دون  السيئة يف اخملاميت اليواننية من هجة أ خرى، وقّع املئات من الناس عىل العودة الطوعية وعادوا اإ

دراك للخيارات املتاحة أ ماهمم. وصفت املنظامت غري احلكومية املتخصصة يف جمال الصحة النفس ية والعقلية تدهور  اإ

وخطورة ال وضاع املعيش ية يف اخملاميت امجلاعية اليواننية. لكن اندراً ما قيل أ ن التقدم بطلب جلوء يتضمن أ يضًا خيار مل 

عادة النقل يف بدلان أ وروبية أ خرى. حىت لو اكنت هذه الإجراءات بطيئة جداً وقد تكون خطة بديةل  مشل اُلرس واإ

من عبور احلدود بطرق خمتلفة، لكننا سنرشح ونقدم املزيد من التفاصيل عن هذه  لعديد من الناس يف حال مل يمتكنوا

 اخليارات يف هذا ادلليل.

، بدأ  مكتب اللجوء اليوانين احلكويم ومبساعدة من املفوضية العليا لشؤون الالجئني 5102يف حزيران يونيو من عام 

(UNHCR( ومكتب دمع اللجوء ال ورويب )EASOبعملية أ طلق ع ) لهيا امس مرحةل التسجيل ال ويل لتسجيل مجيع

 الالجئني يف الرب الرئيس لليوانن. 

-------------------------------------------------------------------- 

ت السفر وأ ي نوع من الرقابة عىل احلدود تتأ لف منطقة الش نغن من س تة وعرشين دوةل أ وروبية لكن بعضها ليس عضواً يف الاحتاد ال ورويب وأ لغت هذه املنطقة جوازا 0

رهابية يف ابريس، عاود عدد املشرتكة بيهنا، وأ نشأ ت س ياسة تأ شرية دخول خاصة هبا. لكن وكنتيجة ل زمة الهجرة املس مترة وابس تخدام القضية ال منية كعذر بعد الهجام ت الإ

ىل مراقبة احلدود بشلك مؤقت يف بعض أ و مجيع  آذار  55احلدود مع دول منطقة الش نغن. وحبلول من ادلول ال وروبية اإ ، أ عادت المنسا وبلجياك وادلمنارك 5102من أ

 وفرنسا وأ ملانيا والرنوجي والسويد فرض الرقابة عىل بعض أ و اكمل احلدود مع دول منطقة الش نغن ال خرى.

 

ىل مجيع ال شخاص املسجلني )ويه مبثابة سام ح قانوين ملن دليه أ وراق تعريف الهدف هو تقدمي ورقة صاحلة ملدة س نة اإ

 غري صاحلة( وبذكل السامح هلم ابلولوج اإىل النظام الصحي لكن من دون السامح هلم ابلعمل.

عادة نقل. ميكنمك البدء بذكل لحقًا ويف اترخي غري  ل يمت التقدم يف تنويه: هذه املرحةل للحصول عىل جلوء أ و مل مشل أ و اإ

 الالجئني املسجلني مس بقًا أ ن يس تلموا رساةل نصية عىل هواتفهم امحمموةل )عىل الرم حمدد. حبسب أ قوال احلكومة، عىل

 فهيا اترخي تسجيل الالجئ املعين.اذلي يقدمه الالجئ أ ثناء معلية التسجيل( مذكور 
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كن وتوازاًي مع ذكل، يس متر التسجيل من خالل حمايم احلالت الطارئة وحالت املس تضعفني عرب ساكيب. ل :تنويه

ن أ ردت التقدم عىل برانمج مل مشل ال رٌس أ و اإن  رمسيًا هذه العملية خمصصة ملن مل يسجل مس بقُا. عىل لك ال حول، اإ

ىل تسجيل  05س نة خالل  00اكن دليك حاةل حصية خطرية أ و اإن اكن قريبك سيبلغ من العمر  شهر فأ نت حباجة اإ

س بق بل التواصل بشلك مبارش ورسيع مع املنظامت غري مبارش ويتوجب عليك عدم املشاركة يف معلية التسجيل امل 

يريدانو  ( أ و عىل الرم: Iridanou 20) 51احلكومية مثل الربانمج املسكوين لالجئني عىل العنوان التايل: أ ثينا اإ

ميكنك طلب املساعدة أ يضًا يف حال كنت مسجاًل مس بقًا لكن الوقت ل يسمح . 21 5926+30 0729

 كل ابلنتظار.

 

يف اليوانن، ويف البدلان ال خرى عىل الطريق، س تصادف العديد من الناشطني واملتطوعني والس ياح وامحمرتفني  :تنويه

وحىت الساكن امحمليني ممن يرغبون بتقدمي املساعدة. حتاول العديد من مجموعات الناشطني املس تقةل توفري مسكن مؤقت 

ض الناس اذلين يساعدون يف نقل الناس ابس تخدام س يارامهتم وطعام وثياب ومعلومات ومساعدة طبية أ و حىت بع

اخلاصة. تذكر أ ن هؤلء الناس يقدمون املساعدة بشلك يويم عىل حساب وقهتم اخلاص. وقد يتعرضون للمساءةل 

 القانونية من قبل السلطات ل هنم يقدمون املساعدة. حاول أ ن تكون صبوراً معهم وأ ن يكون ادلمع والتعاون والاحرتام

مشرتاكً. لكن كن واحضًا فامي حتتاجه. ل تس تخدم أ ي نوع من اخملدرات ول ترشب الكحول هبدف تفادي عدوانية ل 

طائل مهنا ابل خص يف ال ماكن اليت يمت توفريها لالجئني من قبل مجموعات التضامن املس تقةل. السلوكيات العنرصية عىل 

ىل أ ي نوع من الاس تغالل، عىل سبيل املثال ال شخاص املنخرطني يف مبدأ  اجلنس أ و ادلين غري مرحب هبا ابلإضافة اإ 

 بيع تذاكر حافالت أ و عبارات ابهظة المثن.

 

ىل مجموعتني 5102عندما دخلت التفاقية الرتكية ال وروبية حزي التنفيذ يف العرشين من أآذار من عام  ، انقسم الالجئون اإ

 كبريتني يف اليوانن:

ىل اليوانن قبل -0 آذار مارس وبعد اإغالق احلدود ومنذ ذكل احلني ومه عالقون يف اليوانن. من وصل اإ  العرشين من أ

آذار مارس وحمتجز  يف اجلزر اليواننية. -5 ىل اليوانن بعد العرشين من أ  من وصل اإ

 تواجه هااتن اجملموعتان مشالك خمتلفة. وس نحاول يف هذا ادلليل تقدمي معلومات ختص اجملموعتني ، يرىج الانتباه اإىل

 املعلومات اليت تنطبق عىل حالتك ابلتحديد.
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I . 6102الواصلون  بعد العشرين من آذار 

 ما هي األسباب التي قد تؤدي إلى اعتقالي واحتجازي إبان الوصول؟
ابن الوصول بسبب دخوكل البالد بطريقة غري رشعية ومن دون أ وراق نظامية، وهذا حبسب  يمت اعتقاكل واحتجازك اإ

عادتك قرساً اإىل 0حق اخملالفة. يف الوضع احلايل يمت احتجازك لل س باب التالية: القانون يس ت . للتأ كد اإن اكن ابلإماكن اإ

آمنًا كل.  جراءات ختص 5تركيا يف حال مت اعتبار تركيا بدلاً اثلثًا أ ىل بدلك ال صيل. تمت متابعة أ ية اإ . يك يمت ترحيكل اإ

عادتك أ و تسجيكل جراءات املس تعجةل  اعتقاكل أ و حتديد هويتك أ و اإ يف معلية طلب اللجوء عند احلدود وفقًا لالإ

 اخلاصة ابملناطق احلدودية.

 إلى أين سيتم اصطحابي لدى اعتقالي عند الحدود ولماذا؟
دلى اعتقاكل من قبل السلطات اليواننية أ و يف بعض ال حيان من قبل ضباط أ جانب متعاملني مع واكةل ضبط احلدود 

سيسأ لونك أ ولً عن امسك وجنسيتك لكتابة قامئة بأ سامء املعتقلني. مث ستُنقل كام حيدث يف العادة  ال وروبية فرونتكس،

ىل مركز الاس تقبال وحتديد الهوية )وهو ما يطلق عليه مركز الاحتجاز أ و كام أ طلق عليه مؤخراً امس النقطة الساخنة  اإ

فقد يمت احتجازك يف مركز خفر سواحل أ و حرس  أ و هوت س بوت( ويف حال مل يتواجد هذا املركز يف منطقة وصوكل

 حدود أ و رشطة.

 

 هوت سبوت:
( وهو مركز Moria، تدير السلطات بشلك رمسي خماميً مغلقًا عىل جزيرة ليسفوس امسه موراي )5102منذ صيف عام 

آذار من عام  لتالية: ، افتتحت أ ربع نقاط ساخنة عىل اجلزر ا5102اس تقبال وحتديد هوية أ و هوت س بوت. حىت أ

ساموس وكيوس وكوس ولريوس. هذه النقاط الساخنة مصممة مكخاميت مغلقة حيث يمت حتديد هوية وتسجيل القادمني 

ىل أ ورواب ل ول مرة. أ رسلت الواكلت ال وروبية مثل واكةل ضبط احلدود ال وروبية فرونتكس والرشطة  اجلدد اإ

دارة اللجوء ال ورويب  دارة ما EASO)ال وروبية )اليوروبول( ومكتب اإ ( خرباءها للتعاون مع السلطات اليواننية واإ

ىل فئتني،  : 0حيدث عند احلدود اخلارجية لالحتاد ال ورويب بشلك مبارش. معلية الاختيار اليت تقسم القادمني اجلدد اإ

ىل السامح لفئة معينة 5طاليب اللجوء و  من الناس : املبعدين، يه جزء من س ياسة الهجرة ال وروبية واليت مهتدف اإ

بعاد الآخرين. ىل أ ورواب واإ  ابدلخول اإ
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منذ افتتاحه وحىت اليوم انتقدت املنظامت ادلولية مثل هيومن رايتس واتش والعفو ادلولية خممي موراي واملراكز ال خرى 

ثر اليت مت افتتاهحا لحقًا بسبب ال وضاع املعيش ية السيئة فهيا. وحدثت عدة مواهجات بني الالجئني والسلطات ع ىل اإ

هذه املعامةل منذ ال ايم ال وىل لفتتاح املراكز وحىت الآن وابل خص أ ن كثرياً من الالجئني حمتجزين ل كرث من س تة 

أ شهر هناك. الظروف املعيش ية يف مجيع هذه املراكز سيئة وهبذا تنهتك املبادئ ال ساس ية ادلولية حلقوق الإنسان. عادة 

ا يعرقل حامية ال طفال والنساء بشلك فعال واذلين يكونون لوحدمه يف أ غلب ما تكون هذه املراكز مكتظة وهذا م

ال وقات. تعاين هذه املراكز من نقص يف املؤن ال ساس ية واخنفاض معايري النظافة ونقص يف الطرق اليت تساعد بشلك 

ىل عدم توفري معلوم ات معمتدة ومساعدة فعال يف حتديد ال شخاص ذوي الاحتياجات اخلاصة ومساعدمهتم ابلإضافة اإ

جراءات جلوءمه يك تبدأ  ل كرث من عدة  قانونية. ال سوأ  من هذا هو أ ن الناس املتواجدين يف هذه املراكز يف انتظار اإ

 أ شهر.

 ما هو إجراء تسجيل بياناتي الخاصة؟
دة ستسجل الرشطة امسك الاكمل ومعرك وجنسيتك وس يجري ضباط واكةل فرونتكس حفصًا للتأ كد من جنسيتك. عا

ما يمت اس تكامل التسجيل ال ويل بعد ساعات معدودة من الوصول. قد تعطيك الرشطة ورقة تسجيل وس ُيطلب منك 

دخال  تقدمي بياانتك الشخصية بنفسك. سيمت أ خذ بصامت أ صابعك يف حال كنت فوق الرابعة عرشة من العمر. سيمت اإ

 هذه البصامت يف قاعدة بياانت يوروداك ال وروبية.

لجنسية التي أقدمها إبان التسجيل مقبولة دائماً اعتماداً على هل تكون ا

 ما أعلنه؟
ل يس تطيع عديد من الالجئني تقدمي مستندات تثبت هويهتم ومعرمه وجنسيهتم بسبب أ وضاع هروهبم من احلرب. يف 

ارت شكوك حول معظم احلالت يمت تسجيل البياانت الشخصية بناء عىل املعلومات اليت تقدهما شفهيًا. لكن اإن د

أ قواكل، قد جتري منظمة ضبط احلدود فرونتكس مقابةل معك لتخمني معرك وجنسيتك الصحيحني وعادة ما يتواجد 

ضابط حدودي حميل برفقة اخلرباء املعنيني يف هذه املقابةل. عادة ما يكون هؤلء الضباط أ جانب ومن بدلان أ وروبية 

ة ويقوم برتمجهتا كل مرتمج فوري. قد يسأ لوك أ س ئةل عامة عن البدل اذلي أ خرى ويطرحون عليك أ س ئةل ابللغة الإنلكزيي

عي أ نك قادم منه مثل العمل الوطين لدلوةل أ و أ س ئةل يف جغرافيا وثقافة واترخي وأ حوال البدل الس ياس ية. قد جيرون يف  تَدم

م ضافية تفصيلية هبدف مجع املعلومات عن ش باكت الهتريب. ابإ اكن فرونتكس أ ن تقدم تقديرها بعض ال حيان مقابالت اإ

ذا اكنوا س يقبلون هبذا التقدير أ م  دارة فامي اإ دارة مركز الاس تقبال وحتديد الهوية. ويعود القرار لالإ ىل اإ لعمرك وجنسيتك اإ

 ل. عادة ما تقبل السلطات بتخمني ضباط فرونتكس.
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ايها. ميكنك  يسجل مركز الاس تقبال وحتديد الهوية جنسيتك الهنائية واليت تراها مكتوبة عىل الوثيقة اليت يعطونك اإ

الاعرتاض عىل اجلنس ية املكتوبة عىل بطاقتك الشخصية ولكن مبساعدة حمايم وبتوافر أ دةل ملموسة مثل هوية أ و شهادة 

ثبات  خل... أ و ميكنك طلب اخلضوع لفحص جنس ية اثين واذلي تنفذه واكةل فرونتكس حيث س ُيطلب منك اإ ميالد اإ

ىل معرفتك بثقافة واترخي وجغرافية البدل اذلي تدعي أ نك أ تيت منه. قد يغري مركز الاس تقبال لغتك ولهجتك ابلإ  ضافة اإ

 وحتديد الهوية العمر اذلي جسلته دلى الرشطة.

ل تنىس تدقيق املعلومات اليت تسجلها السلطات أ ثناء معلية التسجيل لضامن أ ن لك يشء حصيح ويسري عىل ما  تنويه:

 يرام.

 توقع عىل أ ي يشء ل تفهمه، مفن حقك احلصول عىل مرتمج يرشح كل ما توقع عليه.ل  تنويه:

متى يمكنني القول بأنني أنتمي إلى فئة مستضعفة أو ذوي احتياجات 

 خاصة؟ ومتى يتم تقييم ادعائي وتسجيله؟
ىل مركز الاس تقبال وحت ديد الهوية وأ عضاء هذا يلحق بعملية التسجيل زايرة من قبل الفريق الطيب الاجامتعي التابع اإ

الفريق عاملون يف ادلوةل وعادة ما جتري هذه الزايرة بتواجد أ فراد من منظامت غري حكومية مثل براكسيس 

(Praksis( املتواجدة يف لريوس وكوس وكيوس ومنظمة ميدين )MEDIN املتواجدة يف جزيرة ساموس )

تواجدة يف ليسفوس. س يجري الفريق ( امل Doctors of the Worldومنظمة دكتورز أ وف ذا وردل )

عاقة أ و  ليك أ س ئةل هدفها حتديد فامي اإذا كنت تعاين من مشالك حصية مكرض مزمن أ و اإ حفصًا طبيًا عامًا وس يوجه اإ

ىل فئة مس تضعفة. هناك عىل سبيل املثال فئات مس تضعفة واحضة اكحلوامل والقرص  عوامل أ خرى تؤكد أ نك تنمتي اإ

والعائالت اليت تصطحب أ طفالً حدييث الولدة أ و ال همات اليت برفقهتا أ ولد حتت السن اليافعني غري املصحوبني 

القانوين ومن دون الزوج. لكن هناك أ يضًا حالت غري ظاهرة ول ميكن حتديدها بسهوةل مثل ال مراض العقلية أ و 

نف ال خرى والاس تغالل يف البدل النفس ية أ و الناجني من حطام سفينة أ و حضااي التعذيب أ و أ ي شلك من أ شاكل الع 

ىل أ ورواب.  ما يعين أ ن عليك ويتوجب عليك يف هذه املرحةل ابلضبط أ ن تعلن عن مشلكتك، ال صيل أ و يف الطريق اإ

آخر من أ شاكل العنف أ و اإن كنت تعاين من  خبارمه بأ نك كنت انيج من حطام سفينة أ و حضية تعذيب أ و شلك أ اإ

كل أ ية مستندات فاس تخدهما كدليل. وهبذا يهن ي مركز الاس تقبال وحتديد الهوية مشلكة نفس ية أ و عقلية. اإن كنت مت

 يومًا. 52تسجيكل الإداري خالل مدة أ قصاها 

ل يمت تنفيذ هذا الإجراء بشلك تلقايئ يف مجيع النقاط الساخنة. قد يعرض عليك أ ن تزور موظفي مركز  تنويه:

عليك ابلقبول لضامن أ ن تسجل مشلكتك منذ البداية. وهذا همم جداً الاس تقبال وحتديد الهوية. اإن عرض عليك هذا ف 
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ن مل تقم هبذا، فس يصدر مركز الاس تقبال  ىل فئة مس تضعفة. اإ ل نه حُيظر عىل السلطات احتجازك يف حال كنت تنمتي اإ

 وحتديد الهوية وثيقة خاصة بك من دون مقابلتك.

 من هم األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة؟
 املصحوبالقارص غري  -

 العاجز جسداًي أ و نفس يًا أ و من يعاين من مرض عضال أ و مرض مزمن. -

 العجزة -

 احلوامل أ و النساء اللوايت أ جننب مؤخراً. -

 العائالت اليت تتأ لف من أ حد الوادلين برفقة أ طفال قرص. -

آخر من الاعتداء النفيس أ و اجلسدي أ و اجلنيس أ و  - حضااي حضااي التعذيب والاعتداء اجلنيس أ و أ ي نوع أ

 الاس تغالل أ و من يعاين من الضطراابت اليت تيل الصدمة ابل خص الناجني أ و أ قارب حضااي حطام سفينة.

 حضااي العبودية. -

عاقة  تنويه: عالم ال طباء والسلطات واملنظامت غري احلكومية فوراً بوجود أ ية حاةل نفس ية أ و جسدية خطرية أ و اإ عليك اإ

الطعن يف السن. أ علمهم بأ ية أ دوية تأ خذها اإن كنت تعاين من مرض مزمن أ و  أ و وضع خاص مثل امحلل أ و العجز أ و

 خطري. ل تنتظر أ ن يسأ لوك.

وفقًا للقانون، عىل مراكز الاس تقبال وحتديد الهوية اليواننية أ ن جتري الفحص لتحديد الوضع اخلاص أ و الإعاقة.  تنويه:

دارة اللجوء ال وروبية عىل اإ  جراء حفص اثٍن من قبل خرباءها.  هذا يعين أ نه يف معظم لكن يف بعض اجلزر ترّص اإ

عالهمم حبالته. دارة اللجوء ال وروبية واإ جراءات اللجوء يك يمتكن من مقابةل خرباء اإ  احلالت عىل املرء أ ن ينتظر بدء اإ

 من هو معرض إلى خطر اإلعادة القسرية إلى تركيا؟
عادة مجيع اجلنس يات قرساً  ماكن اإ عادة املرء وفقًا للقانون ابإ ىل تركيا. ول يوجد جنس ية معفية من هذا ال مر. وميكن اإ اإ

ىل تركيا يف حال مل يُعرب عن رغبته ابلتقدم بطلب للحصول عىل جلوء يف اليوانن. ميكنك أ ن تطلب من أ ي  قرساً اإ

دارة اللجوء ال وروبية لتسجيل  رشطي يف الهوت س بوت أ و مركز الاس تقبال أ و أ ي موظف من ال مم املتحدة أ و اإ

ن تقدمت  ىل السلطات اخملتصة. اإ رغبتك ابلتقدم بطلب للحصول عىل جلوء أ و ااإطلب من هؤلء املوظفني أ ن يرسلوك اإ

جراء اللجوء عىل اجلزيرة.  بطلب فسيمت البدء ابإ

دارة ال لجوء معليًا، يف أ يلول، وحدمه السوريون متأ ثرون مبقابالت القبول، حيث تقوم السلطات اليواننية ومبساعدة اإ

ذا اكن حيق هل البقاء يف اليوانن والتقدم بلجوء أ م ل. ىل تركيا أ م ل وفامي اإ عادة املرء اإ ذا توجب اإ  ال وروبية التدقيق فامي اإ
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جراءات القبول. تنويه: ماكن الوضع أ ن يتغري يف أ ية حلظة وقد تتأ ثر اجلنس يات ال خرى ابإ  ابإ

زارر ومرص وبنغالد  وابكس تان، واليت ل تعترب بدلااًن منتجة القادمون من املغرب وتونس واجل يف حال تقدم تنويه:

جراء جلوء مس تعجل عىل منت اجلزر ويف معظم احلالت يتلقون رفضًا رسيعًا.  دخاهلم يف اإ لالجئني، بطلب جلوء فسيمت اإ

آخر يف اإن كنت تنمتي اإىل هذه اجلنس يات، قد ل يُطلق رساحك بعد مخسة وعرشين يومًا بل تُنقل اإىل مركز جح ز أ

ىل تركيا. عادتك اإ جراءات الرتحيل أ و اإ دخاكل يف اإ  أ رض اليوانن الرئيسة لتوقع عىل أ وراق العودة الطوعية واإ

 من هو المستثنى من إجراء اإلعادة القسرية؟
جراء طلب اللجوء عند احلدود. من  ىل فئة مس تضعفة يُس َتثىن من الإعادة القرسية واإ من يمت تشخيصه عىل أ نه ينمتي اإ

قدم بطلب مل مشل مع قريب من ادلرجة ال وىل ومتواجد يف بدل أ ورويب يس تنىث من الإعادة القرسية واحلجز طاملا أ هنم يت

 مضن الإجراء وهبذا يمت رفع حظر الإقامة عىل اجلزيرة عهنم. 

 إلى متى سأبقى في الحجز؟

( ابلقرب من Fylakioيل فيالكيو )يومًا يف مركز الاس تقبال ال و 52من املفرتض أ ل تبقى يف احلجز أ كرث من 

احلدود الرتكية اليواننية الربية ومراكز الهوت س بوت املنترشة عىل أ رض اجلزر اليواننية ليسفوس وساموس وكيوس 

 لكن عادة ما حتصل لحقًا عىل ورقة حتظر عليك التجوال يف اجلزيرة ويف بر اليوانن الرئييس. .ولريوس وكوس

ما س تؤمر ابلبقاء يف الهوت س بوت لكن مع السامح كل  يف معظم احلالت وبعد ال   ايم اسمخسة والعرشين ال وىل، اإ

لهيا لكن ل يسمح كل مبغادرمهتا اإىل أ ن  ابلتحرك حبرية يف اجلزيرة أ و تؤمر ابلبقاء يف خممي مفتوح عىل اجلزيرة اليت وصلت اإ

كامهل بشلك هنايئ. بعد ذكل س ت  كون حراً يف التحرك داخل اليوانن.يمت قبول طلبك للحصول عىل جلوء أ و اإ

ىل خمفر رشطة يف اجلزيرة أ و مركز احتجاز يف الرب  52يف بعض احلالت، من املمكن أ ن يمت نقكل بعد  تنويه: يوم اإ

 الرئيس لليوانن.

 من يحظُر القانون احتجازهم؟
ىل اجملموعة التالية: ن انمتيت اإ  حُيظر احتجازك اإ

 غري املصحوبني. الفئات املس تضعفة وابل خص القرص -

 حالت مل الشمل مبوجب اتفاقية دبلن ثالثة. -

 حالت اللجوء املقبوةل -

 ال شخاص اذلين جُسلّت طلبامهتم  بشلك اكمل بعد مخسة وعرشين يومًا. -
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 كيف يمكنني التقدم بطلب للحصول على لجوء؟
س تقبال وحتديد الهوية بأ نك اخلطوة ال وىل يه عليك أ ن خُترب أ ي ضابط من حرس احلدود أ و الرشطة يف مراكز الا

دارة  ترغب ابلتقدم بطلب للحصول عىل جلوء. مث، اثنيًا، ستسجل رغبتك ابحلصول عىل امحلاية ادلولية رمسيًا دلى اإ

دارة اللجوء معلوماتك الشخصية واحلقائق ال ساس ية اليت تمتحور حول هربك من بدلك لكن لن يمت  اللجوء. ستسجل اإ

جراءات بديةل ممكنة التطبيق حفص طلب جلوءك يف هذه ا دارة اللجوء قراراً حبجزك لنعدام اإ ملرحةل. بعد ذكل س تصدر اإ

ىل فئة مس تضعفة.  ول نك ل تنمتي اإ

 

 ما الذي يحدث تالياً بالنسبة إلى السوريين؟
ذاكنت مؤهاًل  اإن كنت سوراًي سيمت دعوتك بعد بضعة أ ايم أ و أ سابيع حلضور مقابةل القبول حيث تقرر السلطات فامي اإ

ىل املقابةل ال ساس ية، وقد تتخذ هذه اللجان ثالثة قرارات هبذا الشأ ن:  لذلهاب اإ

 احلكومة اليواننية مسؤوةل عن دراسة طلب جلوءك.  -0

ىل تركيا مبوجب التفاقية ال وروبية الرتكية. -5 عادتك اإ  عليك التقدم بطلب حامية يف تركيا ويمت اإ

ىل تركيا مبوجب التفاقية ال وروبية الرتكية. أ و أ نك حصلت عىل حامية اكفية يف تركيا و  -3 عادتك اإ  يمت اإ

ن مل يمت التدقيق يف طلبك خالل مخسة وعرشين يومًا من احلجز فستتلقى بطاقة طالب جلوء وسيسمح كل ابلتحرك  اإ

بقاءك يف احلجز حىت أ ثناء فرتة لهيا. لكن متتكل السلطات خياراً قانونيًا ابإ جراءات اللجوء  حبرية يف اجلزيرة اليت وصلت اإ اإ

ل اندراً.  اخلاصة بك ل س باب تتعلق مبنعك من الهرب لكن هذا مل حيدث اإ

ن تقدمت بطلب جلوء ومت اعتبارك مؤهاًل للمقابةل الرئيسة فباإماكن السلطات اإصدار بطاقة جلوء خاصة بك ل  تنويه: اإ

قامة حمددة.  تقيد حرية حركتك حبيث ل تذكر أ ماكن اإ

 

 ة القبول:كيفية التحضير لمقابل
 EASOجترى املقابالت حاليًا عىل مجيع اجلزر ابللغة الانلكزيية من قبل خرباء دوليني اتبعني لواكةل اللجوء ال وروبية 

ىل السلطات اليواننية املسؤوةل عن اختاذ قرار  وبوجود مرتمج واحد. تقدم واكةل اللجوء ال وروبية اقرتاحًا بشأ ن قضيتك اإ

رحةل تشهد أ غلب حالت الرفض، فعليك التح ر جيداً لهذه املقابةل. تّذكر أ ن هذه املقابالت هبذا الشأ ن. ول ن هذه امل

جُترى بطريقة موحدة للجميع لهذا من ال روري أ ن تبذل هجداً اإضافياً أ ثناء املقابةل لترشح وبأ فضل شلك ممكن، 

لهيا خشصيًا يف حال عودتك اإىل تركيا. ارشح ابلتفص  ليك ال خطار اليت ستتعرض اإ آمن ابلنس بة اإ يل ملاذا تركيا بدل غري أ

ىل بدلك ال صيل وارشح أ يضًا ملاذا ختىش الاحتجاز وملاذا ختىش العودة وملاذا  وملاذا ختىش الرتحيل اإىل تركيا ومن هناك اإ
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ة حمددة مل تمتكن من البقاء لفرتة أ طول يف تركيا أ و كيف مل تمتكن من الاندماج يف تركيا عىل الرمغ من بقاءك فهيا لفرت 

)عىل سبيل املثال: انعدام أ ساليب العيش الكرمية، انعدام فرص العمل، وعدم الاس تفادة من نظام الرعاية الصحية(. 

وارشح هلم كيف أ نك مل حتصل عىل الفرصة للتقدم بطلب جلوء أ و مل يسمح كل بذكل أ و أ نك مل تمتتع ابمحلامية بشلك 

 فعال.

يران أ و العراق أ و سوراي أ و مت احتجازمه يف تركيا. اذكر أ ية حالت اذكر هلم حالت حصلت مت ترحيل الن اس فهيا اإىل اإ

متيزي عنرصي تعرضت لها أ و تعرض لها أ حد أ صدقائك أ و أ قرابئك أ و معارفك أ و أ ي شلك من أ شاكل المتيزي والعنف 

ا فعليك ذكر هذا ابلتفصيل يف تركيا. اإن اكنت أ س باب هربك من بدلك يه ذامهتا ال س باب اليت هربت بسبهبا من تركي

 وذكر ال شخاص أ و املنظامت اليت ختىش أ ن تلحق بك ال ذى يف تركيا أ يضًا.

 ماذا سيحدث في حال منعت من تقديم طلب لجوء في اليونان؟
دارة اللجوء اليواننية. و  سيمت اإن مل يسمح كل بذكل يعين أ نه مت اعتبارك غري مؤهٍل حلضور املقابةل الرئيس ية اليت جترهيا اإ

اإعالمك بذكل القرار يف وثيقة تس تلمها لحقًا. س يكون أ مامك مخسة أ ايم فقط لالس تئناف ضد القرار وستنظر 

السلطات اليواننية يف هذا الاس تئناف. من املهم أ ن حتصل عىل مساعدة قانونية يف هذه املرحةل. واجلدير ابذلكر هو 

. لتنجح يف ذكل عليك أ ن تذكر ال س باب اليت ل تسمح كل جناح عديد من الالجئني ابلس تئناف ضد هذه القرارات

ىل تركيا مبوجب التفاقية بني  ن َرفضْت السلطات اس تئنافك فسيمت ترحيكل اإ ىل تركيا واكتهبا عىل ورقة. اإ ابلعودة اإ

 الاحتاد ال ورويب وتركيا.

وقد جيلب هذا التغري تغرّيات جديدة حصل مؤخراً تغرّيٌ يف اللجان املسؤوةل عن اختاذ قرار بشأ ن الاس تئناف  تنويه:

ويصعب التنبؤ يف حال س تعود هذه الاس تئنافات ابلقبول مثلام شهدت ال شهر الثالث ال وىل اليت بدأ  فهيا هذا الإجراء 

آمنًا كام تدعي بعض الواكلت ىل أ سوأ  ويه ليست بدلاً اثلثًا أ  بدلً من الرفض. وكام نعرف حالياً أ ن الوضع يف تركيا متجه اإ

جراء الإعادة مبوجب التفاقية الرتكية  التابعة لالحتاد ال ورويب. وعىل الرمغ من الوضع الراهن يف تركيا مل يتوقف اإ

 ال وروبية.
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 ماذا سيحدث في حال كنت مؤهالً لمرحلة مقابلة اللجوء األساسية؟

ت مقبولً فسيمت دعوتك حلضور املقابةل ال ساس ية ) ن اعُترب   substantive asylumاإ

interview دارة اللجوء ( حيث يمت التدقيق يف ال س باب اليت دفعتك اإىل التقدم بطلب حامية دولية. جُتري اإ

ىل أ سابيع أ و حىت يف بعض  ذ ترتاوح همةل الانتظار بني يومني اإ اليواننية يف أ ثينا هذه املقابةل مضن همةل ل ميكن ختميهنا، اإ

ىل أ شهر. مبجرد اعتبارك مؤهاًل حل ضور املقابةل ال ساس ية، يرفع عنك حظر مغادرة اجلزيرة، ما يعين أ ن احلالت اإ

ىل أ ثينا. ماكنك مغادرة اجلزيرة واذلهاب اإ  ابإ

احبث عن أ ي مساعدة قانونية ممكنة من أ ية منظمة غري حكومية أ و حماٍم خاص لتح ر نفسك ملقابةل اللجوء  تنويه:

آخر أ و يف ال ساس ية. تذكر أ ن هذه املرحةل يه الوحيدة اليت ميك  ىل بدل أ ورويب أ نك فهيا التقدم بطلب مل مشل أ و نقل اإ

ىل فئة مس تضعفة.  حال كنت تنمتي اإ

 متى يتم تسجيل طلبي للحصول على لجوء ومعاينته على الجزيرة؟ 
دارة اللجوء اليواننية و  واكةل افُتت حْت مراكُز الاس تقبال املسامة ابلهوت س بوت وبدأ ت العمل يف مواعيد خمتلفة. كام أ ن اإ

 اللجوء ال وروبية بدأ ت نشاطها عىل اجلزر يف مواعيد خمتلفة. ولهذا السبب الوضع خمتلف يف لك جزيرة.

جراء مقابالت اللجوء الرسيعة  يف ابدئ ال مر مت اإجراء مقابالت قبول السوريني ابلتوازي مع أ و بعد وقت قليل من اإ

 ابكس تان.لل شخاص التابعني لبدلان ل تعترب مصدرة لالجئني مثل 

جراءات جلوء التابعني اإىل بدلان عديدة تأ خراً كبرياً، عىل سبيل املثال ل احلرص، يران  شهدت اإ ريرتاي واإ أ فغانس تان واإ

وفلسطني والعراق ويف أ فضل ال حوال تكون طلبامهتم مسجةل ل أ كرث. يف أ غلب ال وقات تُسجل معظم حالت طلب مل 

 . 5102ء مقابالت يف أ ثينا مضن عام الشمل عىل اجلزر وحتصل عىل موعد لإجرا

ل من املمكن أ ن يمت ترحيكل يف أ ي وقت.  تنويه: عليك أ ولً تسجيل رغبتك يف احلصول عىل حامية دولية يف اليوانن واإ

أ عمل السلطات منذ البداية اإن اكن كل أ قرابء يف بدل من بدلان الاحتاد ال ورويب وأ نك ترغب بمل مشكل هبم يف املاكن 

 ميون فيه.اذلي يق 

 مل تعد معلية النقل جترى من اجلزر. تنويه:

جراءات مل الشمل واللجوء يف القسم الثالث من هذا ادلليل.  اقرأ  أ كرث عن مقابةل اإ
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عاماً  71ماذا يحدث لمن يبلغ من العمر ما بين سنة إلى سبعة عشر 

 ومتواجد في اليونان من دون والديه؟
عامًا. القارص غري املصحوب هو القارص املسافر لوحده من  05والس بعة عرش  القارص هو من يرتاوح معره بني الس نة

دون تواجد وادليه يف اليوانن. القارصون غري املصحوبني غري مشمولني يف برانمج الرتحيل اإىل تركيا وغري معرضني خلطر 

 الرتحيل.

ابن الوصول،يُسّجل مركز الاس تقبال ال ويل القارص غري املصحوب يف اخملمي املغلق. عىل القارص أ ن يقول امسه   اإ

 وجنسيته ومعره.

 يف حال كنت قارصاً اأ بلغ السلطات مبارشة أ نك مسافر لوحدك.

عالمه  اإن شكت السلطات يف معر القارص فباإماكهنا اإخضاعه لفحوص طبية هبدف حتديد معره. يف هذه احلاةل يتوجب اإ

جراء حفص طيب،  ماكنية تقيمي معره ابإ عالمه ابل ساليب املس تخدمة والعواقب امحممتةل للك نتيجة بلغة يفهمها عن اإ واإ

ومع  تنويه اإن مل يرّصح الفحص الطيب بشلك واحضوالعواقب امحممتةل يف حال رفض القارص اخلضوع للفحص الطيب. 

 بأ نك ابلغ فستمت معاملتك عىل أ نك قارص. اليقني

دارة مركز الا س تقبال ال ويل. كام ميكنك الطعن أ مام امحمةمة الإدارية يف ميكنك الطعن يف نتيجة حفص تقيمي العمر أ مام اإ

نتاجئ هذا التقيمي مبساعدة حمايم. اإن كنت تمتتكل واثئق تثبت وتظهر معرك مثل جواز سفرك ال صيل أ و شهادة ميالد 

ويل أ و لإدارة مصدقة من سفارة أ و قنصلية يدلك أ و وزارة ادلاخلية يف بدلك، فسلمها للسلطات أ و ملركز الاس تقبال ال  

 اللجوء اليواننية يف حال تقدمت بطلب جلوء أ و مل مشل.

ىل  يواءك يف جزء من اخملمي حيث يقمي فيه القارصون لوحدمه وأ ن يمت نقكل يف أ رسع وقت ممكن اإ مث من املفرتض أ ن يمت اإ

وصيًا قانونيًا راشداً مقاميً يف  اإن كنت حمتجزاً فاعمل أ نك حتت ما يسمى ابحلبس الوقايئ ل نك ل متكل  خممي مفتوح مالمئ.

 اليوانن.

 

ينص القانون عىل حظر احتجاز القارصين اإل يف حالت اس تثنائية. لكن ما حيدث يف الواقع هو أ ن احتجاز  تنويه:

القارصين يف اليوانن ما زال مس متراً حتت ممسمى احلبس الوقايئ. اإن كنت قارصاً غري مصحوب )من دون رفقة أ حد 

ىل أ ن يتاح كل ماكن يف خماميت اس تقبال القارصين غري املصحوبني. ومبا أ ن الوادلين( و  مسجاًل مفن امحممتل أ نك حمتجز اإ

هذه اخملاميت مكتظة فقد تبقى يف احلجز معليًا لفرتة أ طول من أ صدقائك الراشدين أ و أ صدقائك املتواجدين برفقة أ حد 

 وادلهيم.



21  

 

ىل شهر يف ىل اجلزر ابنتظار توفر ماكن شاغر يف اخملمي املفتوح.  حاليًا، يبقى القارصون ملدة تصل اإ احلجز مبجرد وصوهلم اإ

قد تزيد أ و تنقص هذه املدة اعامتداً عىل عدد القارصين املنتظرين ملاكن شاغر يف مراكز الاس تقبال املفتوحة وعدد 

ىل اليوانن.  القارصين الواصلني اإ

ماكن للقارصين يف اليوانن، يأ يت  551عىل س بعمئة وس بعني  يف الوقت الراهن، حتتوي مراكز الاس تقبال املفتوحة

آخر، بيامن وصل عدد املتقدمني من القارصين للحصول عىل ماكن يف  ىل ماكن أ بعضهم ملهةل مؤقتة ريامث يمت نقلهم فوراً اإ

ىل أ لف وأ ربعمئة  ين. مراكز اس تقبال متقدم. هذه ال ماكن منترشة عىل اجلزر ويف الرب الرئيس اليوان 0411هذه اخملاميت اإ

ذ ل تقييد عىل حرية القارص.  القارصين غري املصحوبني  يه ليست مراكز احتجاز اإ

 

يتوجب عىل السلطات اليواننية توفري الرعاية للقارصين غري املصحوبني. اإن كنت قارصاً غري مصحوب ومسجاًل  تنويه:

يه مسؤول عنك بدلً عن عائلتك اليت مل تعد دلى السلطات فيكون املدعي العام وصيك القانوين املؤقت. هو أ و 

برفقهتا. لكن ولل سف معظم القارصين ل ميكهنم التواصل بشلك مبارش مع أ وصياهئم القانونيني واندراً ما يعرف ال وصياء 

 القانونيني ال طفال املوضوعني حتت مسؤوليهتم. وجد بعض القارصين اذلين ل يتجاوز معرمه الرابعة عرشة من العمر

 (.Metadrasiبعض ال وصياء القانونيني بوساطة املنظمة غري احلكومية ميتدرايس )

 

ل بعد دراسة متحيصية يف طلهبم  تنويه: مينع منعًا اباًت ترحيل أ ي قارص ول ميكن املوافقة عىل طلهبم ابلعودة الطوعية اإ

 وضامن أ ن خيار العودة الطوعية يف مصلحهتم.

 

آخر )وادلك أ و وادلتك أ و أ خ راشد أ و أ خت راشدة أ و مع أ و خال أ و اإن اكن دليك قريب يف  تنويه: بدل أ ورويب عضو أ

معة أ و خاةل فميكنك التقدم بطلب مل مشل. تفاداًي ملضيعة الوقت يف هذا الإجراء اذلي يس تغرق طوياًل، أ عمل السلطات 

ىل اليوانن بأ نك ترغب بمل مشكل بعائلتك. عادة ما تس تغرق  اإجراءات اللجوء ومل مشل القارصين مبارشة دلى وصوكل اإ

بعائالمهتم يف مراكز الاس تقبال املسامة ابلهوت س بوت وقتًا طوياًل جداً، تصل أ حياانً اإىل أ شهر. لكن يفضل أ ن تبدأ  

 ابلعملية منذ البداية.

ماكن القارص غري املصحوب أ ن يقمي يف ادلوةل ال وروبية اليت تضمن هل مصلحته ومعيش لو  حىتة كرمية، تنويه: ابلعموم، ابإ

آخر جياد أ قارهبم وحصلوا عىل تقدموا بطلب للحصول عىل جلوء يف بدل أ . وحدمه القارصون غري املصحوبني اذلين مت اإ

ىل البدل ال ورويب  عادة القارص غري املصحوب اإ آخر. هذا يعين أ نه ل ميكن اإ جلوء ل ميكهنم التقدم بطلب جلوء يف بدل أ

ىل أ ورواب أ و ق  دم بصمته فيه أ و حىت تقدم بطلب جلوء فيه.اذلي دخل منه اإ
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اإن كنت ستبلغ قريبًا الثامنة عرش من العمر وترغب ابلتقدم بطلب مل مشل فعليك الإرساع وتسجيل طلبك قبل  تنويه:

 حلول موعد ميالدك الثامن عرش. اسع فوراً للحصول عىل مساعدة ودمع منظمة غري حكومية أ و حمام خاص.

 

فال ميكنك التقدم بطلب للحصول عىل جلوء أ و مل مشل أ و نقل قبل  02ن مخسة عرش عامًا اإن كنت أ صغر م تنويه:

 توفر ويص قانوين مسؤول عنك.

 

الورقة البيضاء اليت حبوزتك تنص عىل أ نك قارص غري مصحوب ويه صاحلة حىت تبلغ من العمر مثانية عرش  تنويه:

يكل، تعلن املنظمة اليت تدير اخملمي جمربة أ نك مفقود. هذا يعين عامًا. لكن مبجرد مغادرتك للمركز املفتوح حيث مت تسج 

يف الواقع العميل أ نه أ ثناء تدقيق الرشطة يف أ وراقك قد تعتقكل وحتتجزك السلطات جمدداً ريامث جتد كل ماكاًن يف خممي 

يف خممي أ ميغداليثا اخلاص مفتوح. معظم القارصين غري املصحوبني املعتقلني هبذه الطريقة يف أ ثينا وضواحهيا حمتجزون 

ابحتجاز القرص يف أ ثينا. حاليًا ل يمت احتجاز القارصين غري املصحوبني املعثور علهيم يف منطقة أ ثينا مثل اخملاميت الكربى 

 (.Malakassaكـ)مالاكسا 

 

يف حال اكن اإن مت تس يجكل كبالغ ل ي سبب من ال س باب وتريد تغري معرك، فعليك أ ن تعمل أ نه س يصعب ذكل  تنويه:

ن مل يمت تقيمي معرك من قبل مركز الاس تقبال وحتديد الهوية فميكنك أ ن تطلب مهنم  صغر معرك غري واحضًا يف البداية. اإ

جراء تقيمي لعمرك ويمت هذا التقيمي اعامتداً عىل أ ساليب طبية ونفس ية اجامتعية. لكن عادة ما تطلب منك السلطات  اإ

شهادة امليالد معرتف علهيا من قبل وزارة ادلاخلية يف بدلك أ و سفارة بدلك أ و حىت  وثيقة تثبت معرك، مثل الهوية أ و

 جواز سفر. عىل لك حال، من ال سهل واملرحي أ كرث أ ن تقدم معرك الصحيح من البداية.
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ما هي الوثائق التي استلمها بعد االعتقال والتسجيل إلى حين البدء 

 بعملية طلب اللجوء؟
 قة تسجيل صادرة عن الرشطة.س تحصل أ ولً عىل بطا -0

بعد التسجيل س تحصل عىل وثيقة تقيد حركتك من مركز الاس تقبال وحتديد الهوية وتنص عىل بقاءك يف املركز  -5

ذا كنت مؤهاًل للمقابةل ال ساس ية. 52)الهوت س بوت( ملدة أ قصاها   يومًا حىت انهتاء معلية حتديد فامي اإ

يومًا من املفرتض نظراًي أ ن حتصل عىل وثيقة صادرة عن الرشطة  52بعد التسجيل دلى الرشطة ومدة أ قصاها  -3

فقط يف حال مل تتقدم بطلب للحصول عىل جلوء وقرار ترحيل واحتجاز هيدف اإىل ترحيكل اإىل تركيا. لكن حدث 

يف كثري من احلالت أ ن أ صدرت الرشطة هذه الوثيقة بغض النظر عن تقدم الشخص بطلب للحصول عىل جلوء أ م 

 ل.

ن  -4 يقاف قرار الرتحيل واحلجز بيامن تنتظر تسجيل طلبك اإ تقدمت بطلب للحصول عىل جلوء، عليك أ ن تطلب اإ

يقاف هذا بناء عىل حقيقة أ نك تقدمت بطلب للحصول عىل جلوء. قد تتيح كل وثيقة  بشلك اكمل ويأ يت طلب الإ

هنا عادة ما تقيد حرية حركتك وحترصها الرشطة وسائل بديةل مثل ملجأ  يك ل تضطر اإىل البقاء يف اخملمي املغلق، لك

ىل فئة مس تضعفة أ و مل تعاين من مرض مزمن أ و خطري ويه احلالت اليت يس تدعي  عىل اجلزيرة اإن كنت ل تنمتي اإ

ىل الرب الرئيس.  ىل فئة مس تضعفة، فبغض النظر عن همةل التنويه: هبا النقل الفوري اإ يومًا من  52اإن كنت تنمتي اإ

ىل مركز  احلجز وحىت لو مل ن مل تمتكن من نقكل اإ يقاف قرار الرتحيل اإ تتقدم بطلب جلوء، فباإماكن السلطات اإ

 اس تقبال مالمئ وسيمت اإطالق رساحك بورقة تنص عىل اإطالق رساحك.

دارة اللجوء فس تحصل عىل بطاقة طالب جلوء.  -2 مبجرد تسجيل طلبك للحصول عىل جلوء أ و مل مشكل بعائلتك دلى اإ

بقاءها مضن جزيرة الوصول. عادة ما حتمل هذه ا من تنويه: لورقة خامتً ابللون ال محر ينص عىل تقييد حركتك واإ

ىل فئات مس تضعفة أ و من تقدم بطلب مل مشل.  املفرتض أ ل تقيد حرية حركة ال شخاص املنمتني اإ

 

الرشطة، أ ما من مل يبلغ عامًا واملسافرين برفقة عائالمهتم عىل بطاقة من  04س يحصل ال طفال البالغني من العمر  :تنويه

 الرابعة عرش من العمر يمت تسجيلهم يف وثيقة الوادل أ و الوادلة.

دارة مركز الاس تقبال وحتديد الهوية  تنويه: اإن مر مخسة وعرشون يومًا ومل تس تمل بطاقة الرشطة فاذهب واطلهبا من اإ

الرشطة، اليت تنص عىل أ نك حر يف التنقل ل تغادر اخملمي ليالً قبل احلصول عىل هذه بطاقة أ و من مركز الرشطة. 

ل ستتعرب السلطات أ نك حتاول الهرب ما يؤدي اإىل أ نك ستس تمل بطاقة رشطة ل تنص عىل داخل وخارج اخملمي.  واإ

ىل حني اس تدعائك للمقابةل التالية.  حرية حركتك اإ
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 هل علي االنتقال إلى البر الرئيس أم ال؟
احلركة وميكنه اخلروج حبرية من اجلزيرة يواجه يف معظم احلالت مشلكة كبرية من حيمل وثيقة رشطة تنص عىل حرية 

ىل حني انهتاء الإجراءات. ولهذا السبب ابلتحديد يبقى  ليه والبقاء فيه اإ قامة ميكنه اذلهاب اإ حيث ل يوجد ماكن اإ

ىل ال بد حاول أ ن تنهتز فرص ة احلرية املعطاة كل. ميكنك يف الرب معظمهم يف اجلزيرة. لكن من مل خيطط للبقاء يف اليوانن اإ

الرئيس طلب املساعدة والنصح من مجيع املنظامت غري احلكومية والناشطني واملتطوعني لإجياد ملجأ  كل هناك. وهبذا 

ن أ مكن ذكل. مبجرد رفض طلبك ورفض  جراءات جلوءك أ و مل مشكل يف اجلزيرة لكن يف أ ثينا اإ هناء اإ ىل اإ لست مضطراً اإ

ىل مغادرة اجلزيرة وال س باب اليت الاس تئناف لن  تمتكن من مغادرة اجلزيرة. عليك النظر اإىل ال س باب اليت تدفعك اإ

ىل البقاء فهيا عىل سبيل املثال يف حال اكنت دليك حاةل حصية خاصة أ و أ نك برفقة عدة أ طفال أ و اإن اكن  تدفعك اإ

ة دولية أ و اإن اكن من املرحج جداً أ ن حتصل دليك حق واحض يف احلصول عىل جلوء وفرصتك  كبرية للحصول عىل حامي

ماكنك البدء  قامة عىل اجلزيرة وتعتقد أ ن ابإ عىل قبول لطلبك بمل مشل أ و يف حال وجدت حاًل طويل ال مد نوعًا ما لالإ

 حبياة جديدة هناك فقد يكون البقاء عىل اجلزيرة اخليار ال فضل كل.
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II .يالبر الرئيسمارس آذار: ) 61قادمون قبل ال( 

 :لملجأا -أ

 ؟لليونان ما هو الوضع العام للسكن واإلقامة فى البر الرئيسى
 :هناك ثالث فئات خمتلفة من املرافق السكنية لالجئني يف اليوانن

 (.للقارصين غري املصحوبني وعدد قليل من العائالت)أ ماكن اس تقبال  .0

 تكون الظروف املعيش ية صعبة للغاية.ما عادة و خماميت العبور  .5

 .متطوعة غري مرتبطة بأ ي طرف حكويم )مس تقةل( اتمجموعتوفرها  ىخر أ  ن ماكأ   .3

لالس تقبال يف خماميت  ماكانً  0030 يف مجيع أ حناء اليوانن، يتوفر 5102متور يوليو  10من  اعتباراً  أ ماكن الاس تقبال:. 0

ملن تقدم بناء أ ماكن جديدة يف  السامية لشؤون الالجئنياملفوضية تس متر مفتوحة لطاليب اللجوء والقرص غري املصحوبني. 

عادة توزيع  ىل ماكن أ ن تكون فنادق أ و شقق. مهتدف اخلطة ال  ميكن لهذه ،  و املس تضعفنيوال شخاص بطلب اإ نشاء اإ اإ

ميكنك تقدمي طلب للسكن  .ممتلئة ومكتظةماكن ولكهنا  5400جد او تي من يوليو متوز  00 ذماكن جديد. منأ لف  51

منظامت ممن دليه حاةل طارئة فعليه التقدم دلى داررة اللجوء أ و ال رس دلى جوء  أ و مل مشل الل للحصول عىلالتقدم عند 

 ة.غري حكومي

ىل فئات  نييمت اس تضافة القادم خماميت العبور: .5 ، مس تضعفةاجلدد اذلين مل يقدموا طلبات اللجوء ول ينمتون اإ

من  50 ذمسكن )من 44،211حوايل ابجملموع عىل  حتتويخممي عبور )اكمب( و  42خرى يف أ  مجموعات ابلإضافة اإىل 

يف معظم احلالت تكون يف بعض احلالت يمت قبوكل مبارشة دلى تواجدك عند البوابة يف حال توفر ماكن لكن (. يوليو

 .ممتلئة ابلاكملهذه اخملاميت 

من ال ماكن افتتحت بعض ، ال شهر املاضيةأ ثناء حدود مفتوحة وبيوت مفتوحة!  (:حيتلها انشطون). منازل همجورة 3

 لك ماكن اعامتداً يف لجئ  411-02بني هبدف الرتحيب ابلالجئني وتوفري السكن ملا يرتاوح مس تقلني قبل انشطني 

دون أ ي متويل. يف أ ثينا، تقع معظم ومن ذه الطريقة هبلجئ  0111ال ما يقارب  اجملمتع املدين واس تضاف  .عىل املساحة

ىل أ كربها املسمى ب)، ( Exarhia)يف منطقةاملنازل هذه  . كام أ ن هذه ال ماكن (City Plaza سييت بالزاابلإضافة اإ

املنازل مموةل هذه مجيع  .وذلكل تعطى ال ولوية لل شخاص املعرضني للخطر و للعوائلممتلئة تكون عادة ما حمدودة و 

 .من انشطني ولجئني مقميني هناكمبساعدة تربعات بشلك مس تقل عرب 
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 ية التسجيل المسبق:عمل -ب

  ما هي عملية التسجيل المسبق؟

، زارت فرق من داررة اللجوء خماميت الالجئني عىل الرب اليوانين 5102من عام بني الشهر السادس و هناية السابع  

ذه يف هبدأ  ي  لطلب اللجوء ول اً حقيقي "معلية التسجيل املس بق". والتسجيل املس بق ليس تسجيالً  ـما يسمى بتنفيذ ل 

عادة التوطني. ومع ذكل مفن املهم أ ن العملية   نلتسجيل املس بق اإ تعلن عن رغبتك ابلتقدم ل اإجراء مل مشل ال رس أ و اإ

لب جلوء تسمح هل ا نفس اليوم من التسجيل املس بق يتلقى الالجئ بطاقة طيف يف تقدمي طلب اللجوءراغبًا كنت 

ىل أ ن ت ابلبقاء يف اليوانن  لجوء.  هذه البطاقة صاحلة ملدة س نة واحدة. البشأ ن طلب  اً هنائي اً قرار  اليواننيةاحلكومة  ذتخاإ

مشل أ و مل طلب اللجوء يف اليوانن ممن تقدموا بلف من الناس الآ  يدالتسجيل املس بق اخلطوة ال وىل لعدمعلية تعترب 

آخر. واخلطو  ىل بدل أ ورويب أ آخالتالية تكون، أ ولً،  اتال رس أ و الانتقال اإ تلهيا داررة اللجوء مكتب دلى ر حتديد موعد أ

داررة سرتسل نهتاء من التسجيل املس بق يف اليوانن، د الايبع . لتسجيل الفعيلهدفها ا مقابةل أ طول وأ كرث تفصيالً 

تُرَسل هذه  .اللجوءداررة يف  ةاترخي وماكن املقابةل القادمامحممول تذكر فهيا  عىل الهاتف (SMSاللجوء رساةل نصية )

لىى الرساةل النص  من الصعب معرفة  .ملوظف التسجيليف معلية التسجيل املس بق  هرم الهاتف امحممول اذلي قدمتية اإ

عىل ال رحج ، أآب  يف شهر أ غسطساحلقيقي س يكون موعد التسجيل أ ن داررة اللجوء موعد تسجيكل احلقيقي. أ علنت 

  التسجيل املس بق. يعمتد اترخي موعدمن اترخيبدًء فرتة أ طول رمبا س تة أ شهر أ و العملية س تغرق ت وبشلك عام س 

 أ مور: ةاللجوء عىل أ ربعمقابلتك دلى داررة 

 اترخي الوصول اىل اليوانن( 0

 اللغة اليت تتلكمها( 5

عادة توطنيمل  وأ  طلب جلوء يف اليوانن ب تقدمت مس بقاً  ن( اإ 3  مشل ال رس أ و اإ

ىل أ ي فئة  ن( اإ 4  ري املصحوبني.مثل القرص غومعرضة للخطر ضعفة مس تكنت تنمتي اإ

ىل املقابةل فس تضطر املقابةل لس تكامل التسجيل.  همن املهم جدا أ ن تذهب اإىل هذ :تنويه ىل اإن مل تذهب اإ البدء اإ

ن أ ضعت ساكيب. عرب من خالل جحز موعد جديد جديد لعملية من اب جب عليك تو بطاقة التسجيل املس بق سي واإ

 ب.عرب ساكيجديد لإجراء من اببدء ال أ يضا 
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األشخاص الذين لم يسجلوا في عملية التسجيل ن تسجيل أين يمك

 المسبق؟
ىل داررة اللجوء )حيث تس تطيع هناك التحدث بعدة لغات، أ و يف يه السبيل الوحيد حاليا  عرب الساكيب والوصول  اإ

 .(كومية أ و حمايم خاصاحلاحلالت اخلاصة عن طريق املنظامت غري 

 ؟يجابيةإلا ما هي مزايا التسجيل المسبق
 معل التايل: هذه البطاقة ميكنكبواسطة  .حتميك من خطر الاعتقال عىل ورقة حصوكل املزية الرئيسة يه 

ىل أ ن تتقانوين يف اليوانن البقاء بشلك  -0 ما بك.  ةجوء اخلاصلوصل داررة اللجوء اإىل قرار هنايئ بشأ ن قضية الاإ

آخر ترحيكل يعين أ نه ل ميكن  ىل بدل أ  .ظارك لهذا القرارانتمدة أ ثناء رغامً عنك اإ

 يف حال جتوكل يف الشارع.ميكنك التحرك حبرية داخل اليوانن بعد التسجيل املس بق ولن يمت احتجازك  -5

يف خماميت منترشة يف الرب الريش لليوانن احلكومة أ ماكن للعيش تقدمي مزااي أ خرى مثل: ابلإضافة اإىل  -3

 .والاس تفادة من نظام الرعاية الصحية

  .لعمل يف اليوانن. س تحصل عىل حق العمل بعد الانهتاء من التسجيل  مع داررة اللجوءال حيق كل  !تنويه

 من صالحي؟التسجيل المسبق في أية حاالت ال يكون فيها 
ماكنية تسجيل من التسجيل املس بق يس تثنيك  ىل أ ن السلطات جيربك عىل انتظار داررة اللجوء و دلى مبارشة طلبك اإ اإ

اللجوء لن تسمح كل داررة مقت ابلتسجيل املس بق، ف ن. اإ  موعد مس تقبيل غري حمدديفيف   تسجيكل  يض قدماً مت

مبارش ابلتواصل بشلك يار املس تضعفون فلن يتاح هلم اخل شخاص أ ما ال  ساكيب. التواصل معهم عرب رمسي وبشلك 

 .داررة اللجوءمع قسم الفئات املس تضعفة يف حمامني بواسطة 

 

ىل الفئتني التاليتني املس تعجةل وممن لت الالجئني ذوي احلاعىل  تنويه: شاركوا يف مرحةل ما قبل التسجيل و ينمتون اإ

 ي:فورو جمانية بشلك كومية  احلمن املنظامت غري  ةالسعي للحصول عىل مساعد

عادة توطني أ و تقدمي طلب رغبت ب  ناإ  - آخر لكن من تود مل مشكل به حد ال قارب مع أ   مل مشلاإ يف بدل أ ورويب أ

 .ولن يعيش لفرتة طويةل ةل حصية خطرية جداً حايعاين من 

ن أ درت التقدم بطلب مل مشل ال رس وكنت أ نت أ و قريبك عىل وشك بلوغ سن الثامنة عرشة، ال مر اذلي  - اإ

 جيعل من املس تحيل قبوكل يف مل الشمل.
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 االعتقال واالحتجاز -ت

 لماذا ُألقي القبضعلي؟ 
الوثيقة حريتك يف التنقل مذكورة عىل عىل مفروضة وجود قيود : ال وراق صالحيةهتاء ان :يه ترجيحاً ال س باب ال كرث 

ىل ماكن معني )ايجزيرة( أ و مثل ماكن معني )مبغادرة يسمح كل:  لعىل سبيل املثال املوجودة معك،  مثل لنتقال اإ

ت( يف مت احتجاز بعض ال شخاص من جنس يات معينة يف النقاط الساخنة )هوت س بو  .(Achaia أ خاايمقاطعة 

آنذاك غري خمولني للتقدم بطلب جلوء.  مراكز احتجاز اس تعداداً لرتحيلهم، ل ن السلطات اليواننية اعتربمهتم أ

 االعتقال؟ما هي فترة 
ملدة  ،اعتقاكل مرتني، يف اجملموعفرتة شهر. وميكن متديد أ  ىل س تة اإ بني ساعات قليةل مدة الاعتقال ، ترتاوح وفقا للقانون

ذا حدث ذكل. شهراً  00أ قصاها  يف الوقت احلارض، ، معلياً  ،فس تصدر السلطات اخملتصة قرار اعتقال جديد. لكن ،اإ

 .أ شهر 2عادة ما تكون فرتة الاعتقال 

 للقانون: حتجازك لثالثة أ س باب وفقاً اميكن  كنت طالب جلوء، ناإ 

 جنسيتكيف حال اس توجب حتديد  -0

 س تكامل اجراءات اللجوء.اع لترسي -3 لرشطةاعتربتك السلطات تشلك مهتديداً عىل ا ناإ  -5

ذا  -3 أ شهر س تة كرث من ل  جملموع فرتة احتجازك ابال ميكن أ ن تس متر ف كفرتة احتجاز أ ثناء جلوء تقدمت بطلب اإ

أ ن ك فرتة احتجاز املذكوران أ عاله، فال ميكن ل 5و  0 انلسببل مت احتجازك  ن(. اإ 3النقطة رم  نظر أ عالهأ  )

دلى النظر ما يربره ويوجد عتقال صادر عن السلطات اخملتصة اإ  بعد قرار لاإ ميكن متديدها ل و شهراً  05تتجاوز 

ىل احلالت الفردية  .اإ

ريرتاي أ و العراقأ و المين أ و كنت من سوراي  ناإ  عىل هذا  كليسج مت ت فلسطني أ و الصومال )و أ و جنوب السودان أ و اإ

 ل ن املفوضيةحتديد جنسيتك تسجيكل و  بعدعنك فوراً خاصة الإفراج سيمت ، أ و فلن يمت احتجازك مطلقاً النحو( 

وكنت ل تنمتي  ،ليواننالرب الرئيس ل يف  ةللمرة الثانياعتقاكل مت ، اإن يف الوقت احلارضالسامية لن تقبل بقرار ترحيكل. 

ىل هذه  ثبات  اجلنس يات الس بع اإ لهيا ومت تسجيكلانامتئك أ و مل تمتكن من اإ بعد عنك  فراجسيمت الإ ف عن طريق اخلطأ ،  اإ

 ر.أ شه 2

فرتة أ طول لعتقال رهن الاتبقى لكن قد  .احتجازكفيتوجب عدم  اً غري مصحوب،كنت قارص  ناإ  ،للقانون اً وفق :تنويه

 .اً يوم 52من لن تدوم أ كرث من غريك ولكن 
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 ؟في السجنأثناء فترة احتجازي ما هي حقوقي 
 .جلوءللحصول عىل طلب التقدم بميكنين  -

 .رج يومياً يف اخلا قضاء ساعة واحدةحيق يل  -

 .دلي احلق يف التحدث مع حمام -

 .دلي احلق يف تلقي العالج الطيب -

ذا  -  .وليس يف زنزاانت الاحتجاز اخملتلطة عتقايل يف أ ماكن خاصةايجب أ ن أ قيض فرتة ف قارص أ و امرأ ة  كنتاإ

جراءات اللجوء يف لغيت -  .دلي احلق يف الإطالع عىل حقويق واإ

جراء ماكملات هاتفية -  . دلي احلق يف اإ

 عادة ما يمت احتجاز القرص غري املصحوبني حىت يمت العثور عىل ماكن متاح يف مركز لس تقبال القارصين غري املصحوبني -

في حال  سراحي عاجالً بهدف إطالق كيف يمكنني الطعن أمام المحكمة 

 ؟اعتُقِلت  
طالق ل، و كل س تئناف أ مام امحمةمة ضد احتجاز ل ىل حمامٍ فس  احك، رس لمطالبة ابإ حمامو املنظامت غري ل يطالب . تحتاج اإ

آخركومية احل جراء أ لتغطية نفقات مقابل أ تعاهبم و  يطلبون املالفس  ن ون اخلاصوامحمامأ ما . بأ ي مال مقابل هذا أ و أ ي اإ

يصال من امحمايم  أ ودليل أ ن حتصل عىل عىل فاحرص حمام خاص، اإن عينت امحمةمة.  يثبت تقدمه بدعوى قضائية اإ

 .ابلنيابة عنك

آخر غريك حمايم أ و أ ي خشص ليس ابس تطاعة  :تنويه ليقوم ي خشص املال ل  لحصول عىل جلوء. ل تدفع ل التقدم بطلٍب أ

 ة.السلطات اخملتصدلى خشيص لتقدمي طلب اللجوء عليك أ ن تكون حارضاً بشلك نيابة عنك. ابل بذكل 

ماكن  اكن دليك قريب أ و صديق  ن. اإ لأ م بطلب للحصول عىل اللجوء ، سواء تقدم طعن أ مام امحمةمةالأ ي خشص ابإ

هذا  عىل الإفراج عنك.تقمي فيه بعد ثبات أ ن دليك ماكن لإ ىل عنوانه  اإ تحتاج  افس  قانوين يف اليوانن، بشلك يقمي 

يتعهد فيه أ ن يوفر )الإعالن الرمسي( حيث  "ipefthini dilosi" عىل وثيقة معينة تسمىأ ن يوقع الصديق أ و القريب 

قامة  ىل امحمةمة، جنباً هذه الوثيقة وتقدمي يف بيته كل ماكاًن لالإ ىل جنب مع عقد الإجيار. ويتعني عىل امحمايم أ ن يقدم  اإ اإ

ىل امحمةمة ويطلب الإفراج البقاء لفرتة أ طول تذكر ال س باب اليت متنعك من ، من املهم أ ن لفعل هذا عنك. هذه ال وراق اإ

ذا كنت مريضاً عىل سبيل املثال ل احلرص يف السجن. ال س باب الهامة مشلكة اكن دليك  نتعذيب، اإ أ و تعرضت لل ، : اإ

ن تقدمت بطلب عقلية أ و نفس ية،  آخر.  نللحصول عىل جلوء، اإ اإ ال س باب هذه أ ذكر اكن دليك عائةل يف بدل أ ورويب أ

عادة للقانون،  ، وفقاً اعتقاكل متديد فرتة يف حال .لمحايم اخلاص بكل النظر يف جيب أ ن يكون هذا المتديد مربراً بعد اإ

بقاءك يف املعتقل.  قضيتك وتقدمي أ س باب مسوغة لإ
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 الوثائق: -ث

 ما هي الوثائق التي تثبت الهوية أو الشخصية؟
 الرشطة )انظر الفقرة التالية(تصدر عن واثئق خمتلفة  أ .

 بطاقة طالب جلوءب. 

 ج. الهوية / جواز سفر لالجئني املعرتف هبم

 ؟فرا قدمها الشرطة بعد اإلالبيضاء التي تعلى ماذا تنص الورقة 
الإقامة غري بهتمة"ادلخول غري املرشوع و حبق ال شخاص املعتقلني الرشطة الواثئق اليت تصدرها هناك نوعان خمتلقان من 

يتلقى من تعتربمه املفوضية السامية لشؤون الالجئني لجئاً عىل جنسيتك. نوع الوثيقة اليت تس تلمها يعمتد و " ، املرشوعة

 خمتلفة عن البقية. واثئق أ خرىترحيلهم ول ميكن 

آمنظ هبا يف ماكن احتفالاوقت ممكن، وأ رسع اخلاصة بك يف عليك أ ن تنسخ الوثيقة  :تنويه لنسخة ل  ك، يف حال فقدانأ

 .ال صلية

ثبات اأ وراق حتاف  عىل من املهم جدا أ ن  تنويه: اذلي وصلت اكن ال ول واليت حتصل علهيا من املجلنس ية اخلاصة بك اإ

ليه يف   ذكل لحقًا.صعب تغيري ي، وس  ل هنا س تلعب دوراً كبرياً يف وقت لحقاليوانن اإ

واليت تنص عىل توجب خروجك من عن الرشطة دلى الإفراج عنك شائعة تصدر مذكرة رمسية : الورقة بيضاء""

ىل بدلك  قامة. . هذه الورقة ليست وثيقة سفر وليوماً  31تصل اإىل خالل فرتة قد اليوانن والعودة اإ بل جتنبك  ترصحي اإ

لقاء القبض عليك  عىل املذكور )التارخي  الوثيقة من اترخي صدوربدًء املذكورة )عىل اجلانب السفيل ال مين(، أ ثناء الفرتة اإ

يس متر مرة أ خرى. والاحتجاز عتقال فس تعرض نفسك خلطر الا، انهتاء الفرتة املذكورةاجلانب ال مين العلوي(. مبجرد 

ضافية( لثالثةعىل ال رحج ملدة تصل اإىل س تة أ شهر )وحتت ظروف معينة  هذا الاعتقال  .أ شهر اإ

لقاء هذا. ولكن قرار الرتحيل ل ميكن جتديد  صالحية هذه الوثيقة وأ طل ق رساحك جمدداً القبض عليك بعد انهتاء اإن مت اإ

أ مر أ و صالحية جديد نهتاء ارخي اتمذكور فهيا تتلقى الورقة نفسها ، مفن املرحج أ ن بعد فرتة غري حمددة من الزمن

 ابلرتحيل مع وقف التنفيذ.

مذكرة تحصل عىل فس  العراق أ و  فلسطنيأ و  جنوب السودانأ و  المينأ و ريترياي أ و اإ  الصومالأ و  ايسوراإن كنت من 

رشطة  مديريةويمت ذكل دلى ) يوما وقابةل للتجديد. 31من  أ شهر بدلً  2متنع ترحيكل وعادة ما تكون مدة صالحيهتا 

 (.Petrou Ralli/ Allodapon) يف أ ثينا (ال جانب
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ما الفرق بين بطاقة طالب اللجوء التي تُمنح لدى التسجيل المسبق تلك 

 التي تمنح من قبل دائرة اللجوء؟
 لكاماإ بطلبات ملرحةل ما قبل التسجيل ل حتتوي عىل اترخي املتقدمني ل شخاص املقدمة لبطاقة طاليب اللجوء 

جراء طلب اللجوء.يف الواقع تنص فقط  القاء القبض عليك، ولكهناإ ميك من حت و التسجيل  عىل أ نك بدأ ت ابإ

 الترحيل - 

 من هم المعرضون إلى خطر الترحيل من اليونان؟
ىل املعرضون خلطر الرتحيل مه من بصفة عامة، ال شخاص  وميكن لالجئني  منتجةً بدلان ل يمت اعتبارها بدلااًن ينمتون اإ

 .املغرب واجلزارر وتونس وابكس تان ونيجرياي، سانتو دومينياك، جورجيا معيل مثل ترحيلهم بشلك

هبدف فرض املزيد من  (فرونتكس)احلدود ال وروبية ضبط بدمع من واكةل بشلك ممهنج و رحالت الرتحيل يمت تنظمي 

العودة الطوعية أ ن ملقدونية، ا-. أ علنت احلكومة اليواننية بعد وقت قصري من اإغالق احلدود اليواننيةمعليات الرتحيل

ل  لبعض الناس اذلينو لعديد من اجلنس يات، يف اليوانن اجتاه امن س ياسة الهجرة  جزءاً  نوالرتحيل القرسي س يكوان

 الإقامة يف اليوانن.ق يمتتعون حب

 .ال يمكن ترحيلهممن 
انهتاء حىت واننية الرتكية يف مرافق مغلقة احلدود اليعند ض علهيم و قبامل ال شخاص ما يمت احتجاز عادة  يف الوقت الراهن،

جراءات التسجيل  .اإ

ىل اجلنس يات اليت تعترب ينمتون  يناذلأ ولئك اللجوء و طالبو مه بشلك قطعي ل ميكن ترحيلهم من  شؤون فوضية م هااإ

ريرتايو  : سوراييه  5102وهذه اجلنس يات حىت اترخي ديسمرب اكنون ال ول ، الالجئني غري قابةل للرتحيل جنوب و  اإ

ىل فغان ال  الالجئني  حلُ رّ ل ياليوانن يف الوقت الراهن كام أ ن الصومال والمين والعراق. و فلسطني و  السودان ابلإضافة اإ

 .بوبدلان أ خرى مزقهتا احلر مواطين 

ىل جسن يف أ ثينا ح ر  وأُ أ و مركز احلجز مركز الاس تقبال ال ويل يطلق رساحك من مل  ناإ  تنويه: الرشطة  ونقلتك ت اإ

ىل   .مشورة قانونية عىل الفورلهذا احبث عن  الرتحيلمفن املؤكد أ نك معرض خلطر سفارة بدلك، اإ
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III ..لم شمل األسر وإعادة التوطين واللجوء 

 كيف يمكنني التحرك من وإلى اليونان؟
 هناك خياران متاحان:

ما مل مشل ال رس -  اإ

عادة التوطني -  .اإ

 م شمل أو إعادة توطين؟كيف يمكنني التقدم للحصول على لجوء أو ل
ىل واحد  ن مل تُعمل السلطات بعد عن رغبتك ابلتقدم اإ اجلهة املسؤوةل عن هذه الإجراءات الثالث يه داررة اللجوء. اإ

من هذه اخليارات دلى وصوكل اإىل مركز  الاس تقبال ال ويل عىل اجلزر ومل تشارك يف معلية التسجيل ال ويل فميكنك 

ىل فئة مس تضعفة التواصل مع داررة اللجوء  عرب ساكيب للحصول عىل موعد  لتسجيل طلبك أ و يف حال كنت تنمتي اإ

ماكهنم طلب موعد مس تعجل من  ميكنك طلب املساعدة من املنظامت غري احلكومية أ و طلب عون حماٍمخاص واذلين ابإ

 مكتب قضااي الفئات املس تضعفة.

 صول عىل موعد. عىل الرمغ من لك ذكل، قد تطول فرتة الانتظار للح تنويه:

 بشلك رمسي يمت اس تثناء ال شخاص املسجلني يف التسجيل ال ويل من أ ّي نوع من التسجيل املبارش. تنويه:

 ما هو لم شمل األَُسر؟ -أ
قد جتد العائالت نفسها  يف وضع حرج عندما يصل فرد من العائةل اإىل بدل معني بيامن يَعلق الفرد الآخر يف بدل أ ورويب 

آخر. يف هذه احلاةل ميكنك التقدم بطلب مل مشل اُلرس. عليك التقدم بطلب يف البدل اليت تتواجد فيه يك تمتكن من  أ

ىل البدل اذلي يقطن فيه قريبك.  اذلهاب اإ
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كيف يمكنني التقدم بطلب لم شمل إن كان قريبي ما زال في عملية طلب 

 اللجوء أو حصل على لجوء سياسي أو حصل على حماية ثانوية؟
ليه أ ن يتقدم بطلب للحصول عىل جلوء. عىل -0  تنويه: قريبك املتواجد يف البدل ال ورويب اذلي ترغب ابذلهاب اإ

العمل، تقوم السلطات  من ال روري لتارخي الوصول أ ن يكون مطابقًا لتارخي التسجيل. نظراً لرتفاع عبء ليس

يف العديد من البدلان بتسجيل طاليب اللجوء بعد أ ايم أ و أ سابيع أ و حىت أ شهر من اترخي وصوهلم. اطلب من 

ليه  قريبك أ ن يرسل كل نسخة عن أ حدث بطاقة هوية أ و تعريف حصل علهيا من سلطات البدل اذلي وصل اإ

ىل أ ية مرحةل من وتقدم بطلب جلوء فيه، يك تتمتكن من التأ كد عن طريق  حدى املنظامت غري احلكومية اإ اإ

 التسجيل وصل قريبك.

من املهم  تنويه:قبل التقدم بطلب مل مشل، اسأ ل قريبك عن املعلومات اليت أ فاد هبا أ مام السلطات حول عائلته.  -5

كن التقدم جداً أ ن يذكر قريبك أ ن دليه أ قارب ويكون من ال فضل لو ذكر ابلتحديد امسك واترخي ميالدك. ل مي

ن أ علن قريبك بأ نه ل ميكل أ ي قريب عىل قيد احلياة.  تأ كد من أ ن معلوماتكام متطابقة  تنويه:بطلب مل مشل اإ

ن اقتىض ال مر، احصل عىل نسخة من ورقة مقابةل اللجوء اخلاصة ابلقريب( واحرص عىل كتابة امس قريبك  )واإ

ليه.متامًا كام هو مكتوب يف الورقة ومسجل يف البدل اذلي   ترغب ابذلهاب اإ

آخر للتقدم بطلب مل الشمل.  -3  تنويه:احصل عىل موعد مع داررة اللجوء يف أ ثينا أ و ثيسالونييك أ و أ ي ماكن أ

س تدخل تلقائيًا يف معلية طلب اللجوء لكن عليك التقدم بطلب مل مشل. أ ثناء هذا الإجراء، ميكنك التقدم 

ء لكن خذ يف احلس بان أ ن اخملاميت مكتظة وال ماكن بطلب للحصول عىل مسكن يف واحد من خماميت اللجو 

املتاحة حشيحة، لهذا حيق للقرص غري املصحوبني فقط ابحلصول عىل ماكن يف اخملمي بعد فرتة انتظار غري حمددة 

أ صعب خطوة س تواهجها يه  تنويه:حاليًا اعامتداً عىل ال ماكن املتاحة ووضع القارص ويف حال اكن مس تضعفًا. 

 ع داررة اللجوء للحصول عىل موعد.التواصل م

اطبع نسخة من بطاقة الهوية أ و التعريف اخلاصة بقريبك. واحرص أ يضًا عىل أ ن تكون املعلومات ال خرى يف  -4

آخر يقدم ادلمع كل أ و هل. م بزايرة  حوزتك مثل رم هاتف قريبك وعنوانه ورم هاتف حماميه أ و أ ي خشص أ

حدى املنظامت غري احلكومية اليت مي كهنا تقدمي املساعدة كل يف هذا الإجراء لضامن أ ن لك يشء جيري عىل ما اإ

 يرام وحبسب القانون.

اإن كنت قارصاً غري مصحوب، مفن ال روري جداً أ ن تذكر أ ن قريبك يف البدل ال ورويب الآخر هو وصيك  -2

 سفركام سوية.القانوين منذ وقت طويل، عندما كنمت تعيشون سوية يف مزنل واحد يف بدلكام أ و أ ثناء 
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إن لم تبلغ الثامنة عشرة من العمر عند تقدمك بطلب لم شمل وليس لديك 

 أقارب مقيمون في اليونان فيمكنك طلب لم شمل مع األشخاص التاليين:
 اإماكنية مؤكدة: -

ك الوادلين أ و أ حد الوادلين. أ خ أ و أ خت أ و أ ي خشص ابلغ اكن يمتتع بصفة ويص قانوين عليك نيابًة عن  وادلي

 قبل مغادرتك لبدلك.

 اإماكنية كبرية: -

ماكهنم توفري العناية وامحلاية كل. ين لكن يُشرتط أ ن يكون ابإ  مع أ و معة. خال أ و خاةل. أ و أ حد اجلدم

 ممكن: -

آخرون.  أ قارب أ

 إن كنت بالغاً يمكنك التقدم بطلب لم شمل مع األشخاص التاليين:
 اإماكنية مؤكدة: -

 حصلوا عىل صفة لجئ أ و حامية اثنوية. زوج أ و زوجة أ و طفل، اإن اكنوا قد

 اإماكنية كبرية: -

جراء التقدم بطلب جلوء )لكن عىل الزواج أ ن يكون قد حصل ابلفعل قبل خروجمك  حدى مراحل اإ اإن اكنوا يف اإ

 من بدلمك(.

 ممكن: -

ليه. آخر ابلبقاء يف البدل ال ورويب اذلي ترغب ابذلهاب اإ  اإن اكن دلهيم حق أ

الغ أيضاً لكنه ليس زو  أو زو  فيمكنك التقدم إن كنت بالغاً وقريبك ب

 بطلب لم شمل بناء على مسوغات إنسانية باألشخاص التاليين:
 احامتلية موجودة -0

لكهنا صعبة التحقيق: أ حد ال ولد البالغني أ و ال خوة أ و أ حد الوادلين. اإن كنت  امرأ ة حامل أ و اإن كنت  

ثبات ذكل عن تعاين من مشالك حصية خطرية أ و مشالك نفس ية وأ   ىل عناية أ ولدك لكن عليك اإ نت حباجة اإ

 طريق تقارير طبية.

 صعبة جداً: -5

آخرين.  مل الشمل بأ قارب أ
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 كيف يمكنني إثبات صلة القربى؟
عن طريق دفرت العائةل أ و شهادة الزواج أ و أ وراق رمسية من بدلك ال صيل تذكر فهيا أ سامءمك وتظهر أ ن دليمك نفس امس 

ىل خل....العائةل ابلإضافة اإ   توارخي امليالد اإ

 أ و عن طريق صور عائلية.

يه  تنويه: ن اإ جراء حفص محض نووي )دي اإ ن مل يكن دليكل اكفيًا. س يطلب منك  (DNAقد تطلب السلطات اإ اإ

تغطية نفقات الفحص. وعىل مجيع ال حوال قد تكون العملية أ رسع يف حال اكن دليكل عىل صةل القرىب هو حفص 

 عىل أ ن تكون ال سامء وتوارخي امليالد وأ ماكن الولدة متطابقة يف مجيع ال وراق الرمسية.امحلض النووي. احرص 

 كم يستغرق هذا اإلجراء من الوقت؟
 من يوم تقدمك بطلب مل مشل وتسجيهل:

جراء مل الشمل.  .0 بعد ثالثة أ شهر من حلظة  تنويه:أ مام اليوانن ثالثة أ شهر لتطلب من البدل ال ورويب الآخر اإ

 بطلب اللجوء، ل ميكنك التقدم بطلب مل مشل.تقدمك 

ىل مكتب اتفاقية دبلن يف داررة اللجوء اليواننية. .5 ليه شهران لإرسال جواب اإ  أ مام البدل اذلي ترغب ابذلهاب اإ

ليه. .3 ىل البدل اذلي قدمت طلبًا ابذلهاب اإ  يف حال قُب ل طلبك، فأ مام اليوانن س تة أ شهر لإرساكل اإ

عدد  تنويه:شهراً منذ حلظة تسجيل طلبك.  00، عىل هذه الإجراءات أ ل تس تغرق أ كرث من ابجملموع ووفقًا للقانون

طلبات اللجوء املوجود حاليًا كبري جداً. لهذا ل أ حد يعرف مىت ميكن للشخص التقدم بطلب مل مشل. التأ خري أ مر مؤكد، 

 ةل.لكن ابلإماكن أ ن جتري العملية بشلك أ رسع بكثري يف بعض احلالت املس تعج

 تحت أية ظروف يمكن لإلجراءات أن تجري بشكل أسرع؟
جراًء أ رسع، حيث  أ . ماكن الُقرّص غري املصحوبني املتقدمني بطلب مل مشل من داخل مركز الاحتجاز أ ن يطلبوا اإ ابإ

 من املفرتض أ ن حيصلوا عىل جواب خالل شهر.

يًا(، يف هذه احلاةل، أ ح ر تقريراً طبيًا يف حال كنت أ و اكن قريبك يف حاةل حصية سيئة جداً )جسداًي ونفس   ب.

 وسلّمه للسلطات.
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 ما هي حقوقي في اليونان بعد التقدم بطلب لم شمل؟
 س تحصل عىل ذات احلقوق اليت حيصل علهيا طالب اللجوء:

ىل القرص غري  تنويه:ميكنك التقدم بطلب للحصول عىل مسكن يف مركز اس تقبال مفتوح.  - حاليًا، تعطى ال ولوية اإ

ملصحوبني من انحية ال ماكن املتاحة يف مراكز الاس تقبال املفتوحة. مراكز الاس تقبال املفتوحة ليست جسنًا ا

وميكنك التحرك حبرية أ ثناء أ وقات العمل. س تحصل هناك عىل دمع املوظفني الاجامتعيني وامحمامني وعىل فرا  

ماكنية تعمل لغة جديدة ىل الطعام واإ . لكن تذكر أ ن ال ماكن املتاحة حشيحة وقد يف غرفة مشرتكة ابلإضافة اإ

 يس تغرق ال مر أ سابيعًا قبل أ ن يتوفر ماكن.

 ميكنك الاس تفادة من نظام الرعاية الصحية واحلصول عىل املساعدة الطبية اجملانية يف املشايف. -

 كام يسمح كل ابستئجار غرفة أ و شقة أ و مزنل. -

 دليك احلق ابلزواج. -

ىل امل -  درسة.حيق ل طفاكل ابذلهاب اإ

 لكن إن استغرق األمر طويالً فستكون النفقات مرتفعة!
ىل دفع املال مقابل استئجار شقة واحلصول عىل طعام. لكن عليك أ ن تقارن هذه املصاريف خبطورة  س تضطر اإ

 وتاكليف مغادرة اليوانن بشلك رسي.

إن تقدمت بطلب لم شمل وفُتِحت الحدود مرة أخرى فهل يمكنني الذهاب 

 د؟عبر الحدو
 نعم، لن يعيق التقدم بطلب مل مشل حرية حتركك بنفسك.

 هل يمكنني تصحيح عمري بعد التسجيل بعمر خاطئ؟
يف حال كنت مسجاًل عىل أ نك قارص غري مصحوب  تنويه:نعم، ميكنك تصحيح العمر أ ثناء التقدم بطلب مل مشل. 

ن مل يتوفر أ ي ماكن  فس تكون احلكومة اليواننية ملزمة بتوفري امحلاية كل بوضعك يف خممي مفتوح خمصص للقرص. لكن اإ

يف خماميت الُقرّص فقد يمت احتجازك يف احلجز الوقايئ اإىل حني توفر ماكن يف خممي مفتوح. يف الوقت الراهن أُفيَد حصول 

يدوميين ومنطقة ثيسالونييك. مل يواجه الُقرّص غري املصحوبني هذه املشلكة يف منطقة أ ثينا حىت الآن  .هذا يف اإ
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 في أي بلد يتم استكمال لم الشمل؟
ىل اليوانن مبوجب اتفاقية دبلن يف عام  يقاف الإعادة اإ ، دامئًا ما تكمتل معلية مل الشمل خارج اليوانن. لكن 5100منذ اإ

كامل معلية مل الشمل يف البدل اذلي تتواجد فيه معظم أ فراد العائةل. عىل سبيل املثال، اإن  يف الوضع الطبيعي، يتوجب اإ

يطاليا أ و سلوفاكيا أ و كرواتيا أ و المنسا... اإخل.ك   نت يف هنغاراي أ و اإ

تنويه: يرىج أ خذ العمل بأ ن مقدونيا وأ لبانيا ومونتنيغرو  )اجلبل ال سود( ورصبيا والبوس نة ليست مشموةل مضن اتفاقية 

 دبلن.

 هل سيؤثر لم الشمل على أقاربي؟
ت منه ما قاهل ابلضبط أ ثناء تقدمه بطلب اللجوء لتفادي الك، طاملا أ نك أ علمت قريبك مس بقًا وعلم جلوء: .أ  

 الإدلء بأ قوال منتاقضة ولضامن تقدمي املعلومات الشخصية بشلك حصيح ومطابق.

الك، طاملا ما زال مبقدورك التقدم بطلب للبقاء يف ماكن منفصل، يف حال مل تمتكنا من البقاء  الوضع املعييش: .ب

 معًا بعد مل مشلكام.

ن  تنويه: عطاءه رم خشص عىل عمل هبذه الإجراءات اإ اكن قريبك قلقًا حيال فكرة التقدم بطلب لإجراء مل مشل فميكنك اإ

ىل منظمة غري  وقادر عىل رشح العملية بشلك اكمل وتفصيل ما س يحدث ابلضبط. ميكن لهذا الشخص أ ن ينمتي اإ

 حكومية.

 من هو غير مشمول في هذا اإلجراء؟
ن اكن ال قارب من تقدم بطلب للحصول عىل  جلوء وحصل عىل صفة أ خرى غري اللجوء الس يايس أ و امحلاية الفرعية واإ

ىل سفارة البدل اذلي يقمي فيه أ قاربك والتقدم بطلب  حاصلني عىل جنس ية البدل. يف هذه احلاةل يتوجب عليك اذلهاب اإ

 مل مشل هناك.

 معلومات عامة تخص الفترة التي تلي لم الشمل:
ظهار أ وراقك اخلاصة بمل الشمل مجليع السلطات اليت تس توقفك. اذهب برفقة أ قاربك وقدم  دلى وصوكل تأ كد من اإ

ىل ماكن خمتلف من البدل. ىل سلطات املدينة أ و البدلة اليت يقمي فهيا أ قاربك. وهذا همم جداً لتفادي نقكل اإ  نفسك اإ

ىل وهجتك، ستبدأ  بعملية اللجوء من جديد وهذا يرسي عىل امجل  يع. اإن حصل أ قرابئك عىل جلوء أ و دلى وصوكل اإ

 صفة أ خرى مفن امحممتل جداً أ ن حتصل عىل نفس الصفة.
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حىت بعد جناح معلية مل الشمل من امحممتل أ ن يمت حفص القارصين لتقيمي معرمه ل ن التقيمي اذلي جتريه السلطات  تنويه:

ىل بعض البدلان ليس اكفيًا لتقيمي العمر بشلك حصي ح. يف هذه احلالت عليك استشارة حمام عىل اليواننية ابلنس بة اإ

 الفور.

 ما هي عملية إعادة توزيع أو نقل الالجئين؟ -ب
عادة التوزيع يه النقل القانوين لل شخاص اذلين س يحصلون عىل حامية دولية )جلوء أ و حامية فرعية( من دوةل اإىل  اإ

ة النقل من قبل السلطات اليواننية. حىت اليوم، مل أ خرى الكهام عضو يف الاحتاد ال ورويب بعض اعتبارمه مؤهلني لعملي

ل لفئة حمددة من الناس عىل الرمغ من اإعالن الاحتاد ال ورويب تقيده بنقل عدد  عادة التوزيع أ و النقل اإ تكمتل معلية اإ

ىل 22. من بني الـ 5102كبري يف عام  بدلان أ خرى  أ لف وأ ربعمئة لجئ اذلي تعهد الاحتاد ال ورويب بنقلهم من اليوانن اإ

ل لـ  حىت هناية حزيران يونيو من عام  5102لجئ من نومفرب ترشين الثاين  0044خالل س نتني، مل تتكمتل العملية اإ

مهنم تقدموا بطلب نقل  5033أ لف لجئ يف الرب الرئيس لليوانن،  45، يعلق 5102. حاليًا ومع بداية يوليو متوز 5102

لهيا مل تس تقبل اإل حىت الآن. أ ملانيا حيث يرغب العدي  خشص. 35د ابذلهاب اإ

 معلومات عن عملية النقل قبل التقدم بطلب؟
آخر س تكون جمرباً عىل البقاء  - ىل بدل أ ورويب أ أ ولً لن تمتكن من اختيار بدل الوهجة. وبعد اس تكامل معلية النقل اإ

قب ةل ل تكون خياراً مالمئًا من والعيش يف البدل اجلديد وقد يتسبب هذا مبشلكة للعديد، ل ن بعض البدلان املس ت 

 انحية بناء حياة جديدة.

آخر فس تواجه مشالك تتعلق بصفتك القانونية  - ليه وحاولت العيش يف بدل أ ورويب أ ن غادرت البدل اذلي نُق لت اإ اإ

ىل هناك.  هناك وقد يمت ترحيكل اإ

 هذه العملية جمانية ابلاكمل. -

جراء مل الشمل مبوجب اتفاقية النافذة ال خرى املتوفرة للوصول اإىل بدل أ ورويب - آخر وبشلك قانوين يه عرب اإ  أ

دبلن ثالثة. وهذا اخليار متاح فقط اإن اكن دليك أ قارب من ادلرجة ال وىل هناك ومل حيصلوا عىل جنس ية ذكل 

ليه  البدل بعد. اإن اكن دليك أ قارب من ادلرجة ال وىل وميتلكون جنس ية البدل ال ورويب اذلي تود اذلهاب اإ

 عىل هذا الرابط:املعلومات عن مل الشمل  اقرأ  مزيداً منالتقدم بطلب مل مشل دلى سفارة ذكل البدل.  فميكنك

http://w2eu.info/greece.en/articles/greece-family.en.html 
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 من يمكنه التقدم بطلب نقل؟
ة ادلولية يف الاحتاد ال ورويب يشمل برانمج النقل مواطين ادلول اذلين تصل احامتلية قبول طلهبم للحصول عىل امحلاي

ىل  ريرتاي ومجهورية وسط أ فريقيا وسيشل  %52اإ أ و أ كرث. حالياً، يشمل برانمج النقل مواطين ادلول التالية: سوراي واإ

منعديم اجلنس ية واكنوا مس تقرين يف هذه البدلان  وادلومينياك ولوس واململكة العربية السعودية والبحرين وال شخاص

فئة املس تفيدة بشلك كبري من برانمج النقل مه السوريون. أ زيل العراق من هذه القامئة منذ يوليو ومل يعد املذكورة. ال 

 العراقيون مؤهلني لربانمج النقل. لكن ل عرض عىل من مت تسجيهل من قبل وسيمت معاجلة طلبه.

 تنويه: لالس تفادة من برانمج النقل:

 عليك أ ولً التقدم بطلب حامية دولية. -

 يك أ ن ختضع لإجراء حتديد الهوية والتسجيل وأ خذ البصامت اذلي جتريه السلطات اليواننية.عل  -

ىل اليوانن بعد السادس عرش  - ثبات أ نك طالب جلوء وأ نك وصلت اإ  من أ يلول سبمترب. 02عليك اإ

 هل يَحصل األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة على األولوية؟
تضعفة. وتشمل هذه الفئات عىل القارصين والقارصين غري املصحوبني نعم، مجيع ال شخاص املنمتني للفئات املس  

والعاجزين والعجزة واحلوامل وال رس اليت يرعاها أ ب دون ال م أ و ال م دون ال ب وحضااي التعذيب والاجتار ابلبرش 

آخر من العنف والا ضطهاد وأ حصاب ال مراض العضال واملزمنة واملرىض النفس يني وحضااي الاغتصاب أ و أ ي نوع أ

 النفيس واجلسدي واجلنيس مثل الإانث اللوايت يقعن حضية جرمية ختان الإانث.

 إلى أين سيتم إرسالي في حال كنت مؤهالً للدخول في برنامج النقل؟
وافقت البدلان التالية عىل اس تقبال الالجئني قادمني من اليوانن: بلجياك وبلغاراي وكرواتيا ومجهورية التش يك وقربص 

س تون  يرلندا ولتفيا وليثوانيا ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا وبولندا والربتغال ورومانيا واإ يا وفنلندا وفرنسا وأ ملانيا واإ

س بانيا والسويد وسويرسا.  وسلوفاكيا واإ

 ما المدة الزمنية التي تستغرقها هذه اإلجراءات؟
 اس تقبال الالجئني مضن برانمج النقل. املدة الزمنية ليست واحضة حاليًا بسبب تردد ادلول ال وروبية ال خرى يف

جراءات النقل تس تغرق شهرين لتكمتل منذ حلظة قبوكل يف بدل معني. ابملعدل تس تغرق الإجراءات مدة  الواحض هو أ ن اإ

 أ شهر لكن لك هذا حرب عىل ورق مبا أ ن عدد الالجئني اذلين مت نقلهم ما زال ضئياًل. 3

قام ة يف مركز اس تقبال أ و فندق أ و شقة مس تأ جرة لفرتة زمنية حمددة. وهذا أ يضًا حيق للمتقدمني احلصول عىل ماكن لالإ

 حرب عىل ورق ومل جنده ممارسًا عىل أ رض الواقع حىت الآن.
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 هل يمكنني التأثير بشكل ما على قرار إرسالي إلى بلد معين؟
ليه. اخليار الوحيد هو ترك الرب رساكل اإ ىل ليس بوسعك اختيار بدل الوهجة اليت سيمت اإ انمج يف حال مل ترغب ابذلهاب اإ

دارة اللجوء يف مقابلهتا  ليه، تنظر اإ رساكل اإ ليه الربانمج. لختاذ قرار بشأ ن بدل الوهجة اذلي سيمت اإ البدل اذلي سريسكل اإ

ىل أ ربعة معايري:  معك اإ

ىل فئة مس تضعفة. -  وضعك اإن كنت تنمتي اإ

 وجود أ قارب كل يف بدل معني. -

 اللغات اليت تتحدهثا -

ىل البدل العضو ذاته للحفاظ عىل وحدة العائالت. النقل -  اإ

ما هي العوامل التي تؤثر على قراري إن أردت بالفعل الذهاب إلى بلد 

 معين أم ال؟

 يكون بدل الوهجة جيداً:

 يف حال اكن دليك أ قارب أ و أ صدقاء هناك

 يف حال وجود جممتعات هماجرة من نفس اجلنس ية ومتواجدة يف ذكل البدل

 اً:يكون سيئ

 يف حال اكن الوضع الاقتصادي للبدل سيئًا ونظام الرعاية الاجامتعية رديء أ و غري موجود ومعدل البطاةل مرتفع.

 يف حال اكنت حكومة البدل ميينية أ و ميينية متطرفة.

ىل الالجئني يه عىل سبيل املثال: بلغاراي ورمانيا وبولن تنويه: دا ومالطا البدلان اليت تتسم بصعوبة العيش ابلنس بة اإ

 وكرواتيا وسلوفاكيا ومجهورية التش يك.

في أية مرحلة يمكنني سحب طلبي من دون التعرض لعواقب قرار كهذا 

 كترحيلي إلى البلد الذي قبل بي؟
ىل بدل ل ترغب به وال س باب  متعددة. يبقى السؤال، ما يه العواقب اليت س ترتتب عىل  من امحممتل جداً أ ن يمت نقكل اإ

عادتك اإىل اليوانن يف حال ذهبت اإىل انسحايب من  برانمج النقل. يف املنشورات الرمسية تّدعي السلطات أ نه ابلإماكن اإ

جراءات النقل أ و بعد اختاذ قرار. لكن يف نفس الوقت  ما أ ثناء اإ بدل غري البدل امحمدد كل مبوجب اتفاقية دبلن ثالثة اإ

فيذ أ ي ترحيل اإىل اليوانن حاليًا حىت لو اكنت البصمة موجودة يف اتفقت مجيع دول الاحتاد ال ورويب تقريبًا عىل عدم تن 

اليوانن ويشمل ذكل طاليب اللجوء. حىت الآن، ليس من الواحض كيف للسلطات أ ن تعرف يف حال تقدمت بطلب نقل 
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آخر مفن املؤكد  ىل بدل أ ىل بدل اثلث وتقدمت بطلب جلوء هناك بعدما مت نقكل اإ أ نه سيمت أ م ل. لكن يف حال انتقلت اإ

ىل البدل اذلي قبل  بك يف البداية.  ترحيكل اإ

 ما هي المنظمات المسؤولة عن برنامج النقل؟
دارة اللجوء مسؤوةل عن الطلب والإجراءات يف اليوانن. ومنظمة الهجرة ادلولية مسؤوةل عن نقكل.  اإ

 كيف تتم العملية؟
 كيفية التقدم:

دارة اللجوء ال وروبية عن رغبتك ابللتحاق بربانمج أ عمل موظفًا اتبعًا للمفوضية السامية لشؤون ا - لالجئني أ و اإ

 النقل.

ىل موظفي املفوضية أ و  - دارة اللجوء اليواننية يف منطقتك )اإن اكنت دليك القدرة اذهب اإ أ و ميكنك اذلهاب اإىل اإ

دارة اللجوء اليواننية بشلك أ رس  دارة اللجوء ال وروبية أ و الناشطني  لتمتكن من التحدث مع اإ  ع(اإ

دارة اللجوء عرب ساكيب -  (22... انظر الصفحة )أ و اتصل ابإ

 الطلب:

دارة اللجوء طلبك وتدقق فيه أ ثناء مقابةل معك يف وقت لحق. -  جسل اإ

 يف حال احلصول عىل موافقة:

 مبجرد حصوكل عىل املوافقة س تحصل أ يضًا عىل معلومات وافية ختص نقكل. -

دتك يف التحضري للنقل وستتكفل بتاكليف السفر مبجرد س تكون منظمة الهجرة ادلولية مسؤوةل عن مساع -

 قبوكل يف بدل من البدلان ال عضاء.

ليه. -  يف هذه احلاةل، تمت دراسة طلبك من قبل السلطات اخملتصة يف البدل اذلي مت نقكل اإ

قامة صادر من البدل الع - ضو بناًء عىل ذكل ويف حال حصلت عىل امحلاية ادلولية، س تحصل أ يضًا عىل ترصحي اإ

ليه.  اذلي انتقلت اإ

 يف حال الرفض:

ن قوبل طلبك ابلرفض ستنظر السلطات اليواننية يف طلبك للحصول عىل جلوء. -  اإ
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ميكنمك الإطالع عىل عناوين اإدارة اللجوء اليواننية اليت جيب أ ن تتواصل معها للتقدم بطلب نقل يف اجلزء ال خري من 

 هذا ادلليل.

 

 بات اليت حصلت عىل رد عىل الانرتنت عرب الرابط التايل:ميكنمك الاطالع عىل أ رقام الطل 

 http://asylo.gov.gr/en/?page_id=1031 
 

 ميكنمك الإطالع عىل الإحصائات املتعلقة بعملية النقل عىل الرابط التايل:

http://asylo.gov.gr/en/wp-content/uploads/2016/07/Relocation-

procedures-up-to-26.6.16_en.pdf 
 

 ميكنمك الإطالع عىل معلومات حول اإدارة اللجوء اليواننية عىل الرابط التايل:

 ابللغة الانلكزيية:

www.asylo.gov.gr/en/ 

http://asylo.gov.gr/en/?page_id=824 

  

http://www.asylo.gov.gr/en/
http://www.asylo.gov.gr/en/
http://asylo.gov.gr/en/?page_id=824
http://asylo.gov.gr/en/?page_id=824
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 عني التقدم بطلب للحصول على لجوء في اليونان؟ماذا ي -ت

 متى يمكنني التقدم بطلب للحصول على لجوء؟
ل توجد همةل حمددة للتقدم بطلب للحصول عىل جلوء. السلطات اليواننية مدركة جيداً حلقيقة أ ن املقدرة عىل التقدم 

توجب عليك الانتظار ل ايم وأ سابيع وحىت بطلب للحصول عىل جلوء يف اليوانن ليست سهةل أ بداً ويف بعض ال حيان ي 

دارة اللجوء.  أ شهر قبل أ ن تمتكن من التقدم بطلب دلى اإ

 

 أين يمكنني التقدم بطلب؟
دارة اللجوء املتواجدة يف أ ثينا وجزر ليسفوس وساموس وكيوس  عليك التقدم بطلب دلى السلطات املسؤوةل ويه اإ

يفروس ويف ثيسا لونييك ابلإضافة اإىل مراكز الاحتجاز التالية: ورودس ويف جنويب وشاميل منطقة اإ

 (.Corinth( وكورينث )Xanthi( وكسانيث )Amygdalezaأ ميغداليثا)

دارة مركز  دارة احلجز )الرشطة( أ و اإ اإن كنت حمتجزاً أ و متواجداً يف واحد من مراكز الاس تقبال ال ولية، فباإماكن اإ

ىل السلطات اخملتصة.الاس تقبال تسجيل رغبتك بتقدمي طلب للحصول عىل امحل حالتك اإ  اية ادلولية واإ

 

 ما هي عملية التقدم بطلب للحصول على لجوء سياسي؟
ىل بناء اإدارة  دارة اللجوء أ و أ ن تمتكن من ادلخول اإ يف املركز الرئيس يف أ ثينا عليك أ ولً أ ن حتصل عىل موعد مع اإ

ماكن ال شخاص اذلين يتحدثون لغة معينة احلصو  دارة اللجوء عرب ساكيب وهذه اللجوء. حاليًا، ابإ ل عىل موعد مع اإ

اللغات يه: العربية والفارس ية وادلرية والإنلكزيية والفرنس ية. أ ما الآخرين فعلهيم الانتظار يف الصف ل سابيع عدة عىل 

ماكنمك العثور عىل العناوين عىل الرابط التايل: ىل املبىن. ابإ ماكنية الولوج اإ  ال قل للحصول عىل اإ

contacts.en.html-u.info/greece.en/articles/greecehttp://w2e 

دارة اللجوء، سيسجل أ حد املوظفني بياانتك الشخصية وسيسأ كل أ س ئةل تتعلق مبوطنك ال صيل  مبجرد تواصكل مع اإ

ىل اليوانن وأ س باب مغادرتك لبدلك اإخل... س تحصل عىل بطاقة بيضاء تدعى ببطاقة طالب  والرحةل اليت أ تيت فهيا اإ

ل عىل امحلاية ادلولية تتضمن بياانتك الشخصية واترخي صدور البطاقة واترخي انهتاء صالحيهتا )اكنت البطاقة للحصو 

وردية اللون فامي س بق(. عىل هذه البطاقة س تجد موعد املقابةل أ مام الهيئة اخملتصة ابلنظر يف طلبك. وفقًا للقانون، 

ىل حني ا جراءات اللجوء )البطاقة قابةل للتجديد يف حال مل تنته تكون البطاقة البيضاء صاحلة لس تة أ شهر اإ كامتل اإ

جراءات اللجوء(. يف بعض ال حيان تكون البطاقة صاحلة ملدة زمنية قصرية.  اإ
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دارة اللجوء اذلي جسلت فيه طلبك يف التارخي املذكور  تنويه: ىل املقابةل مع مكتب اإ عمل أ نه يف حال مل حت ر خشصيًا اإ ااإ

هناء معلية طلب اللجوء من دون حضورك. جيب أ ن تكون دليك أ س باب مقنعة لعدم احلضور، عىل عىل الورقة فسيمت  اإ

سبيل املثال، ورقة من مستشفى تثبت أ نك كنت مريضًا أ و ورقة من الرشطة يف حال أ وقفتك الرشطة ومل تمتكن من 

ن تقدمت بطلب للحصول عىل جلوء يف  جزيرة ليسفوس فعليك جتديد احلضور يف املوعد امحمدد. عىل سبيل املثال: اإ

 الورقة هناك وعليك أ ن حت ر املقابةل هناك اإخل...

ىل السلطات امحملية  دارة اللجوء ابلعنوان اجلديد ليمت نقكل طلبك اإ عالم اإ ىل عنوان جديد، فعليك اإ يف حال انتقاكل اإ

 اخملتصة بدراسة طلبات اللجوء يف منطقتك.

 

اء وعرفت موعد املقابةل ابلتحديد فاحبث عن منظمة غري حكومية لتساعدك يف حال حصلت عىل البطاقة البيض تنويه:

 يف التحضري للمقابةل.

ىل القادمني من بنغالد  وابكس تان وجورجيا ومرص، فيمت اإصدار القرار خالل  يومًا، أ ما اجلنس يات  42ابلنس بة اإ

دارة اللجوء الرئيس. ال خرى فتحصل عىل الرد خالل أ ربعة أ شهر وهذا وفقًا للقرارات الصادرة عن  مكتب اإ

 

يف حال قوبل طلبك ابلرفض يف البداية فدليك احلق ابلس تئناف والطعن يف هذا القرار. لكن من ال فضل أ ن  تنويه:

للتقدم بطعن بعد التدقيق يف  يوماً  31تطلب املساعدة من واحدة من املنظامت غري احلكومية. وفقًا للقانون، أ مامك 

لطبيعية. اإن مت تدقيق طلبك مضن الإجراءات املرّسعة )ما يعين أ نه مت الإقرار بأ ن طلبك طلبك مضن الإجراءات ا

للتقدم بطعن. اإن كنت يف السجن أ و يف مركز الاحتجاز فأ مامك  يوماً فقط 02للحصول عىل جلوء غري مربر( فأ مامك 

يتوجب التقدم بطعن ملن تقدم بطلب  .أ ايم فقط 3للتقدم بطعن. اإن كنت يف مركز اس تقبال مفتوح فاملهةل يه  أ ايم 01

حدى املنظامت لتساعدك يف كتابة نص الطعن. دارة اللجوء بشلك خطي. اطلب من اإ  للحصول عىل اللجوء أ مام اإ

 

اإن قوبل طعنك ابلرفض أ يضًا فميكنك التقدم بطعن أ مام حمةمة الاس تئناف الإدارية وطلب تعليق لقرار ترحيكل  تنويه:

ملكف للغاية.. سيتوجب عليك يف هذه احلاةل أ ن تولك حماٍم خاص ل ن املنظامت اليواننية غري لكن هذا الإجراء بطيء و 

ىل املال ول ميكهنا تغطية تاكليف امحمامكة بشلك اكمل بل جزيئ.  احلكومية تفتقر اإ

 

عد رفض طلبك التقدم بطعن أ مام حمةمة الاس تئناف الإدارية ل يوقف بشلك تلقايئ قرار ترحيكل اذلي تتلقاه ب تنويه:

للمرة الثانية. للقيام هبذا، يتوجب عىل املنظمة غري احلكومية أ و حماميك اخلاص أ ن يتقدم بطلب لتعليق قرار ترحيكل 

 ريامث يمت النظر يف قضيتك أ مام امحمةمة.
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عتنويه الم : ل تنىس أ نه يف حال مقت بتغيري عنوانك أ و رم هاتفك بعد تقدمك بطلب للحصول عىل جلوء، فعليك اإ

ليك. رسال املعلومات اإ  السلطات فورا يك يمتكنوا من اإ

 

احتف  بنسخ )مطبوعة وعىل حساب بريدك الالكرتوين( عن مجيع الواثئق اليت تس تلمها. عىل سبيل املثال: أ ية  تنويه:

اقة واثئق تثبت تقدمك بطلب جلوء اكلورقة البيضاء اليت تس تلمها من السلطات اليواننية بعد اإطالق رساحك أ و بط

 طالب اللجوء اخلاصة بك وأ ي يشء تس تلمه من الطبيب أ و املستشفى.

 

 من هو الالجئ السياسي؟
 الالجئ الس يايس هو من ترك بدله خلوفه عىل حياته لل س باب التالية:

 بسبب املعتقد ادليين أ و املعتنق الس يايس. -

ىل جنس ية معينة. -  بسبب الانامتء اإ

ىل فئة اجامتعية معينة -  أ و بسبب نوع اجلنس أ و امليول اجلنس ية. بسبب الانامتء اإ

 بسبب الآراء الس ياس ية. -

 

 من هو الشخص الذي يحتا  إلى حماية فرعية؟
ىل جنس ية بدل اثلث أ و ل حيمل أ ية جنس ية وهذا ما ل  يكون الشخص مؤهاًل للحصول عىل حامية فرعية عندما يتبع اإ

التعرض  -0ة يف حال اكنت دليه مربرات واحضة مثل: يؤهل هذا الشخص ليكون لجئًا، وحيصل عىل امحلاية الفرعي

ىل البدل اذلي أ قام فيه اإن اكن ل ميكل  -5للخطر يف حال العودة اإىل بدله ال صيل  أ و التعرض للخطر يف حال العودة اإ

 جنس ية.

 الإعدام -0

نسانية أ و العقاب يف بدله ال صيل. -5  من وقع حضية تعذيب أ و معامةل غري اإ

 اطن يف حاةل العنف العشوايئ احلاصل أ ثناء الزناعات املسلحة.خطر كبري عىل حياة مو  -3

ن غادرت بدلك لتجد معاًل وتبين حياة أ فضل فلن يمت تصنيفك عىل أ نك لجئ ولن حتصل عىل امحلاية الفرعية  تنويه: اإ

 وفقًا للقانون ادلويل.
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إن تقدمت بطلب للحصول على لجوء سياسي فهل من المؤكد أنني 

 جئ؟سأحصل على صفة ال
جراءات التقدم بطلب للحصول عىل جلوء، ستنظر اللجنة اخملتصة يف وضعك اخلاص  الك، هذا غري مؤكد. أ ثناء اإ

ىل الوضع العام يف بدلك. لهذا عليك أ ن تتوىخ احلذر دلى تقدميك  وال س باب اليت دفعتك اإىل مغادرة بدلك ابلإضافة اإ

ن. كن مس تعداً لقول أ ي يشء ذات أ مهية ل نه من املمكن أ ل يمت للمعلومات وحاول أ ن تكون واحضًا ودقيقًا قدر الإماك

ليك بعض املالحظات اليت قد تساعدك  سؤاكل عن لك يشء. من املهم جداً التح ر بشلك جيد للمقابةل ال ساس ية. اإ

 يف احلصول عىل النتيجة املرغوبة:

ىل بدل معني، فعىل هذا الشخص أ ن يب -0 حث عن معل لتغطية نفقاته. لكن يعمل امجليع أ نه دلى وصول الشخص اإ

دارة اللجوء  ىل اإصدار صفة لجئ. لهذا تكون ال ولوية يف مقابلتك مع اإ دارة اللجوء اإ هذا ليس سببًا مقنعًا يدفع اإ

ىل مغادرة بدلك وملاذا حياتك معرضة للخطر.  يه رشح ال س باب اليت دفعتك اإ

دارة اللجو  -5 ليك ل تقدم دلئل غري حصيحة أ و غري واقعية، ل ن اإ ء تسمع هذه الوقائع أ و النصاحئ اليت قد تعطى اإ

ن امهتمت ابلكذب فس يكون من الصعب جداً تغيري النتيجة الهنائية  لتدعمي قضيتك عرشات املرات يوميًا. اإ

 ملقابلتك وطلبك.

ماكن هذا الشخص أ ن يراجع معك قضيت -3 ك من املهم جداً السعي وراء نصيحة قانونية قبل اذلهاب اإىل املقابةل. ابإ

ذ مّر معظم طاليب اللجوء  وقصتك ابلاكمل وميكنه أ ن جيد أ س بااًب مسوغة تساعدك يف احلصول عىل امحلاية، اإ

مبختلف التجارب السيئة يف حيامهتم وأ ثناء سفرمه اإىل أ ورواب وقد تكون هذه التجارب أ س بااًب مسوغة لإعطائك 

 صفة لجئ.

بان ال حصاء والقرص غري املصحوبني اذلين  فامي خيص أ فراد عائلتك املتواجدين يف بدلك ال صيل: -4 ىل الش ُ ابلنس بة اإ

آمنة نسبيًا، )اكبول يف  سيبلغون الثامنة عرش من العمر قريبًا، ميكن اعتبار أ فراد العائةل املتواجدين يف أ ماكن أ

ليك يف أ فغانس تان عىل سبيل املثال( ومن دليك تواصل مبارش معهم، أ هنم قادرين عىل تقدمي املساعدة املادية اإ 

عادتك. أ ما من ليس دليه تواصل مع وطنه ال صيل ول يوجد من يدمعه هناك فيصعب ترحيهل.  حال اإ

من املهم جداً يف البداية توثيق أ ية حالت حصية ابصطحاب تقارير طبية. ويشمل هذا مجيع أ نواع ال مراض  -2

ىل أ ورواب. ا ل عراض الشائعة لهذه احلالت يه: النفس ية النامجة عن التجارب السيئة يف بدلك أ و يف طريقك اإ

آلم الرأ س ومشالك يف الرتكزي. هذه أ عراض ما يدعى ابلصدمة النفس ية أ و اضطراب ما بعد  ال رق والكوابيس وأ

ماكن هذه احلالت أ ن تساعدك يف طلب اللجوء. لهذا من املهم اصطحاب أ ية واثئق وتقارير طبية  الصدمة وابإ

 تثبت ذكل.
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 دم بطلب للحصول على لجوء؟ما هي حقوقي عند التق
لل سف، ل تتوافق البطاقة البيضاء مع أ ية حقوق. هذا يعين أ نه أ ثناء فرتة التقدم بطلب للحصول عىل جلوء، ل ميكن 

ىل حني انهتاء الإجراءات الإدارية وصدور قرار برفض طلبك.  ترحيكل اإ

دارة دليك احلق يف احلصول عىل الرعاية الطبية يف املشايف اليواننية ا لعامة. بسبب ال زمة الاقتصادية احلالية، ل تُصدر اإ

العمل تصارحي معل. يف حال وجدت معل فاحرص عىل التواصل مع اإحدى املنظامت غري احلكومية ملساعدتك يف 

 اإصدار ترصحي معل. تذكر أ ن القانون اليوانين يعاقب من يعمل من دون ترصحي.

عالم السلطات أ و يف حال كنت حضية تعذيب أ و عانيت من أ ي ش لك من أ شاكل العنف اجلسدي والنفيس فعليك اإ

ىل منظمة اببل أ و أ طباء بال حدود أ و جملس الالجئني اليوانين، فهذه  حالتك عىل الفور اإ املنظامت غري احلكومية يك يمت اإ

كل كثرياً يف املنظامت خمتصة وميكهنا تأ كيد حصة تعرضك للتعذيب من خالل اإصدار تقرير يدمع أ قواكل وسيساعدك ذ

جراءات اللجوء.  اإ

 

هل من طريقة آمنة أغادر فيها اليونان بشكل قانوني كالجئ معترف به 

 والذهاب إلى بلد أوروبي آخر؟
بصفتك طالب جلوء ينتظر صدور قراٍر خيص طلبه، ل ميكنك مغادرة اليوانن عىل الإطالق ل نك ل حتمل وثيقة سفر. 

كنك التقدم بطلب للحصول عىل وثيقة سفر خاصة بطاليب اللجوء تدعى بـ اإن مت الاعرتاف بك الكجئ س يايس فمي 

(TDV ن ُمن حَت امحلاية الفرعية فميكنك التقدم بطلب ىل أ ي بدل ترغبه ابس تثناء بدلك. اإ ( وبذكل س ميكنك السفر اإ

عليك أ ن  ( يف حال مل تمتكن من احلصول عىل جواز سفر من سفارة بدلك.TDVللحصول عىل وثيقة السفر اخلاصة )

ترشح ال س باب اليت متنعك من احلصول عىل جواز سفر مثل عدم تواجد سفارة أ و قنصلية يف اليوانن. ميكنك بعد ذكل 

ىل بدلك ال صيل أ يضًا. ويف لكيت احلالتني، ميكنك البقاء خارج البالد ملدة أ قصاها ثالثة  ىل أ ي بدل ترغب به واإ اذلهاب اإ

 أ شهر.

 

ول ال وروبية تأ شرية دخول فزيا حىت ممن مه لجئون س ياس يون معرتف هبم يف بدلان حاليًا، تطلب بعض ادل تنويه:

 أ وروبية أ خرى. ومن املمكن جداً أ ن تطلب ادلول غري ال وروبية تأ شرية دخول لتسمح كل بزايرمهتا.

كنك التقدم يف بعض احلالت الاس تثنائية جداً، اإن كنت تعاين من مرض ل ميكن معاجلته يف اليوانن مي  اس تثناء:

ن ما زلت مضن معلية التقدم بطلب للحصول عىل جلوء. هذه الاس تثناءات  بطلب للحصول عىل وثيقة سفر حىت واإ

 صعبة للغاية وعليك أ ن جتلب التقارير الطبية اليت تثبت ذكل.

 

ىل امحمةمة واحلمك اإن حاولت مغادرة اليوانن بواسطة وثيقة سفر مزورة ومت اعتقاكل مفن املمكن أ ن يمت اإحضارك اإ  تنويه:

 عليك ابلسجن.



48  

 

آخر فميكنك التقدم بطلب مل مشل مبوجب اتفاقية دبلن ثالثة. يمت تقدمي هذا الطلب  اإن اكن دليك قريب يف بدل أ ورويب أ

داارة اللجوء اليواننية أ يضًا. من هذا ادلليل.  أ مام اإ

ىل بدل قبل التقدم بطلب للحصول عىل جلوء يف اليوانن عليك أ ن تعمل بوصول أ قارب ك من وادلين أ و أ خوتك القرّص اإ

ن تقدمت بطلب للحصول عىل جلوء فأ مامك ثالثة أ شهر للتقدم  أ ورويب معني وأ عمل السلطات بذكل عىل الفور. اإ

 بطلب مل مشل.

 

في حال غادرت بلدي ألجد عمل، فهل سأتمكن من الحصول على تصريح 

 إقامة وعمل بعد إطالق سراحي؟
قام ة هماجر أ مر مستبعٌد جداً. للحصول عىل مزيد من املعلومات هبذا اخلصوص يرىج التواصل احامتل أ ن حتصل عىل اإ

( Group of Lawyers for the Rights of Migrants and Refugeesمع )

ىل منظمة ديكتيو )   ( .Diktyoأ و وجه أ س ئلتك اإ

 

ماذا سيحصل في حال وجود خطأ يتعلق بعمري أو اسمي أو جنسيتي في 

 ل؟قرار الترحي
دارة اللجوء. ل تعترب الورقة البيضاء )ورقة الرتحيل(  مالئية أ ثناء تسجيل طلبك أ مام اإ تأ كد من عدم وجود أ خطاء اإ

بطاقة تعريف رمسية، لهذا يف حال تقدمت بطلب للحصول عىل جلوء، ميكنك التدقيق يف حمتوى الورقة بعناية وأ ن 

 تطلب من املوظف تصحيح اخلطأ .

 

 ة في بلد أوروبي آخر إبان وصولي إلى اليونان؟ماذا لو كان لدي بصم
آخر قبل الوصول اإىل اليوانن وعُرث  عىل بصمتك مضن قاعدة البياانت ال وروبية،  يف حال قدمت بصامتك يف بدل أ ورويب أ

ذا اكن البدل مس تعداً لس تقباكل جمدداً  ىل البدل ال ورويب الآخر ملعرفة فامي اإ أ م ل.  فسرتسل السلطات اليواننية طلبًا اإ

ىل ذكل البدل أ م ل. اإن مل ترغب ابلعودة وأ علمتك السلطات اليواننية بأ هنا  عليك التفكري جيداً يف حال أ ردت العودة اإ

ىل ذكل البدل فعليك أ ن تطلب النصح من حماٍم ليساعدك يف البقاء يف اليوانن. اإن رغبت ابلعودة ل ن  عادتك اإ س تطلب اإ

عالم السلطات اليواننية بنفسك عن بصمتك وقدم هلم أ ية أ دةل بصمتك متواجدة يف بدل جيد مثل بر  يطانيا فميكنك اإ

حتملها. ولكن يعمتد رفض أ و قبول طلبك عىل سبب تركك ذلكل البدل )هل مت ترحيكل؟ ملاذا مت ترحيكل؟ هل اكنت 

 عودة طوعية؟( وعوامل أ خرى. اطلب النصح من حماٍم لتكون متأ كداً.
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ن غادرت اليوان ما ترحياًل أ و طوعًا، وعُرث  عىل بصامتك، مفن املرحج أ ن تُسأ ل عن ابلعموم، اإ آخر، اإ ن أ و أ ي بدل أ ورويب أ

سبب مغادرتك لبدلك ال صيل وأ س باب تعرضك لالضطهاد بعد عودتك اإىل بدلك. يسمح كل التقدم بطلب جلوء جديد 

ن توفرت ال س باب املسوغة لهذا وخاصة أ نه يمت اإغالق طلبك القدمي بعد فرتة  زمنية معينة عندما تدرك السلطات أ نك اإ

 غري موجود يف البدل.

 

 نصائح إضافية مهمة:
ليه وأ ين يعمل وابق عىل ال سامء موثقة دليك. ويف حال  - تأ كد عىل ادلوام من خشصية الفرد اذلي تتحدث اإ

 ىل ورقة.استشارتك محماٍم اطلب منه أ ن يعطيك بطاقة الزايرة اخلاصة به أ و أ ن يسجل تفاصيل التصال به ع

حاول أ ن تبقى مطلعًا عىل لك ما هو جديد ابلسعي وراء النصح من املنظامت والناشطني املتواجدين ملساعدتك.  -

 وابدأ  بتدقيق ومقارنة املعلومات املتوفرة دليك.

ذ مير كثري من الناس بظروف صعبة جداً ومن املؤكد أ ن  - ل تثق ابلناس ببساطة ل هنم حيملون نفس اجلنس ية. اإ

 مجيعهم أ خيار وليس مجيعهم جدير ابلثقة.ليس 

 ل تفكر ابلستسالم عىل الإطالق. -
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 المنظمات التالية متواجدة في أثينا وتقدم خدماتها مجاناً:
قامة. ىل هذه املنظامت سعيًا وراء املساعدة والنصح حىت لو مل متتكل ترصحي اإ  ل ترتدد ابذلهاب اإ

ىل تذكر أ ن ال س بوع يف أ ورواب يبدأ  يوم ال ثنني وينهت ي ال حد. العطةل الرمسية يه يويم السبت وال حد ابلإضافة اإ

ال عياد واملناس بات الرمسية املتواجدة يف لك بدل. اإن كنت ل متكل هاتفًا يواننيًا وأ ردت التصال ابل رقام املذكورة أ دانه 

ضافة الرمز ادلويل   .1131فعليك ابإ

 الخدمات القانونية:

 GREEK COUNCIL FOR ن الالجئين المجلس اليوناني لشؤو
REFUGEES (GCR) 

GCR  .هي منظمة يونانية غير حكومية تقدم الدعم لطالبي اللجوء والالجئين في اليونان
 تقدم هذه المنظمة استشارات قانونية ومعونات اجتماعية مجانية.

للحصول على موعد، كل صباح من االثنين حتى الجمعة قبل الساعة  ساعات الدوام:

 لتاسعة.ا
 .Omonia، على مقربة من  Solomou 25, Exarheia عنوان:
  38.00.990-210 هاتف:

 .http://www.gcr.gr/en موقع الكتروني:

 
 :ERPبرنامج اللجوء المسكوني 

 يقدم البرنامج الدعم القانوني للالجئين وطالبي اللجوء.
 Megaro بالقرب من محطة القطار  Iridanou 20, first floor عنوان:

Mousikis or Evangelismos 
 72.95.926-210 هاتف:

مساًء. األربعاء والجمعة من  40صباحاً حتى  11االثنين من الساعة  ساعات الدوام:

 ظهراً. 40صباحاً حتى  14الساعة 
 

 (:AITIMA) أيتيما

 ي اللجوء والالجئين وتركز على المحتجزين.توفر المنظمة دعماً قانونياً واجتماعياً لطالب
بالقرب من . Tripou 4-6 .Gennaiou Kolokotroni, Koukaki العنوان:

إلى  15أو  5محطة المترو سينغرو فيكس. يمكنك أن تستقل الحافلة الصفراء رقم 
 (.Paidiki Charaبايديكي تشارا )
 ظهراً.  1صباحاً حتى  14يومي الثالثاء واألربعاء من الساعة  ساعات الدوام:

 92.41.677-210 هاتف:
  – aitima@freemail.gr بريد الكتروني:

 .http://www.aitima.gr/en موقع الكتروني:

http://www.gcr.gr/en
mailto:aitima@freemail.gr
http://www.aitima.gr/en
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 (:ARSISأرسيس )

ص القاصرين غير المصحوبين. وتساعدهم تهتم هذه المنظمة بالفئات المستضعفة وباألخ
قانونياً في إجراءات لم الشمل وتأمين مسكن لهذه الفئات. كما أنها تقدم الدعم من ناحية 

 المسكن.
 مساًء. 5 –صباحاً  14من  ساعات الدوام:

 Tenedou 21B (Amerikis square) عنوان:
 arsis.grinfo@ بريد الكتروني:

 
Group of Lawyers for the Rights of Migrants and Refugees: 

تقدم هذه المنظمة المشورة القانونية لالجئين والمهاجرين في األمور المتعلقة بصفتهم 
 الشرعية. واألشخاص غير الحاملين لوثائق تثبت هويتهم.

 مساًء. 8حتى  40يوم األربعاء من الساعة  ساعات الدوام:
 Ioulianou and Rethymnou 11 وان:عن

 /http://omadadikigorwnenglish.blogspot.com موقع الكتروني:

 
 

 الرعاية الصحية حتى لالجئين غير المسجلين:

 (:Doctors of the Worldأطباء العالم )
 Omonia قرب منبال Sapfous Street 12 عنوان:
 32.13.485-210 هاتف:

 info@mdmgreece.gr بريد الكتروني:
  http://www.mdmgreece.gr/en موقع الكتروني:

 
 (:Praksisبراكسيس )

في الطابق األول وخدمات اجتماعية في تمتلك هذه المنظمة عيادة متعددة االختصاصات 
 الطابق الثاني. من الممكن الحصول على دعم في البحث عن مسكن.

 مساءً  5 –صباحاً  9ساعات الدوام: من االثنين حتى الجمعة من الساعة 
 بالقرب من ساحة فكتوريا Peoniou Street 5 & Aharnon Str عنوان:
 82.13.713-210فاكس:   88.22.066-210 - 82.13.704-210 هاتف:

 info@praksis.gr بريد الكتروني:
 www.praksis.gr موقع الكتروني:

  

mailto:info@arsis.gr
http://omadadikigorwnenglish.blogspot.com/
mailto:info@mdmgreece.gr
http://www.mdmgreece.gr/en
http://lesvos.w2eu.net/sample-page/www.praksis.gr
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 (:Solidarity Centerمركز التضامن )
 مساءً  5 –صباحاً  9االثنين حتى الجمعة من الساعة  ساعات الدوام:

)على مقربة من محطة  Frourarxio  Domokou 2 / Filadelphias: عنوان

Larsis) 
 82.10.551-210 / 82.10.552-210 هاتف:

 موقع الكتروني:
0http://medlabgr.blogspot.com/2015/03/praksis.html#ixzz3yFQPPgV 

 

 للتقدم بطلب للحصول على مسكن:

 :Praksisبراكسيس 

 Zosimadon 45عنوان: 
 52.05.200-210هاتف: 

 
 )مركز رعاية األطفال(: براكسيس
 Deligiorgi 26-28 Metaxouorgioعنوان: 

 
 (:ARSISأرسيس )

تهتم هذه المنظمة بالفئات المستضعفة وباألخص القاصرين غير المصحوبين. وتساعدهم 
اً في إجراءات لم الشمل وتأمين مسكن لهذه الفئات. كما أنها تقدم الدعم من ناحية قانوني

 المسكن.
 مساًء. 5 –صباحاً  14ساعات الدوام: من 

 Tenedou 21B (Amerikis square)عنوان: 
 info@arsis.grبريد الكتروني: 

 انية:دورات مجانية لتعلم اللغة اليون

 ديكيتو )شبكة الدعم االجتماعي للمهاجرين والالجئين(:

مساًء  45تقدم المنظمة معلومات اجتماعية وقانونية من االثنين حتى الجمعة من الساعة 
حتى الثامنة مساًء. ودورات مجانية في اللغة اليونانية والكمبيوتر من االثنين حتى الجمعة 

ميع األشخاص بغض النظر عن صفتهم القانونية مساًء. لج 8مساًء حتى  40من الساعة 
 وحملهم ألوراق قانونية أم ال.

 Tsamadou 13, Exarheiaعنوان:  
 38.13.928-210هاتف: 

 /http://migrant.diktio.orgموقع الكتروني: 

http://medlabgr.blogspot.com/2015/03/praksis.html#ixzz3yFQPPgV0
mailto:info@arsis.gr
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 (:METADRASI)ميتادراسي 

  ,Larsisi ،Thesprotias 8عنوان: بالقرب من محطة 
 .210.51.26.456 - 210.52.01.794 - 210.52.01.792هاتف: 
 51.26.44-210 فاكس:

 
 (:PYXIDAبيكسيدا )

 مركز ثقافي متعدد االستعماالت لدمج الالجئين ضمن المجتمع.
 Solomou 25, Exarheia (near Omonia)عنوان: 
 38.00.990-210هاتف: 

 
 :(KYRIAKATIKO SXOLEIO METANASTON)مدارس األحد للمهاجرين 

 وسط أثينا  Argous Street 145, Kolonosعنوان: 
... من االثنين حتى الجمعة: 5130373 210هاتف: يومي السبت واألحد على الرقم: 

210-8842151 - 210-3306286 – 6945237837. 
 kyriakatiko@yahoo.grبريد الكتروني: 

 
 

 مساعدات مخصصة للعائالت:

 مركز خدمة الالجئين اليسوعي:

 مركز رعاية يومية
 Smyrnis 27ان: عنو

 مساًء. 45 – 14ساعات الدوام: االثنين حتى الجمعة من الساعة 
ثم اطلب رقم  822.38.27-210( على الرقم Daphneهاتف: االتصال مع دافني )

 141الموظف 
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 مساعدة للنساء العازبات واألرامل:

 ملجأ القديسة تيريزا:

 ملجأ مؤقت للنساء واألرامل برفقة أوالد.
 Aghios Panteleimonasبالقرب من   Axarnonشارع  Ithakis 97عنوان: 
 825.47.70-210هاتف: 

 
 
 

 ( العائلي للنساء واألطفال:Farosمركز فاروس )

 ظهراً. 40:94 –صباحاً  49:94ساعات الدوام: من اإلثنين حتى الجمعة من 
 Elpidos 7عنوان: 
 6661 882 210هاتف: 

 

 القصر غير المصحوبين:

 مركز فاروس لرعاية القصر غير المصحوبين والمراهقين:

 مساًء. 40:44 –باحاً ص 49:94ساعات الدوام: من اإلثنين حتى الجمعة من 
 Exarhia بين ساحة فكتوريا و Ioulianou 18عنوان: 
 381.85.72-210هاتف: 

 مساعدة نفسية:

 مركز بابل الصحي:

 يقدم المركز دعماً نفسياً للمهاجرين والالجئين بوجود مترجم.
مساًء. يومي الثالثاء والخميس حتى  45 –صباحاً  49ساعات الدوام: يومياً من الساعة 

 مساًء. 48الساعة 
 Platiaبالقرب من بالتيا أميريكيس ) Ioannou Drosopoulou 72 عنوان:

Amerikis.) 
 86.16.266-210 - 86.16.102–210 - 86.16.280 – 210هاتف: 

 babel@syneirmos.gr بريد الكتروني:
 موقع الكتروني:

http://babel.actorsnet.gr/babel/index.php?option=com_docman&task=
cat_view&gid=45&Itemid=225 

  

https://www.google.com/maps/place/Elpidos+7,+Athina+104+34,+Greece/@37.9940118,23.7275757,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x14a1a2cd3ab9e503:0xe0c6e1a14c18dd17
https://www.google.com/maps/place/Ioulianou+18,+Athina+106+82,+Greece/@37.9911105,23.7304806,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x14a1bd336f47ff15:0x2325d412935a8a7
mailto:babel@syneirmos.gr
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 عدة ضحايا التعذيب:مسا

من فضلك توجه إلى مركز بابل الصحي الدعم النفسي. وإلى منظمة أطباء بال حدود 
للحصول على المساعدة الطبية والمجلس اليوناني لدعم الالجئين للحصول على المشورة 

 القانونية.
 

 (:MEDICINS SANS FRONTIERESأطباء بال حدود )

 44940145044544هاتف: 
 

 دمنين على المخدراتمساعدة الم

 :KETHEA MOSAIC منظمة

 Magnisias 28 & Zolioti 2, Athensعنوان:  
 825.62.37-210 - 825.71.64-210 - 825.69.44-210هاتف: 

 

 ودينتعقب أفراد العائلة المفق

 الصليب األحمر )مكتب تعقب المفقودين(:
 3rd September Street 21, Athens: عنوان

 52.30.043-210/  52.42.194-210هاتف: 
 tracingstaff@redcross.grبريد الكتروني: 

 افةأماكن مجانية لالستحمام وغسيل الثياب وما يتعلق بالنظ

 (:CARITASكاريتاس )

 ظهراً )من االثنين حتى الجمعة( 41:44صباحاً حتى  14:94وجبات الطعام من الساعة 
 ظهراً )من االثنين حتى الجمعة( 40:44صباحاً حتى  14:44حمامات من الساعة 

 Kapodistriou Street 52عنوان: 
 524.66.37-210هاتف: 

 
 أثينا:مركز رعاية العائالت التابع لكاريتاس 

 من بعد الظهر )من االثنين حتى الجمعة( 40:44صباحاً حتى  14ساعات العمل: 
 Central Athens Enianos 8عنوان: بالقرب من ساحة فكتوريا 

 822.09.43-210هاتف: 
 

http://www.kethea.gr/en-us/therapeuticprogrammes/therapeuticprogrammes.aspx?id=11
mailto:tracingstaff@redcross.gr
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 براكسيس:

 أماكن لالستحمام وتنظيف الثياب )عليك أن تحجز دوراً بشكل مسبق(
 مركز دعم المشردين في أثينا:

 Deligiorgi Str. 26-28:  عنوان
 524.45.74-210هاتف: 

 
 :مركز دعم المشردين في بيرايوس

 Zosimadon Str. 44 Piraeusعنوان: 
 698.58.66.432هاتف: 

 
HELPING HANDS: 

 ظهراً )من الثالثاء حتى الجمعة( 40:44صباحاً حتى  49:44ساعات العمل: 
 Sofokleous53 عنوان: 
 322.42.16-210هاتف: 

 
 

MISSIONARIES OF CHARITY : 

ظهراً حتى  40:94ظهراً ومن الساعة  40:44صباحاً حتى  49:44كل يوم من الساعة 
 مساءً  40:44
 Ithakis 97عنوان:  
 825.47.70-210هاتف: 

 
SALVATION ARMY: 

 ثياب ومنظفات
 مساءً  40:44 –صباحاً  14:44ية: من ساعات العمل اليوم

 Aristotelous St. 99عنوان: 
 411.23.57-211هاتف: 

  

https://www.google.rs/maps/place/Sofokleous+53,+Athina+105+53,+Greece/@37.9814947,23.7219824,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x14a1bd2450c4c021:0x4c8c68ca9bb83123
https://www.google.rs/maps/place/Sofokleous+53,+Athina+105+53,+Greece/@37.9814947,23.7219824,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x14a1bd2450c4c021:0x4c8c68ca9bb83123
https://www.google.rs/maps/place/Sofokleous+53,+Athina+105+53,+Greece/@37.9814947,23.7219824,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x14a1bd2450c4c021:0x4c8c68ca9bb83123
http://www.motherteresa.org/
http://www.motherteresa.org/
https://www.google.rs/maps/place/Ithakis+97,+Athina+112+51,+Greece/@37.9987339,23.7257435,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x14a1a2ce00ac06a1:0xfffedf0cdaf76865?hl=en
https://www.google.com/maps/place/Aristotelous+99,+Athina+104+34,+Greece/@37.9944945,23.7270299,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x14a1a2cd3f1ad0e7:0xeaa936cfe7eac967
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 إن كنت تبحث عن تجمعات من جنسيتك

 
 مؤسسة اتحاد األفغان في اليونان:

 Arahovis 45-47 - Exarhia, Athensعنوان: 
 21.11.83.08.10-0030هاتف: 

 6947.01.54.66أو  6944.61.47.20أو  6947.39.78.64موبايل: 
 @gmail.comafg.u.grبريد الكتروني: 

 
 المجتمع األفغاني في اليونان:

 Chalkokondyli Street 16, Attiki, Athensعنوان: 
 adfghansingreece@gmail.comبريد الكتروني: 

 الموظف المسؤول: محمدي يونس.
 0908048908موبايل:  0148810944هاتف: 

 gionas1973@yahoo.comأو   myonous@gmail.comي:بريد الكترون
 /http://afghangr.comموقع الكتروني: 

 
 اتحاد العمال البنغال المهاجرين في اليونان:

 Agias Filotheis 5B, Athensعنوان: 
 ول: الياس أحمدالموظف المسؤ

 6938.67.65.23موبايل:  509-22-82-210أو  33.18.812-210هاتف: 
 sramikjote@yahoo.com & eliaselisa@yahoo.comبريد الكتروني: 

 
 تجمع المصريين في اليونان:

 44940995100519التواصل مع ميدو على الرقم: 
 التجمع األثيوبي:

 Imbrou 16 عنوان:
 44940900011081هاتف: 

 
 اتحاد العمال الفلسطينيين في اليونان:

 3rd of September Street 48B, Athensعنوان: 
 0990001099أو  0990590001موبايل:  0148001100هاتف: 

 palwoun@yahoo.grبريد الكتروني: 
 
 
 

mailto:afg.u.gr@gmail.com
mailto:adfghansingreece@gmail.com
mailto:myonous@gmail.com
mailto:gionas1973@yahoo.com
mailto:palwoun@yahoo.gr
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 المؤسسة الباكستانية اليونانية:

 Kosma Aitolou 2, Athensعنوان: 
 الموظف المسؤول: أنور إقبال

 6944.95.18.03موبايل: 
 annou1970@yahoo.co.ukبريد الكتروني: 

 
 التجمع الصومالي في اليونان:

 Kaningos 27, Athensعنوان: 
 52.40.060-210هاتف: 

 scomgr@gmail.com بريد الكتروني:
 

 تجمع الالجئين السودانيين:

بالقرب  Patission street 224عند التقاطع مع الشارع  Astipalias 2عنوان: 
 Amerikisمن ساحة 

 4011189919هاتف: 
 

 المؤسسة التعليمية لألكراد السوريين:

 Promitheos 71/ Aharnon, Athensعنوان: 
 0140089000هاتف: 

 
 منظمة اتحاد النساء األفارقة في اليونان:

 Kosma Aitolou 2, Athensعنوان: 
 Lauretta Macauley; Hawa Sankohالموظف المسؤول: 

 88.30.381-210أو   36.17.065-210هاتف: 
 africanwomen@yahoo.comبريد الكتروني: 

 /http://www.africanwomen.grني: موقع الكترو

 جهات اتصال في ثيسالونيكي:

 المركز االجتماعي لدعم الالجئين والمهاجرين:

 مجموعة من المحاميين المناهضين للعنصرية والمناصرين لحقوق المهاجرين والالجئين.
 Ermou 23, Thessalonikiعنوان: 

 http://socialcenter.espivblogs.net: الكتروني موقغ
 https://www.facebook.com/socialcenterthessفيسبوك: 

ي مكان المهاجرين المسمى ب ف 0440تعمل مجموعة دعم الالجئين القانونية منذ عام 
 ( في ثيسالونيكي.Stekiستيكي )

mailto:annou1970@yahoo.co.uk
mailto:scomgr@gmail.com
mailto:africanwomen@yahoo.com
http://www.africanwomen.gr/
http://socialcenter.espivblogs.net/
https://www.facebook.com/socialcenterthess
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 مجلس الالجئين اليوناني في ثيسالونيكي:

 Μitsaion 754631عنوان: 
 250045-2310 :هاتف

 
 ( ثيسالونيكي:ARSISمنظمة أرسيس )

 Prtolemaion 35, 54630 Thessalonikiعنوان: 
 526150-2310هاتف: 

 infothes@arsis.grبريد الكتروني: 
 

 (:PRAKSISبراكسيس )

 مركز إيواء للمشردين
 Monastiriou 62, Thessalonikiعنوان: 

 527938 2310: هاتف
 

 أطباء العالم ثيسالونيكي:

 )داخل مركز التسوق( Ptolemaion 29Α , 54630 Thessalonikiعنوان: 
 641 566 2310هاتف: 

 thessaloniki@mdmgreece.gr: ونيبريد الكتر
 

 التضامن اآلن:

 مركز التضامن في ثيسالونيكي
 Leontos Sofou / Egnatia Strعنوان: 
 518 527 2310/  040 501 2310/  501030 2310هاتف: 

 thessaloniki@solidaritynow.orgبريد الكتروني: 
 

 عيادة براكسيس:

 Arkadioupoleos str. & Ag. Dimitriou str., 54632عنوان: 
Thessaloniki 

 45 61 55 10 23هاتف: 
 info@praksis.grبريد الكتروني: 
 gr/en/contacthttp://www.praksis.موقع الكتروني: 

  

mailto:infothes@arsis.gr
mailto:thessaloniki@solidaritynow.org
mailto:info@praksis.gr
http://www.praksis.gr/en/contact
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جهات اتصال لإلبالغ عن حاالت اإلعادة القسرية في البحر والبر باإلضافة إلى كافة 
 أنواع االنتهاكات حقوق اإلنسان التي تتعرض لها في اليونان أو عند الحدود اليونانية.

من األفضل أن توثق ما يحدث معك بالصور. احتفظ بالصور في بريدك االلكتروني أو 
على فيسبوك. ابق على تواصل مع أي شاهد في حال تعرضت لك الشرطة حسابك 

بطريقة غير شرعية. يمكنك اإلبالغ عن انتهاكات حقوق اإلنسان في أي بلد. تتضمن هذه 
االنتهاكات اإلعادة القسرية من اليونان إلى تركيا باإلضافة إلى أي نوع من العنف الذي 

و أية معاملة غير إنسانية في مراكز الحجز. في تمارسه الشرطة كان لفظياً أو جسدياً أ
حال ذهبت إلى المستشفى للعالج ألسباب نفسية أو جسدية جراء حالة مرضية أو إصابات 
تعرضت لها في مركز االحتجاز أو لدى عبورك الحدود، فعليك أن تطلب من الطبيب أو 

وما هي الحالة التي  المشفى ورقة توثق ذهابك إلى المستشفى أو تثبت أنك تلقيت العالج
 تعاني منها.

كما يمكنك أيضاً اإلبالغ عن انتهاكات حقوق اإلنسان التي تتعرض لها لدى إحدى 
المنظمات الكبيرة والمعروفة كي تتمكن من توثيق أدلة قد تفيدك الحقاً في طلبك للحصول 

غير  على لجوء. المنظمات المذكورة أدناه هي قائمة مختارة من المنظمات المستقلة
الحكومية باإلضافة إلى قائمة المنظمات المذكورة أعاله في أثينا. في حال أردت اإلبالغ 
فليس من الضروري تسجيل اسمك وإلحاق بياناتك بالقضية إن لم ترد ذلك. كما يمكنك 

اإلبالغ عن انتهاكات حقوق اإلنسان التي تتعرض لها في اليونان لدى محكمة محلية 
ضلك، اسع وراء مشورة قانونية لتحصل على معلومات تفصيلية بمساعدة محامي. من ف

عن اإلجراءات. إن خسرت قضيتك أمام المحكمة اليونانية وحاولت جميع الخيارات 
القضائية المحلية في اليونان من دون نتيجة فبإمكان محاميك الذهاب بالقضية إلى المحكمة 

هذه المحكمة لدى وصولك إلى بلد  األوروبية لحقوق اإلنسان. يمكنك أيضاً الذهاب إلى
أوروبي آخر لكن عليك أن تتطلع على المهل الزمنية المعطاة لهكذا حاالت. نصيحتنا هي 

 أن تسعى وراء المشورة القانونية في أسرع وقت ممكن.
 

 :(UNHCRمفوضية األمم المتحدة العليا لشؤون الالجئين أثينا )

 Tagiapiera Street 12, 115 25 Athensعنوان: 
 210.67.26.462/3-0030هاتف: 

 great@unhcr.orgبريد الكتروني: 
 

 ( ألمانيا:Pro Asylبرو أزول )

 Postfach 16 06 24 - 60069 Frankfurt/M. / Germanyعنوان: 
 14:44من االثنين حتى الجمعة من الساعة  69.24.23.14.20(0) 49+هاتف: 

 مساًء. 40:44ظهراً حتى  40:44ظهراً و  10:44 –احاً صب
 proasyl@proasyl.deبريد الكتروني: 

 

mailto:great@unhcr.org
mailto:proasyl@proasyl.de
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 (Amnesty Internationalمنظمة العفو الدولية أثينا )

 Sina Street 30 106 72 Athens, Greeceعنوان: 
 210.36.00.628هاتف: 

 athens@amnesty.org.grبريد الكتروني: 
 ظهراً. 49:44 –صباحاً  14:44ساعات الدوام: من اإلثنين حتى الجمعة من الساعة 

 
Multeci Der إزمير تركيا 

 Anafartalar Cad. Salepçioğlu Vakıf İşhanı No: 96/511عنوان: 
Kemeraltı 35250, İZMİR 

 0232.483.54.21 (0090)هاتف: 
 bilgi@multeci.org.trبريد الكتروني: 

 

الخدمات التي تقدمها الدولة اليونانية: التقدم بطلب لم شمل ولجوء 

 ونقل.

 دائرة اللجوء اليونانية أثينا:

 P. Kanellopoulou 2, 10177 Athensعنوان: 
 44940140988544هاتف: 

 asylo@asylo.gov.grبريد الكتروني: 
 

 دائرة اللجوء اليونانية، مكتب ثيسالونيكي اإلقليمي:

 Pontou Street – Lahanagora -( السابق B KTEOعنوان: بناء بي كتيو )
District  540 01 Kalochori Thessalonikis 

طة الحافالت تحت والنزول عند مح 9يمكنك الوصول إلى المكتب باستقالل الحافلة رقم 
 Anapsyktirioاسم: 

 267722-2310 30+فاكس:  751775-2310 30+هاتف: 
 pga.thessalonikis@asylo.gov.grبريد الكتروني: 

  

mailto:athens@amnesty.org.gr
mailto:asylo@asylo.gov.gr
mailto:pga.thessalonikis@asylo.gov.gr
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 التواصل مع دائرة اللجوء اليونانية عبر سكايب.

 (Attikiمنطقة أتيكي )

 فارسية والدرية:اللغة ال

 10:44الثالثاء واألربعاء بين الساعة  –ظهراً  40:44و 41:44االثنين بين الساعة 
 ظهراً  41:44و

 (.asylum.service.farsi.dariحساب سكايب )
 اللغة العربية:

 11:44و 14:44الثالثاء بين الساعة  –ظهراً  10:44و 14:44االثنين بين الساعة 
 ظهراً.

 (.asylum.service.arabicحساب سكايب )
 اللغة الفرنسية واالنكليزية:

 10:44و 11:44األربعاء بين الساعة  –ظهراً  41:44 – 10:44االثنين بين الساعة 
 ظهراً.

 (.asylum.serviceحساب سكايب )
 اللغة األدرية ولغة بنجاب:

 ظهراً  11:44 – 14:44األربعاء من الساعة 
 (asylum.service.urduحساب سكايب )
 اللغة البنغالية:

 ظهراً. 49:44و 40:44الثالثاء بين الساعة 
 (.asylum.service.banglaحساب سكايب )

 برنامج النقل:

 40:44 – 40:44صباحاً و 14:44 – 49:44يومي االثنين واألربعاء من الساعة 
ظهراً. يومي  40:44-49:44صباحاً و 14:44 – 49:44ظهراً. الثالثاء من الساعة 

 مساًء. 40:44 – 45:44والجمعة من الساعة: الخميس 
 (.asylum.service.relocationحساب سكايب )

 اللغة الكردية السورانية:

 صباحاً  14:44 - 49:44الجمعة بين 
 (asylum.service.relocationحساب سكايب )

 صباحاً  11:44 – 14:44: الجمعة بين الساعة اللغة الكردية قرمانجي
 (asylum.service.relocationحساب سكايب )
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 بقية المناطق اليونانية:
  فارسي/داري:

 ظهراً  40:44-41:44الخميس بين الساعة 
 (asylum.service.farsi.dariحساب سكايب )

  اللغة العربية:

 ظهراً. 14:44و 49:44الخميس بين الساعة 
 (.asylum.service.arabicحساب سكايب )

  اللغة الفرنسية واالنكليزية:

 ظهراً. 41:44 – 10:44الخميس بين الساعة 
 (.asylum.serviceحساب سكايب )

  اللغة األدرية ولغة بنجاب:

 ظهراً  11:44 – 14:44الخميس من الساعة 
 (asylum.service.urduحساب سكايب )
 ظهراً. 49:44و 40:44الخميس بين الساعة  اللغة البنغالية:

 (.asylum.service.banglaحساب سكايب )
 برنامج النقل:

عصراً. والجمعة بين الساعة  40:44و  49:44من االثنين حتى الخميس بين الساعة 
 مساءً  45:44ظهراً و 10:44

 (.asylum.service.relocationحساب سكايب: )
  اللغة الكردية السورانية:

 مساءً  4544 -40:44الخميس بين 
 (asylum.service.relocationحساب سكايب )

  :ردية قرمانجياللغة الك

 صباحاً  10:44 – 11:44الجمعة بين الساعة 
 (asylum.service.relocationحساب سكايب )

 
من ناحية اللغات األخرى، يتوجب التواصل مع إدارة اللجوء مباشرة في أثينا وثيسالونيكي 

 وال تتم العملية عبر سكايب.
 يمكنكم االطالع على جدول الدوام التالي:

-http://asylo.gov.gr/en/wp
content/uploads/2016/06/Program_21_06_16_final.pdf 

  

http://asylo.gov.gr/en/wp-content/uploads/2016/06/Program_21_06_16_final.pdf
http://asylo.gov.gr/en/wp-content/uploads/2016/06/Program_21_06_16_final.pdf
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 أرقام طوارئ:
 اخلدمة الرم

 طوارئ طبية 005

 خدمة الإسعاف 022

 الرشطة 011

 ناوبةللعثور عىل صيدلية م  04444

 للعثور عىل مستشفى مناوبة 050
 

 بعض األساسيات في اللغة اليونانية:

 اللفظ المعنى الكلمة أو العبارة اليونانية
 إلقاء التحية

ΚΑΛΗΜΕΡΑ صباح اخلري KALIMERA 

ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ مساء اخلري KALISPERA 

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ تصبح عىل خري KALINIKTA 

 التعريف عن النفس

ΜΕ ΛΕΝΕ ..امسي. ME LENE 

ΠΩΣ ΣΑΣ ΛΕΝΕ? ما هو امسك؟ POS SAS LENE? 

ΧΑΙΡΩ ΠΟΛΥ رسرت مبعرفتك HERO POLI 
ΤΙ ΚΑΝΕΤΕ ? كيف حاكل؟ TI KANETE? 
ΕΙΜΑΙ ΚΑΛΑ أ ان خبري IME KALA 
ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ أ ان EGO IME 
ΕΣΥ ΕΙΣΑΙ أ نت ESI ISE 
ΑΥΤΟΣ EΙΝΑΙ هو AFTOS INE 
ΑΥΤΗ EΙΝΑΙ يه AFTI INE 
ΑΥΤΟ EΙΝΑΙ هو يه لغري العاقل AFTO INE 
ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ هؤلء AFTI INE 
ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ مه AFTES INE 
ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ هؤلء للقريب AFTA INE 
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 أريد شيئاً ما

ΕΓΩ ΘΕΛΩ أ ريد EGO THELO 
ΕΙΣIΤΗΡΙΟ تذكرة ISITIRIO 
ΠΛΟΙΟ سفينة PLIO 
ΤΡΑΙΝΟ قطار TRENO 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ حافةل LEOFORIO 
ΣΤΑΣΗ طةحم STASI 
ΠΟΣΟ ΚΑΝΕΙ? مك يه تلكفة...؟ POSO KANI? 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ  ًشكرا EFHARISTO 
ΠΑΡΑΚΑΛΩ من فضكل PARAKALO 
ΝΕΡΟ ماء NERO 
ΦΑΓΗΤΟ طعام FAGITO 
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ صيدلية FARMAKIO 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ مستشفى NOSOKOMIO 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ رشطة ASTINOMIA 
ΓΙΑΤΡΟΣ طبيب GIATROS 
ΘΕΛΩ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ أ ريد تذكرة THELO ISITIRIO 
ΘΕΛΩ ΦΑΓΗΤΟ  ًأ ريد طعاما THELO FAGITO 
ΘΕΛΩ ΝΕΡΟ  ًأ ريد ماء THELO NERO 
ΘΕΛΩ ΓΙΑΤΡΟ  ًأ ريد طبيبا THELO YIATRO 
ΘΕΛΩ ΒΟΗΘΕΙΑ أ حتاج اإىل املساعدة THELO VOITHIA 
ΘΕΛΩ ΔΟΥΛΕΙΑ أ ريد معل THELO DOULIA 
ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΑΩ ΣΤΟ أ ريد اذلهاب اإىل THELO NA PAO STO 
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 عبارات شائعة
ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ مل أ فهم DEN KATALAVENO 
ΔΕΝ ΜΙΛΩ ΕΛΛΗΝΙΚA ل أ حتدث اللغة اليواننية DEN MILO ELINIKA 
ΝΑΙ نعم NE 
ΟΧΙ ل OHI 
ΕΝΤΑΞΕΙ حسٌن/اتفقنا ENTAKSI 
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ? أ ين؟ POU EINAI? 
ΣΗΜΕΡΑ اليوم SIMERA 
ΑΥPIO الغد AVRIO 
ΜΗΤΕΡΑ أ م MITERA 
ΠΑΤΕΡΑΣ أ ب PATERAS 
ΑΔΕΛΦΟΣ أ خ ADELFI 
ΑΔΕΛΦH أ خت ADELFOS 
ΓΥΝΑΙΚΑ امرأ ة GINEKA 
ΑΝΔΡΑΣ رجل ANDRAS 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ عائةل IKOGENIA 
ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ لجئ PROSFIGAS 
AΛΛΟΔΑΠΟΣ أ جنيب ALODAPOS 
ΑΙΤΗΣΗ طلب ETISI 
ΠΡΟΣΦΥΓΗ اس تئناف/نقض PROSFIGI 
ΕΙΜΑΙ ΑΡΡΩΣΤΟΣ أ ان مريض IME AROSTOS 
ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΣΟΥ تذكرتك TO ISITIRIO SOU 
ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ جواز سفر DIAVATIRIO 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ بطاقة تعريف/هوية TAFTOTITA 
ΕΙΜΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΙΡΑΚ أ ان من العراق IME APO TO IRAK 
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