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اليونان في اللجوء طلب تقديمورقة المعلومات:   
 2016آذار  28آخر تحديث 

 
 

على اللجوء؟ من يستطيع الحصول  
 

 .اليونان في اللجوء بطلب يتقدم أن يستطيع أجنبي شخص أي
 عند تقديم الطلب انه من المهم أن تذكر أين ولماذا أنت مضطهد في بلدك

  .وحقوق االنسانأهي حرية شخصية أو سوء في المعاملة  -
 .الجنسية أهي بسبب اللون أو الدين أو الجنسية أو المعتقدات الدينية والسياسية أو الحرية -

 
 .الرجاء االنتباه أن تقديم طلب اللجوء في اليونان االن يأخذ وقت طويل

 
 

 طريقة عمل هذا االجراء؟ 
 
 اجراء اللجوء في ثالت خطوات. حاليا يعالجو
 

 
 

 كيف أسجل
 

مكالمة سكايب  .1 
 

 والطريقة الوحيدة لذلك هي فقط عبر السكايب. كخطوة اولية يجب حصولك على موعد عبر خدمة اللجوء اليوناني عبر السكايب.
 .خاللها تأكيد طلبك بشكل شخصيفي هذا االتصال ستعطى تاريخ للمقابلة التي ستتمكن من 

 
 ال تنسى الموعد!اليونانية. يتوجب عليك الدفع بنفسك.  دائرة اللجوء من قبل موعدك إلى التنقل تكاليف تغطية لن يتم

 بنزين عند بولي كاسترو فأقرب مكتب للجوء في سالونيكي.محطة الايدوميني , نيكافاال,  اما بالنسبة لالجئين العالقين في مخيمات
 

إذا أجريت اتصالك . من فضلك كن مدركا أنك ستتلقى موعدا في مكتب اللجوء المحلي الذي أجريت مقابلتك عبر السكايب معه
 .عبر السكايب بمكاتب أثينا العاصمة سيكون عليك أيضا الذهاب لهناك لتسجيل طلب نقلك

 
 أوقات تلقي التسجيل عبر السكايب في مكاتب اللجوء في أثينا:

 

11 - 10الساعة  ,الثالثاء ,12 - 10الساعة  ,االثنين يوم العربية:اللغة   
asylum.service.arabic الحساب    

 

  13 - 12الساعة  ,يوم الثالثاء و األربعاء ,14 - 13الساعة  ,يوم االثنين :للغة الفارسية أو داري
asylum.service.farsi.dari اسم الحساب    

 

  11 - 10الساعة  ,يوم األربعاء :االردو
asylum.service.urdu اسم الحساب    

 

12 - 11الساعة  ,يوم األربعاء ,13 - 12الساعة  ,يوم االثنين :اللغة االنكليزية أو الفرنسية  
asylum.service اسم الحساب    

 
 
 

 3. 

االولىالمقابلة   

2. 

 تقديم طلب اللجوء
الخاص بك    

1. 

 مكالمة سكايب
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 أوقات تلقي التسجيل عبر السكايب في تيالسونيكي وبقية اليونان:
 

  10 - 9الساعة  ,يوم الخميس :العربية
asylum.service.arabic   اسم الحساب 

 

  14 - 13الساعة  ,الخميس :الفارسية و الداري
asylum.service.farsi.dari   اسم الحساب 

 

  11 - 10الساعة , الخميس :اردو
asylum.service.urdu   اسم الحساب 

 

  13 - 12الساعة  ,الخميس :االنكليزية والفرنسية
asylum.service اسم الحساب 

 
 

 اإلجراءات المستعجلة  )للسوريين فقط(
 

، الذين يريدون إيداع طلب لجوء للمرة األولى أمام مصلحة اللجوء جميع المواطنين السوريينتنطبق على  إجراءات مستعجلةهنالك 
التعريف الوطنية )الهويات( غير . ليس من الضرورة أن يكون جواز السفر صالحاً. بطاقات جوازات سفر أصليةاليونانية ويحملون 

٪ من السوريين ٩٩٫٥مقبولة. تحت هذا اإلجراء، فإن التسجيل والحكم على طلبك، كالهما يكونان في اليوم نفسه. حتى اللحظة 
 المتقدمين، يحصلون على اللجوء )حسب المعلومات الصادرة عن مكتب اللجوء في أثينا(.

 
 أوقات تلقي التسجيل عبر السكايب في مكاتب اللجوء في أثينا:

 

11 - 10الساعة  ,الثالثاء ,12 - 10الساعة  ,االثنين يوم  
asylum.service.arabic الحساب    

 

  14 - 13الساعة  الثالثاء واألربعاء,

asylum.service.syria الحساب    

 
 أوقات تلقي التسجيل عبر السكايب في تيالسونيكي وبقية اليونان:

 

  10 - 9الساعة  ,يوم الخميس :العربية
asylum.service.arabic   اسم الحساب 

 
 

كما يبدو حاليا فإن أوقات اتصال السكايب يمكن أن تتغير اسبوعيا, من فضلك,أطلع نفسك على أي تغيرات تحصل بسرعة. تستطيع 
طريق نشراتنا االضافية  العثور دائما على أخر مواعيد اتصال السكايب في خيمة المعلومات المستقلة في كامب إيدوميني , وعن

    http://asylo.gov.gr/en/?page_id=987 عبر الرابط باألسفل:
 

أصبح من الصعب جدا الوصول لمكتب اللجوء عبر السكايب بسبب العجز عبر الرد على كل المكالمات. أكمل محاولتك  هام جدا:
 لالتصال بهم كونها خطوة حاسمة للبدء بالعملية.

 
________________________________________________________________________ 
 

  تقديم طلب اللجوء الخاص بك2. 
 
عند ذهابك إلى الموعد في مكتب اللجوء، سيتم أخذ صورة لك، وسيكون عليك توفير معلومات تفصيلية عن نفسك. وسيكون عليك 

 إعطاء معلومات عن:
 السفر( أو أي وثائق ذات صلة.وثائق السفر الخاّصة بك )جواز  -
 إثباتات الشخصية الخاصة بك، وبأفراد عائلتك. -
 بلدك األصلي. -
 حالتك العائلية. -

 
 في تجاوز مشكلة اللغة. مترجم ليساعدكسيكون هناك 
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بتقديم إثباتات . إذا قمت بصدق تامعند تقديم طلبك عليك اإلجابة عن كل األسئلة المطروحة من قِبَل طاقم مصلحة اللجوء اليونانية 
زائفة، أو قمت بإدعاءات كاذبة، فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي في الحكم على قضيتك. قد تتعرض للتفتيش الجسدي، وقد يتم التحري 

 في ممتلكاتك الشخصية. وقد يتم أيضاً إخضاعك لفحوصات طبية.
 

الخاصة بك، والتي ستكون  طاقة طلب الحماية الدوليةبوإلستالم  موعداً آخراً ألجل مقابلة شخصيةسيتم أيضاً سيتم أيضاً إعطاءك 
 .معك دائماً صالحة لمدة ستة أشهر. يجب عليك حيازة هذه البطاقة 

 
االتصال بأحد المنظمات اليونانية الغيرحكومية حالما تحصل على بطاقة طلب الحماية الدولية، وتعلم موعد مقابلتك، عليك  انتباه!

: "المجلس اليوناني لالجئين"( حيث يتم مساعدتك لتكون مستعداً بشكل جيد وفي الوقت المناسب )مثل العاملة مع طالبي اللجوء
 لمقابلتك.

 
 ريثما يكتمل فحص طلبك:

 قد يكون لك حرية التنقل في اليونان. -
 لديك الحق في العمل. -
 لديك الحق في تلقي الرعاية الطبية واإلستشفائية مجاناً. -
 لتعليمي الحكومي مجاناً.لك وألطفالك حق دخول النظام ا -
 لست قادراً على السفر خارج اليونان. -

 
________________________________________________________________________ 

 

 3. المقابلة االولى
 

في الموعد الذي تم تحديده عند تقديمك لطلبك، سيكون عندك مقابلة عند مصلحة اللجوء اليونانية لفحص قضيتك. وتدعى هذه المقابلة 
 ال تتخلف عن هذه المقابلة!بالمرحلة األولى. 

 
 . األسئلة المتعلقة بطلبك ستتضمن معلومات عن:اإلجابة عن كل األسئلة بصدق تامسيتحتم عليك 

 هويتك. -
 كيفية مجيئك لليونان. -
 دوافع تركك لبلدك األصلي. -
 أسباب عدم قدرتك على العودة إلى بلدك األصلي. -

 
في تجاوز مشكلة اللغة. كما يمكنك حضور المقابلة برفقة محام أو مستشار )خبير قانوني، طبيب،  مترجم ليساعدكسيكون هناك 

 طبيب نفسي، أو عامل اجتماعي(.
 

ً تقديم أي إثباتات أخرى تراها ضرورية. خالل المقابلة بإمكانك أ ً قدر انتبه لما تصرح بهيضا ً ودقيقا ، حاول أن تكون واضحا
 المستطاع. المقابلة سرية، لكن من الممكن أن يتم مشاركتها مع سلطات يونانية أخرى.

 
الجميع يتفهم أنه حين وصولك إلى دولة جديدة فإنه عليك إيجاد عمل كي تستطيع العيش. لكن خالل فحص لجوءك تكون األولوية 

. كن مستعداً للتصريح بكل شيء مهم، حيث لن تطرح لشرح لماذا كانت حياتك في خطر، ولماذا اضطررت لمغادرة بلدك األصلي
 عليك أسئلة عن كل شيء.

 
 

 الحكم
 

 المقابلة ستقرر مصلحة اللجوء اليونانية إما إعطاءك صفة الالجئ، حماية فرعية، أو رفض طلبك.بعد 
 عند صدور حكم بشأن طلبك، فإن مصلحة اللجوء اليونانية ستقوم بإعالمك لتلقيه. سيتم إعالمك إعتماداً على بيانات اإلتصال التي 

 اإللكتروني.قدمتها، إما عن طريق الهاتف، رسالة، فاكس أو البريد 
 

 إذا قمت بتغيير عنوانك أو رقم هاتفك، قم بإعالم مصلحة اللجوء اليونانية مباشرةً.
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إذا لم تتلقى حكماً وفي الوقت نفسه لم تقم بتجديد بطاقة طلب الحماية الدولية الخاصة بك لغاية يوم العمل الذي يلي تاريخ اإلنتهاء، 
 تلقيت حكماً. مادام فحص طلبك قيد اإلنتظار، فإنك قادر على سحبه في أي وقت. فإن مصلحة اللجوء اليونانية ستفترض بأنك

 
 

 بعد حكٍم إيجابي
 

، ستكون مؤهالً للبقاء في البالد لثالث سنوات. لديك الحق في الوصول إلى التعليم، حصولك على اللجوء أو الحماية الفرعيةعند 
 عي.الرعاية الصحية، سوق العمل، نظام التأمين اإلجتما

 
 سيتم إعطاءك إذن باإلقامة لثالث سنوات. -
 عند الطلب، سيتم إعطاءك وثائق سفر تسمح لك بالسفر خارج البالد. -
 لديك الحق في العمل تحت الشروط المحددة في القانون اليوناني. -
 اإلجتماعي(. كشخص عاطل عن العمل سيكون لك الحقوق والواجبات ذاتها كأي مواطن يوناني )مثالً فيما يتعلق بالضمان -
 لديك الحق في تلقي الرعاية اإلستشفائية، الطبية والصيدالنية مجاناً، شريطة أن تكون غير مؤمناً وفقيراً. -
 أنت وأوالدك، لديكم الحق في الدخول إلى نظام التعليم الحكومي مجاناً. -
 لديك الحق في الدخول إلى برنامج تدريب مهني. -

 
. قد تطول عملية جواز سفر الجئفإن بإمكانك التقديم على  –صلت على الحماية الفرعية وليس إذا ح –إذا حصلت على اللجوء 

كل ستة أشهر. حسب المعلومات  لثالثة أشهر –عدا بلدك األصلي  –بالسفر إلى أي مكان إستالمه عدة أشهر. هذا الجواز يخولك 
يعني بأنك بواسطة جواز سفر الالجئ قادر على السفر لغاية  المقدمة من محام من مفوضية األمم المتحدة السامية لالجئين، فإن هذا

 ثالثة أشهر، ثم عليك التواجد في اليونان لمدة ستة أشهر على األقل، حتى تكون قادراً على السفر ثالثة أشهر أخرى.
 
 

 بعد حكم سلبي
 

لسلطات االستئناف اليونانية. إذا لم تتقدم بطلب استئناف، ولم تكن بحوزتك وثيقة  طلب استئناف، فإنك قادر على رفض طلبكإذا تم 
 تسمح لك بالبقاء في البالد، فإن عملية اإلعادة/الطرد إلى بلدك األصلي ستبدأ أو ستستمر.

إلى المحكمة القانونية المختصة. طلب اإللغاء ال يتضمن  تقديم طلب إلغاءفي حال تم رفض طلب االستئناف الخاص بك، يمكنك 
 تأثير تعليقي تلقائي، بمعنى أنك الزلت معرضاً للطرد.

 
إذا لم تتقدم بطلب الغاء أو إذا تم رفض طلبك، ولم تكن بحوزتك وثيقة تسمح لك بالبقاء في البالد، فإن عملية اإلعادة/الطرد إلى 

 إلضافة إلى أنك ستتلقى معلومات عن إمكانية عودة طوعية إلى بلدك األصلي.بلدك األصلي ستبدأ أو ستستمر. با
طوال كامل العملية، يحق لك طلب المساعدة من محام، أو أي مستشار تختاره. أجور ونفقات المحامي أو المستشار ستكون بأكملها 

 على حسابك الشخصي.

 

 

 

 مكاتب اللجوء في اليونان
 

Regional Asylum Office of Athens 
P. Kanellopoulou 2, Athens 10177 

Tel.: (0030) 210 698 8500 
Help line with recorded information for asylum seekers  

in ten languages: (0030) 210 69 88 660 
E-Mail: asylo@asylo.gov.gr 

 

Regional Asylum Office of Thessaloniki 
Building of former «B KTEO»  

Pontou Street, Kalochori Thessaloniki 54001 
Tel.: (0030) 2310-751775 

E-Mail: pga.thessalonikis@asylo.gov.gr 
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Regional Asylum Office of Lesvos 
Nationality Identification Center 

Moria, Lesvos 81100 
Tel.: (0030) 22510 32323 

E-Mail: pga.lesvou@asylo.gov.gr 
 

Regional Asylum Office of Northern Evros 
Special Detention Center for Foreigners  

Fylakio. Orestiada 68006 
Tel.: (0030) 2552095180 

E-Mail: pga.evrou@asylo.gov.gr 
 

Regional Asylum Office of Southern Evros 
Makris Avenue 1-B, Nea Chili, Alexandroupolis 68100 

Tel: (0030) 25510 35170 
E-Mail: pga.alexandroupolis@asylo.gov.gr 

 

Regional Asylum Office of Rhodes 
Rhodes Traffic Police Building  

Eleftherias Square 1, Rhodes 85100 
Tel.: (0030) 22410 30278 

E-Mail: pga.rodou@asylo.gov.gr 

 

Regional Asylum Office of Samos 
Themistokli Sofouli Street, Samos 83100 

Tel.: (0030) 22730-81540 
E-Mail: pga.samou@asylo.gov.gr 

 
 

مهمة أرقام  
 

 ألتيميا
 مساعدة قانونية و مادية لطالبي االمان و الالجئين 

Tripou 4-6, Koukaki, Athens 11741 
Tel.: (0030) 2109241677 / (0030) 6989764598 

 

 المركز األوروبي لمساعدة الالجئين
 فريق دعم طالبي االمان ثيسالونيكي 

Tel.: (0030) 6989764598 
E-Mail: cos.thessaloniki@easo.europe.eu 

  

لالجئين ايكومينيكال بمركر انصل القانونية وللمساعدة أكثر لمعلومات  
شمل العائلةبخصوص قضايا لم  ,مساعدة قانونية لطالبي االمان و الالجئين  

  10 - 14االربعاء و الجمعة  1116 - االثنين : ايام
Iridanou Str. 4A, Athens 11528 

Tel.: (0030) 210-7295926 
E-Mail: ecrp@acn.gr 

 

 المجلس اليوناني لالجئين
 استشارة قانونية و مساعدة اجتماعية مجانية 
Solomou Str. 25, Athens 10682 

Kassandrou 37A, Thessaloniki 54633 
Tel.: (0030) 2103800990  

 

 مجموعة من المحامين مهتمة بحقوق الالجئين والمهجرين
  19الي  17االربعاء من الساعة 

Ioulianou 11 & Rethymnou Str., Exarheia, Athens 10682.  
http://omadadikigorwnenglish.blogspot.com/ 
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 أخبار / معلومات مستقلة
 

News That Moves 
 أخبار بالعربية والفارسية واليونانية واالنكليزية 

http://newsthatmoves.org 
 

W2EU 
  معلومات حول حقوق الالجئين ومساعدة قانونية

http://live.w2eu.info 
 

Are You Syrious? 
  تحديثات وأخبار يومية

http://facebook.com/areyousyrious 

 
 
 

الخليويحمل التطبيق على جهازك   
 : http://informationflyers.wix.com/stayrebell زيارة أو

 

 
 


