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 ورقة المعلومات: لم شمل العائلة 
 )3 )اتفاقية دبلن

 2016آذار  28آخر تحديث 
 
 

أو أكثر يعتبر بالغ راشد مستقل  18, أي فرد عمره  18مالحظة:)العائلة هي األب و األم وباقي أفراد العائلة الذين هم تحت سن  
 .عن العائلة حسب القوانين األوربية للم شمل العائالت(

 
 

شمل األسرة؟ماهو لم   
 

العائالت ربما تجد أنفسها في وضع يكون فرد منها ذهب أوال إلى دولة محدده و  الفرد من العائلة بقي في بلد أوربي اخر. في 
مكانية لطلب لم الشمل العائلة. لم شمل األسرة هو جزء من إتفاقة دبلن تتيح لك الفرصة   لإلنضمام الى أفراد إلهذه الحالة, لديك ا

بما فيها سويسرا والنرويج و ايسلندا. العائلة القريبة  -لمسجلين والمقيمين بشكل قانوني في بلد اخر من اإلتحاد األوربي اسرتك ا
تعني القصر البعيدين  ويريدون اإلنضمام  ألبويهم أو األقاربهم الذين يودون  اإلنضمام إلى قاصريهم الغير موجدون معهم أو 

س. حاالت خاصة اخرى: القاصرين الذين يريدون اإلنضمام إلى أعمامهم أو عماتهم , إنها حالة انضمام الزوج للزوجة أو العك
صعبة لإلثبات , ولكنها مازالت ممكنه لتقديم طلب لم شمل العائلة أوالً يجب عليك أن تحصل على اللجوء في اليونان وتسئل حول 

 .لم شمل العائلة
 
 

 من يستطيع الحصول على لم شمل العائلة؟
 

إذا كنت قاصرا بعيدا عن أفراد اسرتك وتبحث عن اللجوء و أنت حالياً في اليونان, و كان لديك شخص كبير من أفراد عائلتك أو 
 .اقرباء متواجدين لك في بلد أوربي اخر لديك الحق ليتم إرسالك لهذا البلد حيث سوف يتم فحص طلب لجوئك

مثال ) زوجك/ زوجتك أو أطفال قاصرين( في بلد أوربي اخر قد يكون لديك إذا كنت طالب لجوء بالغ ولديك شخص من عائلتك 
 .الحق في اإلنضمام إليهم هناك

 
 

 ماذا يجب علي أن أعلم قبل تقديم طلب لم شمل العائلة؟
 
دبلن للترحيل عادة مايتم لم شمل العائلة إلى الدولة التي يقيم فيها معظم أفراد العائلة. فقط في حالة اليونان وحسب قوانين   -

 .فالعائالت العالقة دائما يمكن إجراء لم شمل العائلة )فقط القاصرين من العائلة( جميعها إلى خارج اليونان
 
حتى بعد نجاح لم شمل العائلة فإنه من الممكن أن يخضع القاصر إلختبار تحديد العمر من قبل السلطات البلد   التي نجح  -

 .ة سيجب استشارة محامي فورابالوصول إليها. في مثل هذه القضي
 
إذا لم تستطع تزويد السلطات بالوثائق الكافية إلثبات أنك فرد من العائلة ربما سوف يطلبوا منك القيام بإختبار تحديد       -

الحمض النووي , يجب عليك دفع تكاليف اإلختبار بنفسك , يمكن أيضا لدول األعضاء القيام بالتحقيقات إذا وجدوا ضرورة 
 .كلذل

 
بعد أن تحصل على التصريح من أجل السفر إلى الدولة التي يقيم بها أفراد عائلتك , أنت حر بالذهاب مباشرة بإستخدام  -

الطائرة إلى المدينة التي يعيش فيها أقربائك , عند وصولك تأكد أن تظهر للسلطات جميع أوراق لم شمل  العائلة , هذا األمر 
 .لى منطقة اخرى في البلد بعيدا عن عائلتكمهم جدا ألنك التريد أن تنقل إ

 
حاليا يجب على كل شخص شراء تذكرته بنفسه , على أي حال هذا ال يزال أقل تكلفة وأقل خطوره من السفر بنفسك بدون  -

 .وثائق قانونية
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 هل لألشخاص الذين لهم احتياجات األولوية؟
 

, ويشمل ذلك على وجه الخصوص: القاصرين، القاصرين الغير  نعم، وعادة ما تكون األولوية لألشخاص المعرضين للخطر
 .مرافقين بعائالتهم و المعوقين وكبار السن والنساء الحوامل، و القاصرين بصحبة أحد األبوين، وضحايا اإلتجار بالبشر

تعرضوا للتعذيب واألشخاص الذين يعانون من أمراض خطيرة واألشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية واألشخاص الذين 
غتصاب أو أشكال خطيرة اخرى من العنف النفسي أو الجسدي أو الجنسي، مثل ضحايا تشويه وبتر األعضاء الجنسية إلوا

 .لإلناث

 

 

 كم من الوقت سوف يستغرق اإلجراء؟
 

الكثير من صبرك  و  وتحتاج -اشهر في اليونان  8اشهر إلى  6حاليا بين  -اجراءات لم شمل العائلة تستغرق الكثير من الوقت 
 -للدعم في اليونان  هي قليال معقده. وبالتالي ابحث عن محامي مختص يملك الخبرة في مثل هذا النوع من القضايا. وستحتاج

 .وفي البلد الذي تريد الذهاب له –انظر قائمة منظمات دعم الالجئين بطريقة قانونية باألسفل 

 

يع طلب للحصول على السكن قبل خدمة اللجوء اليونانية ولكن في الوقت الراهن يوجد خالل فترة انتظار طلبك في اليونان تستط
 .فقط أماكن متاحة ضمن الكامبات. القاصرين الوحيدين سيتم استضافتهم لإلقامة في مراكز استقبال

 

 

 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 
 

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 
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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 

 

الالجئينالمركز األوروبي لمساعدة   
 فريق دعم طالبي االمان ثيسالونيكي 

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

  

لالجئين ايكومينيكال بمركر انصل القانونية وللمساعدة أكثر لمعلومات  
بخصوص قضايا لم شمل العائلة ,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/ 

 
 

 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 

 
 
 

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

 


