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 معلومات إعادة التوطين
 2016نيسان  19آخر تحديث 

 
 

  ما معنى إعادة التوطين)النقل(؟
 

إعادة التوطين هو النقل الشرعي لألشخاص الذين تم االعتراف بضرورة الحماية الدولية لهم ) اللجوء والحماية المؤقتة( من دولة 
 إثبات أهليته لذلك من قبل السلطات اليونانية.عضو في أعضاء االتحاد األوربي إلى دولة أخرى بعد أن تم 

حتى اليوم، لم تكتمل إجراءات إعادة التوطين إال على قلة قليلة جدا من األشخاص برغم أن االتحاد األوربي قد سجل ارقاما عالية 
تحاد األخرى ضمن الجىء كان االتحاد األوربي قد خطط إلعادة توطينهم في دول اال 66,400. من ضمن 2015سابقا خالل عام 

 .2016آذار  وحتى العشرين من 2015الجىء فقط من تمت إعادة توطينهم وذلك بين تشرين ثاني  581فترة سنتين قادمتين فإن 
 االرتفاع خالل األسابيع األخيرة.ب الجىء عالقين في اليونان مع بدأ أرقام طلبات النقل أو إعادة التوطين 50,000اليوم ما يقارب 

 ستغرق عدة أشهر ليكتمل إجراء إعادة التوطين.لهذا قد ت
 
 

 من يستطيع التقدم بطلب إلعادة التوطين؟
 

% اعتمادا على معدالت التقديرات 75يتعلق برنامج إعادة التوطين بالمدنيين من البالد التي تزداد معدالت منح الحماية الدولية عن 
 االوربية لذلك.

بوروندي  ،يقيا المركزيةجمهورية أفر، الجنسيات من السوريين، العراقيين، اإلريتيريين ة بيتعلق برنامج إعادة التوطين حتى اللحظ
. الغالبية العظمى من المستفيدين حتى واألشخاص فاقدي الجنسية ممن كانوا يملكون إقامة نظامية اعتيادية في تلك البلدن البحرين ,

 اآلن هم السوريون.
 

 لالستفادة من برنامج إعادة التوطين... انتباه!
 .لطلب الحماية الدوليةعليك أوال أن تتقدم  -
 متبعة من قبل السلطات اليونانية.ال إلجراءات التعريف والتسجيل وحفظ البصماتيجب أن تخضع  -
 .2015يجب أن تقر بأنك طالب لجوء وأنك قد وصلت إلى اليونان بعد السادس عشر من أيلول  -

 
 

 يجب أن أعرفه عن إعادة التوطين قبل أن أبدأ بالتقديم؟ما الذي 
 
الوجهة. ذلك قد يشكل مشكلة كون أن بعض البلدان المستقبلة ليست الخيار االول فيما لو أردت أن  لن تكون قادرا على اختيار البلد -

 تبني فيها حياة ومستقبال.
 
البلد العضو في االتحاد األوربي وذلك للحفاظ على سيتم نقلهم إلى ذات كل أفراد العائلة الواحدة بحالة العائالت بين طالبي اللجوء  -

 .وحدة األسرة
 
ما قد يخلق مشاكل في بعض الحاالت فأنت مجبر على البقاء والعيش هناك،بعد أن يتم نقلك إلى بلد آخر في االتحاد األوربي  -

 تتعلق بفرصك في ذاك البلد.
 
 وحاولت االنتقال لبلد أوربي آخر ستواجه مشاكل تتعلق بشرعية تواجدك هناك. ك فيهغادرت البلد بعد أن تم نقلك وتوطينإذا  -
 
 .مجاني التكاليفإعادة التوطين  -

 

الذي وافق على استقبالك أو تم رفض طلبك يمكنك االنسحاب من برنامج إعادة التوطين وسيتم التعامل مع  لم تشأ الذهاب للبلدإذا  -
 وضعك في اليونان.
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 أولوية لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة؟هل هناك 
 

نعم، هناك أولوية لألشخاص الضعفاء. ذلك يتضمن على األخص: القاصرين، القاصرين دون كبار بصحبتهم، العاجزين، العجزة، 
اص وبصحبتهم قاصرين، ضحايا االتجار بالبشر، أصحاب األمراض الخطيرة، األشخ-أو العكس-الحوامل، األزواج بدون زوجاتهم 

ذوي االضطرابات العقلية أو األشخاص الذين سبق وتعرضوا للتعذيب، االغتصاب، أو أي شكل من األشكال الفعلية األخرى للعنف 
 النفسي، الجسدي أو الجنسي كضحايا البتر أو ختان األعضاء التناسلية لدى اإلناث.

 
 

 ؟إلى أين يمكن أن يتم نقلي بحال تم قبولي في برنامج إعادة التوطين

 
الدول المذكورة هي التي وافقت حتى اآلن على تلقي واستقبال المنقولين من اليونان: بلغاريا، جمهورية التشيك ،قبرص ،إستونيا ،فنلندا 

 ،فرنسا ،ألمانيا ،إيرلندا ،التفيا ،ليتوانيا ،لوكسيمبورغ ،مالطا ،هولندا ،بولندا ،البرتغال، رومانيا، سلوفينيا، إسبانيا والسويد.
 
 

 م يتطلب إجراء إعادة التوطين زمنيا؟ك

 
من غير الواضح كم يتطلب هذا اإلجراء، خصوصا أنه من الممكن توقع أن مزيدا من الناس ستسجل على طلبات إعادة التوطين اآلن 

 وليس هناك بلدان عديدة،حتى اآلن، تريد استقبال الجئين عبر برنامج إعادة التوطين. أكثر من ذي قبل
حقيقة واحدة واضحة: إجراء إعادة توطينك سيكون مكتمال خالل شهرين من لحظة قبول بلد ما أوراقك لالنتقال إليه. وسطيا هناك فقط 

 حتى اآلن أناس قالئل قد تم نقلهم فعال. -لكن ذلك أيضا حتى اآلن ما هو مصرح به على الورق  -أشهر 3ينبغي اكتمال اإلجراء خالل 
 

المتقدمين في مراكز االستقبال، الفنادق، والمؤسسات خالل فترة انتظارهم.لكن تلك أيضا إيضاحات ورقية  ن يتم إيواءيمكن أ انتباه!
 تنقصنا الخبرة العملية بشأنها.

 
 

 هل باستطاعتي التأثير على خيار البلد الذي سيتم إرسالي إليه؟
 

إلمكانية تقرير نتقال للبلد الذي تم اختياره لك. بحال لم ترد اال الخيار الوحيد هو أن تنسحب من البرنامجالوجهة،  لدال يمكنك اختيار الب
 البلد العضو في االتحاد االوربي الذي تريد أن يتم نقلك إليه، هناك أربع خصائص سيتم أخذها باالعتبار بخصوص ذلك:

 

 )اقرأ الشروط في األعلى(. عجزك -
 .UEفي بلد معين عضو  وجود أقارب -
 .اللغويةمهاراتك  -

 
 

 العوامل التي يمكن أن تكون مهمة في اتخاذي قرار بحال أردت فعال ءن يتم نقلي إلى بلد عضو معين؟ أو ال؟ما 
 

 مكن أن يساعدك:ما ي
 .ك في البلد الذي تم اختياره لك وو أصدقاء لوجود عائلتك أ -
 وجود مجتمعات مهاجرة هناك. -

 
 ما يجعل األمر صعبا:

 .ل البطالةالنظام االجتماعي المنتعش المرفه وارتفاع معدالحالة االقتصادية للبلد، انعدام  -
 البلدان بحكومات يسيطر عليها جناح اليمين السياسي. -

 
البلدان الموصوفة بأنه من الصعب جدا الحياة فيها بالنسبة لالجئين هي على سبيل المثال: بلغاريا، رومانيا، بولندا، مالطا،  !انتباه

 وجمهورية التشيك.
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 ح لي بسحب ملفي بدون أي خطوات الحقة ) مثال طردي للبلد الذي قبلني(؟سم  ي  ألي لحظة 
 

قد يتقرر نقلك إلى بلد ال تريد الذهاب إليه ألسباب عديدة.سؤال هام على ذلك هو عن عواقبها أو ما يمكن أن يحدث بها إذا قمت بسحب 
 طلبك من برنامج إعادة التوطين.

غير البلد األول الذي تم تقريره لك تبعا  ه يمكن إعادتك إلى اليونان بحال ذهابك لبلد آخرصرحت السلطات في بعض المنشورات أن
.، سواء خالل إجراء نقلك أو بعد اتخاذ القرار من قبل البلد الوجهة. قررت كل الدول األوربية تقريبا عدم إعادة أي 3التفاقية دبلن 

ال في اليونان من مجمل الالجئين هناك. لم يتضح من قبل كيف من الممكن أشخاص إلى اليونان، حتى من أجروا بصمات األصابع أو
 معرفة أنك قدمت طلبا إلعادة التوطين أم ال.

ك ونقلك لبلد عضو آخر سيتم نة توطيادعلى أي حال إذا انتقلت لبلد ثالث من بلدان االتحاد األوربي وطلبت اللجوء هناك بعد أن تم إع
 للبلد الذي نقلت إليه وتم قبولك فيه باألصل.هناك بالتأكيد محاولة نقلك 

 
 

 أي منظمة هي المسؤولة عن إعادة التوطين؟

 
 خدمات اللجوء في اليونان هي المسؤولة عن التسجيل واإلجراء في اليونان.

 المنظمة الدولية لشؤون الهجرة معنية بإعادة توطينك.
 
 

 كيف يتم اإلجراء؟
 

 كيف أسجل
 

مكالمة سكايب  .1 
 

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

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

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

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

 
 أوقات تلقي التسجيل عبر السكايب في مكاتب اللجوء في أثينا:

  

  16 - 14 الساعة ,10 - 9 الساعة ,األربعاءو االثنين 

 16 - 15 الساعة , 10- 9 الساعة ,الثالثاء

 

  10- 9 الساعة الجمعة,  :سوراني

   11 - 10 الساعة ,الجمعة :كورمانجي
 

 asylum.service.relocationالموقع: 

 
 :أوقات تلقي التسجيل عبر السكايب في تيالسونيكي وبقية اليونان

 

        17 - 16 الساعة ,االربعاء إلىمن االثنين 
 16 - 15 الساعة الخميس,

  17 - 12 الساعة ,الجمعة
 

 17 - 16 الساعة الجمعة, :سوراني

 

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

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

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

 
__________________________________________________________________________ 

 

  تقديم طلب اللجوء الخاص بك2. 
 

خالل الموعد مع مكتب اللجوء المحلي ينبغي أن تحدد فيما إذا كنت تملك عائلة أو أقارب في بلدان االتحاد األوربي. أيضا اللغات التي 
خلفيتك اإلثنية, ودراستك أو خبرتك العملية السابقة كلها سيتم أخذها باالعتبار. إذا كنت تملك وثائق تدعم ذلك قم بإحضارهم تتحدثها, 

 معك.
 بعد المقابلة الشخصية مع مكتب اللجوء المحلي عليك االنتظار إلى أن يتم قبول طلبك أو رفضه.

 

 بعد القرار باإليجاب
 

بنقلك للبلد الذي قد تم اختياره لك. المنظمة الدولية بمجرد تلقيك قرار إعادة التوطين مع الموافقة سيتم تزويدك بالمعلومات المتعلقة 
لشؤون الهجرة هي المسؤولة عن تقديم المساعدة للمغادرة والسفر بالنسبة للمستفيدين بمجرد قبولهم في بلد ما عضو ببرنامج إعادة 

بناء على ذلك, بحال تم سيتم دراسة طلبك من قبل السلطات المسؤولة في البلد الذي سيتم نقلك إليه.   ال إعادة التوطينالتوطين. بح
 منحك حالة الحماية الدولية سوف تستلم إذن اإلقامة من البلد العضو حيث تم نقلك وقبولك.

 

 بعد القرار سلبا ]بالرفض[
 

 بك  فإن ملفك ستتم دراسته من قبل حكومة اليونان.إذا تم رفض طلب إعادة التوطين الخاص 
 
 
 

 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 
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 
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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  
بخصوص قضايا لم شمل العائلة ,مساعدة قانونية لطالبي االمان و الالجئين  

  10 - 14االربعاء و الجمعة  1116 - ايام: االثنين 
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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 التواصل مع المنظمات المشاركة ببرنامج إعادة التوطين
 

لإلشارة الستفادتك من البرنامج وسيزودونك بالمعلومات الحقا  مفوضية شؤون الالجئين التابعة لألمم المتحدةوالمنظمة الدولية لشؤون الهجرة يمكنك التواصل مع
 .عن ذلك

 

 مفوضية شؤون الالجئين التابعة لألمم المتحدة
Tagiapiera Street 12, Athens 11525.  

Tel.: (0030) 210-6726462 
E-Mail: great@unhcr.org 

 

 المنظمة الدولية لشؤون الهجرة
Dodekanisou 6, Alimos, Athens 17456.  

Tel.: (0030) 210-9919040 
E-Mail: iomathens@iom.int 

 
 

 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 

 
 

 مصادر ومواقع إنترنت
 

 أين يمكنني إيجاد المعلومات الرسمية الخاصة بمكتب اللجوء ؟ ]باللغة االنكليزية[
http://asylo.gov.gr/en/ 

 

 أين يمكنني إيجاد عدد الحاالت التي  تلقت جوابا عبر اإلنترنت ؟
http://asylo.gov.gr/en/?page_id=1031 

 

 أين يمكنني إيجاد اإلحصاءات المتعلقة ببرنامج إعادة التوطين عبر اإلنترنت ؟
http://asylo.gov.gr/en/wp-content/uploads/2016/03/Relocation-procedures-up-to-6.3.16_en.pdf 

 
 
 

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