أَسئَلة وأَجوبة
نَسخةَ:تشرينَاألولَ(أكتوبر)َ6102
َ

تَقدَمَهذهَالوثيقةَإجاباتََعلىَاألسئلةَالمَتداولةَ(الشائَعة)َ.ويتمَتحديثهاَبَشكلََمَنتَظَم.
تسجيل أولي ،تسجيل كامل ،نقل ،مسائل إجرائية ،معلومات عامة
تتمََبرمَجةَ(تحديد)َالمواعيدَأليَشخصََأَجرىَالتسجيلَاألوَّليَللجوءَ.جميعَاألشخاصَالذينَأتمَواَالتسجيلَاألوَّليَستتمََدعوتَ َهمَإلىَ
إدارة َاللجَوءَ ،وذلك َوفقاَ َلمكان َإقامتهم َفي َلحظة َالتسجيل َاألوليَ ،وكذلك َوفقا َلنوع َاإلجراءات َ(الشرح َفي َاألسفل)َ .الموعد َهوَ
الخطوةَالتالية َسواءَ َلطلبَاللجَوءَالخاصَبكمَفيَاليونانَ،أوَلَلمَ َالشملَالعائليَأوَإعادةَالتوزيع َ(إعادةَالتوطين)َإلىَبلدَ َأوروبيََ
آخرَ .
الجدولَالزمنيَللمواعيدَمَتوفرَ َعلىَالموقعَاإللكترونيَإلدارةَاللجَوءَاليونانَيَّة َ.www.asylo.gov.grوالنسخةَالمطبوعةَمَتوفرةََ
أيضا ً َفيَجميعَاألماكنَوالمراكزَالرسمَيَّةَ.نرجَوَأنَتتوجهواَإلىَموظفيَالمفوضي َّةَالسَّاميةَلشؤونَالالجئينَالتابعةَلألممَالمتحدةَ
(َ )UNHCRلطلب َالمَشورةَ .لقد َت ََّم َإرسالَ َرسائل َنصَيَّة َ(َ )SMSعبر َالهاتف َالنَّقَّال َ(المَوبايل) َلَشهر َأيلول َ(سبتمبر) َفقطَ ،أماَ
بالنسبةَلبقيةَاألشهرَفسيتمََإرسالََرسائلَنصَيَّةَمنَخاللَالهاتفَالنَّقَّالَ(المَوبايل)َفقطَكتذكيرََبالمواعيدَالمَحددةَلألسبوعينَالقادمينَ .
يتمَ َتحديدَالمواعيدَوفقَا ًَلرقم التسجيل ،وليس رقم الملف (القضية) أو رقم البطاقة (الكرت) .مَنَ َالمَهمَ َجدَاً أنَ تجدَواَرقم التسجيل
الخاصَبكمَفيَالقائمةَ(أوَفيَالرسالةَالنصَيَّةَللموبايل) َوليس َرقمَالبطاقةَ(الكرت)َالخاصةَبكم!َالرقمانَيكتبانَفي َبطاقةَطالَبَ
اللجوء(َ.نرجوكمَأنَترجعواَإلىَالسؤال/الجوابَرقمََ .)01
باإلضافةَإلىَرقمَتَسجيلكمَ،ستجَدونَتاريخَوساعةَومكانَمَوعَدَكمَ.عندماَتحينَساعةَموعدكمَ،يجبَأنَتحضروا َمعَجميعَأفرادَ
عائلتكمَ،بماَفيهمَاألطفالَوالرضَّعَ ،إلىَمكتبَاللجوءَالمَختصَفيَالساعةََ 11:71صباحَا ًَ.،تأكدواَمنَجلب َجميعَالوثائقَالخاصةَ
بكمَ،ومنَضمنها بطاقة طالب اللجوءَ .
فيَحالَخسرتمَمَوعدَكمَ،فعندهاَيجبَأنَتبدؤواَكلََّاإلجراءاتَمنَجديدَعبرَسكايبَ .
فيَحالَاَنتقلتَمَإلىَمسكنََآخرََبعدَإجراءَالتسجيلَاألوليَ،فيمكنكمَأنَتجدواَمنَخاللَاإلنترنتَقائمةَبجميعَأرقامَالتسجيلَوالمواعيدَ
علىَالموقعَاإللكترونيَإلدارةَاللجوءََ http://asylo.gov.gr/en/?page_id=1499
َ
تسجيل ،معالجة (الطلبات) ،إعالم عبر الرسائل النصية ( ،)SMSوثائق
س .1أين تتم إجراءات التسجيل الكامل؟
جَ.1مكاتبَاللجوءَالمَتواجدةَفيَجميعَأنحاءَالبالدَ،والتيَتستقبلَطالبيَاللجَوءَالذينَأجرواَالتسجيلَاألوليَمنَأجلَأنَيتقدمواَإلىَ
التسجيلَالكاملَ،هيَالمكاتبَالتاليةَ َ:
 وحدةَاللجَوءَفيَأليموسَ،التيَتَنجَزَالتسجيلَالكاملَلملفاتَإعادةَالتوزيعَ(إعادةَالتوطين) َأوَلمَ َالشملَالعائليَللجنسياتَالتيَيَستحقَحامَلوهاَالمَشاركةَفيَبرنامجَإعادةَالتوزيعَ(إعادةَالتوطين)َفيَإقليمَأتيكيَ،منَتاريخَ.6102/10/62
فيَسالونيكَ،والذيَينجَزَالتسجيلَالكاملَلملفاتَإعادةَالتوزيعَ(إعادةَالتوطين)َأوَلمََالشملَالعائليَ
َ
 المكتبَاإلقليميَللَجَوءَللجنسياتَالتيَيستحقَحاملوها َالمشاركةَفيَبرنامجَإعادةَالتوزيعَ(إعادةَالتوطين) َفي َمراكزَاَستقبالَ َمَحددةَ َفيَمَنطقةَ
سَالونَيكَأوَالرَيسَاَأوَيَانَينَاَ(إيوانَينَا).
وبوليَ ،والذي ََينجَز َالتسجيل َالكامل َلملفات َإعادة َالتوزيع َ(إعادة َالتوطين)َ ،أو َلمََ
 المكتب َاإلقليمي َللجَوء َفي َألَيكسَانذرَ َالشمل َالعائلي َللجنسيات َالتي َيستحق َحامَلوها َالمَشاركة َفي َبرنامج َإعادة َالتوزيع َ(إعادة َالتوطين) َفي َمراكز َاَستقبالََ
مَحددةََفيَمَنطقةَسالونيك.
 وحدةَاللجوءَفيَبَيريَاسَ،التيَتنجَزَالتسجيلَالكاملَللملفاتَ(القضايا)َمنَجميعَأنحاءَاليونانَ،للجنسياتَالتيَالَيستحقَحاملوهاَالمشاركةَفيَإعادةَالتوزيعَ(إعادةَالتوطين)َ،بماَفيهاَقضاياَل ََّمَالشملَالعائلي.
الذيَينجَزَالتسجيلَالكاملَلَلمواطنينَالسَوريينَالذينَستَتمَ َدَراسةَطلباتَهمَ
َ
 المكتبَاإلقليميَللجَوءَفيَأتَيكَيَ(كَاتَيخَاكَي)َ ،فيَاليونانَ.
َ
لَلمزيدَمنَالمعلومات َالمَتعلقةَبَمكاتَبَاللجَوءَوعَناوينَها َوبرنامجَالمواعيدَفيَمكتبَاللجوء َالمَعَنَيَ،نرجوَزيارةَالمَوقَعَاإللكترونيَ
إلدارةَاللجوءَاليونانيةَ)َ (www.asylo.gov.gr
سيتمََتحديدَمَوعدكمَوفقاََلَمكانَاإلقامةَالذيَص ََّرحتَمَبهَخاللَعملَيَّةَالتسجيلَاألوليَ،وليسَوفقاََلَمكانَإَقامتَكمَالحاليَ .
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س .2من الذي يجب عليه القيام بإجراءات التسجيل الكامل؟
فيَاليونانَ،أوَلَطلبَلمَ َالشملَ
َ
جَ .2التسجيلَالكاملَهوَاَستكمالَ َإجراءاتَالتسجيلَاألوليَوهوَالخطوةَالتاليةَ ،إمًا َلتقديمَطلبَلجَوءَ َ
العائليَ،أوَلَالَشتَراكَفيَبرنامجَإعادةَالتوزيعَ(إعادةَالتوطين)َالتابعَلالتحادَاألوروبيَ.يجبََعلىَجميعَاألشخاصَالذينَتمَتسجيلهمَ
بشكلَ َأوليَفيَإدارةَاللجوءَ ،خاللَفترةَالتسجيلَاألوليَمنَتاريخََ 8حزيرانَ(يونيو)َوحتىَتاريخََ 70تموزَ(يوليو)ََ،6102أنََ
يقومَواَبَالتسجيلَالكاملَلَطلبَهمَ .
إذاَلمَتكونواَقدَأجريتم َتسجيالً َأولَيََّا ًَ،فبإمكانكم َأيضا ًَأنَتتقدموا َبطلبَ َمنَأجلَمَنحَكم َحقَالحَمايةَالدولَيَّةَ،وذلكَمنَخاللَاَتصالَكمَ
بإدارةَاللجوءَعبرَسكايب.
َ
س .3ما هو الفاست ترك (] )FAST TRACإجراءات االعتراف السريع باللجوء[ الخاص بالسوريين؟
ج .3اإلجراءاتَالسريعةَللسوريينَتتعلقَفقطَبالمواطنينَالسوريينَوالفلسطينيينَالقادمينَمنَسوريةَ(الذينَكانواَيقيمونَفيَسورية)َ
وءَفيَاليونانَ،فيجبَ َعليكمَ
َ
وءَفيَاليونانَ .إذاَلمَتكونواَقدَأجريتمَالتسجيلَاألوليَ َوترغبونَفيَطلبَاللجَ
َ
الذينَيرغبونَبطلبَاللجَ
َّ
َّ
صةَبَسورَية َعبرَسكايبَ.ولكيَتتمكنواَمن َحجزَموعدَ َمنَخاللَسكايبَ
أنَتحجزواَموعَدَاًَلَإلجراءاتَالسريعةَ(فاستَتراك)َالخا َ
يجبَأنَيكونَبحوزتكم َجوازَسفرََسَوريَ(أماَإذاَكنتمَفلسطينيينَمنَسوريَّةََ،فيجبَ َأنَتكونَمعكم َوثيقةَسفرَ َلَالجئينَالفَلسطينيينَ
صادرةََمنَسوريَّةَ)َ .
(يونيو)َوتمَوزَ(يوليو)َوليسَمنَ
أماَالمواطنونَالسوريونَالذينَأجرواَالتسجيلَاألوليَخَاللَفترةَالتسجيلَاألوليَفيَشهرَحَزيرانَ َ
حقهمَالدَخولَفيَبرنامجَإعادةَالتوزيعَ(إعادةَالتوطين)َ،ألنهمَدخلواَاليونانَبعدَتاريخََ61آذارَ(مارس)ََ،6102فسيتمََتحويلهمَإلىَ
اإلجراءاتَالسريعةَ(َ)FAST TRACKلَلسوريينَ،ومعنىَذلكَ:أَنَّهَسيتمََمنحَ َهمَ،وبسرعةَ،حقَالحمايةَالدولَيَّ
ةَفيَاليونانَ .
َ
س.4ما هي اإلجراءات يي اا تم تسجيلي األولي عبر سكايب؟
جَ.4إذاَت ََّمَتسجيلكمَاألوليَعبرَسكايبَ،فَسيتمََإبالغَكمَبَتاريخَالتسجيلَالكاملَوبإمكانَكَمَاَستالمَبَطاقةَطالبَاللجَوءَالخاصةَبالتسجيلَ
األوليَمنَمكتبَاللجَوءَالذيَتمَتحديدَموعدكمَفيهَمنَأجلَالتسجيلَالكاملَ،وذلكَبعدَيومََواحَدََمنَتسجيلكمَاألوليَعبرَسكايبَ .
س .5ما الذي سيحصل يي اا خسرت موعدي؟
ج.5فيَحالَخَسَرتَمَموعَدَكمَأوَتَجَاهلتَمَوهَ،فسيتمَ َتَعليقَ َطلبكمَويجبَعليكمَأنَتبدؤواَكلَاإلجراءاتَمَجدداً َمنَالبدايةَ.يجبَأنَ
تتصلواَبإدارةَاللجَوءَعبرَسكايبَوتحجزواَموعدَاًَجديدَاًَلَلتسجيلَ.هذاَالموعدَسيتمَتحديدهَإلىَماَبعدَشهرَآذارَ(مارس)ََ .6101
س.6بعد التسجيل الكامل ،هل أستطيع االاتفاظ ببطاقة (كرت) طالب اللجوء التي أعطيت لي خال إجراء التسجيل األولي؟
جَ .6كالََّ.بطاقةَطالَبَاللجَوءَالخاصةَبَالتسجيلَاألوليَيتمَ َاَستبدالَها َببطاقةَالتسجيلَالكاملَالتيَتَصدرهاَإدارةَاللجَوءَ .يتمَ َإصدارَ
هذه َالبطاقة َلكلَ َشخصَ َتق َّدم َلَلتسجيل َالكاملَ ،وهي َبطاقة َطالَب َالحماية َالدولَيَّة َويكتب َعليها َرقم َالملف َ(القضية) َوليس َرقمَ
التسجيلَ.البطاقةَتتضمنَ،أيضَا ًَ،تاريخَ(موعد)َمَقابلتكمَلَدراسةَطلبَاللجَوءَالخاصَبكمَ .
س .7جاري الذي وصل بعدي ،اصل على موعد أبكر بكثير .لماذا؟ ما هي معايير األولوية (األيضلية)؟
جَ .7المواعيد َتح َّدد َ(تَبرمج) َبَشكلَ َأوتوماتيكي َمن َخالل َالكمبيوترَ ،حيث َيتم َأخذ َأربعة َمعاييرَ َبعين َاإلعتبارَ ،أ) َإذا َكان َطالَبََ
ولَإلىَاليونانَ،وَفقا ً َلَلتاريخَالمكتَوبَعلىَالمَذ ََّكرة َ(الخارطية)َ
َ
اللجَوءَينتميَلَفئةَ َضعيفةَ َ(أكثرَعَرض َةً َلَلخطر)ََ.ب)َتاريخَالوصَ
الصادَرةَعنَالشَرطةَ.ج)َتوفرَالمَترجمينَ.د)َتوفرَموظفيَالتسجيلَ َ.
س .8ماذا سيحصل لو أن رقم التسجيل الذي تم إرساله عبر الرسالة النصية ( )SMSعلى الهاتف النقا (الموبايل) ال يتطابق مع
رقم تسجيلي؟
جَ.8بالنسبةَللتسجيلَالكاملَلشهرَأيلولَ(سبتمبر)ََ،6102فقدَكانَهَناكَخطأَبَرمَجيََفيَحاالتََبَعينَهَاَوبالتاليَفإنَبعضَاألرقامَالَ
َاليونانَيَّةَ،
تتطابقَ .إذا َحصل َمعكم َذلكَ ،فنرجو َأن َتتطَلعوا َعلى َالقائمة َالمَنشورة َعلى َالموقع َاإللكتروني َإلدارة َاللجَوء َ
َ،)(http://asylo.gov.gr/wpcontent/uploads/2016/08/CompleteSeptember2016FinalRefugeeSchedule.pdf
قوائمَالمطبوعةَوالموجَودةَفيَمكان/مركزَاَستَقبالَكمَ.تتضمنَهذهَالقوائمَالمعلوماتَالصحيحةَالمَتعلقةَبالمواعيدَ .
َ
وأيضاًَعلىَال
س .9لم أستلم رسالة نصية ،ماذا يعني هذا؟ هل سيتم إرسا رسائل أخرى يي شهر تشرين األو (أكتوبر)؟
ج .9كل إجراءاتَالتسجيلَستستمرَمنََ 0أيلولَ(سبتمبر)َوحتىَشهرَنيسانَ(أبريل)ََ .6101المجموعةَاألولىَمنَالرسائلَالنصَي َّةَ
التيَتمَإرسالها َتتعلقَبمواعيدَشهرَأيلولَ(سبتمبر)َ .خاللَأيلولَ(سبتمبر)َتمَنشرَالقائمةَالكاملةَللمواعيدَعلىَالصفحةَاإللكترونيةَ
إلدارةَاللجَوءَ.ابتدا ًَءَمنََ0تشرينَأولَ(أكتوبر)َ،سترسلَالرسائلَالنصَيَّةَ(َ)SMSللمواعيدَالمَتبقيةَمر َةًَكلَأسبوعينَ َ.
س .11ما الذي يجب أن أيعله اآلن وقد استلمت الرسالة النصية؟
ستخدامَوسائلَالنقلَالعامَلتصلواَإلىَمكتبَاللجوءَالمَختصَفيَ
َ
جَ .11إذاَكنتمَتعيشونَفيَمنطقةَأتيكيَ(أثيناَوماَحولها)َ ،فَيرجىَا
التاريخ َوالساعة َالمَحددينَ .وفي َحال َوجدتم َصعوبة َفي َاالنتقالَ ،فإن َالمفوضيَّة َالسَّامية َلشؤون َالالجئين َالتابعة َلألمم َالمتحدةَ
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(َ)UNHCRتستطيعَأنَتَساعدكمَببطاقاتَ(تذاكر)َالباصَ.إذاَكنتمَفيَأحدَالمراكزَفيَمنطقةَسَالونَيكَأوَالريساَأوَإيوانيناَ(يانينا)َ،
فإنَاالَنتَقالَإلىَمكتبَاللجَوءَ ،حيثَموعدكم َإلجراءَالتسجيلَالكاملَ ،سيتمَ َبرعاية َالمفوضيَّةَالسَّاميةَلشؤونَالالجئينَالتابعةَلألممَ
سامية َلَشؤون َالالجئين َالتابعة َلَألمم َالمَتحَدةَ
المتحدة َ(َ .)UNHCRنرجوكم َأن َتَخبَروا َنقطة َالتواصلَ ،التابعة َللمَفوضية َال ََّ
(َ)UNHCRالموجَودةَفيَمكانَإقامتكمَ،عنَموعدكمَوعنَمكتبَاللجَوءَالمَختصَ،وأنَتطلبواَمنهمَأنََيرتَبواَعمليةَنقلَكَمَ َ.
س .11تم إعطاء موعد للتسجيل الكامل لي وأليرا عائلتي ،ولكن يي تواريخ مختلفة .ماذا يعني هذا؟ هل يجب أن أريض تاريخ
تسجيلي لكي أجري التسجيل الكامل يي ذات اليوم الخاص بعائلتي؟
جَ .11لقدَت ََّم َبذلَ َكلَ َجَهدَ َمنَأجل َتأمينَالتسجيلَالكاملَللعائلة َبأكملهاَفيَنفسَاليومَ .ولكنَقدَالَيكونَهذاَاألمرَممكنَا ً َألسبابَ
عديدةَ،علىَسبيلَالمثالَ:عدمَتوفرَالمترجمينَ .
التسجيلَفيَتواريخَمَختلفةَال َيعنيَبأنهَستتمَ َدراسةَطلباتكمَبَشكلَ َمَنفصلَ،حقيقةَ َأنهَلديكمَمواعيدَفيَتواريخَمَختلفةَعنَأفرادَ
عائلتكمَتعنيَفقطَأَنَّهَعليكمَالحَضَورَلَلتسجيلَالكاملَفيَتواريخَمَختلفةَ،وهذاَسيتطلبَجهدَاًَإضافيَا ًَفيَالتنقلَ .
إذاَكانَلديكمَمواعيدَفيَتواريخَمَختلفةَعنَأفرادَعائلتكمَ،فنرجوَمنكمَأنَتقومواَبَمَرافقةَأبنائَكمَالقاصَرينََ-فيَحالَوَجَودَهمََ-إلىَ
إدارةَاللجَوءَ .
يجبَعلىَأفرادَعائلتكمَ ،الذينَسيتقدمونَللتسجيلَالكاملَفيَموعدَ َالحَقَلَموعدَباقيَأفرادَالعائلةَ،أنَيخبرواَمَوظفيَالتسجيلَعنَ
رقم الملف (القضية)َالخاصَبباقيَأفرادَالعائلةَ .
إذاَخَسَرتمَ/تجاهلتم َالموعدَ،فيجبَأنَتبدؤواَكاملَاإلجراءاتَمنَجديدَ،منَخاللَاالَتصالَعبرَسكايبَلَلتسجيلَاألوليَ.سببَذلكَ
هوَأنَجميعَالمواعيدَللتسجيلَالكاملَقدَتمَحَجزَهاَمَنَقبلَطالَبيَلجَوءََآخرينَقدَتقدمواَللتسجيلَاألوليَ .
س .12هل أستطيع الحضور إلى إ ارة اللجوء يي تاريخ مختلف عن ذاك الذي تم تحديده يي رقم تسجيلي؟
جَ .12يجبَأنَتحضرواَإلىَإدارةَاللجوءَفيَالتاريخَالذيَت ََّم َتحديدهَفيَرقمَتسجيلكمَ،إالَإذاَاتصلتَبكمَإدارةَاللجَوءَوأعلمتكمَ
بَضرورةَحَضَورَكمَفيَتاريخََمَختلفَ .
س .13لماذا لم يعطى لي موعد مب ِّكر على الرغم من أنني أواجه مشكلة صحية خطيرة؟
جَ.13يوجدَأربعةَعوامل َتَحدد َطريقة َتوزيعَمواعيد َالتسجيلَالكاملَ ،أي َليسَفقطَاألسبابَالصحَي َّةَ.فَبَغضَ َالنظرَ َع ََّماَإذاَكانَ
طالَبَ َاللجَوءَينتميَإلىَمجموعةَضعيفة َ(أكثرَعَرضةَلَلخطر)َ،فهناك َعواملَأخرىَتأخذَبعينَاإلعتبارَ،كتاريخَالوَصَولَوَتوفرَ
الترجمة َوتوفر َمَوظفي َالتسجيل َفي َمكتب َاللجَوء َالمَختص َالذي َتم َتحديده َلكم َإلجراء َالتسجيل َالكاملَ .ومع َذلك َتعطى َأفضلَيَّةَ
لألشخاصَالذينَيعانونَمنَمشاكلَصحيَةََ َ.
َ
س .14األشخاص الذين طرأت لهم مشاكل صحية أو وجدوا يي االة ضعف بعد تاريخ التسجيل األولي ،كيف يمكنهم إعالم إ ارة
اللجوء بذلك لكي يمنحوا األيضلية (األولوية)؟
جَ.14عندَجَدولةَ(تحديد) َالمواعيدَ،تمَأخذَأربعة َعواملَبعينَاإلعتبارَ،أ)َإذاَكانَصاحَبَ َالطلبَيَنتميَلَفئةَ َضعيفةَ َ(أكثرَ َعَرضَةََ
لَلخطر)َ ،ب)َتاريخَالوَصَولَإلىَاليونانَ.ج)َاللغةَوتوفرَالمَترجمَ.د)َتوفرَمَوظفيَالتسجيلَفيَمكتبَاللجَوءَالمَح ََّددَ.وبالتاليَ ،إذاَ
كنتمَتنتمونَلمجموعةَضعيفةَ(أكثرََعَرضَةََلَلخطر)َفإنَهذاَاألمرَقدَتمَاعتبارهَكأفضليةَأولىَأثناءَجدولةَالمواعيدَ .
إذاَحصلتَظروفَ َطارئةَ َ(كالمشاكلَالصحَيَّة)َوأثرتَكثيراً َعلىَحالةَالضَعف َ(العرضةَللخطر) َالخاصةَبكمَمَنذَ َلحظةَالتسجيلَ
األوليَ ،فيجبَ َأن َتستشيروا َالهيئات َ(المَنظمات) َالمَعنَيَّة َالتي َتَقدَم َالمَساعدة َاإلنسانَيَّة َفي َمركز َاالَستقبال َأو َفي َالمَنطقة َالتيَ
تتواجدونَفيهاَ.خاللَفترةَانتظارَموعدَالتسجيلَالكاملَ،يجبَأنَتخبرواَإدارةَاللجَوءَفيماَلوَكنتمَتواجهونَظروفَضعفََمَتزايدةَ.
ومعَذلكَفسيتمََالتعامَلَمعَكلَحالةَ،علىَالمستوىَالفرديَ،بجديةَ.عَمَوماًَالَتَتمََإعادةَجدولةَالمواعيدَ َ.
س .15إذا كنت أنا مدبِّر شؤون العائلة (ولي أمر العائلة) وكنت الوايد الذي يستلم رسالة نصية ،يهل الرسالة تشمل باقي أيرا
عائلتي؟
جَ .15كالَ ،الَتشملَباقيَالعائلةَ.كلَ َفردَ َمنَالعائلةَيجبَأنَيكونَلديهَموعد َخاصَبهَ،كذلكَكلَ َفردَ َمنَالعائلةَسيتقدمَللتسجيلَ
الكامل َبَتعبئة َاَستمارةَ َشخصَيَّةَ َبَمساعدة َمَوظفي َالتسجيل َومترجمَ .الرسالة َالنصَيَّة َ(َ )SMSعبر َالهاتف َالنَّقَّال َ(الموبايل) َستأتيَ
لنفس َرقم َالمَوبايل َمراتَ َعديدةَ َبَعددَ َأفراد َالعائلة َالذين َصرَّحَوا َبهذا َالرقم َلَلتواصل َمَعَ َهمَ .هذا َاإلجراء َيشمل َالجميعَ ،أي َحتىَ
يَاألمرَيمثلَالطفلَالقاصرَ.الَيسمحَلَألطفالَبأنَيأتواَوحدهمَ
األطفالَالرضَّعَوَكَبارََالسَنَ.ولكنَفيماَيَخصََاألطفالَالقصَّرَفإنَول ََّ
ي َأمرهمَ .في َحال َلم َتستلم َبقَيَّةَ َالعائلة َرسالة َنصَيَّةَ ،فنرجو َأن َتبحثوا َفي َالصفحةَ
للتسجيل َالكاملَ ،يجب َمَرافقتهم َمن َقَبَلَ َول ََّ
اإللكترونيةَإلدارةَاللجَوءَ.هناكَتتوفرَجميعَالمعلوماتَالمَتعلقةَبالمواعيدَوعنوانَالمكتبَاإلقليميَللجَوءَوكيفَيمكنكمَالوصولَإلىَ
هناكَ .
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س .16يي ااالت محد ة ،تلقى طالبو اللجوء ،الذين أت ّموا التسجيل الكامل أيضا ،موعدا من خال رسالة نصية ( )SMSوتم نشر
بياناتهم يي قائمة المواعيد .ماذا يعني هذا؟
جَ .16فيَحالَكانَرقمَالملفَ(القضية) َمَكتوبَ َفيَبطاقةَطالَبَاللجَوءَالتي َسلمت َلكمَ،فهذاَيعنيَأنكمَقدَأتممتَمَالتسجيلَالكاملَ.
هذاَيعنيَأنهَإذاَاستلمتمَرسالةَنصَي َّةَ،أليََسببََكانَ،فيهاَتاريخََلموعدََماَ،فإنَذلكَالَيتطلَّبَمنكمَأنَتحضَرَواَإلىَإدارةَاللجَوءَفيَ
ذلكَالتاريخَ.ولكنَيجبَأنَتحضَرَواَإلىَمكتبَاللجَوءَفيَالتاريخَالمكتوبَعلىَالبطاقةَوالذيَيشيرَإلىَموعدَالمقابلةَ .
س .17ما هو رقم التسجيل البسيط (األول ّي) وما هو رقم الملف (القضية)؟
طبوعَعلىَبطاقةَ(كرت)َطالَبَاللجَوءَوالتيَحصلتمَعليها َعندماَأتممتَمَالتسجيلَ
جَ .17رقمَالتسجيلَالبسيطَ(األوليَ)َهوَالرقمَالمَ َ
األوَّليَ َ.
َ

رقمَالملفَ(القضية)َهوَالرقمَالمطبوعَعلىَبطاقةَ(كرت)َطالَبَاللجَوءَوالتيَحصلتمَعليهاَعندماَأتممتمَالتسجيلَالكاملَ َ.

َ

َ
س .18هل أستطيع أن أغا ر إلى بلد آخر بعد التسجيل األول ّي يي اليونان؟ وهل أستطيع أن أقوم بالتسجيل الكامل بعد عو تي ،يي
اا أن البلد اآلخر أعا ني إلى اليونان؟
ج.18بعد َالتسجيل َاألوليَ َولغاية َإتمام َدراسة َطلبكم َبشكلَ َكامل َواستكمال َجميع َاإلجراءات َيجب َأن َتبقوا َفي َاليونانَ .حيث َيتمَ
اعتباركم َطالَبَلجَوءَووَفقا ًَلَهذاَالنظام َيكونَلكَنفسَالحَقوقَوعليكَنفسَالواجبات َالمَتعلقةَبالسفرَ ،تماما ًَكَطالَبَلجَوءَ َأت َّم َالتسجيلَ
الكاملَ .
س .19ما الذي سيحصل يي اا تعرضت بطاقة (كرت) التسجيل األولي للضرر؟
ج .19تستطيعون َالحضورَإلىَموعدَالتسجيلَالكاملَحتىَوإنَ َتعرضت َبطاقةَالتسجيلَاألوَّلي َلَلتلفَ.سيتمَ َالتسجيلَالكاملَوستمنحَ
لكمَبطاقةَ(كرت)َطالبَالحمايةَالدولَيَّةَ.كلَمنَلديهمَبطاقةَطالبَلجوءَقدَتعرضتَللتلفَ،يستطيعونَالحضورَإلىَإدارةَاللجوءَ
قبلَالموعدَالمَحددَوطلبَتغييرَالبطاقةَ(الكرت)َ .
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فيَحالَخَسَرتَمَأوَتجاهلتم َالموعدَ،يجبَأنَتبدؤواَكلَاإلجراءات َومنَالبدايةَ.يجبَأنَتتصلواَبإدارةَاللجَوءَعبرَسكايبَلتحديدَ
موعدََجديدََلَلتسجيلَاألوَّليَ.وهذاَالموعدَسيتمََتحديدهَإلىَماَبعدَشهرَآذارَ(مارس)ََ .6101
س .21ما الذي أستطيع يعله يي اا يقدت بطاقة (كرت) طالب الحماية الدولية (بطاقة طالب اللجوء)؟
َّ
ج .21فيَحالَفقدتمَبطاقتكمَ(كرتكم)َ،فيجبَأنَتذهبواَإلىَمكتبَاللجَوءَالذيَأصدرَالبطاقةَوأنَتخبَرواَمَوظفيَإدارةَاللجَوءَبأَنكمَ
فقدتمَبطاقتكمَ .هذاَاألمرَيتعلقَبالمناطقَالداخليةَللبلدَ(أيَماَعداَالجزر)َ.حينها َسيتمَإعطاؤكمَإثباتَاً َلكي َتتمكنواَمنَالذهابَإلىَ
الشرطةَوتَصرحواَبَفَقدانَأوَسرقةَبطاقتكمَ .الشرطةَستعطيكمَمَذ َّكرةَ ،والتيَيجبَأنَتقدموهاَإلىَإدارةَاللجَوءَليتمَإصدارَبَطاقةََ
بديلةَ.إجراءاتَإصدارَبطاقةََجديدةََستستغرقَشهرينَعلىَاألقلَ.فيَهذهَالفترةَيجبَأنَتحملواَمعكمَكَالَالوثيقتينَ،أيَالمَذ ََّكرةَالتيَ
أعطتكمَإيَّاهاَالشَرطةَوَاإلثباتَالذيَأعطتكمَإيَّاهَإدارةَاللجوءَ .
س .21ما الذي سيحصل لو يقدت بطاقة (كرت) التسجيل األول ّي؟
ً
جَ.21إدارةَاللجوءَالَتَعوضَبطاقةَالتسجيلَاألوليَفيَحالَسرقتَأوَفَقدتَ.بطاقةَالتسجيلَاألوليََصالحةََلَمدةََ06شهرَاَ.يجبَأنَ
سرقةَ.الَيسمحَلكمَبأنَتَعطوهاَأوَتبيعوهاَأليَشخصََآخرَ .
تكونَالبطاقةَ(الكرت)َدائمَا ًَمعكمَوأنَتنتبهواَكيَالَتتع ََّرضَللتلفَأوَال ََّ
فيَحالَفقدتمَالبطاقةَأوَت َّمتَسَرَقَتَهاَ،فيجبَأنَتحضرواَإلىَمكتبَاللجوءَالمَختصَبَموعدكمَ.سيتمَإعطاؤكمَموعدَاًَجديدَاًَللتسجيلَ
فيَوقتَ َالحَقََ ،بما َأنكمَالَتحملونَبطاقتكم َمعكمَ.فيَحالَكانَلديكمَصَورَةً َعنَبَطاقتكم َأوَأنكمَتذكرونَرقمَتسجيلكمَ،فأَخبرواَ
موظفيَإدارةَاللجَوءَبذلكَ .
س .22تغير تكوين عائلتي عما كان عليه يوم التسجيل األولي (أصبح لدينا مولو جديد /أاد أيرا العائلة غا ر ،إلخ) .كيف أستطيع
إخبار إ ارة اللجوء بهذا الخصوص؟
جَ .22إذاَوَلَدَ َاَبنَكم َبعدَتاريخَالتسجيلَاأل ََّوليَ،فيجب َأنَتحضروا َمعكم َالمَولودَالجديدَمعَشهادةَمَيالدَهَ َإلىَموعدَالتسجيلَالكاملَ.
اللجوء)َ .
الًَ،وسيحصلَعلىَبطاقةَطالَبَالحَمايةَالدولَيَّةَ(بطاقةَطالَبََ َ
الًَكام َ
وهكذاَسيتمََتسجيلَالمَولودَتسجي َ
س .23خال التسجيل األولي تم تسجيلي كقاصر ،ولكن خال هذه الفترة بلغت سن الرشد (أي يوق سن  ،)18هل ستكون لي ذات
الحقوق؟
)َالَيحددَ،بشكلََمَباشرََ،والَيغيَرَحقوقكمَأوَوضعكمَالقانونيَ،فيماَلوَأنكَتستحقَاللجَوءَأوَإعادةَالتوزيعَ(فيَ
جَ.23سنكمَ(عمركم َ
حالَكنتَتستحقَذلكَمنَقبل)َ .إنماَسيغيرَوضعكمَالقانوني َفيَحالَكنتم َتريدون َأنَتتقدموا َبطلبَلمَ َشملَ َعائلي َطالماَأنكَلمَتعدَ
قاصرَأثناءَالتسجيلَالكاملَ.وبالتاليَيبقىَتقديرَذلكََللدولةَاألخرىَالتيَتدرسَطلبكَلَلمََشملَالعائلةَ .
س .24أنا قاصر ،هل سأخضغ لفحص قيق (مفصل) من أجل تحديد سنِّي (عمري) أثناء إجراء التسجيل الكامل؟
جَ.24خاللَإجراءَالتسجيلَالكاملَ،سيطلبَمنكمَأنَتصرحواَوتثبتواَتاريخَميالدكمَ.فيَحالَأعطيتمَتاريخَميالدََغيرَصحيحََ،فإنََ
ذلكَقدَيؤثرَعلىَمَصداقَي َّةََطلبَكَمَ.وبالتاليَ،يجبَأنَتكونواَدائماَصادقينَفيماَيخصَسنَّكمَ(عَمرَكَم)َ .
َ
س .25يي اا كان أاد الرجا /إادى السيدات يي سن  65أو أكبرمن ذلك ،هل من الممكن إ راجهم يي ذات الملف مع أبناءهم
الراشدين (البالغين الذين هم يوق عمر  18سنة)؟
لجوءََواحدَ.أعضاءَالعائلةَالمَسنَينَ
جَ.25فقطَأعضاءَالعائلةَالنَواةَ(األبَ،األمَ،واألبناءَالقَصَّر)َمنَالمَمكَنََأنَيت ََّمَإدراجَ َهمَفيَملفََ َ
وكذلكَاألبناءَالرَّاشدينَ(الذينَهمَفوقَعمرََ08سنة)َسيكونََلهمَملفَلجَوءََمَنفصَلََوسيتمََربطهَمعَملفَأقرباءهمَ .
س .26هل سيأخذون بصمات أصابعي أثناء التسجيل الكامل؟ ماذا سيحصل مع بصمات األصابع يي اا ااولت الذهاب إلى بلد
آخر؟
إلىَاليونانَ،فإنهاَستكونَقدَأدخلتَفعالً َفيَقاعدةَالبياناتَيوروَداكَ(َ،)Eurodac
َ
جَ .26فيَحالَت َّم َأخذَبصماتكم َأثناءَدخولكم َ
وبالتاليَالَأهميةَألخذهاَثاني َةًَأثناءَموعدَالتسجيلَالكاملَ َ.
حيثَأنًكمَمَجبَرَونَعلىَذلكَ،فحينهاَلنَيتمَالتسجيلَالكاملَلطلبكمَ،وبالتاليَسيتمَتوقيفَدراسةَ
َ
أ َّماَإذاَلمَتَعطواَبصماتَأصابعكمَ ،
طلبكمَولنَيكونَلكمَالحقَبالحَصَولَعلىَبطاقة َ(كرت) َطالَبَالحَمايةَالدولَيَّةَ.ولنَتعودواَمَرشحينَلَلمَشاركةَفيَبَرنَامجَإعادةَ
ةَباليونان.
التوزيعَ(إعادةَالتَوطَين)َأوَلمََالشملَالعائليَ،أوَالحصولَعلىَالحمايةَالدولَيَّ َ
س .27لماذا يطلب مني إعطاء بصمات أصابعي؟
جَ .27يشكلَأخذَبصماتَاألصابعَمرحلةَإجباريةَمنَمراحلَإجراءاتَاللجَوءَفيَجميعَبلدانَاالتحادَاألوروبيَ .فمنَخاللَهذهَ
تستطيعَجميعَالبلدانَمَعرفةَماَهيَأولَبلدَأوروبيَدخلتمَإليهَ .
َ
الطريقةَ
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النقل
س .28لدي موعد بعد أيام قليلة ،كيف سأذهب إلى مكتب اللجوء المختص؟
ساميةَلشؤونَالالجئينَالتابعةَلَألممَالمَتحدةَ ،الموجودونَفيَمكانَإقامتكمَ،يستطيعونَإرشادَكمَ
جَ .28يستطيعَموظفو َالمَفوضَيَّةَال ََّ
فيماَيتعلقَبَنقلَكمَمنَوإلىَمكانَموعدكمَ .أماكنَاالَستقبالَفيَمنطقةَأتيكي َتَقدم َتذاكرَلَلحافَالتَ(باصات) َوستَعطيكم َالعددَالمطلوبَ
منَالتذاكرَلكلََأفرادَالعائلةَولَكاملَالرحلةَ(فيَبعضَالحاالتَستحتاجونَإلىَركوبَباصََآخرَأوَالميتروَأوَالقطار)َ .
طالبوَاللجَوءَالذينَيسكنونَفيَمراكزَفيَمناطقَسَالونَيكَأوَالريساَأوَإيوانيناَ(يانينا)َ،سيتمَنقلهمَبالحافالتَ(الباصات)َتحتَرعايةَ
ساميةَلَشؤونَالالجئينَالتابعةَلألممَالمَتحدةَ.للمزيدَمنَالمعلوماتَوالجداولَالزمنَيَّة َيجبَأنَتتوجهواَإلىَنقطةَ
مكتبَالمَفوضَيَّةَال ََّ
االتصالَفيَمركزَاالَستقبالَالذيَتعيشونَفيهَ .
ساميةَلَشؤونَالالجئينَالتابعةَلَألممَ
وبوليَ،فإنَالمَفوضَيَّةَال ََّ
فيَحالَأنكمَتسكنونَفيَأتيكيَولديكمَموعدَ َفيَسالونيكَأوَأليكسانذرَ َ
المتحدةَستَزوَدكمَبَتذاكرَالذهابَوالعودةَلَلحافالتَ(للباصات)َالتيَتربطَبينَالمَدنَ .
فيَحالَكانَالمَسافرَشخصَا ًَقَاصَرَاًَغيرَمرافَقَ،فسيتمَتغطيةَتكاليفَنقلَمَرافَقََللقاصرَ(إماَأحدَأقربائهَأوَأحدَمَوظفيَمَنظمةَغيرَ
ساميةَلَشؤونَالالجئينَالتابعةَلَألممَالمتحدةَ .
حكومَيَّة)َمنَقبلَالمَفوضَيَّةَال ََّ
ً
هناك َإرشاداتَ َعن َأقرب َمكتب َلجَوءَ،وإرشاداتَ َعن َوسائل َالنقلَالعامَ ،وأيضَا َخرائَط َالمَكاتَب َمَتوفرة َعلى َالموقع َاإللكترونيَ
إلدارةَاللجَوءَ .
http://asylo.gov.gr/en/wp-content/uploads/2016/09/Offline-Appointments-at-the-Asylum-Servicetemplate-V2.pdf
َ
س .29يي اا قمت بالتسجيل األولي عبر سكايب ،يهل ستقدم لي خدمة النقل أيضا؟
ج .29نعمَ،إذاَقَمتَمَبالتسجيلَاألوليَعبرَسكايبَ،فستَق َّدمَ َلكمَخَدمةَالنقلَمنَمكان َإقامتكمَإلىَالمكتبَالمَختصَالتابَعَإلدارةَاللجَوءَ
منَأجلَموعدكم.
س .31ماذا سيحصل بعد موعدي؟ هل سأعو إلى مركز االستقبا ؟
ً
ساميةَلَشؤونَالالجئينَالتابعةَلَألممَالمتحدةَالَتوفرَسكنَاَفيَ
جَ.31خدمةَالنقلَالتيَتَق َّدمَلكمَولعائلتكمَتشملَالعودةَأيضَا ًَ.المَفوضَيَّةَال ََّ
سامية َلَشؤونَ
هذه َالمرحلةَ .يجب َأن َتعودوا َإلى َالمركز َالذي َتعيشون َفيه َوإذا َكان َباإلمكان َتوفير َمسكنَ َآخرَ ،فإن َالمَفوضَيَّة َال ََّ
الالجئينَالتابعةَلَألممَالمتحدةَو/أوَالمَنظماتَاألخرىَالمَتعاونةَمعهاَسيتواصلونَمعكمَبعدَالتسجيلَالكاملَبأيامَقليلةَ .
س .31هل ستق ِّدم المفوضية السامية لشؤون الالجئين التابعة لألمم المتحدة أو أية منظمة أخرى الطعام لي أو أليرا عائلتي؟
جَ.31كالََّ.إذاَكنتمَأنتمَأوَأطفالكمَالرضَّع/أوالدكمَبَحاجةََلَطعامََخاصَ،فنرجوَأنَتَحرَصَواَعلىَإحضارَهََمعكمَبكلَتأكيدَ َ.

الو مستدامة (مجدية) :إعا ة التوزيع (إعا ة التوطين) ،لم َالشمل العائلي ،إجراءات اللجوء يي
اليونانَ .
س .32من له الحق يي برنامج إعا ة التوزيع (إعا ة التوطين)؟
الجنسياتَالقادمةَمنَبلدانَتصلَنسبةَمَنحَ َاللجَوءَلَمَواطَنَيهاَفيَاالتحادَ
َ
جَ .32سيتمَتطبيقَآليةَإعادةَالتوزيعَ(إعادةَالتوطين) َعلى َ
األوروبيَإلىََ %17أوَتزيدَ،وذلكَحسبَبياناتَمركزَاإلحصاءَاألوروبيََ EOROSTATآلخر َثالثةَأشهرَ.وفقا ًَألحدثَتقريرَ،
َ،فإن َالجنسياتَالتاليةَتَلبيَحد َ(َ )%17المَؤهَلَإلعادةَالتوزيعَ(إعادةَالتوطين)َ:أريتيرياَ
ًَ
صدرَبتاريخََ 71أيلولَ(سبتمبر)َ6102
ونديَوبوتانَوسوريَّةََواليمنَ .
َ
وزمبيقَوالبحرينَوبورَ
َ
وقطرَومَ
س .33من يستطيع تقديم طلب ل ِّم شمل عائلي؟
جَ .33الراشدونَ(فوقَسنََ 08سنة)َالذينَيعيشَأحدَأفرادَعائلتهم َالنواةَبشكلَ َقانونيَ َفيَبلدَ َأوروبيَآخر َ(العائلةَالنَواةَتتألفَمنَ
الزوجَوالزوجةَواألوالدَالقاصرين)َ .فيَهذهَالحالةَلكمَالحقَفيَأنَتطلبواَبأنَتعيشواَمعَالزوجَأوَالزوجةَأوَالولدَالذيَالَيزالَ
قاصَرَاً
َ،فيَحالَكانواَيقيمونَبَشكلََقانونيَفيَبلدََأوروبيَآخرَ.إذاَكنتَقاصرَاً/قاصر َةًَوتَسافرَلَوحدكََبَدونَوالديكَأوَبَدَونََوَصَيَ
َ
قانونيَ،فتستطيعونَطلبَلمََالشملَمعَأمك/أبيكَأوَأخيك/أختكَأوَعمَك/ع ََّمتك/خالَك/خَالتَكَأوَجدَك/جدتكَ .
س.34ما هي الخطوات التالية بعد التسجيل الكامل بالنسبة لملفات إعا ة التوزيع (إعا ة التوطين)؟
جَ .34إدارةَاللجوءَستدرسَطلبكمَ،وإذاَكنتم َمؤهل/مؤهلةَلبرنامجَاالتحادَاألوروبيَإلعادةَالتوزيعَ(إعادةَالتوطين)َ،فإنَطلبكمَ
سيرسلَإلىَدولةَ َأخرىَعَضوَ َفيَاالتحادَاألوروبيَمنَأجلَدَراستهَ.فيَحالَت ََّم َقََبولَطلبَإعادةَالتوزيعَ(إعادةَالتوطين) َالخاصَ
بكمَ ،فسيتمَ َإعالمَكَم َعن َوَجهَتَكَم َالقَادَمة َوالمَسكَن َوتفاصيل َنقلكمَ .سيتم َتقديم َمسكنَ َمَؤقتَ َلَكلَ َالمَستفَيدَين َمن َ(الذين َمن َحقهمَ
همَاليونانَ .
المشاركة)َبرنامجَاالتحادَاألوروبيَإلعادةَالتوزيعَ(إعادةَالتوطين)َبعدَأنَيتمواَالتسجيلَالكاملَولغايةَمَغادرتَ َ
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س .35ما الفرق بين ملفات ل ِّم الشمل العائلي (اسب اتفاقية بلن) وملفات األشخاص الذين من اقهم المشاركة يي برنامج إعا ة
التوزيع (إعا ة التوطين)؟
جَ .35لمَ َالشملَالعائليَمتاحَ َفقطَألفرادَالعائلةَالَنَّواة َ(الزوجَوالزوجةَواألطفالَالقاصرين)َ ،حيثَستتمَ َدَراسةَمَلفاتَأفرادَالعائلةَ
جميعا ً َمنَقبلَذاتَالدولةَالعَضَوَفيَاالتحادَاألوروبيَ .يتمَنقلَالمرشحينَلبرنامجَإعادةَالتوزيعَ(إعادةَالتوطين) َإلىَدولةَ َأخرىَ
عَضوََفيَاالتحادَاألوروبيَمنَأجلَدراسةَطلبَاللجَوءَالذيَق َّدموهَ،ولكنهمَالَيملكونَإمكانيةَاختيارَالدولةَالتيَسينقلونَإليهاَ .
س .36ما هي الوثائق التي سأاصل عليها بعد منحي اللجوء يي اليونان؟ ما هي اقوقي؟
جَ .36بعدَمنحكمَالحمايةَالدولَيَّ
ةَفيَاليونانَ،سيتمَمَنحَكَمَإقام َةً َمَدتهاََ 7سنواتَ َقابلةَ َلَلتجديدَ.لكمَالحَقَبَتقديمَطلبَ َلَلحصولَعلىَ
َ
وثائق َسفر َ(جواز َسفر)َ .بإمكانكم َأن َتجدوا َمزيدَاً َمن َالمعلومات َحول َكافة َحَقوق َالحَاصلين َعلى َالحماية َالدولَيَّة َعلى َالموقعَ
اإللكترونيَإلدارةَاللجوءَ:
َ http://asylo.gov.gr/en/?page_id=471
س .37لماذا يتم التعامل بشكل مختلف ،ييما يخص اإلجراءات ،مع ملفات اتفاقية بلن (ل ِّم الشمل العائلي) بالنسبة للجنسيات التي
من اقها المشاركة يي برنامج إعا ة التوزيع (إعا ة التوطين)؟
جَ .37إجراءاتَالتسجيل َالكاملَ(التيَتتضمنَمكاتبَاللجوءَوموظفيَالتسجيلَوالمَترجمينَوالنقلَللتسجيلَالكامل)َيتمَإنجازهاَ
بنفس َالطريقة َسوا ًَء َبالنسبة َللمرشحين َلبرنامج َإعادة َالتوزيع َ(إعادة َالتوطين) َأو َللمرشحين َللمَ َالشمل َالعائليَ ،الذين َهم َمنَ
الجنسياتَالتيَتستحقَالمَشاركةَفيَبرنامجَإعادةَالتوزيعَ(إعادةَالتوطين)َ.الفَرَوقَالوحيدةَتَظهرَبعدَالتسجيلَالكاملَ(علىَسبيلَ
المثالَ:يتمَتقديمَسكنَ َللمَرشحينَلَبرنامجَإعادةَالتوزيعَ،ومنَالمَمكَنَ َأنَتكونَإجراءاتَإعادةَالتوزيع َأسرعَ،إلخ)َ .فيَالوقتَ
ساميةَلَشؤونَالالجئينَالتابعةَلَألممَالمَتحدةَوالمَنظماتَالمَتعاونةَيعملونَعلىَتوفيرَسكنََ
كومةَاليونانَيَّةَوالمَفوضَيَّةَال ََّ
َ
الحَاضَرَ،الحَ
سوا ًء َلَطالبيَاللجَوءَالمَسَتَضعَفَين َ(األكثرَعَرضَةَلَلخطر)َالذينَيَتَطلعونَلَجمعَالشملَالعائليَ(لمَالشمل)َوكذلكَلطالبيَاللجوءَ
العاديينَ َ.
َ
س .38ماذا سيحصل لو تم ريض طلب ل ِّم الشمل الخاص بي من قبل الدولة التي يقيم ييها أاد أيرا عائلتي؟
يمكنكمَالبقاءَفيَاليونانَبحيثَتتمََدَراسةَطلبَاللجَوءَالخاصَبكمَ
َ
جَ.38إذاَتمَرفضَطلبكمَمنَقبلَالدولةَالتيَتريدونَالسفرَإليهاَ،ف
فيَاليونانَ .
َ
س .39ما هي مدة االنتظار يي اليونان ما بين التسجيل ولغاية ل ِّم الشمل العائلي؟
جَ.39تعتمدَالفترةَالزمنَيَّةَعلىَحسبَكلَملفَ(قضية)َ،وأيضاًَحسبَسَلطاتَالدولةَالتيَتريدونَالسفرَإليهاَ.بالتأكيدَستستغرقَعدةَ
شهورَ .
س .41ما هي مدة االنتظار يي اليونان ما بين التسجيل ولغاية إعا ة التوزيع (إعا ة التوطين) إلى بلد أوروبي آخر؟
جَ.41تعتمدَالفترةَالزمنَيَّةَعلىَحسبَكلَملفَ(قضية)َ،وأيضاًَحسبَسَلطاتَالدولةَالتيَتريدونَالسفرَإليهاَ.بالتأكيدَستستغرقَعدةَ
شهورَ .
س .41ماذا سيحصل لو كنت أريد السفر إلى ولة بعينها ،مثل ألمانيا أو السويد أو يرنسا ،ولكن عرض علي إعا ة توزيع (إعا ة
توطين) إلى بلد آخر؟
جَ .41الَتستطيعونَاختيارَالدولةَالتيَستَسافرونَإليها َ(ضمنَبرنامجَإعادةَالتوزيع)َ .ولكنَفيَحالَرفضتمَالسفرَ،فعندهاَستتمََ
دراسةَطلبكمَفيَاليونان.
س .42ماذا سيحصل لو أنني ريضت قرار إعا ة التوزيع (إعا ة التوطين) ،أو أن الدولة المعنية لم تقبل طلبي يي إعا ة التوزيع
(إعا ة التوطين)؟
َّ
عندهاَيمكنكمَالبقاءَ
َ
َ،أوَأن َالدولةَالمعنيَّةَرفضتَطلبكمَإلعادةَالتوزيعَ،
جَ .42فيَحالَرفضتمَقرارَإعادةَالتوزيعَ(إعادةَالتوطين)
وءَالخاصَبكمَفيَاليونانَ.فيَحالَرفضتمَاالَنتقالَإلىَالدولةَالتيَتمَاَختيارَهاَلكمَبعدَاَنتقالكمَ
َ
فيَاليونانَ،بحيثَتتمََدراسةَطلبَاللجَ
َ
ً
َّ
َّ
ساميةَلَشؤونَالالجئينَالتابعةَلَألممَالمَتحدةَ،فالَتستطيعونَاختيارَدولةَ َأخرىَ،وأيضا َيجبَأنَ
إلىَشقةَ َأوَفَندقَ َتَقدمهم َالمَفوضَيةَال َ
تخرجواَمنَالسكنَ،فمنَالمَعلومَأنهَبعدَرفضَإعادةَالتوزيعَ(إعادةَالتوطين)َفإنَتقديمَالمَسكنََلنَيعودَمَمكَنَا ًَ .
ََ
س .43أنا من العراق.هل أستطيع أن أطلب االشتراك يي إعا ة التوزيع (إعا ة التوطين)؟
نَالذينَدخلواَإلىَاليونانَقبلَتاريخََ 61آذارَ(مارس)ََ،6102وتق َّدمواَإلىَالتسجيلَاألوليَحتىَتاريخََ02
َ
جَ.43بالنسبةَللعراقيي
اليونانَقبلَتاريخََ61آذارَ
حزيرانَ(يونيو)ََ،6102فلهمَالحقَفيَإعادةَالتوزيعَ(إعادةَالتوطين)َ.وبالنسبةَللعراقيينَالذينَدخلواَإلىَ َ
(مارس)ََ،6102وتق َّدمواَإلىَالتسجيلَبعدَتاريخََ 02حزيرانَ(يونيو)ََ،6102فمنَالمَحتملَأنَيكونَلهمَالحقَفيَإعادةَالتوزيعَ
اليونانَالمَسجل َعلىَالمَذكرةَاإلدارَيَّةَ(خارطية)َالصادرةَعنَالشرطةَ .أماَ
(إعادةَالتوطين)َ،وهذاَيعتمدَعلىَتاريخَدَخَولَهمَإلىَ َ
اليونانَبعدَتاريخََ 02جزيرانَ(يونيو)ََ 6102فليسَلهمَالحقَفيَإعادةَالتوزيعَ(إعادةَالتوطين)َ .تاريخَ
العراقيونَالذينَدخلواَإلىَ َ
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َ 02حزيرانَ(يونيو)ََ 6102هوَاليومَالذيَت َّم َفيهَإعالمَالحَكوماتَاألوروبَيَّةَب َّ
أن َأقلَمنََ %َ 17منَالعراقيينَكحدَوسطيَ،يتمََ
االعترافَبهمَكمَستَحَقينَلَلحمايةَالدولَيَّةَفيَأوروباَ.
س .44كنت أعتقد بأن الحكومة ستويِّر لي شقة سكنية أو غرية يي يندق بعد التسجيل األولي أو التسجيل الكامل.
جَ .44سيتم َتوفير َسكنَ َمؤقَّتَ َلَلذين َيتمَ َإدماجَ َهم َفي َبرنامج َإعادة َالتوزيع َ(إعادة َالتوطين) َالتابع َلالتحاد َاألوروبيَ ،وذلك َبعدَ
همَاليونانَ،طالماَأنهمَمَرشحونَلَبرنامجَإعادةَالتوزيعَ(إعادةَالتوطين)َ.يستطيعَجميعَالباقينَأنَيسكنواَ
التسجيلَالكاملَوقبلَمَغادَرَتَ َ
ساميةَلَشؤونَالالجئينَالتابعةَلَألممَالمَتحدةَتوفرَسكنَا ًَ
لَاليونانَوالتيَتَديرهاَالحَكومةَ.المَفوضَيَّةَال ََّ
فيَمراكزَاالَستَقبالَالمفتوحةَداخَ َ
مؤقتَا ًَلَطالَبيَاللجَوءَالمَستَضعَفَينَ(األكثرَعَرضَةَلَلخطر)َوذلكَوَفقاًَلوضعهمَ،منَخاللَإتبَّاعهاَتقييماًَفردَيَّاًَ،ومَعتَمد َةًَعلىَالمساكَنَ
المَتوفرةَ(المَتاحة)َ َ.
ضله ،بمعنى إعا ة التوزيع (إعا ة التوطين)
س .45هل أستطيع ،خال إجراءات التسجيل الكامل ،أن أختار المسار القانوني الذي أي ِّ
عوضا عن لم الشمل العائلي على أساس اتِّفاقية بلن؟
جَ .45كالَّ َالَتستطيعونَذلكَ.األحقيَّةَ(األهليًة)َإلعادةَالتوزيعَ(إعادةَالتوطين) َأوَلَلمَ َالشملَالعائلي َتَح َّددَوفقَا ً َلخصائص َقضيتكمَ.
إدارةَاللجوءَستأخذَالقرارَاألكثرَمنطقيةَ .
معلومات إضايية
وءَفيَاليونانَ،انظرواَهَنا َ
َ
لَلمعلوماتَالمَتعلقةَبإجراءاتَاللجَ
َ http://asylo.gov.gr/en/?page_id=62
لَلمعلوماتَالمَتعلقةَبلمََالشملَالعائليَوفقاَالتفاقيةَدبلنََ،7انظرواَهنا َ
http://asylo.gov.gr/en/?page_id=81
لَلمعلوماتَالمَتعلقةَببرنامجَإعادةَالتوزيعَ(إعادةَالتوطين)َ،انظرواَهناَ َ
َ http://asylo.gov.gr/en/wp-content/uploads/2015/11/RELOCATION_EN.pdf
وءَفيَاليونانَ،انظرواَهنا َ
َ
لَلمعلوماتَالمَتعلقةَبَمَستَحقيَالحَمايةَالدولَيَّة/اللجَ
َ http://asylo.gov.gr/en/?page_id=471
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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