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  هستيم؟ كسانى چه ما

 عده و كنيم مي زندگي يونان در تعدادى كه هستيم افراد از گروهي ما
 كه جايى در ما. هستيم ساكن اروپا كشورهاى ديگر در( عمومأ)ديگر ي

 فعاالن عنوان به نقاط ديگر و كنيم مى يارى را پناهندگان هستيم ساكن
 هم با بشر نسل تمام كه ستيمه باور اين بر چون كنيم مى شان همراهي
 مرز بدون دنياي و همه براى حقى حركت، آزادى براى ما. برابرند
 تا هستيم مائل شما يا و تو از پشتيبانى جهت به. كنيم مى مبارزه

 از باالتر و يونان در شما وحقوق حق با رابطه در ضرورى اطالعاتى
 و كنيم نمى استدرخو پول ما. بدهيم شما به فعلى شرايط مورد در همه
 ما. نداريم كسي از هم پاداش خواست در و گيريم نمى پول هم كسي از

 بهتر جايي در مقصدتان وبه داشته أمن سفرى شما تا هستيم آن خواهان
 :بگوييم شما به خودمان طرف از تا برسيد،

 

 !آمديد خوش اروپا به
 

 ويا نشده بيان ما راهنماي كتاب در كه هستيد بيشتر اطالعات نيازمند شما اگر
 :بگيريد تماس إيميل ويا مستقيم طور به ما با لطفا بيشتر، سئواالت جهت

contact@w2eu.info 
 w2eu_info@yahoo.com يا و

 آدرس به ما اينترنتى ي صفحه از
http://w2eu.info 

 خوش اروپا به گروه اينترنتى آدرس طريق از همچنين نماييد، ديدن 
 هاي فيدبك آخرين از تا بود خواهيد قادر (Welcom to Europe)آمديد
 مناطق و ترانزيت كشورهاى مورد در شده روز به اطالعات آخرين و زنده

 :نماييد ديدن اروپا مرزي
http://live.w2eu.info  
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  !آمدیدخوش  یونانه ب

شديدأ زير بار يك  هنوز يونانيكى از أعضاء اروپا رسيده ايد.  يونانشما به 

. در يونان شرايط پذيرايى مناسب برأى پناهندگان ميباشد صادیاقتبحران 

ومهاجران وجود ندارد، جدا از اين بسياري از كسانى كه به يونان رسيده اند 

امروزه خويشاوندى در ديگر كشورهاى اروپا دارند، از اين رو اكثر آنان نمى 

تالش  خواهند به مقامات در يونان درخواست پناهندگى دهند و همواره در

 .هستند ديگر جايیرفتن به  ادامه سفرشان و برای

 يونانبه هر حال، در حال حاضر شما موظف بوده تا پس از ورود به 

درخواست پناهندگى نماييد) بالفاصله درخواستتان را جهت پيوند فاميلى و يا 

نقل مكان در داخل اروپا ارائه نماييد(، در غير اينصورت شما به تركيه 

  د.شه خواهيد برگشت داد

، دهليز سفر به دليل فرار هاى ٥١٠٢سال گذشته از ماه اوكتوبر تا دسامبر 

طريق مقدونيه، صربستان، هانگرى)مجارستان( و بعدأ از  مهاجران از جمعی

كرواسيا و اسلووانيا باز بود، سپس رفته رفته در زمستان اين جريان ضعيف 

د در نخست با محدود كردن شد ودولت هاي بالكان از فرصت استفاده كردن

دوباره مرزها  ٥١٠٢مارچ  ٨عبور برأى مليت هاى معين و سپس در تاريخ 

را مسدود كردند. در طى اين مدت عده ي زيادى از مردم گردهم آمده و در 

كنار هم براى باز كردن مرزها مبارزه كردند. در هر صورت مردم حتى پيش 

ال ها، از مسيرهاي پنهان، بسيار مرزها، در سخت ترين س یرسماز باز شدن 

اكثر  در . باالخره واز مرزها عبور كرده بودند خطرناك و با هزينه ي باال

اوقات راه خروج وجود داشت. در زمانى كه مرزها باز بود، برأى چند ماهى 

مردمى كه از جنگ و خونريزى مى  مردم نياز به استفاده از قاچاقبر نداشتند.

نقل همگانى جهت رسيدن به مكانى  اده از وسائل حمل وگريزند بايد حق استف

أمن را داشته باشند، اين همان دنياي آزادي حركت است كه بايد از سر بسازيم 

 م.كنيو آن را حفظ 

به مقصد ديگر كشورهاى اروپايى هستيد،  سفر خواهان ادامه اگر شما هنوز

جران را به يونان بايد بدانيد در حال حاضر بيشتر كشورهاى عضو اروپا، مها
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باز نمي گردانند، حتى اگر در يونان انگشت نگارى شده ويا درخواست 

از اين كشورها در صدد از  بسياری تازگیپناهندگى كرده باشند! اما به 

سرگيرى قانون دوبلين و بازگشت به يونان هستند كه همچنين پيشنهاد از 

رياي اتحاديه اروپا از طرف كميسا ٥١٠٢سرگيرى اين قانون در اواخر سال 

مطرح شده است. لذا هميشه به مشاوره هاي حقوقي سازمان هاي غير دولتى و 

وكليالن گوش فرا دهيد، آنها قادرند تا اطالعات شما را در رابطه با ديگر 

  .كشورها به روز كرده وشما را در كيس )مصاحبه( شخصى تان يارى دهند

واخر در كشورهاى بلغاريا، كرواسيا، ! بايد بدانيد كه اگر شما در اين اتوجه

ا هر كشور اروپايى ديگر انگشت نگارى شده ي مجارستان)هانگرى(، ايتاليا و

  !ايد و مايل به ماندن در آنجا نيستيد، شما با مشكل روبرو خواهيد بود

اروپا در اين كشورها اجرا مى شود، به اين معني كه  ٣زيرا قانون دوبلين

ال اروپا به اين كشورها صورت مي گيرد؛ در اين بازگشت از كشورهاى شم

كشورها أمان از بازگشت به مانند يونان وجود ندارد، حتى اگر شرايط اين 

كشورها بد باشد. پس براي افزايش شانس خود در مقابل ديپورت)بازگردانده 

شدن(، به محض ورود به كشور مقصدتان با گروه هايي كه به مهاجران 

مي باشند در تماس شويد. در  ٣داراي تجربه قانون دوبلين مشاوره مي دهند و 

 :آدرس اينترنتى زير مى توانيد اين گروه ها را بيابيد

http://w2eu.info/contacts.en.html 

در آلمان تعدادى از مهاجران با پيروزى در دادگاه، موفق به جلوگيرى از 

ن، بلغاريا و ايتاليا به كشورهاى مجارستا ٣ديپورت شان براساس قانون دوبلين 

شدند. با اين اوصاف و با توجه به اين مثال ها راه هاي زيادى براي مبارزه با 

انگشت در مورد در اين آدرس اينترنتى  :براي مثال .دارندديپورت وجود 

 توضيح داده شده  جلوگيرى از ديپورت و نگارى بلغاريا

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

افراد زير سن كه سرپرست ندارند از ديپورت دوبلين مستسنأ مي  توجه!

  !!!باشند
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  وضعيت فعلى

دولت يونان به شدت و به طور دائم زير فشارهاي اتحاديه اروپا مى باشد. در 

سال گذشته و زمانى كه عده ي زيادى از مردم به اينجا رسيدند، يونان به جهت 

مرزهاي خروجي به اروپا آنگونه كه بايد، مورد انتقادهاي محافظت نكردن 

شديد از ديگر كشورهاى اروپايى و كشورهاى بالكان قرار گرفت، در پس 

زمينه هرگونه تحوالت در يونان فقط براي درك سياست هاي مهاجرتي اروپا 

است. يونان به به طور متوالى تهديد به ترك اجبارى منطقه شنگن شده است، 

 :ت عدم عمل به برنامه هاي اروپا ازجملهدر صور

در  "  Hot spot" افتتاح بازداشتگاه هاي پذيرش اوليه يا به اصطالح .1

تعداد پنج مركز پذيرش اوليه يا همان  ٥١٠٢جزاير يونان. در ماه فوريه 

نقطه داغ در جزاير لزووس، ساموس، خيوس،كوس و لروس توسط 

گاه هاي بسته براي شناسايى و دولت يونان افتتاح شد كه در واقع اردو

 .ثبت افراد تازه وارد به يونان مى باشد

 همكاري نزديك با مقامات تركيه، آژانس كنترول مرزى اروپا .2

"Frontex" و ناتو جهت انسداد و كنترول مرز هاي مشترك با تركيه 

اجرا ي حداكثر امكان پذير بازگشت اجبارى. حاصل از معامله ي بين  .3

ماه ژوئيه، كمتر از  ٨ماه مارچ الى  ٥١اروپا از تاريخ  تركيه و اتحاديه

َنَفر به طور اجبارى به تركيه بازگشته و محروم از ورود مجدد  ٤٤٤

  .شدند

مارچ  ٨مقدونيه به طور رسمى در تاريخ  سویدر همين حين مرزها به 

مهاجر به يونان وارد  ٢٠١١١بسته شد، كه از آن زمان تا كنون حدود  ٥١٠٢

د و به دليل مسدود بودن راهروي باز بالكان در يونان زمين گير گشتند شده ان

َنَفر  ٨٢١١و قادر نيستند تا به كشورهاى مقصد خود برسند. از اين ميان تعداد 

در اثر معامله ي تركيه و اروپا در جزاير درياي اژه، در داخل و بيرون نقاط 

نفر يا بيشتر، تا ٤٤١١١گرفتار گشته اند. براي مابقى  "Hot Spots" داغ

اردوگاه جمعى موقت پناهندگان را در  ٤٢كنون)يك شبه( دولت يونان بيش از 

تمام نقاط كشور راه اندازى كرد. اكثر اين اردوگاه ها )كمپ ها( متشكل از 
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خيمه، به دور از سيستم حمل ونقل عمومى جهت دسترسى به مركز شهر و 

، فاقد هرگونه زير ساخت استقبال اكثرأ توسط اردو )ارتش( مديريت مى گردند

و امنيت كه بى هيچ أساس هزاران پناهنده را ادغام نموده اند. يونان تاكنون 

ناتوان از تأمين نيازهاي اساسى همچون: مسكن مناسب، كمك هاى پزشكى، 

  .اطالعات وحتى مواد غذايى مى باشد

ان سه گزينه دولت يونان إعالم كرده بود به طور كلى "براي مهاجران دريون

 :"براي انتخاب وجود دارد

 پناهندگىدرخواست  -1

 بازگشت داوطلبانه -2

 (ديپورت )اخراج اجبارى -3

از شوك حاصل از  در حالى كه اكثر پناهندگان در يونان اسير مانده اند، هنوز

مسدود شدن ناگهاني مرز بالكان در رنج اند در شرايط نابسامان اردوگاه هاي 

تن درخواست بازگشت داوطلبانه كرده و به دامن يونان قرار دارند، صدها 

جنگ و درگيرى بازگشتند. بى خبر از اينكه بدانند واقعا چه گزينه هاي انتخاب 

  .ديگر داشته اند

سازمان هاي متخصص سالمت روانى و جسمانى، شرايط زندگى در اردوگاه 

نچه هاى يونان را براي مهاجران رو به وخامت و خطرناك توصيف نمودند. آ

بندرت گفته شده است اين است كه: درخواست پناهندگى شامل پيوند)الحاق( 

خانواده و جابجايى به ساير كشورهاى اروپا نيز مى شود، حتى اگر اين روش 

بسيار زمان بر مى باشد و ممكن است بسيارى از مهاجران يك چاره دوم)پالن 

ا جهت كسانى كه "ب"( به حساب آيد. در فصل هاى زير ما جزئيات بيشتر ر

 .موفق به عبور از مرزها به روش هاي ديگر نشده اند بيان خواهيم كرد

 UNHCR ( دفتر پناهندگى كشور با همكاري ٥١٠٢در ماه ژوئيه سال 

دفتر پشتيبانى )EASO  ميسارياي عالى ملل متحد براي مهاجران( به همراهک

تمرين ) Preregistration پناهندگي اروپا( طرح نو خود يا به اصطالح

پيش ثبت نام( را آغاز كردند، به منظور راجيستر كردن تمام مهاجران موجود. 

هدف اين است تا به تمام كسانى كه پيش ثبت نام مي شوند يك برگه يك 
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ساله)يك فرم قانونى براي كسانى كه برگه موقت شان پايان يافته( داده شود كه 

و درمان عمومى مى سازد)كارآمد  آنها را قادر به استفاده از سيستم بهداشت

  .(!!!نمى باشد

تمرين پيش ثبت نام، ثبت نام جهت درخواست پناهندگى، پيوند  توجه!!!

خانوادگى ويا جابه جايى نمى باشد!!! پس ازاين و در تاريخ نا معلوم شروع 

خواهد شد. كسانى كه پيش ثبت نام شدن اند، با توجه به راهكرد دولت در 

از طريقه شماره تليفون كه در زمان پيش ثبت   (SMS)كوتاه نهايت يك پيام

نام خود ارائه داده اند دريافت مى كنند كه حاوي تاريخ ثبت نام شان مى باشد. 

تماس از طريق سكايپ و يا وكيل در موارد آسيب پذير ادامه دارد،  توجه!!!

  .ولى غالبا براى كسانى كه هنوز پيش ثبت نا نشده اند

د اگر مى خواهيد تقاضاي پيوند خانوادگى كنيد، يا از يك بيماري با اين وجو

محلك رنج مى بريد و زندگى شما در تهديد جدى مى باشد ويا حتى اگر شما و 

ماه آينده به سن هجده سال قانونى مي  ٠٥يا فاميل طرف پيوندتان در كمتر از 

نماييد ولى نه از  رسيد، توجه داشته باشيد كه هر چه سريع َتر اقدام به ثبت نام

طريق پيش ثبت نام، بلكه سريعا با درخواست كمك از يكى از سازمان هاي 

 .Ecumenical Refugee Program غير دولتى، به فرض مثال سازمان

Iridanou 20, Athens/ Tel.num 210_720950296 .  

جهت كمك به طور خاص در صورتى كه از قبل پيش ثبت نام كرده ايد، زيرا 

  .شما كم است زمان
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در يونان و نيز در طى مسير شما با تعداد زيادى از فعاالن،  توجه!!!

داوطلبان، توريست ها، افراد حرفه اى و بومى كه سعي به كمك و برابرى 

داشتند و دارند روبرو شده ايد. بسيارى از گروه هاى برابري خوداكتفا براي 

ائه اطالعات، كمك هاي فراهم نمودن محل اقامت موقت، غذا، لباس، ار

پزشكى و حمل ونقل مهاجران به وسيله خودروهاي شخصي خود، در تالش 

اند. آگاه باشيد بسيارى از اين افراد با گذاشتن وقت وانرژي خود به طور 

روزانه در حال كمك هستند.حتى ممكن است به جهت حمايت از شما، از 

ا در برخورد با ايشان طرف مقامات با مشكل برخورد كنند. تالش نماييد ت

محترم بوده، از يكديگر حمايت كرده و به هم احترام بگذاريد، اما در بيان نياز 

خود با آنها صادق باشيد و جهت رفع اين نيازها تاكيد نماييد. لطفا به جهت 

جلوگيرى از تجاوزات و تنش هاي بى أساس از مواد مخدر و الكل استعمال 

خوداكتفا و خانه هاي همبستگى. تبعيض جنسى ننماييد، به خصوص در مساكن 

و نژادپرستى به هيچ صورت قابل قبول نمى باشد و نه حتى سؤاستفاده از 

  .ديگران، مثال: كسى كه بليط)تيكت( كشتى را گرانتر از بهاي آن مى فروشد

 

 

به ميان  ٥١٠٢مارس  ٥١معامله اتحاديه اروپا و تركيه در تاريخ  انکه پس از

 ان عمدتا به دو گروه تقسيم مى شوند:آمد، مهاجر

مارس وارد يونان شدند و تاكنون در يونان  ٥١گروهي كه قبل از تاريخ  الف(

 بسر مى برند.

مارس به يونان رسيدند و در جزاير يونان  ٥١گروهي كه بعد از تاريخ  ب(

 قرنتينه مى باشند.

فصل هاي زير هر دو گروه به نوعى با مشكالت متفاوت روبرو مى باشند. در 

تالش نموده ايم تا به هر دو گروه اطالعات الزم را بدهيم. لطفا با دقت و بسته 

 به وضعيت خود اطالعات مورد نظر را بررسي نماييد
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 داغ نقاط در: مارس ٠٢ازتاریخ بعد ورود پي در - 1

Hot Spots  

 هستند؟ چه ورود از پس شدن حبس و دستگيری دالیل

 داشتن بدون و رسمى غير شدن وارد دليل به ايد شده سحب و دستگير شما

 با شما معمول، طور به. است مجاز غير قانون به توجه با که کشور، به مدارك

 :ايد شده حبس اهداف اين

( اجبارى بازگشت) بازگشت تركيه به بايد شما اگر كه اين بررسی برای 1

" أمن شورک سومين/اولين" عنوان به تركيه كه صورتى در شود، داده

 يا و شود، گرفته درنظر برايتان

 اين از هريك. شويد( ديپورت)اجبارى اخراج روش از تان مبدأ كشور به 2

 و نام ثبت هويت، شناسايی باشد، شما حبس  دليل تواند مى ها پروسه

 برای سريع های روش" با مرزهاكه در پناهندگى روند يا و بازگشت

 .يردپذ مى انجام "fast trackمرزی مناطق

 مى منظور چه برای و كجا به را من مرز، در دستگيری از پس آنها

 برند؟

 نيز اوقات گاهی يا و يونانی، ماموران توسط دستگيری و تشخيص از پس

 ممكن ،FRONTEX اروپا مرزی کنترل آژانس  با همکاری خارجی افسران

 فرادا ليست در نوشتن منظور به را تان مليت و نام شما از اول آنها است

 پذيرش مراكز به مستقيم طور به أوقات اكثر آن از پس. بپرسند دستگيرشده

 Hot اصطالح به كه واردان تازه جهت بسته اردوگاه يعنى) RIC-وشناسايی

Spot به نيست موجود ورود، محل در اگر يا و شد خواهيد منتقل(دارد نام 

 .شويد مى برده پليس مركز به ويا مرزى گارد ساحلى، گارد
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 باشند؟ مى چه Hot spots داغ نقاط

 را" موريا" بسته اردوگاه رسما Lesvos درجزيره مقامات ٥١٠٢تابستان از

 در داغ نقطه يا و هويت وشناسايی پذيرش اصطالح به مركز يک عنوان به

 ديگردر داغ نقاط چهار ،٥١٠٢سال مارس ماه تا. نمودند اندازى راه يونان

 اين. كردند بازگشايى را لروس و کوس يوس،خ ساموس، در اژه دريای جزاير

 افراد از نام ثبت و هويت شناسايی درآن که بسته اردوگاه عنوان به داغ نقاط

 اروپايی های آژانس. است شده طراحی گيرد می صورت اروپا در وارد تازه

 پناهندگی خدمات دفتر و يوروپل ،FRONTEX مرزی کنترل آژانس مانند

 فرستادند يونانی مقامات با همکاری به را خود سانکارشنا ،(EASO)اروپای

 افتد می اتفاق اروپا اتحاديه خارجی مرزهای امتداد در آنچه مستقيم طور به تا

 :كنند مى تقسيم دسته دو به را وارد تازه افراد انتخاب پروسه. كنند كنترول را

 تر گسترده سياستهاى از بخشی كه ،شوندگان اخراج. ب پناهجويان. الف

 ورود جريان يک به دادن اجازه تنها آن هدف و باشد مى اروپا مهاجرتى

 داشتن نگه بيرون و اروپا اتحاديه به شده انتخاب نفر چند از شده کنترل

 .است ديگران

 

 آن از بعد که داغ نقاط چهار ديگر و موريا در داغ نقطه اندازی راه ازآغاز

 سازمان و بشر حقوق بان ديده نسازما مانند المللی بين های سازمان شد، باز

. اند داده قرار انتقاد مورد آنها در را زندگی انسانی غير شرايط الملل بين عفو

 اين شدن باز از پس اول دوره در اغلب پناهندگان توسط تظاهرات و شورش

 ماه ٢ حدود پناهندگان امروزكه به تا همچنان اما گرفت مى صورت ها مكان

 طور به داغ نقاط تمام در شرايط. دارد ادامه شند،با مى اسير كه شود مى

 بشر حقوق المللی بين استانداردهای نقض نتيجه در كه هست، ناتوان مشابه

 از حفاظت برای بسياری مشکالت نتيجه در هستند، شلوغ معموال مراکز. است

 كمبود. برند مى سر به  تنهايی به و ديگران ميان در اغلب که زنان و کودکان

 و شناسايی برای مناسب راه بهداشت، استانداردهای و عمومی هاينياز

 و اعتماد قابل اطالعات از همچنين و خاص، نيازهای با افراد از حفاظت
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 ماه از داغ نقاط داخل که کسانی اين، بر عالوه. دارد وجود حقوقی های کمک

 .ندباش مى خود پناهندگی انتظارآغازپروسه در تاكنون برند مى بسر قبل ها

 است؟ چگونه من شخصی اطالعات ثبت ي پروسه

 پليس توسط شما مليت و سن خانوادگی، نام نام، از اول ثبت يك داغ نقطه در

. شود می انجام Frontex توسط نيز مليت نمودن ونمايان گيرد مى انجام

 برگه يک است ممکن شما. رسيد پايان به اول ساعت در ثبت اولين معموال

 را خود شخصی مشخصات شما آن در که شود داده شما هب پليس توسط ثبت

 باالتر شما كه صورتى در شود مى گرفته انگشت اثر شما از. کنيد پرمى

 کامپيوتری های سيستم در انگشت اثر اين. باشيد می سال ٠٤از

EURODAC شد خواهد ثبت اروپا. 

 

 قابل من إظهار با تنها و هميشه كنم، مى ثبت آن با را خود كه مليتى آیا

 باشد؟ مى قبول

 هويت، كردن ثبوت جهت كنند ارائه اسناد نيستند قادر پناهندگان از بسياری

 در. اند گريخته فرار ازآن آنها كه جنگ شرايط به توجه با شان مليت و سن

 خود شفاهی بيانيه اساس بر فقط شخصی اطالعات ثبت موارد از بسياری

 موارد برخی در باشد، داشته وجود ترديد و شک اگر اما. باشد مى پناهجو

 و مليت از اضافی برآورد يك است ممکن FRONTEX اروپا مرزى پليس

" متخصص" بهمراه مرزى گارد توسط معموال که مصاحبه يک در را شما سن

 کشورهای ديگر از معموال افسران اين. شود می انجام ايشان احترام قابل

 يک توسط که انگليسی، زبان در سواالت و آيند می اروپا اتحاديه عضو

 شما از است ممکن آنها. شوند مى پرسيده شود مى ترجمه شما برای مترجم

 تاريخ، فرهنگ، جغرافيا، پرچم،) بپرسند کشورتان مورد در مختلف سواالت

 در تحقيق جهت ترى مفصل مصاحبه نيز آنها اوقات گاهی(. غيره و سياست،

 .ندده انجام انسان قاچاق هاى شبكه مورد
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 و پذيرش سرويس به را شما سن يا مليت از خود برآورد   Frontex سپس

 يا و قبول Frontex ي مشاوره توانند می آنها سپس. كند مى ارائه شناسايی

 .پذيرند مى را Frontex توسط مشاوره فقط آنها معموال. نمايند رد

 

 ردگي مى صورت شناسايی و پذيرش سرويس توسط نهايت در شما مليت ثبت

 تجديد درخواست آن برابر در توانيد می فقط شما. بود خواهد شما اسناد در كه

 هويت، اسناد جمله از شواهد، و وکيل يک با موثر طور به كه نماييد نظر

 توسط دوم مليت غربالگری يک توانيد می شما يا و غيره و تولد گواهی

Frontex زبان که شد واهدخ خواسته دوباره شما از آن در که كنيد، اجرا را 

 شما كه مليتى تاريخ و جغرافيا فرهنگ، از را تان دانش همچنين و گويش/ 

 اول وهله در پليس توسط كه سن. كنيد ثابت داريدرا تعلق  آن به کنيد می ادعا

 .يابد تغيير وشناسايی پذيرش سرويس توسط است ممکن شده ثبت

 

 نوشته درستى به نام ثبت هنگام در مقامات توسط ها داده شويد مطمئن !توجه

 .ايد داده كه معلومات درستى از اطمينان جهت شده

 

 زبان به ترجمه برای.  نكنيد امضاء كنيد، نمى درک كه را هرگزچيزی !توجه

 .كنيد درخواست را خوتان

 

 پذیر آسيب و ویژه نيازهای دارای من که بگویم توانم می زمانی چه

 شود؟ مى ثبت و بررسی بار ولينا برای مورد این زمانى چه و هستم؟

 و پذيرش سرويس از پزشکی و اجتماعی تيم يك ديدار با نام ثبت روند

 مانند دولتى غير سازمان يك با همکاری  توسط معموال که دولت، شناسايی

Praksis  خيوس و کوس لروس،در MEDIN  جهانی  پزشکان ساموس،در

 واز داده  انجام عمومی پزشکی معاينه يک آنها. گيرد مى صورت درلسووس

 مانند بهداشتی عمده مشکالت شناسايی منظور به پرسند مى سوال چند شما
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 عنوان به شرايط واجد شما تا ديگر عوامل يا/  و ناتوانی مزمن، های بيماری

 بارداری، يعنى مشاهده قابل پذيری آسيب شويد، گرفته نظر در پذير آسيب

 آمده دنيا به تازه نوزادان با ها خانواده همراه، بدون قانونى سن زير کودکان

 است عامل چند حال، اين با. دارند قانونی سن زير کودکان كه مجرد ومادران

 مانند ، شوند شناخته رسميت به پذيری آسيب عنوان به بصرى توانند نمی که

 يا شکنجه قربانی يک کشتی، يک بازمانده يک که روانی، و روحی مشکالت

 اروپا سفربه درراه يا و تان کشورمادرى در استثمار و نتخشو اشکال ساير

 داريد، را خود پذيری آسيب گزارش به نياز شما که است  شرايط اين در. است

 يک کشتی، يک بازمانده يک شما اگر بگوييد آنها به که است معنی بدان که

 مشکالت از شما اگر يا و ايد، بوده خشونت اشکال ديگر يا شکنجه قربانی

 نشان داريد، مستند و شواهد گونه هر شما اگر. بريد می رنج روانی و وحیر

 طي در شد خواهد اجرا شناسايي و پذيرش سرويس توسط شما نام ثبت. دهيد

 )روز 22 حداکثر) هفته يا روز چند

 

 است ممکن.شود نمى انجام داغ نقاط همه در خودکار طور به روش اين !توجه

.  كنيد مالقات را شناسايی و پذيرش سرويس رمندانکا تا شود پيشنهاد شما به

 از تان پذيری آسيب که اينكه از شدن مطمئن منظور به باشيد پيشنهاد اين دنبال

  باشيد، پذير آسيب شما اگر که چرا است مهم بسيار اين. است شده ثبت آغاز

 اداری سند يک شما به سرويس صورت اين غير در. شويد بازداشت نبايد شما

 .کند صادر شما ديدن ونبد
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 هستند؟ کسانی چه ویژه نيازهای با افراد

 همراه، بدون کودکان -

 ، جدی يا و العالج بيماری به مبتال افراد يا و معلول افراد/  معلولين -

 مسن، افراد -

 اند، داشته زايمان اخيرا   که زنانی يا و باردار زنان -

 کوچک، فرزندان با تنها مادر يا پدر -

 برداری بهره يا و تجاوز ديگر انواع يا و خشونت جه،شکن قربانيان -

 ويژه به سانحه، از پس سندرم با افراد جنسی، و جسمی روانی،

 شده، غرق های کشتی قربانيان خويشاوندان يا و بازماندگان

 .انسان بردگی قربانيان -

 

 خاص شرايط يا و نقص روانی، مشکل يا و شديد سالمتی نا  گونه هر !توجه

 به بالفاصله به را آمده دنيا به تازه نوزاد يا و مسن افراد رداری،با مانند

. کنند می کمک شما به افراد يا و ها سازمان مقامات، دهيد، گزارش پزشکان

 اگر نماييد، مطلع داريد مصرف به نياز شما كه داروی هر مورد در را آنها

 نمانيد نتظرداريدم جدی بيماری هر يا و مزمن سالمتی مشکالت گونه هر شما

 .شود سئوال شما از تا

 توسط قانون به توجه با پذيری آسيب شناختن رسميت به و شناسايی !توجه

 در وجود اين با. شود مى انجام يونانی مقامات از وشناسايی پذيرش خدمات

 برای خود کارشناسان توسط دوم ارزيابی يک در EASO جزاير، از برخی

 که است معنی اين به اين. دارد اصرار ریپذي آسيب کامل شناختن رسميت به

 منظور به باشد، اول مثال با پناهندگی روند منتظرآغاز بايد يکی موارد دراكثر

 .را آنها شان نمودن مطلع  و EASO کارشناسان با ديدار

 شود؟ داده بازگشت ترکيه به است خطر در كسي چه

 که مليت هيچ! داد گشتباز ترکيه به توان می را ها مليت همه قانون، اساس بر

 شونداگر بازگردانده تواند می افراد همه. ندارد وجود شده حفاظت خودی به
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 توانيد می شما. نکنند ابراز را يونان در پناهندگی دنبال به خود آرزوی آنها

 کارمند هر يا و شناسايی و پذيرش خدمات يا و داغ نقطه در پليس ازهرافسر

 تقاضای جهت تان درخواست ثبت رایب EASO يا و متحد ملل سازمان

 ارجاع كار اين انجام براى مسئول مقامات به يا و كنيد درخواست پناهندگی

 در پناهندگی واردمراحل شما نماييد، پناهندگی تقاضای شما اگر. شويد داده

 .شويد مى جزيره

 پذيرش مصاحبه تأثير تحت  ها سوری تنها ،٥١٠٢ سال سپتامبر ماه در عمال،

 كنند مى رابررسی نكته اين EASO کمک با يونانی مقامات آن در که ،بودند

 اجازه يا و خير يا داد برگشت ترکيه به را نظر مورد شخص توان می آيا كه

 .كند پناهندگی درخواست و بماند يونان در دارد

 های مليت و كند تغيير زمان از ای نقطه هر در تواند می وضعيت اين !توجه

 .گيرند قرار پذيرش روش تأثير تحت است ممکن نيز ديگر

 - پاکستان و بنگالدش مصر، تونس، الجزاير، مراکش، از مردم !توجه

 نمى گرفته نظر در معمولی پناهندگان کننده توليد کشورهای که کشورهايی

 سريع های روش به را آنها تقاضاي كنند، پناهندگی درخواست اگر شوند،

fast track  اشاره موارد از بسياری در و كنند مى يبررس جزيره اين در 

 .باشند مى سريع بسيار رد جواب دريافت خطر معرض در شده

 22 از بيش است ممکن حتی شما داريد، تعلق  ها مليت اين به شما اگر !وجهت

 داده انتقال اصلي سرزمين در بازداشت مراكز ديگر به و بمانيد روزحبس

 و اجبارى، اخراج روش به يا اوطلبانه،د بازگشت توافقنامه امضای جهت شويد

 .شويد داده بازگشت ترکيه به يا

 است؟ مستسنأ مجدد بازگشت پروسه از کسی چه

 پروسه از اند شده ارزيابی پذير وآسيب اند شده هويت شناسايی که افرادی

 که افرادی. شوند مى حذف" مرز پناهندگی روند"از و اند أمان در بازگشت

 اروپا در خود نزديک خويشاوندان هبو يا  خانواده به( وندپي) الحاق درخواست

 جريان پيوند پروسه که زمانی تا بازداشت، يا و مجدد بازگشت از كنند مى

 .شود برداشته بايد نيز  ورودى جزيره در اقامت محدوديت و در امان اند دارد
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 مانم؟ مى بازداشتدر  مدت چه

 و يونان خشكي مرز ديكىنز در Fylakio (FRC)اوليه پذيرش درمركز

 کوس و لروس خيوس، ساموس، لزووس، يونانی جزاير در داغ نقاط و ترکيه

 يک آن از پس معموال حال اين با شما. بمانيد روز 22 از بيش نبايد شما

 در مناطق ساير که دهد نمی اجازه شما به که جزيره در تردد محدوديت

 .داشت خواهيد نماييد، تردد ديگر جای در يا و اصلی سرزمين

 مى داده دستور شما به اول، روز ٥٢ دوره آن از پس موارد، از بسياری در

 يا و جزيره اين در آزادانه تردد اجازه با اما بمانيد داغ نقطه داخل در تا شود

 همان در کنيد می زندگی باز اردوگاه يک در تا شود مى داده دستور شما به

 تا نماييد ترك را جزيره تا داشت نخواهيد اجازه شما که حالی در ورود، جزيره

 به تان پناهندگی پروسه يا و نشده واعطا تظمين شما ادعای پذيرش که زمانی

 .بود خواهد سفر يونان داخل در هستيد آزاد شما سپس. برسد اتمام

 

 مركز يک به روز ٥٢ دوره از پس شما که است ممکن مورد، چند در !توجه

 .گرديد منتقل اصلی سرزمين در بازداشت مرکز يک يا و جزيره در پليس

 فوری بسيار نيازتان و داريد تعلق پذير آسيب گروه يک به شما اگر !توجه

 است ممکن گيرد، قرار پوشش تحت جزيره اين در تواند نمی که است پزشکی

 افراد از برخی همچنين. شود داده شما به اصلی سرزمين مقصد به تردد اجازه

 شرايط تحت جزيره، در حرکت محدوديت از توانند می ويژه، ینيازها با ديگر

 .شوند آزاد خاص

 روند خانواده به الحاق برای که اروپا اتحاديه در بستگان داراى افراد !توجه

 ترک مجوز نيز و شود می اعمال( آتن) اصلی سرزمين در شان پناهندگی

 .کرد خواهيد دريافت جزيره
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 نشوند؟ بازداشت دركل قانون به توجه با باید افرادى چه

 :داريد تعلق زير های گروه به شما اگر شويد بازداشت نبايد شما

 همراه بدون کودکان خصوص به پذير، آسيب های وهگر -

 خانواده به الحاق موارد III بليندو -

 است شده پذيرفته قبول عنوان به که واردیم -

 کامل طور به روز ٥٢ از پس انها پناهندگی درخواست که اشخاصی -

 .است شده ثبت

 

 کنم؟ پناهندگی درخواست توانم می چگونه

 يا و( مرزبان/  پليس) امنيتی کارکنان از مقام هر به دولت به بايد شما ابتدا در

 پناهندگی درخواست خواهيد مى كه نماييد إعالم شناسايی و پذيرش سرويس

 بين يتحما برای کنيد مى نام ثبت رسمی شما دوم، مرحله در سپس،. كنيد

 واقعيت و ثبت را تان شخصی اطالعات آنها. پناهندگی سرويس از قبل المللی

 اين در شما پناهندگی درخواست اما فرارتان، داليل مورد در اساسی های

 با تصميم يک پناهندگی خدمات نقطه، اين در. شود ارزيابی تواند نمی مرحله

 اعمال تواند نمی جايگزين اقدامات دليل به كند، مى صادر را بازداشت پيشنهاد

 .نيستيد پذير آسيب فرد يک شما و شود

 

 داد؟ خواهد رخ چه ها اى سوریه براي این از سپ

 خواسته شما از هستيد، اى سوريه شما اگر هفته، چند يا روز چند از بعد

 مى تصميم مقامات آن در که پذيرش، مصاحبه حضوردر جهت شد خواهد

 آيا بود، خواهد شما پناهندگی تقاضای بررسی ئولمس يونان دولت آيا که گيرند

 شما آيا اينکه يا و كنيد درخواست ترکيه در حفاظت برای توانستيد می شما

 .ايد بوده کافی حفاظت تحت تركيه در درگذشته

 شما قرارنگيرد، بررسی مورد بازداشت روز ٥٢ درطى تان پذيرش جوب اگر

 جزيره در كه شود می داده اجازه اشم به و كرد خواهيد دريافت پناهجو کارت
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 را شما تا دارند قانونی گزينه مقامات حال، اين با. نماييد تردد آزادانه ورود

 اتفاق اين اما كنند حبس فرار، خطر دليل به پناهندگی پروسه طول در حتی

 .دهد مى رخ بندرت

 شده، إعالم پذيرش وارزيابي ايد كرده پناهندگی درخواست شما اگر !توجه

 و اقامت محل تعيين بدون پناهجويي کارت شما براى توانند می مقامات

 .کند صادر را حرکت آزادی های محدوديت

 

 پذیرش؟ مصاحبه برای شدن آماده چگونگى

 EASO المللی بين کارشناسان توسط جزاير تمام در حاضر حال در مصاحبه

 برای كند مى پيشنهاد EASO .گردد مى انجام مترجم يک با انگليسی زبان به

 گيری تصميم مسئول که است يونانی پناهندگی سرويس به شما پرونده تصميم

 .باشد مى

 اين اند، گرفته رد جواب  مردم اکثر که است زمانی مرحله اين که آنجا از

 که بگيريد نظر در. باشيد داشته آمادگى شما كه است حياتی و بسيارمهم

 شما بنابراين شده، انجام ستانداردبسيارا روش يك از ها مصاحبه از بسياری

 ممکن راه بهترين به مصاحبه طول در كه كرده بيشتری تالش بايد نيز

 شويد داده بازگشت ترکيه به خواهيد نمى و داشته ترس ازآن شما كه خطراتى

 شما چرا. نيست امن شما برای آنجا چرا که دهيد توضيح. دهيد توضيح را

. شويد ديپورت تان مبدأ کشور به آنجا از و بازگشت ترکيه به كه داريد ترس

. داريد عقب به بازگشت از ترس شما چرا ترسيد؛ مى شدن حبس از شما چرا

 زمانی تا يا و كنيد اقامت اين از بيش ترکيه در توانستيد نمی شما دليل چه به

 دسترسی وهيچ کار اقامت، بدون)ادغام امکان حال به تا بوديد آنجا در شما که

 پناهندگی پروسه به حال به تا شما که. نداشتيد(عمومی بهداشت تمسيس به

 نمى محافظت موثر بطور يا و نداشتيد، پناهندگی ثبت اجازه نداشتيد، دسترسی

 .شديد

 و سوريه عراق، ايران، به ترکيه مرزهای در اخراج از شخصی تجربيات تمام

 ديگر يا پليس انه،نژادپرست ي تجربه هر كنيد؛ بيان را ترکيه در بازداشت يا
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 به اخراج تجربه وهر كرديد تجربه ترکيه در كه آميز خشونت رفتارهاي

 فرارازکشور خود داليل اگر. شناسيد می که ازافرادی يا و شما از کشورتان

 داشته سازمان/ افراد همان از ترس شما که باشد می معتبر نيز ترکيه در تان

 هم را موضوع اين لطفا است، خطر معرض در نيز تركيه در شما زندگی كه

 .دهيد شرح

 

 كنم؟ پناهندگی یوناندرخواست در ندارم اجازه من اگر افتد می اتفاقی چه

 با شما. شد خواهد رد نيز شما پروسه ايد، نشده گرفته مجازدرنظر شما اگر

 روز ٢ تنها شما سپس. شد خواهيد مطلع شده اعالم تصميم مورد در سند يک

 دوم پروسه درمورد.  داريد زمان آن برابر در نظر دتجدي درخواست براى

 اين انجام برای که است مهم بسيار اين. گرفت خواهند تصميم يونانی مقامات

 تصميم اين با مقابله در پناهندگان از بسياری!  بگيريد حقوقی های کمک مورد

 امن انبرايت ترکيه چرا که داريد داليلى بيان نيازبه شما. اند پيروزبوده  گيری

 به شما شود، رد نظرتان تجديد درخواست اگر! بنويسيد كتبا را آنها و نيست

 .داد خواهند بازگشت ترکيه

 كنند، مى گيری تصميم نظر تجديد در که اى کميته در اخير تغييرات :!توجه

 تجديد آيا كه كنيم بينی پيش كه نيست آسان و آورد ارمغان به جديدى تغييرات

 موفق پروسه اين اول ماه سه در كه اندازه همان به نزديک ای آينده در نظر

 شده بدتر کلی طور به ترکيه در وضعيت زمان درهمين. بود خواهد موفق بود،

 اصطالح به يک ترکيه که است دولت براى ديگر دليل يك اين كه است،

 .است نشده متوقف مجدد بازگشت وجود، اين با. نيست"ثالث امن کشور"
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 شوم؟ گرفته نظر در مجاز من اگر افتد می اتفاقی چه

 دعوت اساسی پناهندگی مصاحبه يك به شويد، گرفته نظر در مجاز به شما اگر

 المللی بين حمايت درخواست برای را تان فردی داليل آن در که شد، خواهيد

 آتن در پناهندگی سرويس توسط مصاحبه اين. داد خواهند قرار بررسی مورد

 از داشت، يقين حاضر حال در توان نمی که زمان، از هممب دوره يک از پس

 كه را تصميم شما اينکه از بعد. پذيرد مى انجام ها ماه و ها هفته تا روز چند

 محدوديت كنيد، دريافت را ايد شده گرفته نظر در مجاز شما که آن بر مبنى

 می شما آن از بعد که معناست بدان اين. شد خواهد قطع جزيره در ماندن

 .برويد آتن به و ترک را جزيره توانيد

 

 وکيل يک يا و دولتی غير سازمان هر از حقوقی مشاوره دنبال به :!توجه

 .باشيد رو پيش در پناهندگی مصاحبه برای آماده تا باشيد خود برای خصوصی

 

 الحاق برای را تان درخواست توانيد مى که است ای لحظه آخرين اين: !توجه

 !كنيد اعالم هستيد پذير آسيب مورد يک شما که اين يا ابجايیج يا و خانواده به

 

 قرار بررسی مورد و ثبت من پناهندگی درخواست وقت چه جزیره در

 گرفت؟ خواهد

. گرفتند عمل به زمان از مختلف نقاط در و اند كرده بازگشايى را داغ نقاط

 رد جزاير از يک هر در را خود کار EASO و پناهندگی سرويس همچنين

 هر در وضعيت که است معنی اين به اين. نمودند آغاز زمان از مختلف نقطه

 .است متفاوت جزيره از يک

 شد گرفته کار به اول وحله در سوريه مردم از پذيرش مصاحبه کلی، طور به

 fastسريع پناهندگی کاربردی های برنامه توسط ازآن پس کوتاهی مدت يا و

track به که باشند نمى شده گرفته نظر در که تملي به متعلق كه مردمى از 

 .اند پاکستان از كه كسانى مانند شوند، نمى شناخته رسميت به نرخ يک
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 ميان در اند، شده ثبت كه پناهندگی های پرونده برای حال به تا شديد تاخير

 در که ها، عراقی و ها فلسطينى ها، ايرانى ها، اى اريتره ها، افغان ديگران،

 .اند شده نام ثبت فقط حالت بهترين

 تمام در زود خيلي کلی طور به خانواده به الحاق موارد موارد، از بسياری در

 ٥١٠٢ براى عمدتا را آتن در مصاحبه برای مالقات قرار و شده ثبت جزاير

 .اند كرده دريافت

 

 اعمال يونان در المللی بين حمايت برای را خود قصد اول بايد شما !توجه

 .گرديد اخراج زمان هر در توانيد می شما صورت اين غير در كنيد،

 

 ومی داريد  اروپا در نزديک بستگان اگرشما كنيد، إعالم ابتدا از !توجه

  .شويد پيوند دارند اقامت آنها که درجايی آنها به خواهيد

 

 !پذيرد نمى انجام جزاير از ديگر جابجايی !توجه

 بخش در را پناهندگی مصاحبه و خانواده به الحاق مورد در بيشتر اطالعات

 !بخوانيد 52وم صفحه س

 

خواهد  رخ چه من براى هستم، مادرم و پدر بدون و سال 11كمتراز من

 ؟داد

 11 تا کودک يک همراه بدون صغير. است سال ١-٠٠کودك يک زيرسن،

 همراه خود پدر يا مادر با كه معنی اين به - است سفر تنهايی به که است سال

 معرض در و شده حذف مجدد بازگشت برنامه از همراه بدون کودکان. نيست

 !باشند نمى اخراج خطر

. شويد مى ثبت بسته اردوگاه در اوليه پذيرش در شما معموال شما ورود پي در

 اگر است مهم بسيار اينجا. كنيد إعالم را تان سن و مليت را، خود نام بايد شما

 .نيدك بيان را آن كنيد، مى سفر تنهايی به شما
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 از توانند می آنها قانون، به توجه با باشند داشته شك شما سن در مقامات اگر

 بيشترهستيد، يا ٠٨ از کمتر شما اگر كه اين تعيين برای پزشکی روشهای

 مورد در فهميد مى را آن كه زبانى به بايد شما صورت، اين در. کنند استفاده

 استفاده که روشى همچنين و پزشکی، معاينه يک با سن ارزيابی برای امکان

 پزشکی معاينه يک انجام به تان امتناع يا نتيجه در احتمالی عواقب شود، می

 فرد يک کسی که نيست يقين با وضوح به پزشکی معاينه اگر. گرديد مطلع

 .شود رفتار وي با سن زير يك همانند بايست مى نه، يا است بالغ

 نخست پذيرش از قبل سن ارزيابی يك نتيجه برابر در توانيد می شما

 در اداری دادگاه از قبل توانيد می همچنين شما. نماييد نظر تجديد درخواست

 اثبات اسناد، شما اگر. كنيد نظر تجديد درخواست وکيل يک کمک با آن برابر

 را، خود اصلی شناسنامه يا پاسپورت مانند)داريد همراه به را تان نابالغ سن

 به را آنها توانيد می شما ،'( را خود کشورهای ارتسف يا وزارت توسط تاييديه

 يا و پناهندگی درخواست  شما كه درصورتى) يا و نخست پذيرش مقامات،

 .دهيد تحويل پناهندگی خدمات به( ايد نموده خانواده به الحاق درخواست

 سن زير افراد تنها آن در که اردوگاه از بخشی يک به بايد شما آن از پس

 يک به بايد است ممکن كه زودتر شويدوهرچه برده شوند مى رىنگهدا قانونی

 اصطالح به ايد شده بازداشت شما که زمانی به. شويد منتقل مناسب باز پناهگاه

 .گويند می" محافظت بازداشت"

 

 می استثنايی موارد در فقط! نشوند بازداشت بايد قانونی سن زير افراد !توجه

 افراد عمل، در حال، اين با. کردند بازداشت قانون، به توجه با را آنها توان

. باشند مى" محافظت بازداشت" در يونان در معمول طور به قانونی سن زير

 بازداشت است ممکن شما ايد، گشته ثبت همراه بدون زيرسن يک شما اگر

 سن زير افراد برای پذيرش مراکز از يکى در مکان يک که زمانی تا بمانيد

 به اين. داد خواهند مراجعت آنجا به را شما که شود، يافت همراه بدون قانونی

 همراه با دوستان يا و بزرگساالن بيشتراز است ممکن عمال شما که معنی اين

 پي در قانونی سن زير افراد حاضر، حال در. بمانيد بازداشت در تان
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 انتظار در باشند، مى بازداشت در ماه سه تا يک ميانگين طور به ورودشان

 از بعدتر تعدادى و زودتر تعدادى. باز مراقبت مرکز يک در اقامت کانم يک

 از روز يك تا دارند اجازه زيرسن افراد موارد بيشتر در. شدند آزاد داغ نقاط

 بيرون را مدنى منظوركم اين به بگيرند عضويت خاص هاى فعاليت در هفته

 به توجه با دياب افزايش يا کاهش است ممکن دوره اين.. باشند بازداشت از

 پذيرش مراكز در جا شدن پيدا انتظار در شما همانند زيرسن تعداد چه اينكه

 می يونان به قانونی سن زير افراد تعداد چه اينكه به توجه با و هستند باز

 برای باز پذيرش مراکز در مکان ٠١٤٠ حدود در سپتامبر ماه پايان تا. رسند

 سرپناه/  گذرا ازآنها برخی که اشتد وجود يونان در قانونی سن زير افراد

 پناهگاه اين انتظاربراى درليست زيرسن ٠٢٢٠ حدود در و هستند موقت های

 مختلف شهرهاى در اصلی سرزمين در و جزاير در ها كمپ اين. باشند مى ها

 يک همراه، بدون قانونی سن زير افراد برای پذيرش مرکز. اند شده واقع

 جزاير، در پذيرش مراكز. بود خواهيد آزاد شما! باشد نمى بازداشت مرکز

 از خروج اجازه اما هستيد، آزاد شما اصل در پس باشند، مى باز گذر مراكز

 به مراكز اين. نداريد شود، يافت برايتان مناسب سرپناه كه زماني تا را جزيره

 بازدا در مكان شدن پيدا زمان تا شما نباشد الزم تا اند شده ساخته منظور اين

 .آزاديد آنجا.بمانيد گاهشت

 

 مى مراقبت يونانی مقامات توسط ندارند همراه که قانونی سن زير افراد !توجه

 سرپرست عمومی دادستان هستيد، همراه بدون زيرسن فرد يک شما اگر. شوند

 حال در که باشد، مى تان خانواده جاي به شما مسئول او. باشد مى تان موقت

 هرگز قانونی سن زير افراد اکثر متاسفانه حال، ناي با. نيستند شما با حاضر

 ندرت به نيز نگهبانان و ندارند، را خود( سرپرست)نگهبان با شخصی تماس

 زير افراد از كمى تعداد. شناسند مى دارند را شان مسئوليت آنها را کودک هر

 سازمان توسط قانونی سرپرست يک اند، سال ٠٤ از جوانتر كه قانونی سن

 .دارند Metadrasi متادراسى دولتى غير
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 تحت تنها و شوند اخراج کشور از توانند نمی قانونی سن زير افراد !توجه

 .دهد انجام داوطلبانه بازگشت توانند می آنها خود نفع به سخت بسيار بررسی

 

 كشورهاي از ديگر يکی در نزديک خانواده اعضای از شما اگر :!توجه

 عمويا خواهر، يا بزرگتر برادر مادر، و پدر جمله از داريد، اروپا اتحاديه

 خانواده به الحاق برای توانيد می شما وعمه، خاله يا اول درجه دايى

 اينکه از پس مدت طوالنى ي پروسه يك نداشتن منظور به. نماييد درخواست

 را تان خويشاوندان با پيوند درخواست زودتر چه هر شديد، يونان وارد شما

 ي خانواده به الحاق و پناهندگی نام ثبت درخواست داغ اطنق در. كنيد إعالم

 اين با. ماه چند برای اغلب گيرد، مى تاخيرصورت با قانونی سن زير افراد

 .كنيد آغاز را پروسه وقت أسرع در كه دارد ارزش وجود،

 

 کشور درهر توانند می همراه بدون قانونی سن زير افراد کلی، طور به !توجه

 جايي در قبال آنها اگر حتی بمانند، شان رفاه و دلخواه با بمتناس  اروپايی

 همراه بدون قانونی سن زير افراد فقط. باشند كرده پناهندگی خواست در ديگر

 دوباره توانند نمی اند کرده دريافت پناهندگی و شد شناخته رسميت به که

 قانونی سن زير افراد معنی اين به اين. ديگركنند جای در پناهندگي درخواست

 و اند شده وارد بار اولين برای که اروپا اتحاديه کشورهاي به همراه بدون

 اند كرده پناهندگی درخواست حتى آنها که جايی يا ان، شده نگاری انگشت

 .شوند نمى فرستاده بازپس

 

 به الحاق برای به خواهيد می و شويد مى ساله ٠٨ زودی به شما اگر !توجه

 درخواست تولدتان روز از قبل و وقت أسرع در بايد شما نماييد، اقدام خانواده

 وکيل يا و دولتی غير های سازمان فوری حمايت دنبال به. كنيد ثبت را تان

 .باشيد خصوصی
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 نمی قانونى سرپرست گرفتن از قبل تا هستيد، سال٠٢زير شما اگر !توجه

 ! يدنماي اقدام جابجايی يا و خانواده الحاق پناهندگی، برای توانيد

 

 زمان تا همراه بدون زيرسن عنوان به شما( سفيد کاغذ) پليس برگه !توجه

 مراقبت مرکز شما اينكه محض به اما. است معتبر سال٠٨ سن گيری نتيجه

  محل در مسئول سازمان كنيد، ترک را شده داده اختصاص شما به که باز،

 برای است یمعن بدان اين درعمل،. ايد گشته مفقود شما كه دهد مى گزارش

 ومقامات شد دستگيرخواهيد است ممکن شما پليس کنترل يک طول در که شما

 از يکى در مکان يک که زمانی تا كنند بازداشت دوباره را شما است ممکن

 بدون کودکان. شود يافت بفرستند آنجا را شما توان مى که باز مراقبت مراکز

 Amygdaleza در المعمو آتن منطقه در راه اين از دستگيرشده همراه

. گردند مى نگهدارى آتن در قانونی سن زير افراد برای نگهدارى ويژه مرکز

 از يکی در مثال عنوان به آتن درمنطقه همراه بدون کودکان حاضر حال در

 نمى بازداشت شوند،كه مى يافت Malakassa مانند بزرگتر های اردوگاه

 !باشند

 

 است شده ثبت دليلی هر به  بزرگسال انعنو به بار اولين در شما اگر :!توجه

 اوقات گاهی که بدانيد بايد شما دهيد، تغيير را آن تر بعد كه  خواهيد می شما و

. نيست آشکار بسيار اول نگاه در است شما سن اگر است دشوار بسيار كار اين

 شما ايد، نشده سن ارزيابی شناسايی و پذيرش سرويس توسط هنوز شما اگر

 و دارويی های روش مبنای بر سن ارزيابی يک برای آنها زا توانيد می

 می شما از مقامات اغلب وجود، اين با. نماييد درخواست اجتماعی-روانی

 هويت های کارت مانند كنيد، ارائه اثبات جهت شناسايی مدارک كه خواهد

. پاسپورت حتی يا و کشورتان های وزارتخانه يا ها سفارتخانه توسط شده تاييد

 اعالم را تان واقعي سن ابتدا از که است آن آسانتر بهترو صورت، هر در

 .كنيد
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 پناهندگی درخواست زمان تا و نام ثبت و دستگيری از پس مدارکى چه

 كرد؟ خواهم دریافت

 .كرده دريافت را پليس نام ثبت ورق يک شما ابتدا در .1

 طتوس شده تهيه آزادی محدوديت برگه يک اول شما به نام ثبت از پس .2

 بايد شما که شده گفته آن در که شود، مى داده شناسايی و پذيرش سرويس

 بازگشت پروسه  تکميل جهت بمانيد روز ٥٢ حداکثر برای داغ نقطه در

 .مجدد

 پناهندگی تقاضای شما اگر تنها - روز ٥٢ از پس و پليس نام ثبت از پس .3

 - مجدد بازگشت هدف بر مبتنی بازداشت و اخراج تصميم يک -ايد نكرده

 به ورق اين ها وجود،بار اين با. کرد خواهيد دريافت  پليس طرف از شما

 يا اند كرده پناهندگى درخواست اينكه به توجه بدون شده داده مردم همه

 .نه

 به تان درخواست كه زمانى تا ايد، كرده پناهندگی درخواست شما اگر .5

  بازداشتو اخراج از تعليق ورق يك بايد شما گردد، ثبت کامل طور

 جهت را خود درخواست شما که واقعيت اين اساس بر پليس توسط

 شما به است ممکن پليس ورق اين. نماييد دريافت کرده اعالم پناهنگى

 اردوگاه در که نيست الزم شما بنابراين بدهد، را( سرپناه) جايگزين اجازه

 اگر ،باشد مى محدود جزيره به شما تردد معموال اما. بمانيد باقی بسته

 سالمت مشكل يك يا و نداريد تعلق پذير آسيب هاى گروه از يکى به شما

 ضرورى اصلی سرزمين به انتقال شود می باعث که نداريد، فوری خيلی

  .گردد محسوب

 اتمام از نظر صرف با هستيد، پذير آسيب بسيار فرد يک شما اگر !توجه

 مقامات باشيد، نكرده پناهندگی درخواست اگر حتی و بازداشت روز ٥٢

 ومناسب باز پذيرش مرکز يک به شما انتقال به قادر كه صورتى در

 پليس ورق با شما و داد خواهند اخراج تصميم تعليق ورق شما به نباشند،

 .شد خواهيد آزاد
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 در تان( خانواده به الحاق برنامه يا و) پناهندگی درخواست ثبت از پس .2

 معمول طور به. شود مى داده نپناهجويا کارت شما به پناهندگی، سرويس

 كه كند مى بيان كه است، همراه آن روی بر قرمز( تاپه)تمبر با كارت اين

 .داريد را جزيره به تردد محدوديت

 تردد محدوديت بدون خانواده به الحاق موارد يا و پذير آسيب افراد !جهتو

 .باشند مى

 

 عمر بيشتر سال ٠٤ زا و كنند مى سفر خود های خانواده با كه کودکان !توجه

 سال ٠٤كمتراز که کسانی. كنند مى دريافت را خود مجزاى پليس ورق دارند،

 .گردند مى ثبت آنها پدر يا مادر سند در باشند مى

 

 پليس ورق حال به تا اما ايد، گشته ثبت قبل روز ٥٢از پيش شما اگر !توجه

 را تان ورق و يدبرو پليس دفتر يا و نخست پذيرش مركز ايد،به نکرده دريافت

 را پليس ورق شما که زمانی تا نکنيد ترک شبه يك را اردوگاه. كنيد طلب

 اين غير در. هستيد كار اين انجام به آزاد شما که گويد می که ايد، نگرفته

 پس شما  كه معنی اين به شد، فرارخواهيد به اقدام اتهام خطر در شما صورت

 آزاد جزيره أطراف درتردد مصاحبه زمان تا را شما كه را پليس ورق  ازآن

 .گرفت نخواهيد گذارد، مى
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 نه؟ ویا بروم اصلی سرزمين به از جزیره  باید من  آیا

 می ندارند، را جزيره اين در تردد محدوديت هيچ شما ميان در که آنهايی

 جدی مشکالت با که است بديهی بروند، اصلی سرزمين به آزادانه توانند

 شما جاآن در که شما برای معين جايی هيچ موارد، اکثر در شوند، مي روبرو

 جدی بسيار دليل همين به. ندارد وجود ، يدنبما توانيدب تان پروسه پايان زمان تا

 برنامه شما اگر حال، اين با. ايد مانده باقی جزاير در شما از بسياری كه است

 و فرصت ينا از کنيد سعی بمانيد، باقی يونان در هميشه برای كه نداريد

 و توصيه توانيد می شما اصلی سرزمين در. كنيد مفيد استفاده حرکت آزادی

 کردن پيدا برای را داوطلبان/  فعاالن و دولتی غير های سازمان همه از کمک

 خانواده به إلحاق/   پناهندگی ي نتيجه شما صورت اين در. باشيد داشتهسرپناه 

 که هنگامی. باشد پذير امكان آتن در اگر گيريد، نمى جزيره از ديگر را خود

 جزيره ترک به قادر ديگر  بگيريد، رد خود های درخواست جواب در شما

 اگر. كردن ترک برای داليل برابر در ماندن داليل تعادل اما. بود نخواهيد

 اگر يا و داريد، بچه زياد تعداد يا و داريد سالمت مشكل بايد شما مثال، برای

 بين حمايت آوردن دست به برای باال شانس و قوی گیپناهند كيس يک شما

 به زياد بسيار احتمال به تان خانواده به الحاق برنامه اگر يا و داريد، المللی

 برای مدت ميان يا مدت دراز حل راه يک شما اگر و انجامد، مى موفقيت

 در را زندگی يک ساختن توانيد می شما اگر و ايد يافته جزيره اين در سرپناه

 شما برای بهترى گزينه است ممکن جزيره اين در اقامت كنيد، تصور آنجا

  .باشد



34  

 

 سرزمين اصلى به مارس: ٠٢ورود قبل از  - 2

 الف( سرپناه

 در كل وضعيت مسكن و محل اقامت در سرزمين اصلى چگونه است؟

 در يونان سه دسته مختلف از إمكانات مسكن براي مهاجران وجود دارد:

 عمدتا براى افراد زير زير سن قانوني بدون سرپرست و مراكز پذيرايى (

 همچنين محدودى خانواده(

 معموال با شرايط زندگى بسيار دشواراردوگاه هاى موقت ، 

 و فضاهاي همبستگى با عرضه محل اقامت بدون هرگونه دخالت  سكوات

 .دولت ومقامات

ش در مكان پذير ٠٠٣٨تعداد  ٥١٠٢ژوئيه  ٨از تاريخ  مراكز پذيرايى: 1

اردوگاه هاي بازسراسر يونان ايجاد گرديد، جهت اسكان متقاضيان 

پناهندگى و افراد زيرسن بى سرپرست. كميسارياي عالى پناهندگان به 

طور دائم در حال ايجاد مكان هاي جديد براي متقاضيان جابجايى و افراد 

ف آسيب پذير مى باشد كه اين مكان ها شامل هتل و آپارتمان مى باشد، هد

 ٠٤٠٨جوالى تعداد  ٠٠مكان جديد مى باشد. از تاريخ  ٥١١١١ايجاد 

مكان وجود داشت كه در حال حاضر اشغال مى باشند. شما مى توانيد در 

دفترپناهندگى و در هنگام تقاضاي پناهندگى، جابه جايى ويا پيوند 

خانوادگى، جهت مسكن نيز درخواست نماييد، همچنين در موارد آسيب 

يش از درخواست پناهندگى و با كمك يكى از سازمان هاي پذير حتى پ

 .غير دولتى مى توانيد اقدام كنيد

افراد تازه وارد كه تقاضاي پناهندگى ننموده اند وبه  اردوگاه هاي موقت: 2

ژوئيه   ٠٠گروه هاي آسيب پذير متعلق نمى باشند و بسيارى ديگراز تاريخ

نفر است ميزبانى  ٤٤٢١١كمپ موقت كه ضرفيت آنها در حدود  ٤٢در 

مى گردند. اگر در اردوگاه مكان حالى موجود باشد آنها موظف اند تا به 
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محض حضورتان در آنجا شما رابپذيرند. در حال حاضر و در اغلب 

 .موارد ظرفيت اردوگاه ها تكميل مي باشد

و مكان هاي همبستگى: مرزهاي باز، خانه هاي  ( Squats)سكوات ها 3

گذشته تعدادى سكوات)سرپناه( توسط افراد و گروه  باز! درطى چند ماه

َنَفر راه اندازى  ٠٢٤١١هاي همبستگى به جهت استقبال و اسكان حدود 

پناهجو از  ٠١١١شده، در هر كدام به نسبت ظرفيت اين مكان ها. تقريبا 

اين طريق ميزبانى مى شوند توسط جامعه ي مدنى با ويا بدون كمك هاي 

 (Exarchia)ثر سكوات ها در منطقه اكسارخيادر شهر آتن اك .مالى

كه يكى از  (City Plaza)واقع دارند، به عالوه سكوات سي تى پالزا

بزرگترين ها مى باشد. تعداد اين مكان ها كم است و اكثرا پر مى باشند، 

در صورت داشتن جاي، بيشتر أوقات حق تقدم به افراد مستحق مثال 

سكوات ها  تنها توسط كمك مالى و با كمك خانواده ها داده مى شود. تمام 

هاى جمعى از فعاالن و پناهجويانى كه در اين مكان ها اقامت دارند 

 .گردانده و اداره مى گردند

 

 ب( تمرین پيش ثبت نام

 تمرین پيش ثبت نام یعنى چه؟

يك تيم از طرف سازمان  ٥١٠٢بين ماه هاى ژوئيه تا پايان ماه ژوئيه سال

از اردوگاه هاي موجود در يونان بازديد كردند با طرح به  خدمات پناهندگى،

 ."اصطالح "تمرين پيش ثبت نام

تمرين پيش ثبت نام درواقع، ثبت نام جهت پناهندگى، إلحاق يا پيوند فأميل ويا 

جابجايى نمى باشد، اما مهم است كه در هنگام تمرين پيش ثبت نام خواسته ي 

 .خود را بيان نماييد

بت نام به شما يك كارت پناهجويان داده مى شود كه شما را در روز پيش ث

قادر مى سازد تا زمانى كه دولت يونان تصميم نهايى خود را در مورد 

درخواست پناهندگي تان بگيرد، در يونان اقامت كنيد. اين كارت مدت يك سال 
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اعتبار دارد. تمرين پيش ثبت نام تنها گام نخست براي هزاران َنَفر به جهت 

پناهندگى در يونان، پيوند فأميل ونيز جابجايى به ديگر كشورهاى اروپايى مى 

باشد. گام بعدى قرار مالقات در دفتر پناهندگى كه يك مصاحبه طوالنى مفصل 

 .همراه با جزئيات جهت ثبت نام واقعي را در پي دارد، مى باشد

خدمات  بعدتر وپس از پايان تمرين پيش ثبت نام در تمام يونان، سازمان

به شما ارسال خواهد كرد كه حاوي زمان ومكان  (sms)پناهندگى يك مسيج

مالقات بعدى تان در دفتر سازمان خدمات پناهندگى مى باشد. آنها به شماره 

را ارسال خواهند  (sms)تليفون كه در روز پيش ثبت نام ارائه مى دهيد مسيج

ى باشد. سازمان خدمات كرد. زمان مالقات شما جهت ثبت نام اصلى نامعلوم م

پناهندگى پيش از اين اعالم كرده بود كه آغاز ثبت نام اصلي احتماال از ماه 

ماه ويا  ٢اگوست خواهد بود، اما به طور متوسط و با توجه به آنها اين پروسه 

بيشترپس از زمان پيش ثبت نام به درازا مى كشد. تاريخ مالقات بعدى در دفتر 

 د چيز بستگى دارد:سازمان پناهندگى به چن

 تاريخ زمانى كه وارد يونان شده ايد 1

 زبانى كه به آن سخن مى گوييد 2

اگر در زمان پيش ثبت نام درخواست پناهندگى در يونان، پيوند فاميل ويا  3

 جابجايى به ديگر كشورهاى اروپايى را كرده ايد

اگر متعلق به يكى از گروه هاي به شدت آسيب پذير هستيد، مثال: افراد  5

 .زير سن قانوني بدون سرپرست

بسيار مهم است كه در وقت مالقات خود حضور يافته و روند ثبت نام  توجه!

تان را تكميل نماييد. در صورت از دست دادن مالقات تان، مجبور به 

يك  (Skype)ازسرگيرى كل پروسه خواهيد بود كه بايد از طريق سكايپ

 قرار مالقات جديد بگيريد.

گم كردن كارت پناهجويي كه در زمان پيش ثبت نام به شما در صورت  توجه!

 .داده اند، باز هم مجبور به از سرگيرى و اقدام از طريق سكايپ مى باشيد
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افرادا كه تاكنون پيش ثبت نام و یا ثبت نام نشده اند، كجا مى توانند 

 درخواست ثبت نام نمایند؟

شد، دسترسي مستقيم به تنها راه در حال حاضر اقدام از طريق سكايپ مى با

دفترپناهندگى فقط براى چند زبان خاص و افراد آسيب پذير و از طريق 

 .سازمان هاي غير دولتى و يا وكيل امكان پذير است

 

 مزایاي پيش ثبت نام چيست؟

مزيت اصلى اين است كه شما يك مدرك معتبر دريافت مى كنيد كه شما را از 

شما با داشتن كارتى كه در  وارد ديگرمخطر دستگيرشدن حافظت مى كند. در 

 د ميتوانيد: كنيزمان پيش ثبت نام دريافت مى 

به طور قانونى در يونان زندگى كنيد تا زمانى كه دفتر پناهندگى تصميم  -

نهائي را در مورد كيس شما بگيرد. اين بدان معنا كه در حالى كه منتظر 

بازگشت داده جواب هستيد، شما به خالف خواستتان به هيچ كشوري 

 .نخواهيد شد

شما مى توانيد در سرتاسر يونان آزادانه تردد نماييد و اگر در خيابان  -

 .كنترول گرديد، بازداشت نخواهيد شد

ند مزاياي ديگر نيز وجود دارد، مانند: دولت به شما مكانى جهت اسكان چ -

در يكى از اردوگاه هاي يونان ارائه خواهد نمود و همچنين از حق 

 .به مراقبت و بهداشت عمومى را خواهيد داشت دسترسي

-  

شما در يونان حق كار نداريد، پس از تكميل ثبت نام و مالقاتى ديگر با  توجه!

 .دفتر پناهندگى اين حق به شما داده خواهد شد
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 تحت چه شرایطي پيش ثبت نام مضر واقع مى شود؟

شما را مجبور مى  پيش ثبت نام مانع از امكان ثبت نام مستقيم شما مى گردد و

سازد تا منتظر مقامات شويد به جهت ادامه و تكميل ثبت نام تان كه زمان آن 

نامعلوم مى باشد. اگر شما پيش ثبت نام شده ايد، سازمان پناهندگى به شما 

را نخواهيد داد. همچنين افراد آسيب   Skype اجازه ي دسترسي از طريق

استفاده از گزينه آسيب پذيرش را  پذيرحق دسترسي مستقيم بوسيله ي وكيل و

 .نخواهند داشت

افرادى كه موردشان اضطرارى مى باشد كه به دو گروه زيرتعلق  توجه!

دارند و پيش ثبت نام شده اند، بايد هر چه سريعتر از يكى از سازمان هاي 

 .غير دولتى كه كمك هاي حقوقى به مهاجران ارائه مى دهند كمك بگيرند

خواهيد درخواست پيوند فاميل ويا جابجايى كنيد و يكي الف( اگر شما مى  -

از طرفين )شما يا كسي كه با وي پيوند فاميل درخواست نموده ايد( از يك 

 .بيماري جدى رنج مى برد و تنها زمان كوتاهي براى زندگى كردن دارد

ب( اگر شما مى خواهيد درخواست پيوند فاميل كنيد و يكي از طرفين )  -

ه با وي درخواست پيوند فاميل نموده ايد( بزودى به سن شما ويا كسي ك

 .سال مى رسد كه در اينصورت پيوند نا ممكن مى گردد٠٨قانونى 

 ج( دستگيرشدن وحبس

 چرا دستگيرشده ام؟

 ل:دالئد به زيااحتمال به 

 .تاريخ اعتبار برگه ويا مدرك شما پايان يافته -

ص)مثال يك جزيره( مدرك شما از نوع محدوديت تردد در يك منطقه خا -

مى باشد و شما آنجا را ترك كرده ايد، رفتن به يك مكان خاص) مثال 

 .(رياست اخائيه

شما از جمله افرادى هستيد كه مقامات يوناني در آنوقت نظر به مليت  -

 شان، ادعاء پناهندگى آنها را بى أساس خوانده و تصميم به حبس آنها در
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Hot spots حذف گرفتند، حتي اگرپيش از  ، در بازداشتگاه هاى پيش

 .مارچ وارد يونان شده باشند ٥١تاريخ 

 چه مدت در حبس خواهم ماند؟

ماه در حبس بمانيد. اين  ٢مطابق با قانون شما ممكن است از چند ساعت تا 

ماه مى  ٠٨بار تمديد گردد، حد اكثر مدت زمان حبس  ٥مدت زمان مى تواند 

امات ذيصالح تصميم جديد بازداشت را باشد اگر تمديد گردد، پس از آن مق

 .ماه آزاد مى گردد ٢صادر مى كنند، در عمل معموال پس از 

دليل امكان دارد  ٣اگر شما درخواست پناهندگى كرده ايد، مطابق با قانون به 

 :دستگيرشويد

 تا زمانى كه هويت شما معلوم شود 1

 اگر از نظر مقامات پليس شما يك تهديد عمومى محسوب گرديد 2

 جهت پايان دادن سريع و مؤثر به پروسه پناهندگي تان.  3

اگر در زمان حبس درخواست پناهندگى نموده ايد، تحت مورد سوم حداكثر 

ماه مى باشد. اگر تحت موارد اول و دوم دستگيرشده ايد  ٢مدت زمان حبس 

ماه تجاوز نمى كند، اين مدت زمان تنها توسط  ٠٥مدت زمان بازداشت تان از

يري موجه بازداشت جداگانه از سوي مقامات ذيصالح قابل تمديد مى تصميم گ

 .باشد

 

اگر شما شهروند كشورهاى سوريه، يمن، عراق، اريتريا، سودان 

جنوبى،فلسطين و يا سوماليا مى باشيد )وبا همين مليت ثبت شده ايد(، شما 

علوم حبس نخواهيد ماند و يا بزودى آزاد خواهيد شد. به طور معمول بعد از م

شدن هويت)مليت( شما حبس نخواهيد ماند، زيرا اخراج اجباري)ديپورت( شما 

 .امكان پذير نمى باشد UNHCR با توجه به تصميم

اگر شما براى بار دوم در حبس مى باشيد كه به هفت مليت  كه در باال ذكر 

ما شد تعلق نداريد، يا نمى توانيد ثابت كنيد كه تعلق داريد و يا در ثبت هويت ش

ماه آزاد خواهيد  ٢خطا صورت گرفته باشد، به طور معمول شما پس از 

 .گشت
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سال( مى باشيد، بازداشت نمى شويد، ٠٨اگر شما فرد زير سن قانونى) توجه!

ممكن است مدت بيشترى نسبت به ديگر افراد حبس بمانيد ولي با توجه به 

 .روز تجاوز نمى كند ٥٢قانون اين زمان از 

 

 ه حقوقى دارم؟در زمان حبس چ

 مى توانم درخواست پناهندگى كنم، -

 حق دارم در طي روز يك ساعت را بيرون باشم، -

 حق داشتن وكيل و صحبت با وي را دارم، -

 حق درخواست درمان و دكتور را دارم، -

اگر زن و يا فرد زير سن قانونى مى باشم، بايد در سلول جداگانه حبس  -

 گردم و نه در سلول مختلت با ديگران،

ق مطلع شدن از حقوق خود و روند پناهندگى ام در زبان مادرى ام را ح -

 دارا مى باشم،

 حق برقرارى تماس تليفوني را دارم، -

افراد زير سن قانونى معموال تا زمان پيدا شدن مكان خالى در يكى از  -

 .مراكز پذيرايى افراد زير سن در حبس خواهند ماند

 

ست تجدید نظر نمایم تا به چه طریق پيش از محاكمه خود، درخوا

 درصورت محبوس شدن، سریعتر آزاد گردم؟

شدن، پيش از محكمه شما مى بايست  ي تجديد نظر و خواهان آزادجهت تقاضا

وكيل داشته باشيد. وكالي سازمان هاي غير دولتى جهت اين مورد و موارد 

ديگر از شما درخواست پول نكرده و دريافت نخواهند كرد. وكالي شخصي از 

شما جهت هزينه محكمه درخواست پول مى كنند، توجه داشته باشيد كه در 

صورت گرفتن وكيل شخصى حتما يك ثبوت و يا رسيد از اينكه درخواست 

 .شما را ثبت نموده است دريافت نماييد
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هيچ شخص سوم، حتى وكيل نمى تواند به جاى شما برايتان درخواست  توجه!

اين مورد پول پرداخت نكنيد، شما بايد  پناهندگى نمايد. به هيچ كس براي

 .شخصا قبل از مقامات ذيصالح در خواست پناهندگى نماييد

هر فرد حق دارد كه پيش از محكمه شدن تقاضاي تجديدنظر نمايد تا زمان 

كمتري را در حبس بماند، چه قبال تقاضاى پناهندگى كرده باشد و چه نكرده 

يل هستيد كه به طور قانونى در يونان باشند. اگر شما داراي دوست و يا فام

زندگى مى كنند، به نشانى منزل وي نياز داريد تا ثابت نماييد پس از آزاد شدن 

جايي براى ماندن داريد. دوست ويا فاميل شما همچنين ميبايست يك سند را كه 

نام دارد را امضا نمايد، اين  ( Salemn Declaration)ايپفيسني ذيلوسي

دادن رضايت وي از سكونت شما در منزل خود را نزد محكمه سند جهت نشان 

نشان مى دهد. وكيل پس از ثبت اين أوراق در محكمه درخواست آزادى تان 

 .را مى نمايد

در اين روش ضرورى مى باشد تا شما بيان نماييد، به چه دليل قادر به ماندن 

ما بيمار مى بيشتر در حبس را نداريد. تعدادى دالئل محكم از قبيل: اگر ش

باشيد، قرباني شكنجه بوده ايد، بيماري روحي و روانى آزارتان مى دهد، اگر 

از قبل درخواست پناهندگى نموده ايد و با اگر داراي خويشاوندى در ديگر 

كشور هاي اروپايى هستيد. توجه داشته باشيد كه وكيل خود را در رابطه با اين 

 .موارد آگاه نماييد

شما طوالنى شده است با توجه به قانون بايد يك سند  اگر مدت زمان حبس

 .بررسي از بازداشت و تصميم موجه از سوي مقامات ذيصالح موجود باشد
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 د( مدارك

 چند نوع مختلف مدارك شناسایي وجود دارد؟

 (انواع مختلف از برگه پليس)در بند زير مشاهده نماييد -

 ت پناهجوييکار -

 .گان به رسميت شناخته شدهارت هويت/ پاسپورت خاص پناهندک -

در ورق سفيد)برگه پليس( كه پس از آزادى دریافت كرده ام چه گفته 

 شده است؟

دو نوع مختلف از ورق مقامات پليس وجود دارد كه به جهت ورود غير 

قانونى در امتداد مرز و نسبت به مليت آنها صادر مى گردد. نوع اول براى 

جمله ي پناهجويان محسوب مى شوند از  UNHCR افرادى كه مطابق با نظر

و نيز كسانى كه بازگشت اجبارى شان امكان پذير نيست، يك ورق متفاوت با 

 .ديگران دريافت مى كنند

 

از ورق)برگه( خو يك فتوكاپى تهيه و در يك مكان أمن نگهدارى كنيد،  توجه!

 .در صورت گم شدن ورق تان موجود باشد

 

يت تان در نقطه ورود به يونان دقت نماييد. بسيار مهم است در ثبت مل توجه!

 .اين سند اهميت داشته و تغيير آن در آينده دشوار مى باشد

 

برگه معمول )خرتيه( يك سند رسمى است كه توسط پليس صادر و در هنگام 

آزاد شدن به شما مى دهند، در اين سند ذكر شده است كه شما از چند روز 

يونان را ترك كرده و به كشورتان بازگرديد.  گرفته تا يك ماه زمان داريد تا

اين ورق نه سند مسافرتى و نه اجازه اقامت است. اين ورق صرفا شما را از 

دستگيرشدن مجدد در طى مدت زمانى كه در آن معيين نموده حفاظت مى كند. 

از روزي كه ان ورق صادر گرديده)در قسمت باال، سمت راست(. از تاريخ 
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به پايان مى رسد)قسمت پايين، سمت رأست( شما در خطر  زمانى كه إين ورق

ماه خواهد بود)در  ٢دستگيرشدن مجدد قرار داريد، اين بار مدت زمان حبس 

 .(ماه ٣تا  ٠شرايط حاصبا إلحاق 

اين سند)ورق پليس( قابل تمديد نمى باشد.اما اگر پليس شما را پس از پايان 

معلوم آزاد كند، به شما يك ورق  وقت ورق تان  دستگير كند و پس از مدت نا

 .جديد )با يك تاريخ پايان جديد( و يا برگه تعليق بايد داده شود

اگر شما شهروند كشورهاى سوريه، سوماليا، اريتريا، يمن، سودان جنوبى، 

فلسطين ويا عراق هستيد، به شما يك ورق تعليق از اخراج داده خواهد شد. 

ماه مي باشد كه قابل تمديد نيز هست.  ٢ روز ٣١مدت اين ورق تعليق به جاى 

 جهت اين منظور شما نياز داريد تا به مركز پليس بيگانه گان

(Allodapon)واقع در خيابان Petrou Ralli  مراجعت نماييد. 

چه فرقى بين كارت پناهجویي پيش ثبت نام و كارت پناهجویي كه 

 مستقيما از دفتر پناهندگى صادر مى گردد وجود دارد؟

ارت پناهجويي كه در طريقه پيش ثبت نام صادر مى گردد حاوي تاريخ ك

تكميل ثبت نام نمى باشد. اين كارت شما را ازخطر دستگير شدن حفاظت مي 

كند كه در واقع نشان مى دهد كه شما روند ثبت نام براى درخواست پناهندگى 

 .را آغاز نموده ايد

 

 (ذ( اخراج اجبارى)دیپورت

 ه افرادى در خطر اخراج اجبارى از یونان مى باشند؟چ

به طور كلى، مردم مورد بحث از شهروندان كشورهاى مهاجر ساز نمى باشند 

كه از نگاه تاكتيكي اخراج اجبارى آنها ممكن مى باشد، ايشان در خطر اخراج 

اجبارى قرار دارند براى مثال در حال حاضر شهروندان كشورهاى: مراكش، 

 .، تونس، پاكستان، نيجريه، سانتا دومينيكا و گرجستانالجزاير



44  

 

به طور سيستماتيك سازماندهى پروازهاي اخراج اجبارى، توسط آژانس 

طرح ريزى مى گردد. دولت يونان مدت  Frontex  كنترول مرزى اروپا

كوتاهي پس از مسدود شدن مرزهاي مشترك اش با مقدونيه إعالم نمود كه 

خراج اجبارى، بخشى از سياست هاي مهاجرتي براى بازگشت داوطلبانه و ا

 .كسانى ماه حق ماندن در يونان را ندارند خواهد بود

 

 چه كسي از خطر اخراج اجبارى در أمان مى باشد؟

در حال حاضر كسانى كه در مرزهاي يونان وتركيه دستگير مى شوند، 

سته نگهدارى معموال تا تكميل )اگر تكميل شود( پروسه ثبت نام در مكان ها ب

 .مى گردند

تنها افرادى كه درخواست پناهندگى كنند و يا از شهروندان جمله كشورهايي 

آنان غير قابل ديپورت إعالم  UNHCR توسط ٥١٠٢هستند كه ماه دسامبر 

شدند، اخراج اجباري نمى شوند، مثال: سوريه اى، اريترياىى، مردم سودان 

 .اقيجنوبى، فلسطينى، سوماليايى، يمنى و عر

با اينصورت دولت يونان در حال حاضر شهروندان كشورهاي أفغانستان، 

سوماليا، سودان، اريتريا و فلسطين را همچون شهروندان ديگر كشورهاي 

 .جنگ زده ديپورت نمى كند

اگر شما تا كنون از مركزپذيرش اوليه)اردوگاه هاي بسته( آزاد نشده  توجه!!!

ن يا به سفارت كشورتان برده اند، بالفاصله ايد وشما را به زندان در شهر آت

خواهان توصيه هاي حقوقى گرديد زيرا امكان دارد در خطر اخراج اجباري 

 باشيد.
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 خانواده، اسکان مجدد و پناهندگیبه الحاق  - 3

 چگونه می توانم به طور قانونی در یونان بمانم و یا از ان خارج شوم؟
 دو گزينه وجود دارد:

 واده يا الحاق به خان -
 ديگر کشورهای عضو اتحاديه اروپا.  به جابجايی -

و یا  جابجاییهای الحاق به خانواده، چگونه می توانم به پروسه 

 پناهندگی دسترسی پيدا کنم؟
مسئول رسيرگی به هر سه روش دفتر خدمات پناهندگی است. اگر شما هنوز 

ورد در هنگام به مقامات در مورد ارزوی خود به درخواست يکی از اين سه م
ورود به جزاير اطالع نداده ايد و يا اگر در پروسه پيش ثبت نام شرکت نکرده 
ايد، پس شما می توانيد يا با دفتر خدمات پناهندگی از طريق اسکايپ برای 
دريافت وقت قبلی برای ثبت نام و ارايه درخواست تماس بگيريد، و يا در 

تعلق داريد، می توانيد از يک صورتی که شما به يکی از گروه آسيب پذبر 
سازمان غير دولتی درخواست حمايت و يا يک وکيل خصوصی کنيد که آنها 
از طرف شما می توانند از دفتر خدمات پناهندگی برای موارد آسيب پذير يک 

 وقت مالقات بگيرند. 
در هر صورت و اگر شما خوش شانس نباشيد، ممکن است که زمان  توجه!

 ا به شما يک وقت مالقات داده شود. زيادی طول بکشد ت
افرادی که در پروسه پيش ثبت نام شرکت کرده اند به طور رسمی از  توجه!

 .هر گونه دسترسی ديگر به ثبت نام مستقيم منع شده اند
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 الف. الحاق به خانواده چيست؟
در وضعيتی که يکی از اعضای خانواده زودتر به يک کشور خاص رفته 

ای خانواده در کشور ديگر اروپايی باقی مانده اند، شما اين است، و ديگر اعض
شما بايد در  امکان را داريد که برای الحاق به خانواده درخواست بدهيد.

کشوری که فعال در آن هستيد درخواست دهيد تا بتوانيد به جايی که بستگان 
 شما در انجا هستند برويد.

 

اقدام کنم: اگر هنوز به چگونه من ميتوانم برای الحاق به خانواده 

پروسه پناهندگی بستگان من رسيدگی نشده و یا انها قبولی سياسی و 

 یا قبولی اجتماعی دریافت کرده اند؟
عضو خانواده شما در کشوری که در ان زندگی ميکند و شما می خواهيد  -

 به انها بپيونديد بايد حتما درخواست پناهندگی شان ثبت شده باشد. 
رود انها لزوما نبايد با تاريخ ثبت نام انها يکسان باشد. با توجه تاريخ و توجه!

به اينکه در بسياری از کشورها بيش از حد معمول پناهندگان امده اند، ثبت نام 
پناهندگی هم پس از روزها، هفته ها و يا حتی ماه ها انجام ميشود. به بستگان 

ا که از مقامات کشور تان بگوييد که يک کپی از جديد ترين سند هويت خود ر
خود دريافت کرده اند را برای شما ارسال کنند تا شما بتوانيد با کمک يک 
سازمان غير دولتی اين مدارک را بررسی کنيد و بفهميد که انها در کدام 

 مرحله از پروسه پناهندگی هستند.
پيش از درخواست برای الحاق به خانواده حتما بررسی کنيد که بستگان  -

 ورد وضعيت خانوادگی خود به مقامات مربوطه چه گفته اند. شما در م
اين بسيار مهم است که او در مورد بستگان خود اطالع داده باشد،  توجه!

بهترين حالت اين است که او به طور خاص شما را با نام صحيح، نام 
ذکر کرده باشد. اگر فاميل شما گفته باشد که  خانوادگی و تاريخ تولد)سن(

انواده ان ديگر زنده نيستند ديگر الحاق به خانواده ممکن نخواهد اعضای خ
بود. اما اگر گفته باشد که ديگر با اعضای خانواده خود تماس ندارد و انها را 

 گم کرده امکان پذيرفتن درخواست شما وجود دارد. 
در مورد سن خود اطالعات دقيق بدهيد همان چيزی که او در انجا گفته  توجه!
کنيد )در صورت لزوم يک کپی از مصاحبه پناهندگی او درخواست  را بيان
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کنيد( و مراقبت باشيد که نام او و خود را دقيقا همانطور که توسط او نوشته 
 شده در اينجا ارائه دهيد.

يک وقت مالقات  با اداره خدمات پناهندگی در آتن، تسالونيکی و يا  -
 اده بگيريد. جاهای ديگر به منظور درخواست الحاق به خانو

شما به طور معمول از طريق روند پناهندگی پيش ميرويد، اما برای  توجه!
در اين صورت شما همچنين می توانيد  الحاق به خانواده درخواست بدهيد.

برای اقامت در يک اردوگاه پناهندگان درخواست دهيد، اما در حال حاضر 
ان بدون همراه می توانند جای خالی بسيار کم وجود دارد، بنابراين تنها کودک

يک مکان در اردوگاه پس از يک دوره انتظار خاص نا معلومی که بستگی به 
 فوريت و آسيب پذيری دارد پيدا کنند. 

بزرگترين مشکل دسترسی به اداره خدمات پناهندگی به منظور گرفتن  توجه!
  يک وقت مالقات است.

گونه تماس از  يک کپی از سند شناسايی بستگان خود و همچنين هر -
وکيل، سازمان و يا کسانيکه در انجا به او کمک ميکنند را درخواست 

يک سازمان غير دولتی که می تواند شما را در کار کمک کند  کنيد. از
 درخواست همکاری کنيد و مطمئن شويد که همه چيز خوب پيش ميرود. 

که  اگر شما يک زيرسن بدون همراه هستيد بسيار مهم است که بگوييد -
بستگان شما که فعال در اروپا هستند قبال در کشور خودتان و زمانيکه با 
هم زندگی ميکرديد و يا در مسير مهاجرت سرپرستی شما را به عهده 

 داشتند.
 

سال  11تا  1اگر شما در زمان درخواست الحاق به خانواده بين 

 داشتيد و هيچ کس از اعضای نزدیک خانواده شما در یونان نيستند،

 شما می توانيد برای الحاق به این افراد درخواست کنيد:
 بهترين حالت:  –الف 

برادر، خواهر و يا افراد بزرگسالی که به  –يکی از والدين  -پدر و مادر 
 جای پدر و مادر قبل از ترک وطن سرپرست شما بودند

 حالت موثر: –ب 
ی مراقبت پدربزرگ و مادر بزرگ که تواناي -عمه، خاله  –عمو، دايی 

 از شما را دارند.
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 حالت ممکن: –ج 
 ساير بستگان

 

اگر شما یک فرد بزرگسال هستيد می توانيد برای الحاق به همسر یا 

 فرزند خود درخواست کنيد اگر انها: 
 بهترين حالت:  –الف 

 به عنوان پناهنده شناخته شده و يا قبولی اجتماعی دارند
 حالت موثر  –ب 

پناهندگی انها در جريان است )ازدواج بايد قبال  در صورتی که در روند
 در کشور مبدأ انجام شده باشد(

 حالت ممکن –ج 
 حق اقامت به هر دليل ديگری

 

اگر شما یک فرد بزرگسال هستيد و بستگان شما نيز بزرگسال هستند 

ولی همسر شما نيستند، شما می توانيد به دالیل بشردوستانه 

 درخواست دهيد:

 موثر ولی دشوار:حالت  –الف 
به فرزندان بزرگسال، خواهر و برادر، پدر و مادر: اگر شما حامله هستيد 
و يا از يک بيماری سخت و يا مشکالت روانی رنج می بريد، اگر شما 
يک کودک تازه متولد شده داريد، اگر شما به شدت ناتوان و از کار افتاده 

د قادر به اثبات ان از هستيد و نياز به حمايت فرزند خود داريد که باي
 طريق گواهی نامه پزشکی باشيد.

 حالت بسيار دشوار: –ب 
 به ديگر اقوام و بستگان
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 چگونه می توانم رابطه خانواده گی خود را ثابت کنم؟

گواهی ازدواج، گواهی تولد، مدرک از کشور خود با نام خانواده گی،  -
 محل تولد و ديگر مشخصات يکسان غيره

 گی.عکس های خانواد -
می تواند شهادتنامه يک مددکار اجتماعی نشان داده که در برخی موارد  تجربه

و يا وکيل خانواده شما برای شما خيلی مفيد باشد. اگر آنها بتوانند يک تماس 
تلفنی و يا اسکايپی بگيرند و به عنوان شاهد تاييد کنند که تعامل بين شما و 

ظر می رسد و اين را به عنوان مدرک خانواده شما واقعی، دوستانه و آشنا به ن
 برای آنها استفاده کنيد که ادعای شما در مورد رابطه با يکديگر درست است.

کنند  DNA دی ان ای مقامات می توانيد از شما درخواست آزمايش توجه!
دی ان  اگر شما مدرک ديگری نداشتيد. از طرف ديگر گاهی اوقات آزمايش

 تر پيش ببرد.  ای ميتواند کار شما را سريع
نام، تاريخ و محل تولد بايد مثل مشخصات درج شده در مدرک  توجه!

 شناسايی باشد.

 چه مدت این روش طول خواهد کشيد؟

 از روزی که درخواست شما برای الحاق به خانواده ثبت می شود:
يونان تا سه ماه وقت دارد که درخواست شما را به کشور ديگر اتحاديه  1

 ق به خانواده بفرستد. اروپا برای الحا
! پس از سه ماه از لحظه ای که شما درخواست پناهندگی داده ايد، وجهت

 شما ديگر نمی توانيد برای الحاق به خانواده اقدام کنيد!
کشور ديگر دو ماه وقت دارد که  به درخواست شما به دفتر دوبلين در  2

 يونان جواب دهد.
دارد که شما را به کشوری  پس از جواب مثبت دولت يونان شش ماه وقت 3

 که درخواست رفتن. داديد بفرستد.
در مجموع بر اساس قانون در يونان مدت رسيدگی از زمان درخواست شما 

 ماه است. 11حداکثر 
! در حال حاضر تعداد زيادی از مردم هستند که برای درخواست توجه

ع چه مدت طول پناهندگی ثبت نام کرده اند. بنابراين هيچ کس نمی داند در واق
خواهد کشيد تا اين که درخواست شما برای الحاق به خانواده اعمال شود. ولی 

 انتظار زياد خواهد بود.
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تحت چه شرایطی رسيدگی به درخواست با سرعت بيشتری ردیابی 

 ميشود؟

کودکان زير سن بدون همراه که تحت بازداشت درخواست الحاق به  –الف 
قاضای رسيدگی سريع کنند که در اين صورت خانواده ميدهند، ميتوانند ت

 پاسخ انها در عرض يک ماه ارائه بايد شود
اگر شما و يا بستگان شما به طور جدی بيمار )جسمی يا ذهنی( هستيد و  -ب 

 گواهی از پزشکان داريد، ان را به مقامات بدهيد.

 من چه حقوقی در یونان دارم پس از اینکه برای الحاق به خانواده اقدام

 کردم؟ 

 شما از حقوقی که يک متقاضی پناهندگی دارد برخوردار ميشويد.
 شما می توانيد برای اسکان در يک مرکز پذيرش باز درخواست دهيد.  -

! در حال حاضر تنها کودکان زير سن بدون همراه می توانند يک توجه
جا در اين مراکز پيدا کنند و حتی آنها هم بايد برای مدت نامعلومی صبر 

مراکز پذيرش زندان نيستند. شما آزادانه می توانيد هر زمانی به ان  ند.کن
داخل و خارج شويد. شما از حمايت مددکاران اجتماعی و وکيل 
برخوردار ميشويد، می توانيد زبان ياد بگيريد و يک تخت در يک اتاق 
مشترک و مواد غذايی دريافت ميکنيد. در حال حاضر شما بايد چند هفته 

 د تا يک مکان در اين مراکز پيدا کنيد.صبر کني
شما دسترسی به مراکز درمانی عمومی و کمک های پزشکی رايگان در  -

 بيمارستان داريد
 شما مجاز به اجاره يک اتاق، تخت يا خانه هستيد -
 شما مجاز به ازدواج هستيد.  -
 کودکان می توانند به مدرسه بروند. -

 نه من بيش از حد نميشود؟ اگر این کار خيلی زیاد طول کشيد، ایا هزی

اجاره کردن يک آپارتمان و خريدن مواد غذايی مورد نياز برای شما هزينه 
دارد. اما هزينه های مالی و خطرات ترک يونان در مقايسه با ان بيشتر 

 ميباشد.
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اگر من برای الحاق به خانواده درخواست بدهم و مرزها به طور 

 روم؟ ناگهانی باز شود می توانم هنوز هم ب

 بله. اقدام برای الحاق به خانواده شما را از حرکت منع نميتواند.

من خودم را در ابتدا به مقامات با سن اشتباه ثبت نام کردم، ایا هنوز 

 هم ميتوانم انرا درست کنم؟

 شما می توانيد سن خود را در طول روند الحاق به خانواده درست کنيد.
بدون همراه ثبت نام شده ايد، آگاه باشيد ! اگر شما به عنوان يک زيرسن توجه

که مقامات يونانی موظف به حفاظت از شما هستند و شما را بايد در يک 
اردوگاه باز مخصوص افراد زير سن قانونی اسکان دهند. اگر در اين اردوگاه 
ها جای خالی وجود نداشت، آنها می توانند شما را تا زمان خالی شدن جا در 

 ند)بازداشت محافظتی(. در حال حاضر اين کار تنها دربازداشت نگه دار
Idomeni و در برخی از موارد در Thessaloniki   .گزارش شده است

 کودکان بدون همراه در منطقه آتن اين مشکل را در حال حاضر ندارند.

 به طور کلی الحاق به خانواده در چه جهتی به پایان خواهد رسيد؟
ين در يونان به طور موقت متوقف شده است، که قانون دوبل 2111از سال 

الحاق به خانواده هميشه از يونان به ديگر کشورها انجام شده است. اما، الحاق 
به خانواده به طور معمول به کشوری انجام ميشود که در آن اکثر اعضای 
خانواده ساکن هستند. برای مثال اگر شما در مجارستان، ايتاليا، اسلواکی، 

ريش و غيره هستيد و اعضای فاميل شما در کشورهای شمال کرواسی، ات
 اروپا هستند، اعمال می شود.

مقدونيه، آلبانی، مونته نگرو، صربستان و بوسنی در دوبلين شامل نمی  !توجه
شوند، بنابراين شما نمی توانيد درخواست برای الحاق به خانواده تحت شرايط 

 دوبلين در اين کشورها کنيد. 

 به خانواده برای بستگان من ضرر دارد؟ایا الحاق 

 شرايط پناهندگی:  –الف  -
نه، تا زمانی که شما قبل از اقدام به او اطالع دهيد و او در پرونده 
پناهندگی خود درباره شما گفته است و گفته های شما متناقض نباشد. به 
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همين منظور خوب است که او تمام اطالعات شخصی خود را به درستی 
 طالع دهد. به شما ا

 شرايط زندگی:  -ب  -
نه، چون شما می توانيد درخواست کنيد که از انها جدا زندگی کنيد بعد از 

 الحاق به انها اگر که نتوانستيد در کنار هم زندگی کنيد. 
! اگر بستگان شما احساس خوبی در اين مورد ندارد، با انها آدرس تماس توجه

دارد را بدهيد که اين شخص تمام مراحل يک نفر که به اين مسئله آشنايی کامل 
 روند الحاق به خانواده را به او توضيح دهد. که دقيقا چه اتفاقی خواهد افتاد. 

 چه کسانی نمی توانند تحت این روش درخواست بدهند؟
افرادی که درخواست پناهندگی داده اند و جواب قبولی انها غير از پناهندگی 

ده است و افرادی که در حال حاضر پاسپورت سياسی يا پناهندگی اجتماعی بو
 ملی از کشور محل اقامت خود دريافت کرده اند.

! در مورد دوم شما بايد به سفارت کشوری که اعضای فاميل شما در آن توجه
 زندگی ميکنند برويد و برای الحاق به خانواده درخواست کنيد.

پدر انها در يک  ! کودکان زير سن بدون همراه در يونان که مادر ياتوجه
کشور ديگر اتحاديه اروپا قبولی سياسی و يا گذرنامه اين کشور اتحاديه اروپا 
را دارند و می خواهند به پيش انها بروند ، می توانند برای اين کار به سفارت 
مربوطه در يونان بروند و درخواست دهند. کودکان بدون همراه که برادر، 

شان در ديگر کشور اتحاديه اروپا قبولی  خواهر، عمو، دايی، خاله يا عمه
دارند، ميتوانند که در دادگاه يونان برای گرفتن سرپرستی قانونی اقدام کنند و 

 برای الحاق به خانواده به سفارت مربوطه مراجعه کنند.

 چه چيزهایی من باید برای دوره بعد از الحاق به خانواده ام بدانم؟
خود رسيديد حتما مدارک الحاق به  زمانی که شما پيش اعضای خانواده

خانواده خود را به مراجع نشان دهيد. همراه بستگان خود به پيش مقامات 
شهری که بستگان شما در آن سکونت دارند برويد و خود را معرفی کنيد. اين 

 کار بسيار مهم است تا شما به يک منطقه ديگر کشور انتقال داده نشويد. 
ور رسيديد، بايد پروسه درخواست پناهندگی خود را هنگامی که شما به اين کش

از ابتدا آغاز کنيد مانند ديگر پناهندگان که تازه وارد شده اند. تنها در صورتی 
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که بستگان شما به عنوان پناهنده به رسميت شناخته شده اند و يا وضعيت ديگر 
  دارند، به احتمال بسيار زياد شما هم همان وضعيت را دريافت ميکنيد.

! حتی پس از الحاق به خانواده ممکن است که افراد زير سن قانونی توجه
توسط مقامات کشوری که در آن حضور دارند مورد آزمايش سن قرار گيرند 
حتی اگر مدارک تعيين سن انها در يونان موجود باشد. برای اينکه روش 
 آزمايش تعيين سن ممکن است در اين کشور متفاوت باشد. در اين صورت

 بالفاصله با يک وکيل مشورت کنيد.

 ب. اسکان مجدد و یا جابجایی چيست؟
اسکان مجدد به معنی انتقال قانونی اشخاصی است که به حمايت بين المللی 
)پناهنده و حمايت اجتماعی( نياز دارند و از يک کشور عضو اتحاديه اروپا به 

ات يونانی واجد کشور عضو ديگری جابجا ميشوند، پس از اينکه از سوی مقام
 شرايط شناخته شدند. 

تا به امروز، اسکان مجدد برای تعداد بسيار کمی از افراد صورت گرفته 
اعالم کرده بود.  2112است، هر چند اتحاديه اروپا تعداد زيادتری را در سال 

پناهنده از يونان به ساير کشورهای  00،511برنامه ريزی برای انتقال حدود 
پناهنده از نوامبر  1،851سال انجام شده بود، ولی تنها  اروپايی در طی دو

انتقال داده شدند. در آغاز ماه ژوئيه  2110تا پايان ماه ژوئن سال  2112
نفر تا  1833پناهنده در يونان گير کرده بودند.  52،111، حدود 2110سال 

کنون برای انتقال درخواست داده اند. آلمان)جايی که بسياری از مردم می 
 نفر را انتقال داده است.  31واهند به انجا بروند( تا کنون تنها خ

 چه چيزهایی را من باید قبل از درخواست جابجایی بدانم؟
شما قادرنخواهيد بود که کشود مقصد خود را انتخاب کنيد. اين می تواند  -

براينان مشکل ساز شود برای اينکه برخی از کشورها دريافت کنند جز 
صلی شما نيستند اگر شما می خواهيد اينده خود را در انجا انتخاب های ا

 بسازيد.
پس از اينکه به يک کشور اتحاديه اروپا منتقل شديد، شما موظف به ماندن و  -

زندگی در انجا هستيد که می تواند در برخی از موارد بسيار مشکل باشد و 
 امکان ساخت زندگی و اينده شما وجود نداشته باشد. 
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ا کشوری را که به ان منتقل شده ايد ترک و سعی کنيد به يک کشور اگر شم -
اروپايی ديگر برويد، شما با مشکل در مربوط وضعيت حقوقی خود مواجه 

 خواهيد شد و امکان بازگردان شما به اين کشور خيلی زياد ميباشد. 
 جابجايی شما رايگان است. -
اروپايی ديگر برسيد از  امکان ديگری که شما از نظر قانونی به يک کشور -

ميباشد. اين تنها زمانی  IIIطريق الحاق به خانواده بر اساس قانون دوبلين 
ممکن است که بستگان نزديک شما هنوز تابعيت اين کشور را دريافت 
نکرده اند. در صورتی که بستگان شما تابعيت يک کشور اروپايی را دارند، 

در سفارت اين کشور درخواست شما می توانيد برای الحاق به خانواده 
دهيد. برای اطالعات بيشتر در مورد الحاق به خانواده به فصل سوم 

 ( و يا اين سابت اينترنتی را ببينيد:52)صفحه
http://w2eu.info/greece.en/articles/greece-family.en.html 

 چه کسی می تواند برای جابجایی اقدام کند؟
کشورهايی است که نرخ اعطای حمايت بين  برنامه جابجايی برای شهروندان

درصد  12المللی به انها به طور ميانگين بر اساس امار رسمی اروپا بيش از 
است. در حال حاضر برنامه جابجايی در مورد مردم کشورهای سوريه، 
اريتره، اتباع جمهوری آفريقای مرکزی، سيشل، دومينيکن، الئوس، عربستان 

ون تابعيت که سابق اقامت هميشگی در يکی از اين سعودی، بحرين و افراد بد
کشورها را دارند اجرا ميشود. اکثريت اين افراد تا به حال اهل سوريه بوده 
اند. از ابتدای ماه ژوئيه عراقی ها ديگر در ليست مليت های واجد شرايط 
برای جابجايی نيستند.. با اين حال، کسانی که قبال ثبت نام کرده و درخواست 

 جايی کرده بودند همچنان درخواستشان بررسی خواهند شد.جاب
 

 ! به منظور بهره مند شدن از جابجايی:توجه
 شما بايد اول برای دريافت حمايت بين المللی اقدام کنيد.  -
 شما بايد توسط مقامات يونانی شناسايی، ثبت نام و انگشت نگاری شويد.  -
سپتامبر  10پس از  شما بايد ثابت کنيد که شما يک پناهجو هستيد و -

 وارد يونان شده ايد.  2112
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 آیا افراد با نيازهای خاص اولویت بيشتری دارند؟
بله، افراد آسيب پذير اولويت بندی ميشوند. اين به طور خاص شامل: افراد 
زير سن قانونی، کودکان بدون همراه، افراد معلول، سالمندان، زنان باردار، 

نيان قاچاق انسان، افراد با بيماری های جدی، تک والد و فرزندان جزئی، قربا
افراد مبتال به اختالالت روانی و افرادی که مورد شکنجه، تجاوز و يا در 
معرض ديگر اشکال جدی خشونت روانی، جسمی و جنسی، مانند قربانيان 

 ختنه زنان قرار گرفته اند.

من به کجا فرستاده ميشوم اگر درخواست من در مورد جابجایی 

 رفته شد؟پذی
تا کنون کشورهای زير پذيرفته اند که درخواست های جابجايی از يونان را 
بررسی کنند: بلژيک، بلغارستان، کرواسی، جمهوری چک، قبرس، استونی، 
فنالند، فرانسه، آلمان، ايرلند، لتونی، ليتوانی، لوکزامبورگ، مالت، هلند، 

 د و سوئيس.لهستان، پرتغال، رومانی ، اسلواکی، اسپانيا، سوئ

 این روند چه مدت طول می کشد؟
اين نامشخص است که اين روند چه مدت طول خواهد کشيد برای اينکه 
بسياری از کشورها هنوز مايل به دريافت پناهندگان از طريق درخواست 

 جابجايی نيستند.
تنها يک حقيقت روشن است: روند جابجايی شما از لحظه ای که يک کشور 

به عنوان يک متقاضی بپذيرد حدود دو ماه طول ميکشد. به درخواست شما را 
ماه تکميل شود، اما تا کنون اين  3طور متوسط، روند جابجايی بايد در عرض 

به طور عمده فقط بر روی کاغذ نوشته شده است و تا به حال تنها تعداد کمی 
 از مردم به ديگر کشورهای اروپايی انتقال داده شده اند.

ن بايد در مدت رسيدگی به درخواستشان در مراکز پذيرش، ! متقاضياتوجه
هتل ها و يا آپارتمان اسکان داده شوند. اما اين هم يک بيانيه است که فقط بر 

 روی کاغذ است و ما در واقع هيچگاه نيده ايم که به ان عمل شود.
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آیا من می توانم در انتخاب کشوری که من به انجا انتقال داده خواهم 

 بگزارم؟ شد تاثير

شما نمی توانيد کشوری که شما به انجا انتقال داده خواهيد شد را انتخاب 
نماييد. تنها انتخاب شما اين است که اين برنامه را در صورتی که شما نمی 
خواهيد به کشوری که برای شما انتخاب شده برويد ترک کنيد. به منظور 

به انجا انتقال داده تصميم گيری در مورد کشور عضو اتحاديه که يک فرد 
معيار را پس از مصاحبه با اين فرد در  5خواهد شد دفتر خدمات پناهندگی 

 نظر ميگيرد: 
 آسيب پذيری فرد )باال را ببينيد( -
 وجود بستگان فرد در يک کشور عضو اتحاديه خاص -
 مهارت های زبان شما -
 انتقال به يک کشور به منظور حفظ وحدت خانواده -

برای تصميم گيری من مهم باشد اگر من می  چه عواملی ممکن است

 خواهم واقعا به یک کشور خاصی جابجا شوم؟
 اين خوب است،

 اگر يکی از اعضای خانواده و يا دوستان شما در انجا باشد• 
 اگر در انجا يک کميته يا انجمن مهاجرين موجود باشد.• 

 خيلی سخت است
رفاه اجتماعی وجود نداشته اگر وضعيت اقتصادی اين کشور بد باشد، سيستم • 

 باشد و نرخ بيکاری باال باشد
 اگر حکومت اين کشور توسط يک حزب جناح راست اداره می گردد. • 

! از اين کشورها اغلب به عنوان يک مکان بسيار سخت برای زندگی توجه
پناهندگان ياد ميشود: بلغارستان، رومانی، لهستان، مالت، کرواسی، اسلواکی و 

 .جمهوری چک
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تا چه لحظه ای من می توانم از درخواست خود صرف نظر کنم بدون 

هيچ گونه عواقب بعدی مانند دیپورت به کشوری که من را پذیرفته 

 است؟

ممکن است که تصميم گرفته شود که شما به يک کشوری انتقال داده شويد که 
که اگر  به داليل مختلف شما نمی خواهيد به انجا برويد. اما سوال مهم اين است

 شما از درخواست خود صرف نظر کنيد چه عواقبی خواهد داشت. 
در برخی از جزوات مقامات دولتی يونان نوشته شده که اگر شما در طول هر 
دو مرحله رسيدگی به درخواست نقل مکان شما و يا پس از تصميم گيری در 

اس مورد يک کشور خاص به کشور ديگری برويد، امکان دارد که شما بر اس
به يونان بازگردانده شويد. ولی تقريبا تمام کشورهای اروپايی  IIIقانون دوبلين 

تصميم گرفته اند که در حال حاضر پناهندگان را به يونان برگشت ندهند، حتی 
اگر آنها برای اولين بار در يونان انگشت نگاری شده اند. تا کنون مشخص 

ست جابجايی شما را در يونان پيدا نيست که ايا آنها قادر خواهند بود که درخوا
 کنند. 

با اين حال، اگر شما به يک کشور اتحاديه اروپا انتقال داده شديد و بعد از ان 
به کشور ديگری رفته و درخواست پناهندگی داديد، به احتمال زياد انها تالش 

 ميکنند که شما را به کشوری که شما به انجا جابجا شديد بازگشت دهند. 

 زمان مسئول رسيدگی به درخواست جابجایی شما است؟کدام سا
دفتر خدمات پناهندگی مسئول رسيدگی به درخواست ها و پروسه ها در يونان 

 ( روند انتقال شما را انجام ميدهد.IOMاست و سازمان بين المللی مهاجرت )

 این پروسه چگونه انجام ميشود؟
 چگونه درخواست بدهم:

در مورد عالقه  EASOالی پناهندگان و يا به يک نماينده کميساريای ع -
 خود به برنامه جابجايی اطالع دهيد و يا

به يک دفتر خدمات پناهندگی پناهندگی برويد )اگر امکان دارد با کمک  -
بررسی کنيد که در کجا به  EASOيا  -UNHCRکارکنان و يا فعاالن 

 رسيدگی سريعتر و دسترسی آسان تر است(، و يا
 را ببينيد. 82ه کايپ، صفحاز طريق استماس  -
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 درخواست
سرويس پناهندگی درخواست شما را ثبت کرده و آن را با انجام مصاحبه  -

 با شما مورد بررسی قرار ميدهد.
 پس از دريافت يک جواب مثبت

هنگامی که يک جواب جابجايی مثبت دريافت می کنيد، به شما در مورد  -
 انتقال تان اطالعات الزم داده خواهد شد.

مان بين المللی مهاجرت مسئول کمک های قبل از عزيمت و امادگی ساز -
شما جهت مسافرت به کشور عضو اتحاديه اروپا که درخواست شما را 

 جهت نقل مکان پذيرفته است می باشد.
در مورد انتقال، مقامات مسئول کشور عضو که شما به انجا خواهيد  -

 رفت، درخواست شما را مورد بررسی قرار ميدهد.
نتيجه، در صورتی که وضعيت حفاظت بين المللی به شما اعطا شود،  در -

شما اجازه اقامت خود را از دولت عضو که به آن انتقال داده شده ايد، 
 دريافت خواهيد کرد.
 پس از تصميم گيری منفی

اگر درخواست جابجايی شما قبول نشد، درخواست پناهندگی شما توسط  -
 يونان بررسی ميشود.

دمات پناهندگی در يونان که در آن شما می توانيد برای آدرس دفتر خ
درخواست جابجايی اقدام کنيد را می توان در ليست مخاطبين در آخر اين 

 راهنما پيدا کنيد.
در کجا می توانم شماره کيس درخواست جابجايی خود را بر روی اينترنت 

 بررسی کنم؟
http://asylo.gov.gr/en؟/page_id=1031 

وانم آمار مربوط به درخواست جابجايی را بر روی اينترنت پيدا در کجا ميت
 کنم؟

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

26.6.16_en.pdf 
 در کجا ميتوانم اطالعات رسمی توسط دفتر پناهندگی را پيدا کنم؟

www.asylo.gov.gr/en)به زبان انگليسی( / 
http://asylo.gov.gr/en؟/page_id=824 
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 درخواست پناهندگی در یونان به چی معنی است؟ -ج 

 چی وقت می توانم درخواست پناهندگی سياسی نمایم؟

هيچ ضرب العجل برای ارايه ای درخواست پناهندگی وجود ندارد. و اين هم 
برای مسئولين يونان مشخص است دسترسی به پروسه ای پناهندگی هميشه 

احت نيست و بعضی اوقات شما روزها و يا ماهها منتظر می مانيد تا ر
 دسترسی به اداره مهاجرت پيدا نماييد. 

 کجا می توانم این درخواست را ارایه نمایم؟

شما بايد شخصا درخواست پناهندگی خود را تسليم کنيد به مسئولين که در 
موس، جزيره دفاتر مهاجرت هستند. )در آتن، جزيره ليسبوس، جزيره سا

چويس، جزيره روديس، شمال و جنوب منطقه اوروس، در تيسالونيکی، و 
 همچنان در مراکز نگهداری: ايميگ داليزا، کسانتی، و در کورينت(. 

اگر شما در اولين مرکز معلوماتی توقيف شديد، مسئولين توقيف )پليس( و 
حافظت بين همچنان مسئولين مرکر آگهی دهی شما را ثبت خواهد کرد برای م

 المللی و شما را به مسئولين شايسته ای ارزيابی راجع می کند. 

 مراحل درخواست پناهندگی سياسی چيست؟

در دفتر مرکزی در آتن شما اول بايد وقت بگيريد و يا به دفتر حاضر شويد. 
دری، انگليسی، -در حال حاضر کسانی که زبان ها مشخصی)عربی، فارسی

توانند مدارک و تاريخ ثبت نام را آنالين و يا از  فرانسوی( صحبت ميکند می
طريق اسکايپ تهيه نمايند. ديگران بايد برای چند هفته ای صف بکشند تا 
بتوانيد به ساختمان راه پيدا کنند. آدرس را می توانيد در ليست مخاطبين در 

دان اينجا پيدا کنيد. وقتيکه شما به دفتر مهاجرت راه پيدا کرديد، يکی از کارمن
مشخصات شخصی شما را ثبت نموده و بعضی سواالت در مورد محل زندگی 
تان، مسير سفر تان، و داليل که چرا وطن تان را ترک کرديد می پرسد. يک 
کارت سفيد که بنام کارت محافظت بين المللی ناميده می شود، همراه  با 
ی مشخصات شخصی تان، تاريخ صدور و تاريخ انقضاء برای شما داده م

شود. که بعد از قبل اين کارت به رنگ صورتی بود. بروی ان کارت تاريخ 
مصاحبه تان قبل از کميته ای شايسته درج است. اين کارت سفيد نظر به قانون 
يونان برای شش ماه اعتبار دارد تا مراحل درخواست پناهندگی تان پايان يابد. 
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رای تان داده می شود. اگر پروسه ای پناهندگی تان طول کشيد کارت جديدی ب
 بعضی اوقات اين کارت برای مدت کوتاه تری نيز صادر می شود. 

! آگاه باشيد که اگر شما در روز تعيين شده برای مصاحبه در دفتر توجه
مهاجرت حاضر نشويد، روند درخواست پناهندگی تان پايان می يابد. شما بايد 

) به طور مثال: ورق دکتر داليل معتبر برای غير حاضری تان داشته باشيد. 
که نشان دهد شما مريض بوديد و يا اينکه اگر شما را پليس رای برسی نمودن 
اسناد تان نگه داشته باشد که شما نتوانسته باشيد در وقت تعيين شده برای 
مسئولين حاضر شويد. بطور مثال: اگر شما در جزيره ای ليسبوس درخواست 

را در همان جا جديد نمايد و نيز همانجا پناهندگی کرديد بايد کارت تان 
مصاحبه خواهيد داديد. تنها تغيير آدرس که شما به دفتر مهاجرت گزارش 

 داديد می تواند مسئوليت محل را تغيير دهد. 
! زمانيکه برای شما کارت سفيد را ميدهد شما از تاريخ مصاحبه تان آگاه توجه

ان کار يونان که برای مهاجر می شويد. و شما بايد به يکی از دفاتر کمکی
 مرور زمان برای مصاحبه آمادگی بگيريد.  بهميکند رفته و می توانيد 

! برای کسانيکه از کشور های پاکستان، بنگالدش، گرجستان، و يا مصر توجه
روز تصميم گيری می شود. و برای مهاجران ديگر در  52ميايند در ظرف 

 دفتر مرکزی صادر شده. ظرف چهار ماه. نظر به تصميم که توسط 
! اگر درخواست پناهندگی تان در مرحله اول رد شد، شما حق استيناف توجه

در مقابل اين تصميم را داريد و توجه نمايد که بی درنگ به يکی از دفاتر 
کمکی برای کمک رجوع نمايد. نظر به قانون اگر درخواست تان توسط روند 

تا در مقابل اين جواب رد استيناف  روز زمان داريد 31عادی بررسی شد شما 
نمايد. اگر اين توسط يک پروسه ای تسريع بررسی شده باشد که به معنی اين 

روز برای 12است )که درخواست پناهندگی شما بی اساس خوانده شده(، شما 
 11استيناف وقت داريد. اگر شما در زندان يا در بازداشتگاه هستيد پس شما 

داريد. اگر شما در اولين مرکز نگهداری هستيد فقط روز برای استيناف وقت 
روز وقت داريد. روند استيناف برای کسانيکه قبل از درخواست پناهندگی  3

اقدام کرده فقط به شکل نوشتاری امکان دارد. برای ترتيب و تنظيم استيناف 
 يکی از دفاتر کمکی را برای حمايت بطلبيد. 

شد )نمونه دوم مسترد(، شما تنها می توانيد ! اگر استيناف شما نيز مسترد توجه
به دادگاه اداری استيناف رجوع نموده و درخواست برای تعليق بازگشت تان 
نمايد، که اين يک پروسه طوالنی و گران می باشد. شما احتماال وکيل شخصی 
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استخدام نمايد، طوريکه دفاتر کمکی يونان پول کافی ندارد و يا اينکه تا اندازه 
 ارف محکمه را پرداخت نمايد. ای مص

! اين مدارک و اسناد نمی تواند قبل از دادگاه اداری استيناف بطور توجه
اتوماتيک تصميم عزل که در مرحله ای دوم صادر شده، را نگه دارد. برای 
چنين کاری بايد وکيل و يا دفتر کمکی برای رفع عزل تان اقدام کند، که در 

 ول ميکشد. محکمه ارزيابی پرونده تان ط
! آگاه باشيد که درصورت تبديل آدرس و يا شماره تماس تان بعد از توجه
ين را خبر دهيد و ترين فرصت مسئولزود درخواست پناهندگی، شما بايد در

 و آدرس جديد تان را تسليم نمايد تا انها بتواند شما را پيدا نمايد.  شماره تماس
ريد ) چاپ نمايد و يا در ايميل آدرس ! کپی تمام اسناد متعبرتان را نگهداتوجه

تان داشته باشيد(: بطور مثال شواهد که برای پرونده ای پناهندگی شما کمک 
ميکند، کارت سفيد، اوراق رسمی که شما از مسئولين يونان در مورد آزادی 

 تان دريافت ميکنيد، و هر چيزيکه از دکتر و يا شفاخانه دريافت می کنيد. 

 ياسی هست؟س پناهندهچی کسی 

مهاجر سياسی شخصی است که جانش در خطر بوده و کشور خود را به داليل 
 ذيل ترک کرده:

 بخاطر دين و مذهب خود و يا بخاطر وابسته بودن به قوم خاصی -
 بخاطر مليت خود -
 جنسيت و يا همجنس باز بودنش، طر وابسته بودن به گروه اجتماعیبخا -
 بخاطر ديد و نظر سياسی اش -

 کمکی دارد؟های به محافظت  زنياچی کسی 

شخصی که واجد شرايط برای محافظت کمکی است تابعيت کشور سوم بوده و 
يا شخصی بيخانمان که به حيث مهاجر شناخته نشده اما داليل قابل توجهی 
وجود دارد برای قبولی او. اگر شخص بی خانمان که به کشور اصلی اش يا 

ر اين صورت او با خطرات جدی محل اقامت سابق اش برگشت داده شود، د
 شکنجه و صدمه روبرو می شود. مانند:

 مجازات مرگ و يا اعدام -
 شکنجه ای بی رحمانه و يا  -
 برخورد تحقيرآميز و مجازات در منطقه -
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از نظر قوانين بين المللی اگر شما کشورتان را به دليل پيدا نمودن کار  !توجه
ث پناهجو شناخته نشده و هيچ و زندگی بهتر ترک کرديد در اين صورت به حي

 محافظت کمکی دريافت نميکنيد 

است که من به  قطعیکنم، ایا  درخواستاگر من برای پناهندگی سياسی 

 حيث پناهجو شناخته شوم؟

نه اين طور نيست، در جريان روند پناهندگی کميته ها بايد وضعيت شخصی، 
ند و همچنان نکی ور خود را ترک کرديد، را بررسو داليل فردی که چرا کش

وضعيت عمومی کشور تان را. متوجه گفته های خود باشيد. کوشش نمايد که 
هرچه می توانيد واضح و دقيق باشيد. برای هر چه که ميگويد اماده باشيد و 
شايد در مورد همه چيز از شما سوال نکند. خوب است که برای مصاحبه 

کمک کند  به شما شايد ه کهچند نکتدرخواست پناهندگی امادگی داشته باشيد. 
 :که نتيجه بهتری بگيريد

به کار داريد تا بتوانيد زندگی  نيازميدانند که در کشور مقصد شما همه  -
يد. برای پناهنده اين يک دليل کافی شمرده نميشود. پس در جريان ينما

بررسی پناهندگی شما، اوال تشريع نمايد که چرا جان شما در خطر بود و 
 فرار شديد؟ چرا مجبور به

را در مصاحبه تان است  که دور از واقعيت شخصی شما یهيچ کيس -
. اکثرا اين کيس ها قوی به کارمندان خدمات پناهندگی گفته استفاده نکنيد

کنند. اگر می پرس جو  درباره ان انها چندين بار در مصاحبهو می شود 
ود که انرا شما متهم به دروغ گوی شويد، اين بعدا بسيار پيچيده خواهد ب

 درست نموده و نتيجه ای مطلوب برای شما ندارد. 
با کسی که در اين مورد  قبل از رفتن به مصاحبه خوب است که هميشه -

تجربه ای کافی دارد صحبت نمايد. اين شخص بايد قضيه ای اصلی شما 
را بداند. اکثر شما تجارب بدی در زندگی گذشته تان و در راه فرار به 

که اين تجارب شايد حداقل کمکی برای دريافت محافظت اروپا داشتيد 
 انسانی کنند. 

: برای مردان جوان اند باقی ماندهدر خانه اعضای فاميل شما که درباره  -
 18که به زودی به سن  بی همراههای  و صحتمند و برای زير سن

ميرسد، و اعضای فاميل اينها در مناطق نسبتا امن مانند کابل و جاهای 
، ر افغانستان هستند، و به طور مداوم با اينها در ارتباط هستندامن ديگ



63  

 

باشند. کمک قابل مالحظه ای  احتمالیبعد از برگشت  افراد اين ميتوانند
اشخاصی که با فاميل خود در ارتباط نيستند و شايد هيچ کمکی بعد 

 برگشت دريافت نخواهد کرد، به راحتی برگشت داده نمی شود. 
ت که اسناد در مورد صحت تان از دکتر تهيه نمايد. که اين خيلی مهم اس -

اين شامل تمام مشکالت روانی بوده و نتيجه ای خاطره های تلخ در 
کشورتان و در راه سفر تان می باشد. اکثر شما ها عاليم بی خوابی، 

. اين ها بنام صدمات شناسيدابوس، و مشکالت تمرکز را ميسردردی، ک
ند به درخواست پناهندگی تان کمک کنند نتوا د که مینروانی ياد می شو

 اگر شما کدام سندی طبی/ روانی در اين مورد داشته باشيد. 

 ؟چی حقوقی من دارم  ،نمایم درخواست پناهندگی سياسی در یونان اگر

متاسفانه اين کارت سفيد مشخصا با هيچ قانونی مطابقت ندارد. اين به اين 
، شما اخراج نمی شويد تا ناهندگیکه در جريان درخواست پمعنی است 

 زمانيکه از اداره ای پناهندگی جواب منفی نگيريد. 
يونان دسترسی  خدمات صحی در شفاخانه های عامهشما حق داريد که به 

رياست کار نمی تواند به اسانی برای  شيد. بنا بر بحران مالی، ادارهداشته با
ما کاری پيدا کرديد حتما شما اجازه ای کار صادر کند. در صورتيکه خود ش

د. ناز دفاتر کمکی بخواهيد که در قسمت اجازه صدور کار با شما همکاری کن
ی رسمی نون يونان کار نمودن بدون اجازه در نظر داشته باشيد که در قا

 خالف قانون می باشد. 
که شما قربانی شکنجه و يا برخورد خشن ديگر هستيد، حتما اين  یدرصورت

در ميان بگذاريد که شما را بطور  کننده سوولين و دفاتر کمکموضوع را با م
برند تا ب دفاتر کمکی خاصو يونان مهاجرت  ادارهمداوم به مراکز صحی، 

انها ثابت کنند که شما واقعا  قربانی رفتارهای خشن، شکنجه هستيد و مدرکی 
 در اين مورد ميدهد که شايد در روند پناهندگی شما کمک کنند. 
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شناخته  یک پناهندهوجود دارد که به حيث  یمطمئن دیگر دام راهآیا ک

 یونان را ترک نموده و به کشور اروپایی دیگر برویم؟ ،شده

به حيث مهاجر که شما منتظر مصاحبه ای خود هستيد، نمی توانيد سفر کنيد 
 چون حق سفر را نداريد. 

ای تی دی وی، که سياسی شناخته شديد، می توانيد بر پناهندهاگر شما به حيث 
مدرک سفر به تمام کشورها می باشد به جز کشور اصلی تان، اقدام کنيد. اگر 
شما به حيث تابعه ای محافظت شده شناخته شويد، می توانيد برای تی دی وی 
اقدام کنيد. در صورتيکه شما گذرنامه از سفارت کشور خودتان دريافت 

يد بطور مثال که کشورتان در نکرديد) الزم است که داليل اش را توضيح ده
يونان هيچ سفارتی ندارد( شما می توانيد به تمام کشور ها به شمول کشور 

 خويش سفر کنيد. 
 در هر دو صورت شما می توانيد برای حد اکثر سه ماه در خارج بمانيد. 

! درحال حاضر کشورهای اروپای ويزا می خواهد، حتی از کسانی که توجه
ث پناهنده ای سياسی شناخته شده اند. احتماال برای کشور در کشور ديگر به حي

 های ديگر نيز ويزا الزم باشد. 
! در بعضی موارد خاصی مانند اينکه اگر شما دچار مريضی سختی در توجه

يونان می شويد که تداوی ان در يونان امکان ندارد، شما می توانيد برای 
ر جريان است. در نظر داشته مدارک سفر اقدام حتی که روند پناهندگی شما د

باشيد که اين کار بسيار مشکل است و شما بايد مدارکی داشته باشيد که 
 مريضی شما را ثابت کنند. 

! در نظر داشته باشيد که اگر يونان را با پاس جعلی ترک کنيد و توجه
 شويد، در اين صورت محکوم و توقيف می شويد.  شناسايی

در کشورهای ديگر اروپای هستند، شما می اگر اعضای فاميل نزديک تان 
توانيد برای برنامه ای الحاق فاميل تحت نظر قوانين دوبلين اقدام کنيد. و اين 

 ميتواند قبل از درخواست پناهندگی صورت گيرد.
! در نظر داشته باشيد که قبل از درخواست پناهندگی در يونان شما بايد توجه

رادر زير سن شما در کشورهای ديگر اروپايی بدانيد که آيا والدين/ خواهر يا ب
هستند و اين را با مسوولين با صالحيت در ميان بگذاريد. اگر شما درخواست 
پناهندگی نمايد ، شما فقط سه ماه وقت داريد که در مورد الحاق فاميل اظهار 

 نظر نمايد. 
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، می توانم بعد از ترک کرده باشم کار کردنا برای اگر من کشورم ر

 یی کارت سبز دریافت نمایم؟رها

اين بسيار مشکل است که اجازه اقامت را به حيث مهاجر دريافت کنيد. برای 
معلومات بيشتر لطفا  به )گروه وکالء برای حقوق مهاجران و مسافرين( رجوع 

 نمايد. 
 

چی اتفاقی خواهد افتاد اگر اشتباهی در مورد سن، اسم و مليت من 

 بروی حکم بازگشتم باشد؟ 

که شما انها را در جريان ثبت نام قبل از درخواست پناهندگی به  شويدمطمئن 
اظهار داشته ايد. کارت سفيد مدرک  اشتباه کتبی و ديگر اشتباها() درستی

معتبر شناسايی نمی باشد، پس در جريان درخواست پناهندگی مواظب باشيد که 
 را به شخص ثبت کننده اظهار کنيد.به درستی همه چيز 

 

ی اتفاقی خواهد افتاد اگر من قبل از درخواست پناهندگی در یونان، چ

 از کشورهای اروپایی داشته باشم؟ دیگر نشان انگشت در یکی 

اگر شما قبل از رسيدن به يونان، نشان انگشت در يکی از کشورهای اتحاديه 
اروپا داشته باشيد و ان نشان پيدا شود، در اين صورت يونان به آن کشور 

است نموده که ايا شما را پس ميگيرد يا نه. شما بايد قبل از برگشت درخو
تصميم بگيريد که ايا پس می رويد يا نه. اگر نه، و اگر مسوولين يونان بخواهد 
که شما برگرديد، در اين صورت بايد از وکيل درخواست کمک نمايد تا در 

داريد برگرديد  يونان بمانيد. اگر شما بخواهيد که به کشوری که نشان انگشت
بخاطر که کشوری بهتری نسبت به يونان است، در اين صورت بايد خود شما 
مسئولين را خبر نمايد و مدارک و شواهد کافی داشته باشيد. و حاال اين مربوط 
به نحوه ای برگشت شما است. )برگشت خورديد، چرا برگشت، و يا خود 

و کشور شما را دوباره قبول خواسته پس آمديد ...( و موارد ديگری که آيا ا
ميکند يا خير. برای اطمينان در اين مورد از وکيل کمک بخواهيد. در عموم 
اگر شما يونان و يا کدام کشوری اروپايی ديگر را ترک کرديد) برگشت 
خورديد و يا خود خواسته برگشتيد( و اگر نشان انگشت تان پيدا شد، از شما 
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واهد شد. و داليل جديد شکنجه که بعد از در مورد فرار از وطن تان سوال خ
بازگشت تان صورت گرفته. درصورت که زمينه مساعد باشد شما می توانيد 
درخواست جديد پناهندگی نمايد. طوريکه پرونده ای سابق شما بعد از مدتی که 

 در ان کشور حضور نداشتيد بسته می شود. 
 

 در اخر چند مشاوره عمومی:

با کی صحبت ميکنيد و بدانيد که برای چی کسی  هميشه متوجه باشيد که -
کار ميکند و نام ها و اسناد انها را نگهداريد. اگر شما با وکيل مشاوره 
ميکنيد، هميشه از او درخواست کارت ويزيت) و يا معلومات دست نوشته 

 شده( کنيد. 
هيچ چيزی را که نمی فهميد امضا نکنيد. يک مترجم به زبان خودتان  -

 نيد.درخواست ک
کسی اعتماد نکنيد تنها به دليل اينکه آنها از هموطن يا همزبان  چيبه ه -

شما هستند. همه در يک وضعيت دشوار هستند و نميتوان انتظار داشت 
 که همه انسانهای خوب و قابل اعتماد باشند.

سعی کنيد که هميشه از اخرين تغييرات به خوبی مطلع و اگاه باشيد و به  -
ها و فعاالنی که برای کمک به شما انجا هستند عمل  توصيه های سازمان

 کنيد.
 هرگز تسليم نشويد. -
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 سازمانهای زیر در آتن هستند و خدمات رایگان ارائه ميکنند!
شما اجازه برای رفتن به اين سازمانها و درخواست اطالعات نترسيد حتی اگر 

  اقامت نداريد.
 

  خدمات حقوقی

 
  (GCR. شورای پناهندگان يونان )1

GCR  سازمانی غير دولتی و يونانی است که از پناهجويان و پناهندگان در
مشاوره حقوقی و کمک های اجتماعی رايگان  GCRيونان پشتيبانی ميکند. 

 ارائه می دهد. 
ای گرفتن بر 1ساعت قبل از  ،هر روز صبح از دوشنبه تا جمعه ساعات کار:

 وقت مالقات. 
 )در نزديکی اومونيا(  Solomou 22 ،Exarheia آدرس:
  211.3811111 تلفن:

http://www.gcr.gr/en  
 
  . برنامه جهانی پناهندگان2

 ان و پناهجويان را فراهم می کند.کمک های حقوقی برای پناهندگ
 Megaro، طبقه اول )نزديک به ايستگاه قطار:Iridanou 21 آدرس:

Mousikis   ياEvangelismos ) 
  211.1212120 تلفن:
  15-11. چهارشنبه ها، جمعه ها 10-11دوشنبه ها  ات کار:ساع
 
3 .AITIMA  

 حمايت حقوقی و اجتماعی برای پناهجويان و پناهندگان. 
Tripou 5-0 در گوشه ،Gennaiou Kolokotroni منطقه ،Koukaki  

تا  12يا  2ايستگاه مترو، و يا با اتوبوس زرد شماره  Singrou)در نزديکی 
Paidiki Chara)  

 در روزهای سه شنبه و چهارشنبه  13-11از ساعت  ساعات کار:
  211.1251011 تلفن:
  aitima@freemail.gr :ايميل
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4 .ARSIS  
و گروه هاس اسيب پذير، برای  امداد حقوقی و مشاوره اجتماعی برای جوانان

 . درخواست پناهندگی، الحاق به خانواده و مسکن و سرپناه

 Tenedou 21B (Amerikis square) آدرس:

  11 - 11دوشنبه تا جمعه  ساعات کار:
  info@arsis.gr :ايميل
 
  وکال برای حقوق مهاجرين و پناهندگانگروه . 5

مشاوره حقوقی برای مهاجرين و پناهندگان در امور مربوط به وضعيت 
 برای افراد با مدرک و بدون مدرک.  حقوقی انها. 

  Exarheiaيابان ، خRethymnouو  Ioulianou 11 آدرس:
 21ا ت 18چهارشنبه ها از  ساعات کار:

http://omadadikigorwnenglish.blogspot.com 
 

  اگر در يونان بدون مدرک هستيد( حتی) خدمات درمانی

 
 . پزشکان جهان6

 )در نزديکی اومونيا(  Sapfous 12خيابان  آدرس:
  211.3213582 تلفن:
  info@mdmgreece.gr :ايميل

http://www.mdmgreece.gr/en  
 
7 .PRAKSIS  

طبقه اول و خدمات اجتماعی در طبقه دوم يک کلينيک در دارای پراکسيس 
 ميباشد. در اينجا امکان دريافت کمک برای درخواست سرپناه داريد. 

)در نزديکی   Aharnonو خيابان  2شماره   Peoniou خيابان آدرس:
 ميدان ويکتوريا( 

  211.8213113و فکس:  211.8822100 يا 211.8213115 تلفن:

   11-1از دوشنبه تا جمعه  ساعات کار:
  info@praksis.gr ايميل:

www.praksis.gr 
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8 .SOLIDARITY CENTRE  همبستگیمرکز 
 Frourarxio  ( (near Larisis railway station آدرس:

Domokou 2 / Filadelphias 
 17:00-9:00دوشنبه تا جمعه  ساعات کار:

 82.10.551-210 / 82.10.552-210 فن:تل
http://medlabgr.blogspot.com/2015/03/praksis.html#ixzz3yFQPPgV0 

 

 درخواست برای سرپناه
9 .PRAKSIS 

 Zosimadon 45 آدرس:
 211.22.12.211 :تلفن
 

11 .PRAKSIS کودک مهد مرکز 
 Deligiorgi 26-28 آدرس:

Metaxouorgio 
 

11 .ARSIS 
 های گروه ديگر و همراه بدون قانونی سن زير افراد برای حقوقی های کمک
 های برنامه و خانواده به الحاق ،پناهندگی درخواست برای پذير، آسيب

 .ها گروه اين برای مسکن درخواستبراي کاربردی
 11-11 جمعه تا دوشنبه :کار ساعات
 Tenedou 21B ،(Amerikis square) آدرس:

 info@arsis.gr :الکترونيکی پست
 

  دوره های رايگان زبان يونانی
12 .DIKTIO -  شبکه حمايت اجتماعی به مهاجران و پناهندگان 

 (،21-11اطالعات در مورد نيازهای اجتماعی / قانونی )دوشنبه تا جمعه 
(  برای افراد 21-18دوره های آزاد زبان يونانی و کامپيوتر )دوشنبه تا جمعه 

 بی مدرک و با مدرک. 
  Tsamadou 13 ،Exarheia آدرس:
  211.3813128 تلفن:

http://migrant.diktio.org  
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13 .METADRASI  
Thesprotias 8 نزديک به ايستگاه راه آهن ،Larisis  

  211.2120520يا    211.2211115يا    211.2211112تلفن: 

  211.212055فکس: 
 
  فرهنگی برای پناهندگان مرکز PYXIDAمرکز  . 14

Solomou 22، Exarheia  )در نزديکی اومونيا( 
  211.3811111تلفن: 
 
15 .KYRIAKATIKO SXOLEIO METANASTON  

 )مرکز آتن(  Kolonos، 152شماره  Argousخيابان 
 و  211.2131313تلفن: روزهای يکشنبه و شنبه ها: 

و  211.3310280، 211.8852121دوشنبه ها، جمعه ها: 
0152231831  

  kyriakatiko@yahoo.gr :ايميل
 

 ها برای خانواده ها ديگر کمک
 

16 .JESUIT REFUGEE SERVICE يسوعيون خدمات پناهنده 
 مرکز مهد کودک

  11:11 - 11:11کار: دوشنبه تا جمعه  ساعت
 Smyrnis 27آدرس: 

 141 داخلی ،211.822.38.21تماس با: دافنه در 
 

 تنهاکمک برای زنان مجرد و مادران 
  زا از کلکتهناهگاه مادر ترپ. 17

SHELTER OF MOTHER THERESA OF CALCUTTA 
 تنهاسرپناه موقت برای زنان و مادران 

 Aghios Panteleimonas نزديک Axarnon خيابان - Ithakis 97: آدرس
  211.822.51.11تلفن: 
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 برای زنان و کودکان FAROS کانون خانواده. 18
 دوشنبه تا جمعه15:31 – 11:31ساعت کار: 

 Elpidos 7 آدرس:
 211.882.0001 تلفن:
 

 کمک برای افراد زير سن قانونی بدون همراه
 

 بی سرپرستو نوجوانان رای کودکان ب  FAROSروزانه  رکز. م19
 دوشنبه تا جمعه 18:31 – 11:11ساعت کار: 

 Exarhia بين ميدان ويکتوريا و - Ioulianou 18آدرس: 
  211.381.82.12 تلفن:
 

 روانشناسیکمک های 
 

21 .BABEL DAY CARE CENTRE  
برای حمايت روحی و روانی برای مهاجرين و پناهندگان با مترجم همزبان 

 شما.
  11:11تا  11:11روزانه از ساعات کار: 

 باز است.  21:11سه شنبه ها و پنج شنبه ها تا 
  Platia Amerikis نزديکیدر – Ioannou Drosopoulou 72آدرس: 
  211.8010200يا  211.8010112ا ي 211.8010281تلفن: 
  babel@syneirmos.gr :ايميل

http://babel.actorsnet.gr/babel/index.php  
 

 کمک به قربانيان شکنجه
 داروهاو برای  برويد Babel به بابل  روانی خود های لطفا برای حمايت
برای کمک های حقوقی به به پزشکان بدون مرز و  کمک های پزشکی

 مراجعه کنيد.ی برای پناهندگان شورای يونان
 

 MEDICINS SANS FRONTIERES پزشکان بدون مرز. 21
 1131.211.221.1211 تلفن:
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 جه هستندموا مواد مخدرمصرف کمک برای افرادی که با 
 

22 .KETHEA MOSAIC 
 تندر آ Zolioti 2و Magnisias 28آدرس: 
 211.822.01.55تلفن: 

211.822.11.05 
211.822.02.31 

 

ر اعضای نزديک خانواده تان را از دست داده ايد و می اگ
 خواهيد آنها را رديابی کنيد:

 
23 .RED CROSS صليب سرخ  

 و جستجوی اعضای گمشده خانوادهبخش رديابی افراد 
 ، آتن 21شماره  3rd Septemberخيابان 
  211.2231153يا  211.2252115تلفن: 
  211.2231111فکس: 
  tracingstaff@redcross.gr :ايميل

 

 و بسته های بهداشتی دوش گرفتن، ماشين لباسشويی، لباس
 

24 .CARITAS 
 دوشنبه تا جمعه 13:11 تا 11:31 -خدمات مواد غذايی داغ 

 دوشنبه تا جمعه 15:11-11:11 -دوش و توالت 
 Kapodistriou Street 52آدرس: 
 211.225.00.31تلفن: 

 
25 .CARITAS ATHENS – ها برای خانوادهروزانه  مرکز 

 دوشنبه تا جمعه 10:11 تا 11:11کار:  ساعت
 ا(آتن )در نزديکی ايستگاه ويکتوري ، مرکزEnianos 8آدرس: 
 211.822.11.53تلفن: 
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26 .PRAKSIS 
بايد برای لباسشويی وقت شستن لباس ) لباسشويی برایو  گرفتن امکان دوش

 قبلی گرفته شود(
 Day Center for the Homelessآتن  – ابرای بی خانمان ه انهمرکز روز

 Deligiorgi Str. 26-28آدرس: 
 211.225.52.15: تلفن
 

 ايوسپير - ابرای بی خانمان ه انهمرکز روز. 27
 Zosimadon Str. 44 Piraeusآدرس: 

 018.28.00.532: تلفن
 

28 .HELPING HANDS 
 تا جمعه شنبه سه 15:11-1:11کار:  ساعت
 Sofokleous 53 آدرس:

 211.322.52.10لفن: ت
 

29 .MISSIONARIES OF CHARITY 
 11:11-10:31و  15:11-1:11ساعت کار روزانه: 

 Ithakis 97آدرس: 
 211.822.51.11تلفن: 

 
31 .SALVATION ARMY 

 یبهداشت برای لباس و محصوالت
 18:11-11:11ساعت کار روزانه: 

 Aristotelous St. 99  آدرس:
 211.511.23.21تلفن: 
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  گر شما به دنبال هموطنان خود ميگرديد:ا
 

  انجمن همبستگی افغان های مقيم در يونان. 31
Arahovis 52-51  
Exarhia آتن ، 

  1131.2111831811تلفن: 
  0151112500يا  0155015121و يا  0151311805همراه: 
 afg.u.gr@gmail.com: ايميل
 
  جامعه افغانستان در يونان. 32

 ، آتن  Chalkokondyli  10 ،Attiki  خيابان
  adfghansingreece@gmail.comايميل: 

 نماينده: يونس محمدی 
 211.8815111تلفن و فکس: 

  0158518128موبايل: 
  gionas1973@yahoo.comيا  myonous@gmail.comايميل:

http://afghangr.com / 
 
  . اتحاديه کارگران مهاجران بنگالدشی در يونان33

Agias Filotheis 5B, Athens 
 نماينده: الياس احمد 

  211.8222211يا  211.3318812تلفن: 
  0138010223همراه: 
  211.3318812فکس: 
  eliaselisa@yahoo.comو  sramikjote@yahoo.comايميل: 

 
  يونان-اتحاديه مصر. 34

  Midou 0112112213تماس با: 
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  انجمن اتيوپی. 35
Imbrou 10  

  0155.11.11.81تلفن. 
 
  اتحاديه کارگران فلسطينی در يونان. 36

3rd of September Street 48B, Athens  
و يا  0131231501، تلفن همراه: 211.8221125تلفن: 

  211.1588113، فکس. 0132511531
  palwoun@yahoo.grايميل: 

 
  پاکستان-انجمن يونان .37

Kosma Aitolou 2, Athens 
 نماينده: انور اقبال 

  0155121813موبايل: 
 annou1970@yahoo.co.ukايميل: 

 
  يونان انجمن سومالی در. 38

Kaningos 21 ،Athens  
 نماينده: الياس علی حسن 

  211.2251101و يا  0115.31.01.18تلفن: 
  0111.58.85.51منشی: عبدهللا يوسف 

  scomgr@gmail.comايميل: 
 
  انجمن پناهجويان سودان. 39

Xouthou 1 اومونيا، آتن ، 
 منشی: آدامز صالح 

  0150.31.18.21تلفن. 
  sar_firenship@yahoo.comايميل: 
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  انجمن آموزشی کردهای سوريه. 41
Promitheos 11  /Aharnon آتن ، 

  211.2283150، فکس: 211.2283150تلفن: 
 
  سازمان همبستگی زنان آفريقايی در يونان. 41

Kosma Aitolou 2 آتن ، 
  Lauretta Macauley .Hawa Sankohيندگان: نما

  211.8831381يا  211.3011102تلفن: 
  africanwomen@yahoo.comايميل: 

http://www.africanwomen.gr/ 
 

 Thessaloniki درتسالونيکی  تماس اطالعات

 
 پناهندگان و مهاجرين برای . مرکز اجتماعی42

Social Centre for Migrants and Refugees 

 تسالونيکی نژادپرستانه ضدگروه 
 پناهندگان و مهاجرين حقوق یبرا وکال گروه

 تسالونيکی ،Ermou 23آدرس: 
http://socialcenter.espivblogs.net/ 

FB: https://www.facebook.com/socialcenterthess 
 همحل در 2115 سال ازان پناهندگ وين مهاجرقانونی از  های حمايت گروه

 .فعاليت ميکند Thessaloniki در (Steki) مهاجران
 

 تسالونيکی پناهندگان يونانی شورای. 43
 Μitsaion 7آدرس: 

 تسالونيکی  54631
 2311.221152لفن: ت

 250045-2310فکس: 
 
 



77  

 

44 . ARSISتسالونيکی 
 تسالونيکی  Prtolemaion 35، 54630آدرس: 

  2311.220121: تلفن
 2311.222813: فکس
 infothes@arsis.gr: ايميل

 
45 .PRAKSIS 

 ها خانمان بی برای انهروز مرکز
 تسالونيکی ،Monastiriou 62آدرس: 

 2311.221138: تلفن
 

 Doctors of the World تسالونيکیجهان  پزشکان. 46
 تسالونيکی 25031 ،(بازار در)  Ptolemaion 29Αآدرس: 

 315210 2312-31: + فکس ،051 2311.200: تلفن
 thessaloniki@mdmgreece.gr :ايميل

 
47 .Solidarity Now 

 :تسالونيکی همبستگی مرکز
 Leontos Sofou / Egnatiaآدرس: 

  2311.211.151 ،2311.211131: تلفن
 2311.221.218: فکس
 thessaloniki@solidaritynow.org: ايميل

 
 PRAKSIS Polyclinic THESSALONIKI کلينيک پلی. 48

 TR Arkadioupoleosآدرس: 
 Ag. Dimitriou str., 54632 Thessaloniki و

  1131.2311.220152: تلفن
 1131.2311221131: فکس
 info@praksis.gr: ايميل

http://www.praksis.gr/en/contact 
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اطالعات تماس برای گزارش بازگشت اجباری يا نقض حقوق بشر که 
 است: افتادهبرای شما در يونان يا مرز يونان اتفاق 

يد موارد نقض حقوق بشر را در هر کشوری که هستيد شما می توان
گزارش دهيد. نقض حقوق بشر ممکن است بازگشت اجباری از يونان 
به ترکيه باشد، اما هرگونه خشونت توسط مقامات، بازداشت غيرانسانی 

 و اهانت آميز و غيره جز اين موارد می باشد.
ا از نقض اين کار خيلی خوبی خواهد بود که شما تجربيات خود ر

حقوق بشر را به سازمان های بزرگ و شناخته شده که در ادامه ذکر 
خواهد شد گزارش داده تا در پرونده پناهندگی خود از ان به عنوان 
مدرک استفاده کنيد. سازمان های زير مجموعه ای از نهادهای مستقل 
هستند)سازمان های زياد ديگری هم وجود دارد که شما می توانيد به 

در آتن رجوع کنيد. ليست تماس در باال(. اطالعات شخصی شما  انها
)نام( منتشر نخواهد شد اگر شما مايل به ان نيستيد. شما همچنين اين 
فرصت را داريد که موارد نقض حقوق بشر توسط يونانيان را به يک 

توصيه های حقوقی  لطفا  دهيد.  گزارشدادگاه ملی با کمک يک وکيل 
ه منظور به دست آوردن اطالعات دقيق در مورد را در اين زمينه ب

روش ها، امکانات و محدوديت ها در نظر بگيريد. اگر شما در دادگاه 
يونانی در اين مورد به نتيجه نرسيديد و تمام راه حلهای قانونی را بدون 
رسيدن به موفقيت امتحان کرديد، وکيل شما می تواند به دادگاه اروپايی 

ليه دولت يونان شکايت کند. شما همچنين می ( عECtHRحقوق بشر )
توانيد به اين دادگاه در ساير کشورهای اروپايی مراجعه کنيد اما در 

دارد. نظر داشته باشيد که برای اين کار محدوديت های زمانی وجود 
 به دنبال توصيه های حقوقی در زودترين زمان باشيد. لطفا   نبنابراي
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 )آتن، يونان( ملل متحد برای پناهندگان. کميساريای عالی سازمان 49
 آتن Tagiapiera 12 ،115 25خيابان 
 3 / 0030.210.67.26.462 تلفن: 
 211.01.20.811فکس: 
 great@unhcr.orgايميل: 

 
51 .PRO ASYL  )آلمان( 

PRO ASYL 
POSTFACH 16 06 24 

 . / آلمانMفرانکفورت /  01101
 (10تا  15و  12تا  11ا جمعه: )دوشنبه ت 1151.01.25.23.15.21تلفن: 
 1151.01.25.23.15.12فکس: 
 proasyl@proasyl.deايميل: 

 
 عفو بين الملل يونان )آتن، يونان( .51

 Sina 31خيابان 
 آتن، يونان 12 110
  210.36.00.628 تلفن:

 211.30.38.110فکس: 
 athens@amnesty.org.grايميل: 

 12:11 -11:11)دوشنبه تا جمعه 
 

52 .Multeci Der )ازمير، ترکيه( 
Anafartalar CAD. Salepçioğlu Vakıf ishani No. 96\511 

Kemeraltı 35250ازمير ، 
 1251.583.25.22/ 1232.583.25.21تلفن / فکس: 

 bilgi@multeci.org.trايميل: 
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 خانواده به الحاق و پناهندگی جابجایی، برای درخواست: یدولت خدمات

 
 Asylum Service Athensآتن  گی. خدمات پناهند53

 P. Kanellopoulou 2آدرس: 
 آتن 10177

 8500 698 210 30+تلفن: 
asylo@asylo.gov.gr 

 
 تسالونيکی در پناهندگی ای منطقه دفتر. 54

 «B KTEO» سابق ساختمان
 Lahanagora منطقه Pontou  خيابانآدرس: 

54001 Kalochori Thessalonikis 
 ميتوانيد به اين دفتر برويد. Anapsyktirioگاه ايست NO.9 وبوسات با

  1131.2311.121112: تلفن
 1131.2311.201122: فکس
 pga.thessalonikis@asylo.gov.gr: الکترونيکی پست
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 :پناهندگی خدمات به Skype از طریق دسترسی

 

 آتن( اطراف مناطق) آتيکی
 

 :دری/  فارسی
 15-13 ساعت دوشنبه

 10-9ساعت  جمعه و پنجشنبه چهارشنبه، شنبه، سه
 asylum.service.farsi.dariشناسه اسکايپ: 

 
 :عربی
  12-11ساعت  دوشنبه
  12-15ساعت  پنجشنبه
 asylum.service.arabic: اسکايپشناسه 

 :فرانسوی نگليسی،ا
 12-15ساعت  شنبه چهار

 asylum.service: اسکايپشناسه 
 

 :پنجابی/  اردو
  12-11ساعت  چهارشنبه

 asylum.service.urduسه اسکايپ: شنا
 

 :بنگالی
  13-12شنبه ساعت  سه

 12-11ساعت  جمعه
 asylum.service.banglaشناسه اسکايپ: 

 
 :جابجايیدرخواست 

 11-11ساعت  دوشنبه
 asylum.service.relocation: اسکايپ کاربری نام
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 :برای اهل سوريه جابجايی
 12-15ساعت  دوشنبه
 asylum.service.relocation: اسکايپ شناسه

 
 به زبان کردی:  جابجايی
  11-11 ساعت جمعه
 asylum.service.relocation: اسکايپ شناسه

 

 :يونان مناطق بقيه
 

 :دری/  فارسی
 .15-13 دوشنبه

 asylum.service.farsi.dari: اسکايپ کاربری نام
 

 :عربی
 15-12ساعت  جمعه
 asylum.service.arabic: اسکايپ کاربری نام
 

 :فرانسوی انگليسی،
 12-15ساعت  چهارشنبه

 asylum.service: اسکايپنام کاربری 
 

 :پنجابی/  اردو
 11-11ساعت  پنجشنبه

 asylum.service.urduنام کاربری اسکايپ: 
 

 :بنگالی
 15-13 پنجشنبه

 asylum.service.bangla: اسکايپ کاربری نام
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 : جابجايیدرخواست 
 11-11ساعت  دوشنبه
 asylum.service.relocation: اسکايپ شناسه

 
 جابجايی برای مردم اهل سوريه:

 12-15 وشنبهد
 asylum.service.relocation: اسکايپ شناسه

 
 جابجايی کردی:

 11-11 جمعه
 asylum.service.relocation: اسکايپ شناسه

 
 در مستقيم طور به ديگر های زبان برای پناهندگی خدمات به هفتگی دسترسی

 امکان ندارد( اسکايپ طريق از) تسالونيکی، و آتن در پناهندگی سسروي
 :اينجا در بندیزمان جدول بررسی

http://asylo.gov.gr/wp-content/uploads/2016/10/skype_program_GR-
10_2016.pdf 

 (ميباشد معتبر 2110 اکتبردهم  از)
 
 

 دولتی: اورژانس خدمات تلفنشماره 
 

 پزشکی اورژانس 112

 آمبوالنس خدمات 166

 پليس 100

 وظيفهحال  درهای  داروخانه کردن پيدا برای 14944

 وظيفهحال  درهای  بيمارستان کردن پيدا برای 171
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 لغت های روزمره یونانی

 سالم  

 

ΚΑΛΗΜΕΡΑ صبح به خير  KALIMERA 

ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ عصر به خير  KALISPERA 

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ شب بخير KALINIKTA 

 

 

 

 نه خودتان را معرفی کنيدچگو 

 

ΜΕ ΛΕΝΕ …. است ... نام من ME LENE ..... 

ΠΩΣ ΣΑΣ ΛΕΝΕ? ؟نام شما چيست POS SAS LENE? 

ΧΑΙΡΩ ΠΟΛΥ  از مالقات شما

 خوشبختم

HERO POLI 

ΤΙ ΚΑΝΕΤΕ ?  حال شما چطور

 ؟است

TI KANETE? 

ΕΙΜΑΙ ΚΑΛΑ هستم من خوب IME KALA 

ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ هستم .... من EGO IME 

ΕΣΥ ΕΙΣΑΙ تو....  هستی ESI ISE 

ΑΥΤΟΣ/ ΑΥΤΗ/ 

ΑΥΤΟ EΙΝΑΙ 
 / AFTOS /AFTI او.... هست

AFTO INE 

ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ما ... هستيم EMIS IMASTE 

ΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΣΤΕ شما .... هستيد ESIS ISASTE 

ΑΥΤΟΙ/ ΑΥΤΕΣ/ 

ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ 
 /AFTI/ AFTES انها .... هستند

AFTA INE 
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 می خواهم من چيزی   

 

ΕΓΩ ΘΕΛΩ …   من ...... می

 خواهم.

EGO THELO 

ΕΙΣIΤΗΡΙΟ  بليط ISITIRIO 

ΠΛΟΙΟ  کشتی PLIO 

ΤΡΑΙΝΟ  قطار TRENO 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ  اتوبوس LEOFORIO 

ΣΤΑΣΗ  ایستگاه STASI 

ΠΟΣΟ ΚΑΝΕΙ ?  چقدر هزینه دارد؟ POSO KANI ? 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ  تشکر از شما EFHARISTO 

ΠΑΡΑΚΑΛΩ  لطفا PARAKALO 

ΝΕΡΟ  اب NERO 

ΦΑΓΗΤΟ  غذا FAGITO 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ  داروخانه FARMAKIO 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  بيمارستان NOSOKOMIO 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ  پليس ASTINOMIA 

ΓΙΑΤΡΟΣ  دکتر GIATROS 

ΘΕΛΩ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ   من یک بليط می

 خواهم 

THELO ISITIRIO 

ΘΕΛΩ ΦΑΓΗΤΟ   من غذا می خواهم THELO FAGITO 

ΘΕΛΩ ΝΕΡΟ  من آب می خواهم THELO NERO 

ΘΕΛΩ ΓΙΑΤΡΟ   من یک دکتر می

 خواهم

THELO YIATRO 

ΘΕΛΩ ΒΟΗΘΕΙΑ   من کمک می

 خواهم

THELO VOITHIA 

ΘΕΛΩ ΔΟΥΛΕΙΑ   من به کار نياز

 دارم

THELO DOULIA 

ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΑΩ 

ΣΤΟ  
من می خواهم 

 بروم به ...

THELO NA PAO 

STO 
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یجاصطالحات را    

 

ΔΕΝ 

ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ  
مفهممن نمی   DEN KATALAVENO 

ΔΕΝ ΜΙΛΩ 

ΕΛΛΗΝΙΚA  
من یونانی 

مصحبت نمی کن  

DEN MILO ELINIKA 

ΝΑΙ / ΟΧΙ  Yes / No NE / OHI 

ΕΝΤΑΞΕΙ  O.K ENTAKSI 

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ?  کجاست؟ .... POU EINAI? 

ΣΗΜΕΡΑ / ΑΥPIO  امروز / فردا SIMERA / AVRIO 

ΜΗΤΕΡΑ / 

ΠΑΤΕΡΑΣ  
 MITERA/PATERAS مادر / پدر

ΑΔΕΛΦΟΣ / 

ΑΔΕΛΦH  
 ADELFI / ADELFOS برادر / خواهر

ΓΥΝΑΙΚΑ / 

ΑΝΔΡΑΣ  
 GINEKA / ANDRAS زن / مرد

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ  خانواده IKOGENIA 

ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ  مهاجر PROSFIGAS 

AΛΛΟΔΑΠΟΣ  خارجی ALODAPOS 

ΑΙΤΗΣΗ  نامه درخواست  ETISI 

ΠΡΟΣΦΥΓΗ  درخواست PROSFIGI 

ΕΙΜΑΙ 

ΑΡΡΩΣΤΟΣ  
 IME AROSTOS من بيمار هستم

ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 

ΣΟΥ  
تو بليط  TO ISITIRIO SOU 

ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ  گذرنامه DIAVATIRIO 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ  کارت شناسایی TAFTOTITA 

ΕΙΜΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 

ΙΡΑΚ  
عراق  اهلمن 

 هستم

IME APO TO IRAK 
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www.w2eu.info   


