
 
 

ن الملیل در یونان حفاظتخالصه ای از روند   بی 

ی الملیل فاظتمتقاضی ح  خود را  به ادارات منطقه ای بدون تابعیت شخص  یا  تبعه کشور ثالث   بی 
ی
یم باشد که درخواست پناهندگ

 در مراکز  پذیرش و احراز هویت  ارائه نماید.  
ی
 یا دفاتر موقت اداره پناهندگ

ی
 یا دفاتر محیل مستقل  پناهندگ

ی
فاظت  حمتقاضی پناهندگ

ی الملیل به دلیل نژاد ،  آزار و پیگرد ترس از  وجبمکشور اصیل خود و یا کشور اقامت قبیل اش، به به  خواستار عدم دیپورت  بی 

خطر صدمه جدی، شکنجه یا اعدام  و یا رفتارهای  و سیایس  گرایشات  ، عضویت در یک گروه اجتمایع خاص یا ملیت مذهب ، 

 یم باشد.  جنگ های داخیل و خارج   خاطر خطر مرگ به  یا نقص عضو  و یا   و غی  انسانی  سودجویانه

" را فرد خارج  از کشور اگر  ی ی الملیل محسوب حفاظت متقاضی به عنوان ، یابد  انتقالاعمال یم کند به یونان  ی که مقررات "دوبلی  بی 

 1یم شود

ن الملیل: کجا و چگونه درخواست   درخواست حفاظت  کنیدبی 

 منطقه ایادارات  .، آنها بالفاصله یک ثبت نام کامل انجام یم دهندذیصالح تحویل داده یم شود ت به مقامات درخواس 

 
ی
 ،  پناهندگ

ی
 و  دفاتر مستقل محیل پناهندگ

ی
 یم باشند.  مورد نظر  صالحذیمقامات دفاتر موقت سیار پناهندگ

  یفات قانونی وارد  ا  کنید ، به یک مرکز پذیرش و  الزاماتکشور شده باشید یا بدون گر بدون تشر
ی
حراز اقانونی در یونان زندگ

آنگاه شامل پروسه نداشته باشید اثبات تابعیت و هویت خود  معتی  دولتی جهتو مدرک  منتقل یم شوید و اگر سند  هویت

ی الملیلحفاظت درخواست ارائه در این صورت ، برای پذیرش و احراز هویت خواهید شد.  منطقه ای اداره به خود  بی 

 
ی
 تا زمان برریسد. نداشته باشممکن است دفاتر آن در مرکز نگهداری شما قرار  مربوطه ارجاع داده یم شوید که پناهندگ

  باشد در این مرکز نگهداری اجباری خواهید بود.  ( روز 25)درخواست خود با توجه به اینکه نباید بیشیی از 

 ی الملیل بصورت حضوری فاظتدرخواست ح ثبت  خود  سامانهبا این حال ، درخواست یم تواند از طریق  .یم شود ارائه بی 

ونییک ارسا امن    .ل شود به صورت الکیی

  اگر اعضای خانواده شما در یونان هستند و مایل 
ی
ی  ،هستند  به درخواست پناهندگ یم توانید برای اعضای خانواده خود نی 

ی آنها  .اقدام کنید  بیایند اداره باید با شما به نی 
ی
 .پناهندگ

 خالف واقع بر  ظهاراتالعات یا ااط رائها .درخواست خود باید با صداقت کامل به سواالت کارمند پاسخ دهید ارائه هنگام

 .قضاوت درباره درخواست شما تأثی  منفی یم گذارد

                                                             
ی  1 استونی ، انگلستان ، ، دانمارک ، سوئیس ، جرمتی ، فرانسه ،  یا بلغار ،  جیم کنند عبارتند از: اتریش ، بلرا اجرا یم III کشورهانی که مقررات دوبلی 

س ، لتونی ، لیتوانی ، ی اشتاین، ایرلند ، ایسلند ، اسپانیا ، ایتالیا ، قی  تغال ، تان ، پر لند ، مجارستان ، لهسا، ه یلوکزامبورگ ، مالت ، نرو  لیخیی
 .  ند نل، جمهوری چک ، ف نرومانی ، اسلوایک ، اسلوونی ، سوئد



 
  عهده  بت از شما را بر سال دارید و فرد بالغی که مسئولیت مراق 18بدون همراه هستید ، یعتی کمیی از  فرد زیرسناگر شما یک

را دارای صالحیت  )سارنوال(مقامات باید بالفاصله دادستان ،رویه یونان و قانون  مطابق ،نیستتان ، همراه داشته باشد 

منصوب یم کند که مسئول شما خواهد بود و از منافع شما دفاع خواهد   برای شما رسپرستی  )سارنوال(دادستان  .مطلع کنند

ی الملیل باید توسط  فاظتدرخواست ح هستید سال  15اگر زیر  .کرد  شود.  ائهر ، اشما منصوب شده رایکه ب  رسپرستی بی 

ایط  مقامات را خودتان ارائه دهید. یم توانید درخواست  هستید،سال  15از  زرگیی اگر شما ب  شما در یک سکانو ا مراقبترسر

  د. نبرای زیرسن ها را فراهم یم ساز  و مناسب مکان امن

 ی الملیل اقدام یم کنید ، از شما  فاظتوقتی برای ح  گرفتهاثر انگشت  و عکس تان سال خانواده  14و سایر اعضای باالی بی 

ه  EURODAC در پایگاه مرکزی اروپا اثرانگشت . یم شود  ی یم شود و ذخی  اگر در کشور  Dublin III  3بنابر مقررات دوبلی 

ی الملیل کرده  حفاظتاروپانی دیگر درخواست   .به آنجا منتقل یم شوید تان، برای برریس درخواستباشید بی 

 ( یا هر  پاسپورتشما باید مدارک سفر ) که در اختیار دارید و مربوط به   ورودی یا کشور اصیل خود کشور از   مدرکگونه

 به مقامات تحویل دهید. میشود را  حالت مدنی و  فامیل و اعضای  شما تأیید هویت  و شما  برریس درخواست

  ید، بازریس وسایل و  بدنی  مورد تفتیشممکن است  .معاینات پزشیک قرار بگی 

  

 ی یم کند و شما  پناهند  اداره  یک تاری    خ مصاحبه برای شما تعیی 
ی
ی الملیل حفاظت کارت متقاضی گ  دریافت یم کنید که یم بی 

 .این کارت را همیشه باید همراه داشته باشید .تواند تا شش ماه معتی  باشد

           آن را پرس پالستیک کنیدنباید  -

           نگهداری شود سالمباید  -

  . ، زیرا جایگزیتی آن بسیار دشوار است نباید گم شود  -

  

  شما به عنوان متقاضی  وظایفو ، حقوق شما  موظف هستند که به زبان دارای صالحیت ، مقامات ارائه درخواستهنگام

ی الملیل حفاظت  را به شما اعالم کنند. مراحل  ولمقرر در طهای  و مهلت بی 

  تا آنها بتوانند به شما کمک مطلع کنید هستید ، باید مقامات را  یدیگر اگر قربانی شکنجه ، تجاوز جنیس یا خشونت جدی  

  .کنند



 
  پزشیک و رو ، 

ی
 ج روانی یم توانید درخواست کنید با کمیساریای عایل پناهندگان سازمان ملل یا سازمانی که کمک های حقوق

ی   د. ارائه یم دهد تماس بگی 

  ید )بدون مداخله خو  منتخبحق دارید از وكیل یا مشاور  روند در یط (. پناهند  ادارهد كمك بگی 
ی
 وکیل یا مخارج هزینه و  گ

  . مشاور به عهده شما خواهد بود 

  برای مصاحبه آماده شوید و با یک وکیل  طور مناسبدر صورت تمایل ، ممکن است به شما فرصت کوتایه داده شود تا به

  .به شما کمک کند برای پروسهیا مشاور مشورت کنید تا 

  جم با  مصاحبه درخواست کنید که ، یم توانید داشته باشید اگر دالیل جدی مورد نظر  )مرد/زن( جنسیت توسط کارمند و میی

 برریسدرخواست شما توسط  گردد. انجام   تانخود
ی
 با آن موافقت یم شود. و در صورت امکان  اداره پناهندگ

  ( رسپرستنماینده ). ( خود در مورد مصاحبه مطلع شوید رسپرستبدون همراه هستید ، باید توسط نماینده ) زیرسناگر 

ی سن مقامات. در مصاحبه با شما باشد  خواهد شد و میتواند شما دعوت  . معاینه پزشیک کنند را  شما  یم توانند  برای تعیی 

 باشید.  با آن موافق شما و نماینده ) رسپرست( شما  و مطلع اقدام باید از این  تانو نماینده شما 

  

ن الملیل درخواست حفاظتضمنن  لغو و انرصاف   بی 

 منطقه ایتان شما باید خودتوانید از درخواست خود انرصاف د هید.  هر وقت بخواهید یم
ی
که ثبت نام کرده اید   به دفیی پناهندگ

 مراجعه کنید 
ً
د و شما مجبور  .دهیدانرصاف و کتبا به ترک کشور هستید در صورت انرصاف درخواست شما مورد برریس قرار نیم گی 

 .مگر اینکه اجازه اقامت دیگری داشته باشید

ایط زیر اداره   ممکن است بنابر رسر
ی
(   فرض کند پناهندگ   ندارید: که شما عالقه ای به ادامه برریس درخواست خود )لغو ضمتی

 . است خودداری کنید االنی برخوردار از اهمیت ببرای درخواست شما مقامات به نظر الف( اگر از ارائه اطالعانی که 

کت نکنید  ادارهب( اگر در مصاحبه شخیص خود که توسط   . برنامه ریزی شده است رسر

 . ج( اگر از محل بازداشت فرار کنید 

 . به شما تحمیل کرده است عمل نکنید به جای بازداشت د( اگر به تعهدانی که پلیس 

ی شده توسط مقامات ه( اگر بدون اطالع   .رک کنیدرا تآنها محل اقامت تعیی 

 کشور را ترک کنید  ادارهاگر بدون درخواست اجازه از ( و 
ی
 . پناهندگ



 
 اطالع ندهید  ادارهآدرس و اطالعات تماس خود را به اگر بالفاصله تغیی   گ(

ی
 .پناهندگ

  ادارهح( اگر در صورت درخواست با 
ی
ید پناهندگ  . تماس نگی 

  امتناع یم کنید. ائه دهید ویل از ارائه آنها ار  دارید که باید ثابت گردد اسنادی در اختیار ط( اگر 

 .را تمدید نکنید ، آنخود  کارت  ءروز کاری بعد از انقضا یک ی( اگر حداکیر تا 

 . با مقامات همکاری نکنید  همکاری تعهد چارچوب اگر در  (ک

وی ن احراز هویت پذیرش و  روند اگر برای تکمیل  (ل ی از  و این امتناع باعث کنید از تصمیم انتقال پی  برریس تکمیل پروسه جلوگی 

ی الملیل   تحفاظ درخواست  گردد. بی 

ند ی كه مقامات تصميم گی 
ی درخواست خود را پس گرفته ايد، آنكه شما به طور ضه فرض کنند  درصورنی

بر اساس اطالعات  گاهمتی

ی اساس بدانند ، آن را رد پرونده موجود  ی كه آن را ن 
 اگر  .یمی كنند ، درخواست شما را برریسی كرده و در صورنی

ی
واست درخ اداره پناهندگ

 .را دارید مرجع تجدید نظر شما را رد کرد ، شما حق تجدید نظر در 

  

 فرض کند اگر 
ی
د درخواست شما را   اداره پناهندگ گر ا  متوقف کند. که اطالعات کاقی برای برریس درخواست شما را ندارد ، تصمیم یم گی 

( ماه 9شما فقط یک بار و در یط نه ) .گردداعمال یم  شما به کشورتان بازگشت  پروسه،  درخواست شما گرفته شود  توقفبه  تصمیم

 .پرونده خود یا ارائه یک درخواست جدید را دارید برریسادامه درخواست ، حق توقفاز زمان صدور تصمیم 

  

ن الملیل  حفاظت درخواست هایروند برریس   بی 

  یس به ی الملیل آزاد و  پروسهدسیی یا بدون تابعیت حق دارد درخواست  کشور ثالث  هر فرد تبعه .است رایگانحفاظت بی 

ی الملیل کند حفاظت  .بی 

 ندان ، ، کشور مبدا ، نام پدر ، مادر ، همش و فرز  هویتی این موارد یم باشد: مشخصات  کامل درخواست شما شامل  ثبت

یک ، بیان کامل دال ناسانی شمشخصات  ، )اگر موجود باشد(آدرس ایمیل  ی الملیل ، حفاظت  یل درخواست بیومیی آدرس  بی 

ی نماینده   تمایل  صورت  و در   شود برریس شما   درخواست  یم خواهید  که    لسانی ،  سکونتیا  اقامت  محل  حقوقی تعیی 

 ) وکیل(. 



 
  اعالم درخواست( روز کاری از زمان 3شما امکان پذیر نباشد ، ظرف سه )درخواست در صورنی که به هر دلییل ثبت کامل ،

 د. ی  مورد برریس قرار گپرونده تان ه یم خواهید ک  لسانی م باید انجام شود ، از جمله الز  ساده و حداقیل مشخصات اولیهثبت 

به شما  حالتدر این  هد شد. خواسپس ثبت کامل درخواست شما در تاری    خ مشخیص انجام یم شود که به شما اطالع داده 

یم دهید تا با کارت متقاضی تحویل خود  ثبت نهانی  مدرک را در زمان این . داده یم شود تان با مشخصات و عکس  مدرگ

ی الملیل جایگزین شود.   حفاظت بی 

  جم ارائه درخواستهنگام کارمندان اداره به زبان قابل درک شما حضور خواهد داشت تا برای برقراری ارتباط با  ، یک میی

 به شما یاری برساند. 
ی
 پناهندگ

  هویت خود و اعضای خانواده ،   احراز برریس درخواست و مرتبط با  دیگر  مدرک( یا هر )پاسپورتشما باید مدارک سفر

ی وضعیت تأهل  تحویل دهید.  کشور مبدا و محل تولد و همچنی 
ی
  را که در اختیار دارید به اداره پناهندگ

 ادارهد شما با یک کارمن  
ی
 در روزی که پناهندگ

ی
ی  اداره پناهندگ ا بشما باید   .دخواهید کر مصاحبه یم کند برای شما تعیی 

 بیان کنید و هیچ اطالعانی راجع به درخواستبه صورت کامل را  وقایع واقغفقط  ،او پاسخ دهید  واالت صداقت تمام به س

واقغ یا ادعاها وقایعپنهان نکنید اگر  را  خود   خواهد داشت. ارائه دهید ، بر قضاوت درخواست شما تأثی  منفی ی غی 

 کارمند اداره  
ی
وه ، هویت ، نحداده اید تقاضای خود ارائه ثبت ویژه درمورد اطالعانی که در طور به در یط مصاحبه پناهندگ

یم که شما نیم توانید یا ندالییل  هستید و  ن  تابعیتمحل اقامت یا اگر  بدا یا کشور ورود به یونان ، دالیل ترک کشور م

 .مصاحبه یم توانید اطالعات دیگری را که الزم یم دانید اضافه کنید یطدر  سوال خواهد کرد.  ،برگردید  جا خواهید به آن

  جم در مصاحبه حضور خواهد دا کارمند ادارهقادر به برقراری ارتباط با   زبانی  یلاگر به دال  نباشید ، یک میی
ی
  .شتپناهندگ

 در مصاحبه حضور پیدا کند. ، پزشک ، روانشناس یا مددکار اجتمایع(  حقوقداند با یک وکیل یا مشاور دیگر )یم توانی  

 آنچه در مصاحبه یم گویید محرمانه است.  

   .لسه( را یم نویسد که ج نشود ، کارمند متتی )صورتصونی اگر مصاحبه ضبط  امکان ضبط صدای مصاحبه وجود دارد

جم برریس کنید ،   .پاسخ های مصاحبه استالت و واشامل تمام س ی گزارش را با کمک یک میی در این صورت شما باید میی

ی  جلسه هر زمان خواستید یم توانید نسخه ای از صورت .محتوای آن را تأیید کنید یا تصحیح کنید و آن را امضا کنید )میی

 .مصاحبه خود را دریافت کنیدفایل صونی یا گزارش و  مصاحبه(

 اداره  
ی
 یا  پس از مصاحبه پناهندگ

ی
د که آیا به شما پناهندگ   .کند  یا درخواست شما را رد  اعطا کند فریع  حفاظتتصمیم یم گی 

  شما  . رسپرستمطلع شوید  تان مصاحبهتوسط رسپرست خود در مورد بدون همراه هستید ، باید  زیرسناگر شما یک

، ممکن است مقامات وجود داشته باشد اگر در مورد سن شما تردید  .و ممکن است در مصاحبه با شما باشد یم شود دعوت 



 
ی سن شما معاینه پزشیک  یا  شما  یا رسپرستتان آن  و با  مطلع   پروسه باید از این  رسپرستتانشما و   .انجام دهندبرای تعیی 

  موافق باشید. 

   به شما اطالع یم ده ادارهشما صادر شد ، که جواب پرونده وقتی 
ی
 با  .د که آن را دریافت کنیدپناهندگ

ی
 توجه  اداره پناهندگ

د.  ایمیلیا  فاکس، از طریق تلفن ، نامه اطالعات تماس شما  به  با شما تماس یم گی 

 باید بپناهند  اداره 
ی
جم به زبان  هگ   تحویل دهد. را به شما جواب  قابل درک برای شما  کمک یک میی

  

  

ن الملیل حفاظتمتقاضیان  وظایفحقوق و   بی 

  

ن الملیل حفاظتحقوق متقاضیان   بی 

ی الملیل حفاظتشما به عنوان متقاضی   :در یونان از حقوق زیر برخوردار هستید بی 

خود در یونان اقامت داشته باشید و دیپورت شما تا پایا 
ی
ن مراحل برریس حق دارید تا اتمام مراحل برریس درخواست پناهندگ

 
ی
 تان ممنوع است. درخواست پناهندگ

 ی شما برای تردد   خاض از کشور منطقه  در کارنی که گرفته اید کنید ، مگر اینکه   تردد  توانید آزادانه در کشور یم  شده مجاز تعیی 

  . داشته باشید  محدودیت جغرافیانی  یعتی باشد، 

   ی  تان کاقی نیست حق دارید از کمک مایل برخوردار شوید. برای پوشش نیازهای روزانه شما منابع مایل  کار نیم کنید و اگر شما همچنی 

در  .در خانه های شخیص یا هتل ها( اقدام کنید اسکانیا محل اقامت دیگر )پروژه های اسکان نید برای اسکان در یک مرکز یم توا

 امکان درخواست شما پذیرفته یم شود. صورت 

 ( ماه از تاری    خ 6شما پس از گذشت شش )ی الملیل حفاظترخواست د ارائه ی الملیلبا و  بی  ی کارت متقاضی بی  ایط تحت رسر  داشیی

ی شده توسط ق ی تعیی   حق کار خواهید داشت. ، یونانوانی 

 د. یسایر شهروندان یونان دار  برابری با به عنوان کارمند و کارگر حق بیمه و وظایف شما 

  یس به مراقبت های پزشیک و بیمارستانی ، یم توانید  (.P.A.A.Y.P.A)خارجیان درمانی مراقبت های بیمه موقت شماره برای دسیی

  د. دریافت کنی



 
  یس دارند.  آموزش عمویم رایگانبه فرزندان شما   دسیی

  یس به تحصیالتاگر بزرگسال هستید   . را دارید (متوسطهثانویه ) ، حق دسیی

 یس دارید. های  به آموزش  ارتقاء مهارت های کاری و شغیل دسیی

  امکان اقامت شما در مرکز اسکان وجود نداشته باشد، آنگاه حق چنانچه و  ٪ یا بیشیی هستید 67 یتمعلولدارای اگر فرد

ی را خواهید داشت.   برخورداری از کمک مایل معلولی 

  

ن الملیل حفاظتمتقاضیان  وظایف  بی 

ی الملیل در یونان ،   :زیر را دارید وظایفشما به عنوان متقاضی حفاظت بی 

  ایط خاص  -از یونان خارج شویدشما نیم توانید که مانند دالیل جدی سالمتی  ، دالیل جدی انسانی  بنابر وجود به استثنای رسر

 باید به   پورت()پاس مدرک مسافرنی صدور  درخواست برای توجیه کند وحضور شما در یک کشور دیگر را 
ی
مراجعه   اداره پناهندگ

   ادارهاگر بدون اطالع  .کنید
ی
  د. ، برریس درخواست شما متوقف یم شو کشور را ترک کنید پناهندگ

  خود در یونان اقامت داشته باشید. شما باید 
ی
  تا تکمیل پروسه برریس درخواست پناهندگ

  بیاورید. یونان از کشورتان به  توانید خانواده خود را نیمشما 

  همکاری کنید. حراز مشخصات و هویت خود با مقامادرخواست خود و ا ارتباط با در شما باید 
ً
  ت کامال

  به مراجع مربوطه  در صورت دعوت مقامات دارای صالحیتشما باید 
ً
 مراجعه نمائید.  بدون تاخی  شخصا

  ا و محل تولد و ، کشور مبدهویت خود  احراز برریس درخواست و مرتبط با  دیگر  مدرکیا هر  )جواز سفر(شما باید مدارک سفر

ی   تحویل دهید.  حالت مدنی همچنی 
ی
 را که در اختیار دارید به اداره پناهندگ

   ی هرگونه تغیی  به  آن شما باید آدرس خانه و مشخصات تماس و همچنی 
ً
 اطالع دهید  ادارهرا فورا

ی
ی یم توا  .پناهندگ نید همچنی 

 ب  اداره  .به صورت آنالین اقدام کنید خود ی تغیی  اطالعات تماس برا
ی
   ه هانی مدارک و نام  که شما اعالم کرده اید آدریس هپناهندگ

 میشود را ارسال خواهد کرد . پرونده تان که مربوط به 

  رعایت کنید. خود را  درخواستبرریس  پروسهدر مراحل مختلف  های مقرر شما باید مهلت 

  د. تمدید کنی ءروز کاری بعد از انقضا یک و حداکیر تا  ءباید کارت خود را به موقع قبل از انقضا شما 



 
  اعالم کنید. وضعیت مایل واقغ خود را دریافت مزایای دولتی شما باید در صورت        

  ایط زیر شما         ، محروم یم شوید: ی اقامتی سایر مکان هاو یا  اسکاناز حق اقامت رایگان در مراکز  باتوجه به رسر

 محل اقامت را ترک کنید  دارای صالحیت  اگر بدون اطالع مقامات  . 

   در خود پاسخ ندهید یا  پروندهبه  طتباطالعات مر ارائه گزارش ندهید یا به درخواست   را  شخیص خود مشخصات  اگر تغیی 

 . مصاحبه شخیص خود حاضی نشوید  برای مقرر تاری    خ 

  درخواست بدون دلیل موجه فور  اگر 
ً
ی الملیل نکرده  حفاظتا  باشید. بی 

  برنامه پذیرش بهره مند شده باشید.  امکانات مادی از ناعادالنه و  را پنهان کرده باشید  اگر منابع مایل خود 

  ی مراکز  . را نقض کرده باشید  اسکاناگر قوانی 

  اطالعات وردن فراهم آ، به ویژه عدم ارتباط با مقامات و عدم همکاری به منظور  دارای صالحیت همکاری با مقامات  تعهد نقض

ی از  درخواستالزم برای برریس  ی الملیل تکمیل روند برریس درخواست، به معنای جلوگی   توقفو منجر به  خواهد بود  حفاظت بی 

  . برریس درخواست شما یم شود 

  

 در مرحله دوم
ی

 حق تجدیدنظر و رسیدگ

  اعطا شود و فکر کنید ک )اجتمایع( فریع حفاظتیا به شما وضعیت  درخواست شما رد شود اگر 
ی
 )سیایس(ه از حق پناهندگ

 ذکر شده در شما باید درخواست خود را در مهلت مقرر  .تجدید نظر را دارید مرجع، حق تجدید نظر در برخوردار هستید 

 منطقه ا  خود دریافتی  تصمیم
ی
 منطقه ای که شعبی یا به اداره پناهندگ

ی
ده دریافت کر از آنجا خود را  تصمیم دفاتر پناهندگ

 .، ارائه دهیداید 

  منطقه ای )یا اگر دور 
ی
 اداره  مستقل دفیی از دفیی پناهندگ

ی
در د یم توانی اقامت دارید، ،( که تصمیم را صادر کردهپناهندگ

 منطقه ای
ی
ین اداره پناهندگ این حالت ، درخواست تجدیدنظر در همان روز به در  .درخواست تجدیدنظر کنید ،نزدیکیی

 منطقه ای یا 
ی
ونییک به اداره پناهندگ  صادر  ادارهمستقل  دفیی صورت الکیی

ی
 ارائه کننده تصمیم ارسال یم گردد.   پناهندگ

 و ارائه سند )تجدیدنظر( اداره دارای صالحیت به دفیی  مراجعه حضوری متقاضی خواست تجدیدنظر با ر د
ی
 با  پناهندگ

نگهداری یا مرکز  محبسرخواست خود را به رئیس باشید ، باید د حبس در  اگر  .، انجام یم شوداشیا وکیل  ء متقاضی امضا 

ونییک به روشیا  فاکسارائه دهید ، وی درخواست تجدیدنظر را از طریق   منطقه دیگری الکیی
ی
 دفیی یا  ای به اداره پناهندگ

  مستقل اداره
ی
  ارسال یم کند.  پناهندگ



 
 برای شما ا ثبت درخواب 

ً
ی الملیل صادر یم شودکارت   ست تجدیدنظر ، مجددا  .متقاضی حفاظت بی 

   درخواستهای  تجدید نظر  کمیسیون .برریس یم شود تجدید نظر  کمیسیوندرخواست تجدیدنظر شما توسط 
ً
معموال

 با این حال ، شما  .دعوت نیم کندتجدیدنظر را بر اساس اطالعات موجود در پرونده برریس یم کند و شما را برای مصاحبه 

ی مطلع یم شوید  تاری    خ برریس درخواست تجدیدنظر خود  از  ی به و همچنی  اگر مایل باشید شواهد تکمییل و اطالعات بیشیی

چه  پرونده خود اضافه کنید تا کمیسیون تجدید نظر در برریس خود آن ها را مد نظر قرار دهند به شما اطالع خواهند داد که

   یم توانید این کار را انجام دهید. زمانی 

  به درخواست تجدیدنظر خود ، شما موظف به حضور 
ی
در  .هستید تجدید نظر در مقر اداره  شخیصدر تاری    خ رسیدگ

   .درخواست تجدیدنظر شما رد یم شود حضور،صورت عدم 

  

  یم توانید درخواست تجدیدنظر  
ی
یددر حال رسیدگ  شما باید  .را پس بگی 

ً
 منطقه ای به  شخصا

ی
ثبت اداره پناهندگ

 انرصاف دهید. 
ً
 قرار نیم   ،در صورت انرصاف درخواست تجدید نظر مراجعه و کتبا

ی
درخواست تجدیدنظر شما مورد رسیدگ

د و مجبور به ترک کشور هستید مگر اینکه اجازه اقامت دیگری داشته باشید  .گی 

 ایط زیر کمیسیون  به درخواست تجدیدنظر کند ک  فرضممکن است  تجدید نظر  بنابر رسر
ی
ه شما عالقه ای به ادامه رسیدگ

( و برریس آن را خاتمه دهد    :خود ندارید )لغو ضمتی

 ، یاخودداری کنید ، ات درخواست شدهخود که توسط مقام خواستر در مورد د بسیار مهماگر از ارائه اطالعات  (1

 خود فرار کنید، یابازداشت  محلاگر از  (2

 ، یاشما تحمیل کرده است ، عمل نکنید  که پلیس به جای بازداشت به  اگر به تعهدانی  (3

ی شده توسط مقامات ر  (4  ، یاا بدون اطالع آنها ترک کنید اگر محل اقامت تعیی 

 کشور را ترک کنید  ادارهاگر بدون درخواست اجازه از  (5
ی
 ، یاپناهندگ

 اطالع ندهید  ادارهبه  بالفاصلهخود را  اگر تغیی  آدرس و اطالعات تماس (6
ی
 ، یاپناهندگ

ید  کمیسیوناگر در صورت درخواست با   (7  ، یاتجدید نظر تماس نگی 

 ، یاکنید نتمدید  ءروز کاری بعد از انقضا یک  تا  خود را حداکیر  کارتاگر   (8

  تحویل نداده اید.  اسنادی در اختیار داشته اید که باید تحویل یم دادید و آن ها را  گردد اگر ثابت   (9



 
  روز کاری قبل از تاری    خ مصاحبه  ( 10 )مصاحبه ، حداکیر ده  دعوت شما بهبرای  تجدید نظر  کمیسیونصورت تصمیم   در

 .تجدید نظر بروید کمیسیونشما حق دارید با یک وکیل یا مشاور دیگر به   .به شما اطالع داده یم شود 

 کمیسیون  
ی
تصمیم یم   )اجتمایع(های فریع حفاظتندی از یا بهره م )سیایس(تجدیدنظر درمورد اعطای وضعیت پناهندگ

د یا   .درخواست تجدیدنظر شما را رد یم کنداینکه گی 

  اداره  جوابروال تحویل مشابه کمیسیون تجدید نظر   جوابتحویل روال 
ی
  است. پناهندگ

  ( ماه صادر یم شود3( روز تا سه )15در مدت زمان پانزده ) پروندهبسته به  تجدید نظر رأی. 

  اعطا شود  و فکر یم کنید از حق  )اجتمایع(  فریع حفاظتاگر درخواست شما رد شود یا به شما وضعیت

 
ی
مربوطه در دادگاه اداری محیل ظرف مدت یس  مقامبرخوردار هستید ، یم توانید درخواست لغو را به  )سیایس(پناهندگ

  تحویل دهید. ، رأی ( روز از روز ابالغ 30)

 تعلیق دارایطور خودکار به ه دادگاه اداری بدرخواست لغو  ارائه 
ی
یعتی درصورت رد درخواست ، ی نیم باشد رأ ویژگ

 .شما از کشور وجود دارد اخراج، امکان تجدیدنظر 

  

 هستید ر حبس )بازداشت( داگر 

ل احراز هویت، تمایبازداشت یا پذیرش و مراکز ، مقامات احراز هویت نگهداری یم شوید یا در یک مرکز پذیرش و  هستید  حبس در اگر 

 شما برنامه ریزی یم شود. 
ی
 اطالع یم دهند و ثبت نام درخواست پناهندگ

ی
 را به اداره پناهندگ

ی
 شما برای درخواست پناهندگ

 منطقه ای منتقل یم شوید ، یا توسط 
ی
ین اداره پناهندگ  در پناهن اداره سیار و فعال دفیی در روز ثبت نام یا به نزدیکیی

ی
 نگهداری محلدگ

 .ثبت نام یم شوید خود 

جم ، به زبانی که شما یم فهمید ، انجام یم شود ثبت درخواست   کارکنان و   با کمک یک میی
ی
در مورد  تمام اطالعات الزم را  اداره پناهندگ

 .به شما ارائه یم دهند پروسه

اشته درا باید به همراه به درخواست خود تبط یا سایر اسناد مر  و  پاسپورت د ، مانند نیم کنثابت را  شما اگر مدارگ دارید که هویت 

 .درخواست ، از شما عکس و اثر انگشت گرفته یم شود ائههنگام ار  باشید. 

ی الملیل ،  کارت متقاضی حفاظتپس از ثبت نام به جای    .یم کند اری    خ حضور در مصاحبه را بیانکه ت  مدرگ به شما داده یم شود بی 



 
ی الملیل کنید  حفاظتحبس تقاضای  در دورانو  زندانی باشید  قضانی  جرم اباگر بدلیل ارتک  انزندتا زمان گذراندن مجازات خود در بی 

 بود. خواهید 

قانونی به کشور یا  ی الملیل درخواست دهید  حفاظتبرای  باشید و  بازداشت از کشور اخراج  برایاگر بخاطر ورود غی   اگر پلیسو  بی 

 :بمانیدبازداشت بنابر دالیل زیر تحت ممکن است آنگاه  هیچ اقدام دیگری غی  از بازداشت نیم شوید شامل تشخیص دهد که 

 شما واقغ و تابعیت اصیل هویتی مشخصات  احراز الف( برای 

ژه به وی، به غی  از بازداشت وجود نداشته باشد  به آنها استناد دارد و راه تشخیص دیگریاطالعانی که درخواست شما  برریسبرای  ب(

 دارد. در مواردی که خطر فرار وجود 

ی از اجرای موجیه  درصورنی که دالیل ج(  کرد، درخواست  حکم اخراجوجود داشته باشد که شما به منظور تأخی  یا جلوگی 
ی
ه پناهندگ

 اید. 

 خطرناک باشید. امنیت میل یا نظم عمویم  برای د( اگر 

 و به منظور اطمینان داشته باشد،وجود  604/2013مقررات )اتحادیه اروپا( شماره  بنابر تعریف فرار  جدی در مواردی که خطر ه( 

 .  انتقال مطابق با مقررات فوق مراحلاز اجرای 

 بازداشت شما درباره  .( ماه طول بکشد18( روز تا هجده )50یم تواند از پنجاه ) بازداشتشما بسته به دلیل  بازداشت

د تصمیم پلیس  فرماندیه بازداشت شما گرفته به تصمیم در تصمیم خود باید به طور دقیق توضیح دهد که چرا و  یم گی 

 .شده است

   خود منطقه نگهداری   محکمه ابتدائیه دارای صالحیتیا مقام  ریاست به  خود  حبستصمیم  علیهشما حق دارید که 

اض کنید  .اعیی

  انرصاف بدهید درخواست خود از دارید  اگر تصمیم 
ً
 اعالم   اداره کارمند دارای صالحیت   به، باید آن را شخصا

ی
 .نیدکپناهندگ

 در اداره مستقل دفیی در صورت عدم وجود  
ی
ین اداره پناهند تاننگهداری  یا نزدیک محل مکانپناهندگ  ، باید به نزدیکیی

ی
گ

 .منطقه ای منتقل شوید

  تکمیلپس از تان  ی، باید در روز آزادنگهداری یم شوید احراز هویت یا در مرکز خدمات پذیرش و  هستید اگر بازداشت 

ی متقاضی حفاظت کارت ،  ستادرخواست شما هنوز در جریان برریس که با توجه به این احراز هویتمراحل پذیرش و  بی 

 منطقه ای  صدور کارتعدم آزادی و در صورت . صادر شود شما  برای الملیل
ی
 به اداره پناهندگ

ً
 خود را  ذیصالح، باید فورا

 .تا مشخصات تماس خود را بیان کرده و کارت برای شما صادر شود معرقی کنید 



 
 شما  جواب پرونده 

ً
 یا توسط رئیس  اداره دارای صالحیت توسط کارمند شخصا

ی
به شما تحویل داده بازداشت  مرکز پناهندگ

 .شود یم

  نزد   درخواستدر صورت رد 
ً
 درخواست تجدید نظر کنید اداره دارای صالحیت  کارمند ، یم توانید شخصا

ی
 .پناهندگ

  در محیل که در آن نگهداری یم شوید یا در نزدییک آن اداره مستقل  دفیی اگر 
ی
ینفعال نباشد پناهندگ اداره  ، باید به نزدیکیی

 منطقه ای منتقل شوید
ی
 .پناهندگ

 منطقه ای هستید که تصمیم را صادر کر و  کمپ اگر در 
ی
استیناف ده است ، یم توانید درخواست یا دور از اداره پناهندگ

 منطقه ای یا رئیس  خود  (تجدیدنظر)
ی
ین اداره پناهندگ   .بدهید کمپرا به نزدیکیی

  شما  .روزی که آزاد شوید مدارک الزم به شما داده یم شود .شما صادر یم شود بازداشتلغو  حکممثبت باشد ،  جواباگر

 
ً
 منطقه ای را خود تماس، آدرس و مشخصات برای اعالم باید فورا

ی
  معرقی کنید.  ذیصالحبه اداره پناهندگ

 

 درخواست متعاقب )مجدد(

ی الملیل است که پس از  حفاظت ، درخواست)مجدد(  متعاقبدرخواست   یا   ادارهنهانی توسط پلیس یا  یردجواب بی 
ی
پناهندگ

ی الملیل ،  حفاظتاز درخواست قبیل  انرصافتجدیدنظر یا با  کمیسیون  ار بی 
ً
 ارهادبه  متعاقببرای ارائه درخواست  د.  شو یم ائهمجددا

 
ی
 دریافت کرده باشید و  ادارهنهانی را از پلیس یونان یا  یرد جوابشما باید یک  ،پناهندگ

ی
ی  پناهندگ باشید   دالیل جدیدی داشته همچنی 

( یم کنید  حفاظتکه برای آنها درخواست 
ی
ی الملیل )پناهندگ  .بی 

 منطقه ای یا  متعاقبشما باید درخواست 
ی
 واقع در نزدییک محل اقامت خود ارائ دفیی مستقل ادارهرا به اداره پناهندگ

ی
ه دهید پناهندگ

ی الملیل برای شما صادر نیم شود حفاظت، کارت  متعاقبدرخواست  ارائهپس از پیش آمده را اعالم کنید.  و اطالعات جدید   .بی 

 اطالعات جدیدی را که ار  اداره
ی
ی الملیل حفاظتدرخواست  اهمیت آن برایبرریس کرده و در مورد ائه یم دهید پناهندگ  شما  بی 

د ی الملیل به شما اعطا یم   حفاظتشما ، کارت متقاضی  متعاقبدرخواست   فقط در صورت پذیرش .تصمیم یم گی  به و  گردد بی 

  ادارهدرخواست شما توسط 
ی
 یم شود. پناهندگ

ی
 اگر رسیدگ

ی
هلت شما را رد کرد ، یم توانید در م متعاقبدرخواست برریس  اداره پناهندگ

ی شده   دادخوایه کنید. تجدید نظر  کمیسیون  از  تصمیمعلیه تعیی 

 .مصون نخواهید بود  ارائه دهید ، در مرحله برریس درخواست از دیپورت / بازگشت متعاقب دوماگر درخواست 

 

 



 
 

 

 

 ممنوع استبه محل اداره  وسایل این که ورود   به اطالعتان یم رسانیم
ی

ن وسایل  سالح ،  : پناهندگ نده، و بر  نوک تی 

به  آسیب رساندنیا سایر اشیایی که یم توانند برای مواد قابل اشتعال ، مواد شیمیایی و مواد سیم  ،مواد منفجره 

 . استفاده شوند  دیگران

  .و کیف های دسنی کوچک ممنوع خواهد بود مدارک )دوسیه( پوشهچمدان یا کیف به استثنای  دارای ورود افراد 

وین اداره فقط به )موبایل (استفاده از تلفن های همراه   محدود یم شود فضا های بی 
ی

ونه ، در حایل که هرگپناهندگ

 ممنوع است اداره فضایعکس برداری یا فیلم برداری در داخل و خارج 
ی

 .پناهندگ

 

                                                                                             

 


