
 
 

 لجمهورية اليونانيةا

 وزارة الهجرة واللجوء

 

 

 أسئلة متكررة

 حول الحماية الدولية 

 

 حق اللجوء / الحماية الدولية؟المؤهلين للحصول على من هم 

  

اللجوء أو وضع الحماية الدولية لالجئين( رعايا الدول الثالثة أو األشخاص  منحتحمي الدولة اليونانية )من خالل 
في مجموعة اجتماعية المساهمة الذين يتعرضون لالضطهاد بسبب العرق أو الدين أو الجنسية أو  الجنسية عديمي

ضرر جسيم في بلدهم األصلي أو مكان إقامتهم ل تعرضخطر ال يواجهون معينة أو معتقدات سياسية، أو ألنهم 
اإلعدام أو التعذيب أو المعاملة الالإنسانية أو المهينة تنفيذ أو  الموتعقوبة  خطرواجهون السابق، ال سيما ألنهم ي

 .أهليحياتهم أو سالمتهم للخطر بسبب نزاع دولي أو  تتعرضأو 
 

 

 

 ؟للحصول على اللجوءأتقدم بطلب كيف  

بطلب للحصول على الحماية الدولية/ اللجوء في وقت وجودكم في مراكز االستقبال أو إثبات  التقدم  يمكنك
 مكتب إحالتكم إلى ال ، بعد أن تتقدموا بالطلب، االستقبال وإثبات الهوية العاملون في مركز تولىالهوية. سي
 لكي ينظر في طلبكم. اللجوء  في إدارةالمختص 

 التالي:اإللكتروني  عبر التطبيق إلكترونياً  يمكنك تسجيل طلبك بداًل من  ذلك
https://apps.migration.gov.gr/selfregistration/login     

 
 
  

  

https://apps.migration.gov.gr/selfregistration/login


 
 

 لكي أتقدم بالطلب؟ أموالا هل يجب أن أدفع  

 ال، الوصول إلى إجراءات الحماية الدولية متاح ومجاني.
 
 

  

 وأولدي التقدم بطلب لزوجتي  أيضاا هل يمكنني  

 في اليونان ويرغبون في ذلك. نعم، يمكننكم أن تتقدموا بطلب ألجل أفراد عائلتكم، طالما هم موجودون معكم
 

على اللجوء أو ل كنت سأحصل )مسؤول(ما إذ يقرر معالج قضيتي كيف  
 ؟

 
قدمتها التي والبيانات تصريحك أثناء المقابلة الشخصية في االعتبار مع األخذ  )مسؤول(يقرر معالج القضية 

وجميع المعلومات الموجودة في ملفك حول بلدك األصلي والمعلومات ذات الصلة  ،إلثبات طلبك

 اإلداري.

 

هل يمكنني أن أسافر  بعد أن أكون قد تقدمت بطلب اللجوء وأنا أنتظر  
 الرد عليه؟ 

تستطيع السفر خارج اليونان. باستثناء حاالت ظروف خاصة  نجمت عنها  الال، إنك كطالب الحماية الدولية 
أسباب إنسانية خطيرة، وهذه الظروف تفرض وجودكم في دولة أخرى كأسباب صحية خطيرة مؤكدة. ينبغي أن 

اللجوء، فسوف إدارة إخبار دون   إذا غادرتم البالدتتقدموا بطلب إلى الجهة المختصة لكي تصدر وثيقة السفر. 
 يتم رفض طلبكم. 

 

ماذا يحصل إذا كنت  – فوري للمقابلة هل ينبغي أن أحضر معي مترجم 
 ل أعرف اللغة اإلنجليزية؟ 

 
تتعاملون  من الحاالت التي اللجوء بتوفير مترجم يتكلم لغتكم، أو لغة تفهمونها في كل حالة إدارةسوف تهتم 

 .دارةمع اإلبها 

 كيف يمكنني أن أعرف المرحلة التي وصل إليها طلبي؟  



 
 

ألن المعلومات عن هذه القضايا ال ، اإلدارةيجب أن تحضروا أنتم شخصيا أو المحامي الوكيل عنكم إلى 
عند حضور ى بالهاتف. مع هذا، وبسبب العدد الكبير من المراجعين الذين يحضرون يوميا، ننصحكم بالعط  ت  

وفي ذلك الوقت سيتم لتجديدها  الخاصة بكم (ΔΑΔΠ)انتهاء مدة صالحية بطاقة طالب الحماية الدولية  
 عن مسار قضيتكم.اعالمكم 

 

هل يمكنني أن أتقدم بالطلب حتى ولو كنت في اليونان بطريقة غير  
 مشروعة/غير نظامية؟

غير مشروعة/ غير نظامية ال يؤثر على إمكانية وصولكم إلى اإلجراءات  كونكم قد دخلتم البالد بصورة ،نعم
ودراسة طلبكم، ويكفي أن تتقدموا بالطلب بأسرع وقت بعد دخولكم البالد. إذا كنتم قد دخلتم اليونان بطريقة غير 

بطلبكم إلى ا ، وان تتقدمو وإثبات الهوية ستقباللالفي مركز  إلزامياً مشروعة/غير نظامية فيجب عليكم البقاء 
 .عمل داخل المركز ي والذي اللجوءإدارة المختص في القسم الحماية الدولية في 

 

 هل يمكنني أن أتقدم بطلب إذا كنت قاصرا؟ 

( عاما فإن طلب الحماية الدولية يجب أن يقدمه أحد والديك 15خمسة عشر ) من أقل نعم. إذا كان عمرك 
المندوب الذي تم تعيينه ن مرافق فأو إذا كنت وحيدا بدو  ،للعناية بكتم تعيينه  يالراشد الذأو الشخص البالغ 

( عاما فيمكنك أنت بالذات ان تقدم طلبك. 15. إذا كان عمرك يزيد على خمسة عشر )يقدم الطلب لرعايتك
مكان  إذا كنت وحيدا/ وحيدة بدون مرافق فإن السلطات سوف تعّين لك مفوضا يهتم بحمايتك واستضافتك في

   ، وسوف يساعدك بتقديم طلب الحماية الدولية.مناسب للقاصرين
 
 

 ؟المقابلة يمكن أن يتواجد شخص ما لمساعدتي أثناءهل  

 النفسي.االخصائي أو االجتماعي أو طبيب أو األخصائي أثناء المقابلة يمكن أن تكون برفقة محاميك المكلف 

 

خالل فترة انتظاري نتيجة هل يمكنني الحصول على الرعاية الطبية  
 البت بطلبي؟

نعم. لكي تصلوا إلى الرعاية الطبية والدوائية والعالج في المستشفى يمكنكم الحصول على رقم تأمين مؤقت 
  ، وذلك بمجّرد تقديمكم بالطلب. (.Π.Α.Α.Υ.Π.Α) ورعاية صحية خاصة باألجانب 

 
 



 
 

اللجوء )بعد الموافقة   حق  هل يمكنني أن أسافر  بعد حصولي على 
 على طلبي(؟

 
تتعلق يوجد فيها قيود التي ، (TDV)صفة الالجئ يمكنكم أن تطلبوا استصدار وثيقة سفر  في حال منحكم 

أن تطلبوا استصدار وثيقة )ثانوية(حماية مساعدةمنحكم بذهابكم إلى بلدكم األصلي. ويمكنكم أيضا في حال 
من السلطات  وطني استصدار جواز سفر من المستحيل اإلدارة رأت سفر وهذه تعطى لكم فقط في حال 

  الوطنية في بالدكم. 
 

معلومات البيانات الشخصية التي أعطيها في المقابلة أو في  هل 
  طلبي محمية؟

إدارة اللجوء بعدم إعطاء أي معلومة  تلتزم إن جميع الذين يحضرون يلزمهم الواجب بالكتمان والسرية. نعم. 
 تخص طلبكم لسلطات بالدكم. لكنها يمكن أن تعطي بعض المعلومات للسلطات اليونانية. 

 

 أين أستطيع العثور على التشريعات الخاصة باللجوء في اليونان؟ 

 
الحماية الدولية موجودة باللغة التي تخص   4825/2021  ,4636/2019 ,4686/2020القوانين  

 في صفحة إدارة اللجوء.الموقع اإللكتروني اليونانية على 
 

 الحقوق؟  حيث  ما هو الفرق بين طالب اللجوء والمعتَرف به كالجئ من   

طالب اللجوء هو الذي يحمل بطاقة طالب الحماية الدولية التي تعطيه الحق في إن يقيم إقامة شرعية في  نإ
بخصوص طلبه. قرار اتخاذ  حتى يتمالبالد، ويتمتع بالحقوق التي تضمن له المعامالت الضرورية األساسية 

مع تلك التي يتمتع بها المواطنون  مماثلةحقوق بعلى إذن إقامة يتمتعون الحاصلين مستحقو الحماية الدولية 
 اليونانيون. 

 

 إذا تم رفض طلبي؟ يحدث ماذا  

في سلطة الالجئين،  هيئة الدرجة الثانية، وهياالستئناف أن تطعنوا، وبدون رسوم، بالقرار أمام هيئة يمكنكم 
. ويمكنكم ان تحصلوا على المساعدة القانونية مجانا في هذه المرحلة التي سيتم ذكرها في قراركم غضون المهلة 

  عن البالد.وابعادكم تنفيذ القرار  سوف يتم الحماية الدولية على للحصول ذاتها. إذا تم في النهاية رفض طلبكم 
  



 
 

 

القرار اصدار كم من الوقت تستغرق عملية فحص طلبي إلى حين  
  النهائي ؟

( أشهر، وذلك بحسب 6( يوما وحتى ستة )20يمكن أن يستغرق فحص طلبكم مدة تتراوح بين عشرين ) إجماالً 
 حالتكم. 


