
 
 

 اللجوء المستقلة  تب مكاأمام مكاتب اللجوء اإلقليمية و  شخص    بحضور  الداعمة لطلبات تجديد وثائق سفر القارصين المستندات

 

س  -أ
ُ
س  ا  و   الوالد وحيدة  األ

ُ
  يحتفظاأل

 ل بحق حضانة الطف فيها أحد الوالدين  لت 

 

 تجديد وثائق سفر الطفل   طلب۔ ١

 صورة رقمية)ديجيتال(  ۔٢

 عام  15فقط لألطفال فوق سن    ۔ ٣
 
    ترصي    ح  ا

لقارص وأحد  ا   صحة توقيع   عىلة ق دا مصالجرائم مع   أيحول عدم ارتكاب   قانون 

 الوالدين 

 : الحضانة من أحد الوالدين، بما معناه  قإثبات ح ۔٤

 اليونان إىلالدخول  قبللألطفال المولودين ( أ٤

i.   حكومية/قرار من  وثيقة  أجنبيةصادر  شهادة   عىل )   محكمة  طالق،  المثال،  تكليف    وفاة   سبيل  الوالدين،  أحد 

 أو بالحضانة(  

ii.  َسم  مشفوعة  خطيةشهادة
َ
ح أو كاتب عدل بالق

ْ
  ُصل

  بلد المنشأ(، أو  أمام قاض 
 )لوقائع حصلت ف 

iii.  بلد المنشأ(  خارج )لوقائع حصلت قرار محكمة يونانية 

  اليونانالطفال بالنسبة لأل   (ب٤
 كطفل مجهول األب   صدار ال  حديثة ميالد الشهادة من : نسخة مولودين ف 

كطفل   مجهول األب  صدار  ال  حديثةميالد الشهادة من   : نسخةالبلد  إىلدخولهم  بعد مولودين خارج اليونان الطفال لأل بالنسبة  (  ج٤

  من سلطة  
  ت مولد الطفلبلد  مختصة ف 

             (. APOSTILLE)الوثيقة األجنبية )أبوستيل(  عنارص   ستوف 

    ۔٥
 مع المصادقة عىل صحة التوقيع حد الوالدين من أ   موافقةالب ترصي    ح قانون 

 

  بشكل  ●
  حالة عدم قدرة أحد الوالدين عىل الحضور بسبب  ، استثنان 

  15قاهرة وإذا كان الطفل فوق سن  ظروف ف 

: عام
 
 دائية بتال  ةمحكمال / جنح الحداثإذن خط  من المدع  العام ل  ا

 

 

 

 

 

 غير المص
َّصر
ُ
 بير  طح ب۔ الق

 

I.  عاما  ١٥سن   دونأطفال 

 شخصي لقارص ا حضور ب و   وض  المعي   تجديد وثائق السفر موقع من ال طلب۔  ١
 
 ا

https://migration.gov.gr/wp-content/uploads/2020/09/%CE%91%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97-%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9D%CE%95%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A3-%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%99%CE%94%CE%99%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D-%CE%95%CE%93%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%A6%CE%A9%CE%9D_31.7.2020.doc
https://migration.gov.gr/wp-content/uploads/2020/09/Y%CF%80%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CE%B7-%CE%94%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%91-Solemn-Declaration-A.zip
https://migration.gov.gr/wp-content/uploads/2020/09/Y%CE%A0%CE%95%CE%A5%CE%98%CE%A5%CE%9D%CE%97-%CE%94%CE%97%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%97-%CE%92-SOLEMN-DECLARATION-B.zip
https://migration.gov.gr/wp-content/uploads/2020/09/%CE%91%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97-%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9D%CE%95%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A3-%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%99%CE%94%CE%99%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D-%CE%95%CE%93%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%A6%CE%A9%CE%9D_31.7.2020.doc


 
 

 . ۔ صورة رقمية)ديجيتال(٢

II.   عاما  ١٥أطفال فوق سن 

 تجديد وثائق السفر موقع من القارص/ة   طلب ۔  ١

 ۔ ۔ صورة رقمية)ديجيتال( ٢

         ۔٣
 القارص/ة  مع المصادقة عىل صحة توقيعبعدم ارتكاب جرائم     ترصي    ح قانون 

  حالة  *
 
 ثبوت عدم القدرة عىل الحضور شخصي ف

ً
عىل النحو   عنه  يتم تقديم الطلب من قبل مندوب ، بسبب إعاقة أو مرض خطير  ا

 :  التاىل 

 . (الممثل/ة المفوض/ة بشكل خاصمن )  /  (مع المصادقة عىل صحة التوقيعتجديد وثائق السفر موقع من )القارص/ة    طلب ۔  ١

 ۔ صورة رقمية)ديجيتال(٢

    ۔٣
 القارص/ة  مع المصادقة عىل صحة توقيعارتكاب جرائم   بعدمترصي    ح قانون 

 مع المصادقة عىل صحة التوقيع ص للممثل ۔ تفويض خا ٤

 حكوم   شف  ۔ وثائق طبية من م٥

 

 

 

 )حق حضانة( الطفل  لديهج۔ أحد الوالدين موجود خارج اليونان و 

  اليونان ينمن أحد األبوين الموجودموقع الطفل  تجديد وثائق سفر   طلب ۔  ١
 ف 

 ۔ صورة رقمية)ديجيتال(٢

ا:    15فقط لألطفال فوق سن  ۔٣      عام 
القارص وأحد الوالدين    مع المصادقة عىل صحة توقيعحول عدم ارتكاب جرائم  ترصي    ح قانون 

  اليونان  ينالموجود
 ف 

 قنصلية يونانية مختصة  من عىل صحة التوقيع مع المصادقة خارج اليونان   ين بموافقة أحد الوالدين الموجود إفادة خطية۔ ٤

  بموافقة   ۔٥
  اليونان  ينأحد الوالدين الموجود ترصي    ح قانون 

 توقيع مع المصادقة عىل صحة ال ف 

 

  حالة   ●
، ف   

  اليونان عىل الحضور بسبب   ين عدم قدرة أحد الوالدين الموجود بشكل استثنان 
قاهرة وإذا كان الطفل   ظروفف 

: عام 15فوق سن  
 
 دائية بتال  ةمحكمال / جنح الحداثإذن خط  من المدع  العام ل ا
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