
شایعات شماره 54
۲۷ ژانویه/جنوری ۲۰۱۷

برای کسب اطالعات بیشتر:
• http://asylo.gov.gr/en/?page_id=84 • http://asylo.gov.gr/wp-content/uploads/2016/05/nisia.pdf
• http://asylo.gov.gr/en/?page_id=72 • http://asylo.gov.gr/en/wp-content/uploads/2016/10/Qandanswers_ENG_OCT_V6.pdf

این هفته شماره ویژه شایعات را ارائه می کنیم که به سه مسئله اصلی حقوقی که از شما شنیده ایم پاسخ می دهد. اکنون در مورد درخواست پناهندگی، 
درخواست جابجایی و این که برای پیوند به خانواده در سراسر اروپا چگونه اقدام کنید، معلومات کامل شده است.

شماره ۲: اگر بعد از ۲۰ مارس/مارچ ۲۰۱۶ وارد یونان شدید:

• می توانید قصد خود برای درخواست پناهندگی در یونان را به پلیس یا مقامات 
در خدمات پذیرش و تعیین هویت در محلی که در آنجا اسکان دارید، اعالم کنید. به 

خدمات پناهندگی یونان اطالع داده می شود؛
• اگر خردسال یا آسیب پذیر هستید باید همواره این موضوع را به مقامات اطالع دهید؛

• البته، مقامات یونان ابتدا، بر اساس توافقنامه اتحادیه اروپا - ترکیه، امکان 
بازگرداندن شما به ترکیه را بررسی می کنند، اما شما می توانید علیه تصمیم 

بازگرداندنتان به ترکیه درخواست تجدید نظر کنید؛
• اگر مقامات یونان تصمیم بگیرند که درخواست شما می تواند مورد بررسی قرار 
گیرد، تا زمانی که در مورد درخواست پناهندگی شما تصمیم نهایی گرفته شود در 

یونان باقی می مانید و روند »معمول« پناهندگی را طی خواهید کرد.

اگر مقامات به شما 
وضعیت حفاظت بین 
المللی دادند، حق 
دارید که در کشور 
بمانید و یک اجازه 
اقامت سه ساله 
دریافت خواهید کرد

پاسخ

برای کسب اطالعات بیشتر:
• http://w2eu.info/greece.en/articles/greece-legal.en.html • http://asylo.gov.gr/en/wp-content/uploads/2015/11/RELOCATION_EN.pdf

• https://www.easo.europa.eu/questions-and-answers-relocation

بحث زیادی درباره پناهندگی در یونان و نظراتی مانند این شده است:
“مسیر زمینی به یونان محدود است و اگر کسی موفق شود از مرز عبور کند، او را به زور 

به ترکیه بر می گردانند. حتی امکان درخواست پناهندگی در یونان نیز وجود ندارد.”

نسخه ویژه حقوقی
جوابات+شایعات

شایعه

شماره ۱: اگر قبل از ۲۰ مارس/مارچ ۲۰۱۶ وارد یونان شدید:

• اگــر هنــوز برای درخواســت پناهندگــی در خدمات پناهندگی یونان )GAS( پیش 
ثبــت نــام نکــرده ایــد، می توانید با تماس با خدمات پناهندگی یونان از طریق اســکایپ 

طبــق یــک برنامه زمانی بر اســاس زبانی کــه صحبت می کنید، این کار را انجام 
دهید.

• اگر در ماه جون یا جوالی ثبت نام کرده اید، برای ثبت نام کامل در خدمات 
پناهندگی یونان با شما تماس گرفته خواهد شد. شما می توانید وقت مالقات خود را در 
 https://search.rescueapp.org فهرست های موجود در سایت های قانونی یا

بررسی کنید.
• اگــر وقــت مالقــات خــود را در خدمات پناهندگی از دســت بدهید، باید تمام این روند 

را از اول شــروع کنید و از طریق اســکایپ وقت مالقات جدیدی بگیرید.

پاسخ

ما سوال های زیادی در مورد جابجایی  شنیده ایم، مانند این:
“شنیده ام که امسال اروپا متام پناهندگانی را که قبل از توافقنامه اتحادیه اروپا-ترکیه رسیدند 

را از یونان به دیگر کشورهای اروپایی جابجا خواهد کرد.” شایعه

هر فرد خارجی یا بدون تابعیت می تواند در 
یونان درخواست پناهندگی بکند.

اگر می ترسید به کشور مبدا خود و یا 
کشوری که در آن اقامت داشتید برگردید، 

اگر فکر می کنید که به علت نژاد، دین، 
ملیت، عقاید سیاسی، یا وابستگی به گروه 

اجتماعی خاصی در معرض آسیب هستید، 
می توانید درخواست حفاظت بین المللی 

کنید. همچنین اگر از جنگ، شکنجه، 
رفتار غیرانسانی فرار کرده اید، می توانید 

درخواست پناهندگی نمایید. 
پس از آن که توافقنامه اتحادیه اروپا - ترکیه 

از تاریخ ۱۸ مارس/مارچ ۲۰۱۶ به 
اجرا در آمد، رویه های مختلفی در مورد 
پناهجویانی که پیش و پس از ۲۰ مارس/

مارچ ۲۰۱۶ وارد شدند، اعمال می شود. 

بطور کلی، به دلیل درخواست های زیاد، 
روند پناهندگی ممکن است خیلی طول بکشد. 

پس از آن که ثبت نام خود را در یک وقت 
مالقات دیگر با خدمات پناهندگی کامل کردید 

و تا زمانی که درباره درخواست پناهندگی 
شما تصمیمی گرفته نشده است، حق کار کردن 

دارید.
اگر مقامات به شما وضعیت حفاظت بین المللی 

دادند، حق دارید که در کشور بمانید و یک 
اجازه اقامت سه ساله دریافت خواهید کرد.
مقامات می توانند برای شما مدارک سفر  

صادر کنند که به شما اجازه می دهد در یک 
دوره شش ماهه تا حداکثر سه ماه به سایر 

کشورهای اروپایی سفر کنید؛ اما در این مدت 
نمی توانید در آن جا مجددا اسکان پیدا کنید. 
ممکن است بر اساس کشور اتحادیه اروپایی 

که به آن سفر می کنید شرایط دیگری نیز 
وجود داشته باشد.

اگر درخواست شما رد شد، یا اگر به شما 
حفاظت جانبی داده شد، می توانید به مقامات 

تجدید نظر، درخواست تجدید نظر کنید.
این روند ایجاب می کند شما انگشت 

نگاری شوید، برای این که مشخص شود آیا 
درخواست پناهندگی داده اید یا نه. 

 شما تنها در صورتی واجد شرایط 
جابجایی می شوید که به روشنی نیازمند 
حفاظت بین المللی باشید و از کشورهای 
سوریه، اریتره، بوروندی، موزامبیک، 

بحرین، بوتان، قطر و یمن باشید.

عالوه بر این، برای نفع بردن از جابجایی:
• باید اول در یونان درخواست حفاظت بین 
المللی کرده و تمایل خود برای جابجایی را 

اعالم کنید؛
• باید اثبات کنید که بین ۱۶ سپتامبر/

سپتمبر ۲۰۱5 و ۱۹ مارس/مارچ ۲۰۱۶ 

وارد یونان شدید؛
• باید روند تعیین هویت، ثبت نام و انگشت 

نگاری توسط مقامات یونان را طی کنید.

سپس خدمات پناهنگی درخواست شما را 
بررسی خواهد کرد.  اگر واجد شرایط 

برنامه جابجایی اتحادیه اروپا باشید، 
درخواست شما برای بررسی به یک کشور 

دیگر عضو اتحادیه اروپا فرستاده خواهد 
شد.

افراد آسیب پذیر در روند جابجایی در 
اولویت قرار داده می شوند و بهترین 

شرایط برای کودک، موضوع اصلی برای 
مقامات خواهد بود. 

شما نمی توانید کشوری را که به آن منتقل 
می شوید انتخاب کنید. 

در مورد خانواده پناهجویان، همه اعضا 
خانواده به یک کشور عضو اتحادیه انتقال 
داده می شوند تا وحدت خانواده حفظ شود.

اگر شما جابجایی را رد کنید، یا اگر کشور 
مقصد، درخواست جابجایی را رد کند، می 

توانید تا زمانی که درخواست پناهندگی 
شما بررسی می شود، در یونان بمانید.
شما نمی توانید دو بار برای جابجایی 

درخواست بدهبد.
بطور متوسط، روند جابجایی باید ظرف 
مدت سه ماه انجام شود. البته، طول مدت 
بستگی به هر مورد فردی و مقامات در 

کشور مقصد دارد.  قطعا چند ماهی طول 
خواهد کشید.  

شما نمی توانید کشوری را 
که به آن منتقل می شوید 
انتخاب کنید. 



برای کسب اطالعات بیشتر:
• http://w2eu.info/greece.en/articles/greece-family.en.html • http://asylo.gov.gr/en/wp-content/uploads/2016/10/Qandanswers_ENG_OCT_V6.pdf

شما باید مدارکی را نشان دهید  که به اثبات گفته های شما کمک می کنند )نشانی اقوام خود، شماره های تلفن، گواهی ازدواج، گواهی تولد، گواهی وضعیت خانوادگی، کپی 
کارت پیش ثبت نام اقوام خود، عکس های خانوادگی، غیره(.

اگر زیر ۱۸ سال سن دارید و یدون والدین یا سرپرست 
قانونی خود سفر می کنید، می توانید درخواست کنید نزد 

مادر/پدر، خواهر/برادر، عمو)کاکا(/عمه، دایی)ماما(/خاله، 
یا مادر بزرگ/پدر بزرگ برده شوید.

• مادر/پدر
• خواهر/برادر

• عمو)کاکا( - عمه / دایی)ماما( - خاله
• مادر بزرگ/پدر بزرگ

یا

اگر شما بزرگسال )باالی ۱۸سال( هستید، می توانید 
درخواست کنید با همسر یا فرزند خود زندگی کنید.

پس از آن که پیش ثبت نام کردید، یک پیام کوتاه )اس ام اس( دریافت می کنید که به شما می گوید در چه تاریخی و به کدام دفتر منطقه ای پناهندگی 
مراجعه کنید تا ثبت نام خود را کامل کنید. روند این کار تا شش ماه طول خواهد کشید؛ اما در بعضی موارد ممکن است بیشتر طول بکشد. افراد با 

نیازهای خاص مانند افراد زیر سن قانونی و بدون همراه اولویت خواهند داشت. 

پیش ثبت نام دفتر پناهندگیپیام

REGISTRATION

-۱8

+

+۱8

• همسر

-۱8

• کودک

+ +

پس از یک تصمیم مثبت، یونان شش 
ماه فرصت دارد شما را به کشوری 

که درخواست کرده اید بفرستد.

۶ 
ماه

یونان سه ماه فرصت دارد 
که در مورد درخواست 

الحاق به خانواده از 
کشور دیگر اتحادیه اروپا  

سوال کند.

3 
ماه

کشور دیگر دو 
ماه فرصت دارد 
تا پاسخ خود را 
به یونان ارسال 

کند.

۲ 
ماه

 یونان

نسخه ویژه حقوقی جوابات+شایعات

پیش ثبت نام

۶ 
ماه

تا

اگر کشور مقصد درخواست شما را برای پیوند به 
خانواده رد کند، می توانید تا زمانی که پرونده پناهندگی 
شما در یونان بررسی می شود، در یونان بمانید.      

پیوند خانواده

+۱8 +۱8

یونانپناهندگی

پاسخ

معموال در مورد پیوند خانواده از ما سوال هایی می شود مانند:
“اگر پس از ۲۰ مارچ وارد شده باشید، می توانید برای پیوند به خانواده درخواست 

بدهید یا باید در یونان مبانید.” شایعه

شما می توانید بدون در نظر گرفتن این 
که چه زمانی وارد یونان شده اید یا در 

کجا اسکان دارید برای الحاق به خانواده 
درخواست بدهید.

پیوند به خانواده حق انتخابی است که به 
شما اجازه می دهد به اقوام نزدیک خود 
که در یک کشور دیگر اروپایی زندگی 
می کنند بپیوند، در مدتی که درخواست 

پناهندگی شما در آن کشور بررسی می 
شود و نه در یونان.

پیش ثبت نام اولین قدم برای پیوند به 
خانواده است.  اگر اعضای خانواده دارید 

که در حال حاضر به صورت قانونی در 
یک کشور اروپایی دیگر زندگی می کنند، 

باید به خدمات پناهندگی بگویید که می 
خواهید به آن ها پیوند شوید. 

اتحادیه
اروپا  اتحادیه یونان

اروپا 


