
وثائقق السفر           : ورقة المعلومات
دليل الججئ               خدمة اللجوء اليونانية ،موقع : ، المصدر 2017مارس  14: آخر تحديث

ماذا يمكنني أن أفعل مع وثيقة سفر للجئين؟

بعض الدول اووروبية. بالنسبة لمعظم دول اتتحاد اووروبي ، لن تحتاج إلى تأشيرة. يمكنك السفر بشكل قانوني إلى دول أخرى
.تأكد دائما قبل السفر إذا كنت بحاجة إلى تأشيرة لدخول البلد الذي تسافر إليه. والدول خارج أوروبا سوف تحتاج إلى تأشيرة منك

إلى متى يمكنني البقاء خارج اليونان؟

.يمكنك السفر لمدة أقصاها ثجثة أشهر كل نصف عام إلى بلد آخر في اتتحاد اووروبي ، مثل ألمانيا أو هولندا على سبيل المثال
وينطبق الشيء. أشهر 3حزيران ، يمكنك أن تكون بالخارج لمدة أقصاها  30كانون الثاني و  1وهذا يعني أنه في الفترة ما بين 

.بالنسبة للبلدان اوخرى التي تحتاج فيها إلى تأشيرة ، يعتمد طول إقامتك على مدة تأشيرتك. نفسه على النصف الثاني من العام

هل يمكنني العيش في بلد آخر إذا سافرت إلى هناك؟

إذا كنت ترغب في العمل أو الدراسة في بلد آخر ،. ت ، ت يُسمح لك بالعيش في بلد آخر غير البلد الذي تحصل فيه على اللجوء
هذا أمر صعب للغاية وعادة ما يتطلب أن يكون لديك بالفعل. فستحتاج إلى التقدم بطلب للحصول على تصريح عمل أو دراسة

.وظيفة في هذا البلد أو مكان في إحدى الجامعات هناك

هل يمكنني السفر إلى بلدي الصألي؟

هذا ونك. إذا قمت بذلك ، واكتشفت السلطات اليونانية ، ففنها ستلغي وضعك كججئ. ت ، ت يُسمح لك بالسفر إلى بلدك اوصلي
عن طريق العودة إلى بلدك ،. كججئ تدعي أنك مضطهد وغير آمن في بلدك اوصلي وبالتالي تحتاج إلى الحماية من الدولة اليونانية

.ففنك تبين لك أنك تعتبره آمنًا لك

هل يمكنني التقدم بطلب للحصأول على وثيقة سفر؟. ليس لدي سوى حماية فرعية

يمكنك التقدم. إذا كان لديك حماية فرعية يمكنك السفر مع تصريح إقامة الدولة التي منحتك اللجوء وجواز سفر من بلدك اوصلي
بطلب للحصول على وثيقة سفر في اليونان فقط إذا تمكنت من إثبات أنك غير قادر على الحصول على جواز سفر من بلدك

.اوصلي

هل يمكنني السفر إلى بلد آخر وطلب اللجوء هناك؟

ومع ذلك ، نظًرا ون لديك بالفعل. ت أحد يستطيع منعك من السفر إلى بلد آخر مع وثيقة السفر الخاصة بك وتقديم طلب اللجوء هناك
لديك إمكانية الذهاب. حالة لجوء في اليونان ، فمن المحتمل أن يتم رفض طلب اللجوء الخاص بك ، ويتوجب إعادتك إلى اليونان

حاليا ، قررت بعض المحاكم في العديد من البلدان اووروبية عدم إعادة الججئين إلى. إلى المحكمةة واتستئناف ضد قرار الرفض
ولكن من فضلك ضع في اعتبارك أنه هناك فرصة رفض اتستئناف. اليونان ، وذلك بسبب الظروف المعيشية الصعبة هناك

أيضا الذهاب إلى المحكمةة وتوظيف محام يكلف المال ، والعملية كاملة ، من التقدم بطلب للحصول على اللجوء. وإرساله إلى اليونان
باتضافة. ، والحصول على قرار الرفض ، واستئناف والحصول على قرار في اتستئناف ، يمكن أن يستغرق أكثر من عام بسهولة

على ذلك ، حتى في حالة فوزك باتستئناف ، هناك فرصة بعدم حصولك على فرصة التقدم بطلب اللجوء مرة أخرى ، ولكن فقط
.خجل هذه الصفة القانونية لديك حقوق أقل وقيود أكثر من وضع الججئ. تصريح اققامةة وسباب إنسانية
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كم من الوقت يستغرق الحصأول على وثيقة سفر؟

تدعي خدمة اللجوء أنه إذا لم تكن هناك تعقيدات ، فسوف تستغرق العملية بأكملها من شهرين إلى. هذا يعتمد من حالة إلى أخرى
تقدم. شهًرا بعد منحك وضع تجئ تستجم وثيقة السفر  11ومع ذلك ، يبدو حاليًا أن اومر قد يستغرق ما يصل إلى . خمسة أشهر

الكثير من اوشخاص بطلب للحصول على وثائق السفر في الوقت الحالي ، وتتطلب عمليات التحقق من الخلفية الجنائية قبل استجمها
.وقتًا طويجً

هل يمكن تسريع عملية الحصأول على وثيقة سفر؟

فقط في حاتت نادرة للغاية حيث يمكنك إثبات أن هناك سببًا إنسانيًا خطيًرا وعاججً للحصول على وثيقة سفر عاججً ، قد. عادة ت
.تكون هناك فرصة لتسريع اقجراء

هل أحتاج إلى اننتظار حتى أحصأل على تصأري  اققامة قبل التقدم بطلب للحصأول على وثيقة سفر؟

سيتم إجراء طلب الحصول على تصريح إقامة تلقائيًا عندما تتلقى قرارك للحصول. ت ، لست بحاجة إلى تصريح اققامة الخاص بك
بمجرد الحصول على قرار. ولكن بالنسبة لوثيقة سفر ، يجب عليك إخبارهم بأنك تريد التقديم على وثيقة سفر. على وضع تجئ

سوف تحصل على. الحصول على تصريح اققامة ، يمكنك التقدم بطلب للحصول على وثيقة السفر في مكتب اللجوء اققليمي
قرارك بشأن تصريح اققامة إما بنفس اليوم الذي تحصل به على قرار صفة اللجوء أو بعد ذلك بفترة. هذا اومر يختلف من مكتب

بعد التقدم بطلب للحصول على وثيقة السفر ، ستقوم الشرطة بفجراء فحوصات خلفية أمنية دولية ليقرر ما إذا كان سيتم. لجوء لخر
.السماح لك بالحصول على وثيقة سفر

كيف يمكنني معرفة ما إذا كان قرار وثيقة سفري جاهًزا؟ 

:إذا تم اتخاذ قرار، يمكنك العثور على رقم حالتك على صفحة الويب الخاصة بخدمة اللجوء على هذه القائمة
http://asylo.gov.gr/en/?tpage_id=5448

إذا كان رقم قضيتك موجوًدا في القائمة ، فيمكنك. يوما 14-10يتم تحديثه عادة كل . لذلك، يرجى التحقق من هذه القائمة بانتظام
قبل اخذ القرار إلى الشرطة اوجنبية للتقدم بطلب. الذهاب إلى مكتب اللجوء اققليمي للحصول على قرار مستند السفر الخاص بك

نية وطنية ودولية وتقرر ما إذا كان سيُسمح لك.للحصول على وثيقة السفر المادية ، يجب عليك دفع رسوم مستند السفر الخاص بك
.بالحصول على وثيقة سفر

كم تبلغ تكلفة مستند السفر وكيف يمكنني الدفع؟

من أجل الدفع. عاًما 14يورو لشطفال دون سن  73،60عاًما و  14يورو لششخاص الذين تزيد أعمارهم عن  84،40التكلفة هي 
 من صفحة الويب الخاصةeParavoloبفمكانك أن تحصل على ال . eParavolo (εΠΑΡΑΒΟΛΟ)، تحتاج أوتً إلى ما يسمى

ستحتاج إلى شخص ما لمساعدتك في ملء وتقديم الطلب عبر اقنترنت بمعلوماتك  ( www.gsis.gr )بفدارة الضائب اليونانية 
إذا كنت بحاجة إلى المساعدة في ملء الطلب وإرساله ، فاتصل. يجب ملء هذا الطلب بشكل منفصل لجميع أفراد عائلتك. الشخصية

الصادرة ، يمكنك الن إما دفع الرسوم في أحد البنوك eParavoloمع . بمحاميك إذا كان لديك واحد أو اذهب إلى مركز اجتماعي
تحتاج إلى اتحتفاظ باقيصال الذي ستحصل عليه عندما تدفع الرسوم ، حيث ستحتاج إلى.  ΕΛΤΑأو في مكتب البريد اليوناني 

.إظهارها في الموعد مع الشرطة اوجنبية

كيف يمكنني تحديد موعد مع الشرطة الجنبية وما الذي أحتاج إلى إحضاره؟
Διεύθυνση)عندما تستلم قرارك لوثيقة السفر الخاصة بك ، مكتب اللجوء سيعطيك العنوان و رقم اتتصال بقسم الشرطة اوجنبية 

Αλλοδαπών)يمكنك تحديد موعد عبر الهاتف. على اورجح ستحتاج إلى شخص يتحدث اليونانية. أيضا ، قد يكون من المفيد أن .
. سوف تحتاج قحضار اووراق التالية معك إلى الموعد:يكون لديك شخص ما لترجمته لك خجل الموعد

.بطاقة إقامتك اوصلية وصورة واحدة عنها
.قرار وثيقة السفر اوصلي و نسخة واحدة عنه
  الورقةeParavolo.التي تم إعطاؤك إياها و الفاتورة للكلفة التي دفعتها  
.صورتين شخصيتين لك
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سيتم أخذ بصماتك وستحصل على إيصال يظهر أنك تقدمت بطلب للحصول على وثيقة السفر الفعلية. الن سيكون عليك اتنتظار
حتى يصبح جواز سفرك جاهًزا تستجمه.

هل يمكنني تغيير الطلب إلى مكتب اللجوء بالقرب مني؟. لقد غيرت عنواني بعد التقدم بطلب للحصأول على وثيقة سفر

بعد ذلك ، يجب أن يكون. عليك الذهاب إلى مكتب اللجوء القريب من مكانك الجديد وإخباره بتغيير عنوانك. بشكل عام هذا ممكن
ومع ذلك ، هناك أحيانًا احتمال أن يطلب منك. مكتب اللجوء الجديد مسؤوتً عن إصدار قرار السفر ووثيقة اققامة ووثيقة السفر

في حالة حدوث ذلك ، قم. مكتب اللجوء الجديد الذهاب إلى مكتب اللجوء حيث قمت بتقديم طلب الحصول على وثيقة السفر
Facebookباتتصال بمحاميك إذا كان لديك واحد ، أو تواصل معنا على 
(https://www.facebook.com/mobileinfoteam).

كيف يمكنني معرفة ما إذا كان هناك أي مشكلة في طلبي؟

في بعض اوحيان ، يحتاج مكتب اللجوء أو الشرطة اليونانية إلى معلومات أو وثائق إضافية لمعالجة طلب ما. في هذه الحالة ،
سوف تتلقى مكالمة هاتفية ويطلب منك تسليم المعلومات أو المستندات اقضافية المطلوبة. ولهذا السبب يجب عليك دائًما التأكد من

أن خدمة اللجوء والشرطة لديهم معلومات اتتصال الصحيحة والمحدثة.

كيف يمكنني معرفة ما إذا كان جواز سفري جاهًزا؟

تقوم خدمة اللجوء بنشر قائمة كل أسبوع تقريبًا يكون فيها أرقام الحاتت التي يكون مستند السفر الخاص بها جاهًزا لإستجم. في ما
 إذا كان رقم قضيتك موجوًدا في القائمة ، فيمكنك الذهاب. http://asylo.gov.gr/en/?tpage_id=1289يلي الرابط إلى القوائم 

إلى مكتب اللجوء للحصول على وثيقة السفر الخاصة بك أخيًرا.

ذهبت إلى مكتب اللجوء لخذ مستند السفر ، لكنهم لم يعطوه لي. لقد أعطوا موعًدا بعد عدة أسابيع حتى يلتقطوه في النهاية.

هذا لشسف يحدث في بعض مكاتب اللجوء )وليس في جميعهم(. ت تقوم بعض المكاتب مباشرة بتسليم قرار وثيقة السفر أو وثيقة
السفر نفسها ، ولكن بدتً من ذلك تعطي موعًدا آخر للعودة و تستلم القرار أو وثيقة السفر أخيراً.

تبدو عملية الحصأول على وثيقة سفر معقدة للغاية. أين يمكنني الحصأول على المساعدة؟

إذا كان لديك محامي ، فيمكنك دوًما أن تطلب من محاميك دعمك في هذه العملية. قد تتمكن مراكز المجتمع أيًضا من مساعدتك في
هذه العملية. في حال لم تستطع العثور على أي شخص لمساعدتك ، يمكنك أيًضا إرسال رسالة إلى فريق المعلومات المتنقل على

Facebook.أو اتتصال بنا على الخط الساخن للهاتف وسوف نحاول إما مساعدتك أو توجيهك إلى شخص يستطيع ذلك 

: فريق المعلومات المتنقل للجئين فيFacebookللوصأول إلى هذه المعلومات عبر اقنترنت ، يرجى زيارة صأفحتنا على 
اليونان.

https://www.facebook.co///obl/elffoeea/
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