
17th of June 2018 

 

 

 في هذا الفیدیو سنناقش: ماذا یعني لم الشمل لألسرة، من هو المؤهل للم الشمل، كیف یمكنك التقدم للم الشمل في الیونان، و بعض

  الصعوبات والمشاكل التي تواجه الناس في التقدم للم الشمل.

 هل وصلت الى الیونان؟ هل لدیك أسرة في مكان آخر في أوروبا؟ ربما زوجك/زوجتك ابن أو ابنة سافروا الى شمال أوروبا،

 منذ سنة أو سنتین أو ستة أشهر؟ وترید اآلن لم الشمل معهم؟

 

 أو ربما عائلتك قد واجهت حالة مختلفة! نعلم كم هي مكلفة وصعبة السفر إلى شمال أوروبا منذ مارس 2016 - خصوصا على

 أسرة بأكملها، صعوبة الحصول على عمل، وانخفاض مستویات الدعم المالي، الذي نعنیه یمكن أن یكون من الصعب جدا توفیر

 احتیاجات أسرة كاملة في الیونان. ربما قررت أن السفر إلى شمال أوروبا یوفر أكثر أمنًا للحیاة بالنسبة لك و ِلطفالك.

 

 ونحن نعلم أن العدید من األسر كان من الصعب علیها جدًا قرار إرسال أحد أفرادها من الیونان (بطریقة غیر قانونیة) إلى بلد

 أوروبي آخر مثل ألمانیا أو النمسا، ومن ثم قدمت طلب للم شمل األسرة، وبالتالي فإن بقیة األسرة یمكنها اإلنضمام إلیهم بأمان من

 الناحیة القانونیة. العدید من األسر فعلت هذا بنجاح. ومع ذلك، عائالت كثیرة ال تزال تعاني و تم رفضها، والذي سبب أنكسار

 القلوب لمدة  طویلة، وألم من جراء تفرقة العائلة.

 

 

 إذا كنت مقیمًا في الیونان و أفراد عائلتك مؤهلین لذلك (سنناقش من هو المؤهل الحقًا) هو أحد المستفیدین أو الذي قدم طلب على

 الحمایة الدولیة (الذي قدم على اللجوء  أو تم منحه صفة الالجئ ) والتي في الدول التالیة: بلجیكا، الدانمرك، فرنسا، ألمانیا،

 ایرلندا، ایطالیا، لكسمبرغ، هولندا، البرتغال، إسبانیا، المملكة المتحدة، النمسا، السوید وفنلندا والنرویج، أیسلندا، سویسرا أو

 أیسلندا، یمكن لم شمل األسرة في إطار مجموعة من القوانین المطبقة في االتحاد األوروبي، والتي تسمى( اتفاقیة دبلن الثالثة) .

 

  (اتفاقیة دبلن الثالثة): هي مجموعة من القوانین األوروبیة التي تحدد الدولة األوروبیة المسؤولة عن طلب اللجوء.

 تحدد هذه المجموعة من القوانین أنه إذا كان لدیك بصمات أصابع في الیونان أو إیطالیا و انتهى بك المطاف في ألمانیا (تمكنت

 من مغادرة هذه البلدان بطریقة غیر شرعیة) ، فیمكن  إعادتك إلى هذه البلدان كأول دولة أوروبیة تدخلها ، وعادة ما تكون

 مسؤولة عن طلب اللجوء الخاص بك.

 

 كما أن المعترف علیه بأنه ینبغي أن یتمكن الناس من طلب اللجوء في نفس البلد الذي توجد فیه أفراد العائلة المباشرین ، وهو ما

 یسمح بلم شمل األسرة.

 

 ومن المهم جدا أن نتذكر أن مقدونیا وألبانیا والجبل األسود وصربیا والبوسنة لیست مدرجة في الئحة دبلن ، لذلك ال یمكنك التقدم

 بطلب لم شمل لألسرة في إطار دبلن 3 إذا كنت قد وصلت الى هذه البلدان.

 



 إذن اآلن، من هو المؤهل للم شمل األسرة بموجب الئحة دبلن 3:

 

 1-إذا كنت طفًال دون سن 18(الثامنة عشرة) عاًما وكنت مسافرًا بدون والدیك أو وصي قانوني علیك ، فیمكنك أن تطلب أخذك

 إلى والدتك، والدك، أختك، أخوك، عمتك، خالتك، جدتك أو جدك. (إذا كنت تبلغ من العمر 17 عاًما وأصبحت 18 عاًما، فلیس

  مهم المهم هو عمرك عندما تقدمت لطلب لم الشمل.

 

 2-إذا كنت بالًغا یبلغ من العمر أكثر من 18 عاًما ، فیمكنك أن تطلب العیش مع زوجتك أو طفلك الذي لم یبلغ بعد سن الرشد(18

 عاما) ، أو إذا كان قد تقدم  لطلب الحصول على حق اللجوء أو الحمایة الدولیة أو حصل علیها. (إذا كان الطفل یبلغ من العمر 17

 عاًما و بلغ ال  18 عاًما ، فهذا لیس مهًما ، فالطلب ذو صلة بعمر الطفل عند تقدیمه لطلب لم الشمل).

 

 3-في بعض الحاالت ، یمكن لبلد أوروبي أن یوافق على لم شمل األسرة حتى إذا كنت ال تستوفي الشروط التي ناقشناها سابقا،

 "ألسباب إنسانیة". قد یكون هذا هو الحال بالنسبة لألشخاص الذین یعانون من مشاكل صحیة خطیرة للغایة ، أو هم ضعفاء أو

 الذین لدیهم احتیاجات محددة أخرى. إذا كانت لدیك هذه االحتیاجات ، فتأكد من السؤال عن إعادة لم شمل العائلة في موعد

  التسجیل. ویتقرر ذلك على أساس كل حالة على حدة وهو اآلن صعب للغایة.

 لألسف ، من الناحیة العملیة ، فإن معظم المستندات الطبیة لیست كافیة ألغراض لم شمل األسرة ، إال إذا تمكنت من إثبات أنه

 بسبب المرض الشدید فأنت تعتمد على أفراد عائلتك الذین تم فصلك عنهم.

 إذا كنت قد انفصلت لفترة طویلة عن أحد أفراد عائلتك وتحاول أن تقول أنك تعتمد علیهم ، فعندئذ یجب علیك تقدیم معلومات

 كافیة عن كیف رعیت نفسك منذ أن انفصلت عنهم، ولماذا انت الى اآلن تحتاج أن تكون معهم.

 

 

 كیف یمكنني التقدم بطلب لم شمل األسرة؟

 

 إذا وصل أحد أفراد عائلتك إلى شمال أوروبا وكانوا یریدون إعادة لم شملهم بأسرهم في البلد الذي وصلوا إلیه ، فیجب علیهم

  التسجیل للحصول على اللجوء.

 وعند المطالبة باللجوء ، من الضروري أن یذكر الشخص أن له أقارب في أماكن أخرى من االتحاد األوروبي وأنهم یریدون

 إعادة لم شملهم بهم.

 

 تأكد من أنه تم تزوید السلطات باألسماء الكاملة وتواریخ میالد أفراد عائلتك في الیونان - باستخدام األبجدیة األوروبیة وبالطریقة

 نفسها التي سجلت بها أسماء وتواریخ میالدك في الیونان.

 

 اطلب من قریبك أن یرسل إلیك وثیقة الهویة األحدث التي حصل علیها من السلطات في البلد الذي تقدم إلیه بطلب الحصول على

  حق اللجوء من أجل التحقق من إحدى المنظمات غیر الحكومیة التي یكون فیها قریبك قد تم تسجیله بها.

 

 إذا كنت في الیونان ، وأفراد عائلتك في مكان آخر في أوروبا ، فإنك تندرج تحت المعاییر التي ناقشناها سابقا، اذهب الى مكتب

 خدمة اللجوء وأذكر أنك ترغب في التقدم بطلب لم شمل األسرة بأسرع وقت ممكن.

 

 احصل على موعد للتقدم على لم الشمل في أثینا، سالونیك أو في مكان آخر من أجل طلب لم شمل األسرة. ستكون اإلجراءات

 مشابهة إلجراءات اللجوء ولكنك في هذه المرة سوف تتقدم بطلب للم شمل أسرتك .

 



 

 ستحصل على خطاب موافقة لتوقعه یفید بأنك توافق على أن یتم فحص طلبك للحمایة الدولیة في البلد األوروبي اآلخر (حیث

 یوجد أحد أفراد عائلتك).

 

 

 إن خطاب موافقة أحد أفراد عائلتك في البلد األوروبي اآلخر ضروري أیضًا وإذا كان الشخص الذي یقوم بتسجیل طلب لم الشمل

 في البلد األوروبي اآلخر قد نسي إعداده ، یجب أن یكون على علم بذلك وأن یطلب المساعدة لتقدیمه. یجب علیه تقدیم الطلب!

 

 في هذه المرحلة ، من المهم تقدیم أي أدلة أو مستندات طبیة تثبت ضعفك وأنك یجب أن تنقل بشكل عاجل. یجب أن تكون جمیع

 الوثائق الطبیة باللغة اإلنجلیزیة أو مترجمة إلى االنكلیزیة. یجب ترجمة أي وثیقة طبیة إلى اللغة التي یتحدثون بها في الدولة

 العضو في وزارة الشؤون الخارجیة  األلمانیة إذا كانت ضمن اللغات التي یخدمونها أو إلى وكالة تقوم بهذا النوع من الترجمات.

 

 تذكر أنهم مشغولون جدا ویوجد ضغط (وزارة الخارجیة المعنیة بذلك) ، ومن المؤسف أنه لیس من واجبهم مساعدتك أو أن یكون

 بجانبك. لذلك ، یجب علیك القیام باإلجراءات بنفسك:

 

 

 1. من المهم جًدا أن تحافظ أنت وقریبك على الرقم الخلوي  نفسه الذي سجلته في مراسالتك األولیة مع خدمة اللجوء الیونانیة

 وخدمة اللجوء في البلد الذي یوجد فیه اقاربك او  عائلتك. ال تستخدم تطبیق Whatsapp (واتس اب) أو فایبر كجهة اتصال

 لخدمة اللجوء. یرجى الحصول على رقم هاتف یعمل للمكالمات المحلیة - ولیس ال WhatsApp(الواتس اب) ، فایبر إلخ....

 وهذا یمكنه أن یؤدي إلى عدم االتصال بك نهائیا أو إغالق قضیتك حتى.

 

 2. یرجى اتخاذ إجراء جدي للحصول على نسخ جیدة وواضحة من مستنداتك ووثائق أفراد عائلتك. یمكنك تنزیل تطبیق

 CamScanner الذي یأخذ عملیات مسح مستندات جیدة. عندما یطلب أفراد عائلتك اللجوء في بلد آخر من دول االتحاد

 األوروبي ، اطلب من قریبك أن یرسل إلیك أحدث وثیقة هویة حصل علیها من السلطات في البلد الذي قدم طلب اللجوء إلیه وهذا

 افضل من ان یتم التحقق من ذلك عبر منظمة غیر حكومیة.

 

 

 3. یرجى طباعة نسخة من وثیقة إثبات هویتك، وایضا أخذ أي أرقام اتصال من قریبك ومحامیه أو غیرهم من الداعمین لك

 والمساعدین في هذا الملف.

 

 

 یرجى تقدیم نسخ وإحضار دفتر العائلة، شهادة زواج، شهادة میالد ، ومستندات من بلدك تثبت عالقتك العائلیة ، مثل صور

 للعائلة.

 

 

 4. یرجى اتخاذ إجراءات جدیة في العثور على الوثائق الصحیحة قبل االتصال بالمحامي ومن األفضل أن یتم  ترجمة كل ما

 تستطیع ترجمته إلى اإلنجلیزیة أو األلمانیة.

 

  5. اشترك بصفحة خدمة اللجوء على الفیسبوك  لتتلقى التحدیثات حول ساعات العمل أو أي شيء آخر.



 

 6. اذا كان افراد اسرتك في البلد الذي یرغبونه ویریدون انضمامك إلیهم، فعلیهم محاولة الحصول على شهادة بیان من

 األخصائي االجتماعي، أو محام أو طبیب أو األخصائي النفسي، إذا كان احد منهم  قد شهد حدیث على الهاتف أو مكالمات

 سكایب، أو قد الحظ كیف من الصعب بقائكم بعیدین عن بعض وآثار االنفصال علیك أو على أفراد األسرة نفسیا، فإن من الممكن

  لهم توفیر خط اتصال للمساعدة في أن تكون لم شمل في أقرب وقت ممكن.

 

 

 

.Arsis او Aitima، GCR، NCR :ویمكنك عمل زیارة للمنظمات غیر الحكومیة التي یمكن أن تساعدك في اإلجراء  

 

 لقد تم اضافة مواعید عمل هذه المنظمات في قسم التعلیقات.

 زیارة المنظمة یمكنها مساعدتك باالجراءات في الیونان

 

Aitima 

 

  تفتح منظمة أیتیما من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الخامسة مساًء ویوجد لدیهم مترجمین للغة العربیة یمكنهم مساعدتكم.

 العنوان:

Tripou 4-6, Athina 117 41, Greece 

 

 رقم التلفون لالستعالمات :    +30 21 0924 1677

 

The Ecumenical Refugee Program (ECRP).  

:)ECRP)منظمة االسكان لمساعدة الالجئین 

 العنوان:

20 Iridanou St.; 11528 Ilisia, Athens,  

  :رقم التلفون لالستعالمات

+ 30-210729 59 26/27,  

  رقم الفاكس : + 30- 210729 59 28

e-mail: ecrpath@gmail.com. 

 

 

Solidarity Now 

 منظمة التضامن

 العنوان في أثینا:

 

Athens: Domokou 2 (opposite the railway station Larissa) 

 رقم الهاتف

(+30) 210 8220883,  

 الفاكس
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: (+30) 210 8250986 

 E-mail: athens@solidaritynow.org  

 العنوان في سالونیكي:

Thessaloniki: Leontos Sofou / Egnatia Str, 

 :رقم الهاتف 

 (+30) 2310 501030, (+30) 2310 501 040 

 

e-mail: thessaloniki@solidaritynow.org 

 

GCR 

GCR منظمة 

 العنوان
: 25, Solomou str., 10682, Athens 

 رقم الهاتف

3800990-1 210 30+ : 

E-mail: gcr1@gcr.gr 

 

Arisis - for minors 

 منظمة القاصرین:

Athens:  

 العنوان في أثینا:

43 Mauro Mateon street, 10434 Athens,  

 رقم الهاتف

: + 30-210 8259880,  

email: arsisathina@gmail.com  

 

Thessaloniki:  

 العنوان في سالونیكي

 

35 Ptolemeon street, 546 30 Thessaloniki 

 رقم الهاتف في سالونیكي 

 + 30-2310-526150, Fax: + 30- 2310-552813, Email: infothes@arsis.gr  

 

Volos:  

 العنوان في فولوس:

Makrinitsa, 37011 Volos 

   رقم الهاتف

,44 / 30-24280-99939 + : 

Email: arsis.xenonas@hotmail.com  

mailto:gcr1@gcr.gr


 

Kozani:  

 العنوان في كوزین:

4 Aminta street, 50100 Kozani, 

 رقم الهاتف 

: + 30-24610-49799, Email: infokoz@arsis.gr  

 

Alexandroupoli:  

 العنوان في الكساندروبولي:

2 Alexandroupolis-Makris Road, 68100 Alexandroupoli, 

 رقم الهاتف 

: + 30-2551038952 Fax: + 30-2551038947, 

 e-mail: arsisalex@gmail.com 

 

The Ecumenical Refugee Program (ECRP).  

 

20 Iridanou St.; 11528 Ilisia, Athens, Tel .: + 30-210729 59 26/27, Fax: + 30- 210729 59 28,  

e-mail: ecrpath@gmail.com. 

 

 معظم المحامین في الیونان مشغولون جدا ولدیهم الكثیر من القضایا وخصوصا في قضایا لم الشمل، لذلك الرجاء التأكد من

 حملكم لكافة االوراق الالزمة وتقاریركم الطبیة وأن تتصلوا ألخذ موعد من المنظمة قبل التوجه لزیاراتها

 

 

 إذ تعذر علیك الحصول على ملفات تثبت قرابتك بهم، فیمكنك أن تطلب من السلطات الحصول على اختبار الحمض النووي

 كدلیل.

 

  من المهم جدا أن تضع في عین االعتبار االنتظار لمدة 3 أشهر للموعد النهائي عند طلب لم شمل األسرة في الیونان.

 

 إذا كنت قد تقدمت بطلب لم شمل األسرة من الیونان بعد ثالثة أشهر من تقدیمك طلب اللجوء، فمن الطبیعي أن تصبح من الصعب

  جدا جدا لم االسرة.

 

 سوف یتم وضع طلبك من قبل قسم االتحاد األوربي في الیونان في اسفل الملفات والذي یترتب علیه التأخر وربما سیتم ارسال

 طلبك الى البلد الذي ترغب بضمك الى عائلتك بعد عدة أشهر وفي وقت الحق. وهذا یعني أن الطلب سیصل متاخر  ومن المرجح

 أن یتم الرفض.

 

   بعد أول رفض، هناك فترة  3 أسابیع التي یمكنك التقدم بطلب إلعادة النظر بملفك ولكن   من الصعب ذلك إذا لم یكن لدیك محام.

 

 لذا علیك الذهاب بشكل دوري  إلى مركز اللجوء والسؤال عن أي جدید و تحدیثات حول حول قضیتك(علیك المتابعة).

 



 

 كم من الوقت ستأخذ تلك اإلجراءات ؟

 

   ترسل الیونان طلب لم شمل أسرتك في غضون 3 أشهر، إذا قمت بإجراء التطبیق في غضون ثالثة أشهر بعد التسجیل الكامل.

   في الحالة الطبیعیة، إذ تم تقدیم الطلب بعد الثالث أشهر فمن الممكن أن یتم ارسال طلبك بعد سنة واحدة.

 المادة 21 تنص على: "في أسرع وقت ممكن وفي أي وقت في غضون ثالثة أشهر من تاریخ التقدیم بالمعنى المقصود من المادة

 20 (2)، نطلب من الدول األعضاء على اتخاذ المسؤول عن مقدم الطلب. ' متوافقا مع تعریف  'كامل التسجیل "من اللجوء

 المطالبة في الیونان.

 

  والبلد اآلخر قد یستغرق شهرین إلرسال الجواب مرة أخرى إلى مكتب دبلن في الیونان.

 

  3. بعد تلقي الیونان جواب ایجابیا(بالموافقة) قد تستغرق ستة أشهر لیتم  "إرسالك" للبلد الذي وافق على لم الشمل لك.

  إجمالي الحد األقصى  حسب القانون 11 شهرا، لكننا نعلم أن في كثیر من األحیان قد تأخذ وقتا أطول - خصوصا مع بلدان مثل

  ألمانیا.

 

 ما هي حقوقي في الیونان بعد أن أتقدم على لم شمل العائلة؟

 

  * تحصل على حقوق طالب اللجوء.

 

  *یمكنك طلب سكن في  مراكز االستقبال(اإلیواء).

 

  *لدیك حق الوصول إلى منظومة الصحة العامة والحصول على المعالجة الطبیة المجانیة والمعونة في المستشفیات.

 

  *یمكنك استئجار غرفة، شقة أو بیت.

 

 *یمكن لألطفال الذهاب إلى المدرسة.

 

 هل من الممكن أن یتضرر طلب اللجوء إذا تم  طلب للم الشمل؟

 *ال - طالما تم توفیر معلومات صحیحة ومتطابقة وغیر متناقضة و من أجل أن تكون معلوماتك الشخصیة مكتوبة بشكل صحیح.

 

   على مدى العامین الماضیین، شهدت الحكومات األوروبیة صعوبات متزایدة في موضوع لم الشمل.

 ووفقا لما حدث في 2017، ألمانیا كانت تسمح فقط ل 70 شخص في الشهر للسفر السفر من الیونان الى المانیا من الذین قد تم

  قبول لم شمل أسرهم.

  هذا یعني أن الناس كانت بحاجة إلى االنتظار لعامین لیتم لم شملهم مع أسرهم.

 وكان هذا الطعن في المحكمة من قبل األسر السوریة والمناصیر للم الشمل، وتم الفوز بذلك. اآلن یبدو رد الحكومة األلمانیة متجه

 نحو الحد من لم الشمل.

 

 ومع ذلك، ألمانیا رفضت 67٪ من لم شمل األسر المتواجدة في الیونان في عام 2018. والرفض غالبا ما یكون غیر واضح

 قانونیا أو حتى أسباب تعتبر سخیفة في بعض األحیان. وهذا یعني أنه من الصعب الحصول على ضمانات في موضوع لم الشمل.



  حتى الطلبات التي تعتبر قویة، فالناس تواجه اآلن صعوبات وتأخیر في أغلب األوقات.

 

  ونحن على علم بالصعوبات التي یواجهها الالجئین.

  سواء كنت من طالبي لم الشمل أم ال، إذا كنت قد وصلت الى بلد في الشمال األوربي، فعلیك بالتواصل مع محامي.

 

 انت مضطر إلى الدفع للمحامي في ألمانیا ، وبالمقارنة مع تكالیف السفر غیر القانوني إلى أوربا ستجد أن الموضوع یستحق دفع

 بعض النقود إلى المحامي . ویمكن تسدید أتعاب المحامي عن طریق أقساط شهریة. ومن الجید جدا أن تأخذ المشورة من محام في

 البالد التي ستقدم فیها اللجوء - فقانون اللجوء معقد، ویتغیر باستمرار - لذلك علیك أن تطلب المشورة من شخص خبیر. یجب

 علیك أیضا محاولة إنشاء الدعم من أكبر عدد ممكن من المتطوعین والتضامن مجموعات و المنظمات غیر الحكومیة. محاولة

 الوصول إلى مساعدة - حتى إذا كان من الصعب فعل ذلك وتشعر أنه یتم تجاهلك.

 

 من المهم جدا أن ینظر أن إذا كان لدیك بطلب اللجوء في الیونان كأسرة واحدة و واحد الخاصة بك أفراد األسرة غادر، بعد ثالث

  أشهر من تقدیمك للطلب في الیونان، فمن المحتمل جدا جدا أن یتم رفض لم الشمل.

 

  وفي بعض الحاالت، مثل التي تحدث في النمسا، عندما یتم التحقیق مع األطفال في المقابلة لم الشمل، غالبا ما یتم رفض الطلب

 من باب أن الطفل قد تم إرساله الى النمسا عمدا لیتثنى لعائلته التقدم على لم الشمل الحقا، اذا ضهرت الحالة كأنما األسرة تخطط

 لفعل ذلك وترسل األطفال لیتثنى القدوم إلى النمسا عن طریق لم الشمل فمن األرجح أن القضیة ستواجه الكثیر من الصعوبات.

 

 في الواقع، بعض البلدان بدأت في اتخاذ خطوة العادة ارسال طلبات األطفال إلى الیونان، وإعادتهم إلى أسرهم. یرجى مراعاة

 أنه إذا قمت بإرسال طفلك لوحده بعد وصولكم جمیعا إلى الیونان فمن األرجح أنكم ستواجهون فترة طویلة جدا من الفراق.

 

 هذا هو الحال بصفة خاصة إذا كنت قد تقدمت إلى اللجوء كأسرة واحدة في الیونان في المقام األول، وحتى وإن كان لدیك طلب لم

 شمل األسرة بعد فترة الثالث شهور األولى. األسر الذین لدیهم منفصل في الیونان و طلب جمع شمل األسرة یجب أن توفر

 "تبریر مقبول" یبرر سبب اإلنفصال، وإال ستواجه الرفض بشكل مباشر.

  یرجى األخذ بعین االعتبار أن محاولة التعذر بأن الظروف في الیونان غیر جیدة لم یعد یؤخذ كمبرر.

 

 وهناك صعوبات أخرى تواجه الناس في في ألمانیا، فیتم منحهم إذن إقامة مؤقتة ولیس إقامة الجئ، وهذا ما یسمى اإلعادة

 القسریة الحقا، فالیسمح لك بطلب لم شمل األسرة، ال تعامل معاملة الجئ، فقط ال یتم ترحیلك، لن یتم ترحیلك بسبب: المشاكل

 الصحیة، أو بسبب وثائق السفر الخاصة بك غیر متوفر(جواز سفرك)، أو أن الحالة في بالدك غیر جیدة مؤقتا وغیر قادر على

  العودة. وهذا یحدث على نحو متزاید وعندما یتم منحك اقامة مؤقتة (لیس إقامة الجئ)فلن تتمكن من التقدم للم الشمل.

 یفضل االتصال بمحام باسرع وقت ممكن لیتم التأكد بأن شخص مؤهل(المحامي) متطلع على جمیع إجراءات لجوئك.

 

 أشكال أخرى للم الشمل العائلي:

 

 

 إذا كان أحد أفراد عائلتك قد تم قبوله ك الجئ ، أو حتى في بعض األحیان حمایة مؤقتة، فإن كل دولة على حدة لدیها قواعد محددة

 للم الشمل العائلي وأحیاًنا یمكن لم شمل عائلتك من خارج االتحاد األوروبي ، أو یمكنك ترتیب لم شمل العائلة مع السفارة لهذا

 البلد في الیونان. ومع ذلك ، فإن هذه القواعد خاصة بكل بلد على حدا ویمكن أن تتغیر - اسأل محامیك أو مكتب اللجوء الخاص

 بك في البلد الذي تقدمت فیه للحصول على اللجوء لمزید من المعلومات. إذا كنت ال تزال عالقا، فال تتردد في إرسال رسالة إلى



 Refugee Info Bus وسنحاول مساعدتك!

 

 

 نظرًیا ، یمكنك التقدم بطلب لم شمل العائلة في الیونان مع لم شمل العائلة مع أفراد العائلة الموجودین في بلدان ثالثة مثل سوریا

 وأفغانستان. یجب تقدیم الطلب خالل شهر واحد من تاریخ قبول طلب اللجوء الخاص بك ، ولكن حتى لو تمت الموافقة على ذلك

 ، فال توجد طریقة إلحضار أحد أفراد عائلتك من بلدك حیث ال یوجد طریقة للحصول على تأشیرة سفر في الیونان، وزارة

 الشؤون الخارجیة هي الوزارة المختصة إلبالغك بهذا األمر ولكن ال تزال هناك طلبات معلقة من عام 2016 لألشخاص الذین

 ینتظرون نقل عائالتهم إلى الیونان بشكل قانوني، ومن الواضح أن هذه العملیة صعبة للغایة وتكاد تكون مستحیلة.

 

 أخیرًا ، یمكننا القول أنه من المحزن ان تتشتت العائلة.

 

 

 هل تم تسجیلك أنت وجمیع أفراد عائلتك في الیونان ألكثر من 3 أشهر؟ إذا كان األمر كذلك ، فهل حقا یستحق النفقة والخطر

 الهائلین بإرسال أحد أفراد األسرة إلى شمال أوروبا إذا كنت ال تعرف متى یمكنك جمع شمل األسرة؟ ضع في اعتبارك أن األمر

 یستحق الحصول على محاٍم في الدولة األوروبیة األخرى - هذه كلها تكالیف یجب علیك أخذها بعین االعتبار، ربما بالنسبة لك

 أیضا ، فإن الخطر یستحق ذلك ، وإذا كان طفلك ، فإن وجود المزید من فرص العمل أو التعلیم في المستقبل یستحق ألم

 االنفصال. ولكن ، ُیرجى األخذ في عین اإلعتبار المخاطر الكبیرة بعدم رؤیة عائلتك لسنوات عدیدة.

 

 

 تم تقدیم القوانین الخاصة ب لم شمل األسرة في االتحاد األوروبي على أساس أن التكامل ال یمكن أن ینجح إال عندما ال یحتاج

 أولئك الذین فروا من وطنهم إلى القلق بشأن آبائهم وأزواجهم وأطفالهم الذین تم تركهم وراءهم في بلدهم األصلي أو حتى تقطعت

 بهم السبل في دول العبور (مثل الیونان). في حین أن جمع شمل األسرة أكثر صعوبة من الیونان ، فمن المهم معرفة القواعد ومن

 المهم إجراء حمالت توعیة حتى یتم أخذ حقك في لم شمل األسرة. ومع ذلك ، لم یتم تصمیمه هذا القانون للعائالت من أجل

 "التحایل" على برنامج لم الشمل ، عن طریق إرسالها إلى أحد أفراد العائلة وبعد أشهر من وصوله إلى الیونان - سمحت العدید

 من البلدان بذلك عند إغالق الحدود في عام 2016 حیث كان ال یزال هناك الكثیر من االرتباك وفصول دراسیة الوضع

 "طارئ". قد ال تزال بعض الحاالت ناجحة ، لكن الكثیر منها ال یزال یحصل على الرفض والحكومات تزداد أكثر صرامة یوما

  بعد یوم.

 

 

 إذا هربت من الحرب وتفرقت عائلتك ، فنحن نعتقد أنه یجب أن تكون قادرًا على إعادة الوحدة مع عائلتك في بلد ما حیث یمكنك

 البقاء على قید الحیاة وكسب الرزق. هذا ال ینبغي أن یكون صعب تحقیقه ، ونحن نأسف ألن الحكومات األوروبیة تجعل هذا

 األمر صعبًا للغایة. نتمنى لك القوة والدعم لك من أجل أن تحقیق حقوقك.

 

 

 نتمنى لكم حظًا جیدًا!


