معلومات أساسية للمتقدمين للحماية الدولية في اليونان
طالب الحماٌة الدولٌة هو شخص أجنبً أو شخص بدون جنسٌة ،والذي يصرح ششوٌا أو ِّط
خط اًي أمام أي مرجعٌة
ٌونانٌة بطلب لجوء  ،أو بطلب عدم ترحٌله خوفا من اإلضطهاد ألسباب تتعلق بالعرق أو الدٌن أو ال قومٌَّة(الجنسٌة)
أو بسبب انتماءه إلى فئة اجتماعٌة معٌنة أو بسبب معتقداته السٌاسٌة أو ألنه ٌوجد خطر إلحاق ضرر جسٌم به فً
بلد المنشأ أو بلد اإلقامة السابق ،وخاصة فً حال وجود خطر عقوبة اإلعدام أو التصشٌة ،مع التعذٌب أو المعاملة
القاسٌة أو الالإنسانٌة أو ٌوجد خطر على حٌاته بسبب صراع دولً أو أهلً.
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وٌعتبر كمقدم لطلب الحماٌة الدولٌة األجنبً الذي تتم إعادته إلى الٌونان من دولة تطبق نطام"دبلن . "2
طلب الحماية الدولية :أين وكيف ُي َقدَّم
• السلطات المختصة لتقدٌم طلباتكم هً المكاتب اإلقلٌمٌة لدائرة اللجوء ،والوحدات اإلقلٌمٌة التابعة لدائرة اللجوء.
انتباه
نعلِمكم أنه لٌس من إختصاص دائرة اللجوء إستالم طلباتكم للحماٌة الدولٌ َة إذا :
أ) كنتم تقدمتم بطلب حماٌة دولٌة فى الشرطة و لم ٌتم الرد علٌه بعد
ب) كان لدٌكم بطاقة طالب اللجوء الخاصة باألجانب (الكارت االحمر)
ن فى كل األحوال سٌتم أخذ بصماتكم حتى تتأكد دائرة اللجوء إذا كنتم قد قدمتم طلب حماٌة دولٌة ،
أٌضا ً ،نعلمكم أ ه
ٌ
ً
و فى هذه الحالة سٌتم التحقق فورا إذا ما كان لدٌكم طلب قدٌم ولم ٌتم الرد علٌه بعد.
• إذا كنت معتقالً أو مُستضافا ً فً إحدى مراكز ا إلستقبال األولً والتثبت من الهوٌة ،فا لدوائر المختصة بالحجز أو
باالستقبال ،ستقوم بإبالغ دائرة اللجوء عن رغبتك فً تقدٌم طلب للحماٌة الدولٌة.
• ٌجب أن تقوم بتقدٌم طلب الحماٌة الدولٌة بنشسك ،ششوٌا ً أو خطٌا ًٌ .مكنك أٌضا تقدٌم طلب ألفراد عائلتك إذا كانوا
معك فً الٌونان وٌرغبون فً ذلكٌ .جب أن ٌأتً معك أفراد عائلتك إلى إدارة اللجوء.
• عند تقدٌم الطلب ،فً حال لم تكن قادراً على التشاهم (التحدث) مع موظشً دائرة اللجوء ،فأعلم بأنه سٌكون هناك
مترجم لمساعدتك.
• عند تقدٌم طلبك ٌجب علٌك اإلجابة بصدق تام على أسئلة الموظشٌن .إذا قمت بتقدٌم معلومات خاطئة أو إدعاءات،
فإنها سوف تؤثر سلبا ً فً الحكم على الطلب الخاص بك.
• إذا كنت قاصرا وبدزن مرافق  ،أي أن عمرك أقل من  18سنة ولست برفقة شخص راشد مسؤول عن رعاٌتك،
فإنه وفقا للقوانٌن الٌونانٌة ٌجب على السلطات إبالغ المدعً العام المختص على الشور .والمدعً العام سوف ٌعٌن
ممثل (مشوض) الذي سٌكون مسؤوالً عنك وٌدافع عن مصالحك .إذا كنت تحت سن  15فإن طلب الحماٌة الدولٌة
ٌُقدم من قبل الممثل الذي تم تعٌٌنه لك .إذا كنت فوق سن ٌ 15مكنك تقدٌم طلبك بنشسك .والسلطات ستقوم بحماٌتك
واستضافتك فً بٌئة مناسبة للقاصرٌن.
• عند تقدٌم طلب الحماٌة الدولٌة ،سًتم تصوٌرك وستؤخذ بصمات أصابعك  ،وكذلك بصمات أصابع أفراد عائلتك
الذٌن هم فوق سن  .14وسٌتم تخزٌن البصمات فً قاعدة ٌوروداك األوروبٌة المركزٌة (  )EURODACوإذا
كنت قد تقدمت بطلب للحصول على الحماٌة الدولٌة فً بلد أوروبً آخر ٌطبق اتشاقٌة "دبلن ثالثة" ،فسوف ٌتم نقلك
إلى هناك لشحص طلبك.
• ٌجب تقدٌم وثائق سشرك (جواز السشر) أو أٌة وثٌقة أخرى لدٌك ولها عالقة بدراسة الطلب الخاص بك  ،وكذلك
بتحدٌد هوٌتك وهوٌة أفراد عائلتك وبلد المنشأ باإلضافة إلى وضعك العائلً.
• من الممكن أن تخضع لتشتٌش جسدي أو لتشتٌش األغراض الخاصة بك .وٌمكن إخضاعك لشحوصات طبٌة.
البالد التي تطبق نظام دبلن الثاني هي :النمسا ،بلجيكا ،بلغاريا ،فرنسا ،المانيا  ،الذانمارك  ،سويسرا ،استونيا ،
المملكت المتحذة  ،ايرلنذا  ،اسبانيا ،ايطاليا ،قبرص ،التفيا ،ليتوانيا ،ليختنشتاين ،لوكسمبورغ ،مالطا  ،النرويج ،هولنذا،
.هنغاريا  ،بولونيا ،البرتغال ،رومانيا ،سلوفاكيا ،سلوفانيا ،السويذ ،التشيك ،وفنلنذا
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• ستقوم إدارة اللجوء بتحدٌد موعد لمقابلتك  ،و بمنحك بطاقة طالب الحماٌة الدولٌة التً قد تصل صالحٌتها لستة
أشهرٌ .جب أن تحتشظ بهذه البطاقة معك دائما ً.
• عند تقدٌمك للطلب إفن السلطات المختصة ملزمة أن تبلغك باللغة التً تشهمها ،عن حقوقك وواجباتك كطالب
للحماٌة الدولٌة ،وكذلك عن المدة الزمنٌة المطلوبة خالل اإلجراءات .
• إذا كنت ضحٌة تعذٌب أو إغتصاب أو أعمال عنف خطٌرة أخرىٌ ،جب علٌك إبالغ السلطات من أجل مساعدتك.
• ٌمكنك أن تطلب منهم اإلتصال بالمشوضٌة السامٌة لشؤون الالجئٌن التابعة لألمم المتحدة ،أو بمنظمة تقدم المساعدة
القانونٌة والطبٌة والنشسٌة.
• أثناء اإلجراءات لدٌك الحق فً طلب المساعدة من محام أو مستشار آخر من اختٌارك( بدون مساعدة من إدارة
اللجوء) .الرسوم ونشقات المحامً أو أي مستشار آخر ستتحملها أنت.
• إذا أردتٌ ،مكن اعطاءك وقت قصٌر للتحضٌر بشكل صحٌح للمقابلة  ،واستشارة محام أو مستشار آخر لمساعدتك
أثناء اإلجراءات.
• إذا كنت إمرأةٌ ،مكنك أن تطلبً إم رأة موظشة من دائرة اللجوء إلجراء المقابلة وإمرأة مترجم ة  ،إن وجدتا.
• وفً جمٌع األحوالٌ ،مكنك أن تطلب للمقابلة والترجمة موظف من الجنس الذي ترٌد ،إذا كانت هناك أسباب
وجٌهة لذلك .وسوف ٌنظر فً هذا الطلب من قبل اإلدارة ،وسٌتم تلبٌته فً حال كان ذلك ممكنا ً.
• إذا كنت قاصرا وبدون مرافق ٌ ،جب إعالمك من ممثلك الخاص عن المقابلة .و سٌتم استدعاء الممثل الخاص بك
وٌمكنه الحضور معك فً المقابلةٌ .مكن للسلطات إخضاعك لشحوص طبٌة لتحدٌد عمرك .ولهذه العملٌة ٌتم ابالغك
أنت وممثلك وعلٌك أن توافق أنت أو ممثلك.
االستقالة واالنسحاب من طلب الحماية الدولية
• عندما ترٌد ٌمكنك االنسحاب من الطلب الخاص بكٌ .جب أن تذهب بنشسك إلى مكتب اللجوء اإلقلٌمً و اإلنسحاب
من طلب اللجوء بطلب خطً .إذا قمت باالنسحاب فان اإلدارة سوف لن تنظر فً طلبك ،وٌجب علٌك أن تغادر
البالد إذا ٌم ٌكن لدٌك إذن إقامة آخر.
• وٌجوز لمكتب اللجوء أن ٌعتبر أنك ال ترغب فً مواصلة النظر فً طلبك (انسحاب ضمنً للطلب ) وأن ٌوقف
فحص الطلب:
أ) إذا رفضت إعطاء معلومات ذات أهمٌة كبٌرة بالنسبة للطلب الخاص بك والتً كانت قد طلبت منك من قبل
السلطات.
ب) إذا لم تذهب إلى المقابلة أو
ج) إذا هربت من مكان االحتجاز أو
د) إذا كنت ال تتبع التزاماتك التً تشرضها الشرطة بدال من الحجز أو
حددت لك السلطات من دون إعالمها أو
ه
ه) إذا تركت مكان اإلقامة الذي كانت قد
و) إذا تركت البالد دون الحصول على إذن من دائرة اللجوء ،أو
ز) إذا لم تخبر إدارة اللجوء فوراً بمجرد تغٌٌر عنوانك أو بٌانات اإلتصال الخاصة بك أو
ح) إذا لم تتصل بإدارة اللجوء فً حال طلب منك ذلك  ،أو
ط) إذا لم تذهب لتجدٌد بطاقتك فً موعد ال ٌتجاوز ٌوم العمل التالً بعد انتهاء صالحٌتها.
فنه لدٌك الحق فً طلب اإلستمرار بدراسة طلبك .
فً حال قامت إدارة اللجوء بوقف النظر فً الطلب الخاص بك إ
علٌك أن تذهب إلى إدارة اللجوء لشرح األسباب التً من أجلها لم ٌكن على إدارة اللجوء إلغاء طلب اللجوء الخاص
بك .و اإلدارة سوف تتخذ قرار بهذا الشأن  .فً حال تم رفض الطلب من قبل إدارة اللجوء فحٌنها ٌمكنك تقدٌم طعن
(استئناف) ضد القرار.
إجراءات فحص طلبات الحماية الدولية
• فً الٌوم الذي تم تعٌٌنه من قبل اإلدارة ستعطً مقابلة لمسؤول من إدارة اللجوءٌ .جب علٌك اإلجابة على األسئلة
بصدق تام ،و ذكر األحداث الحقٌقٌة بالكامل و عدم إخشاء أي معلومات مرتبطة بالطلب الخاص بك .إذا قمت بتقدٌم
ادعاءات أو أحداث كاذبة فإنها ستؤثر سلبا ً على الحكم على الطلب الخاص بك.
• موظف دائرة اللجوء سٌقوم بسؤالك أثناء المقابلة خاصة عن المعطٌات التً ذكرتها فً طلبك و عن بٌانات هوٌتك،
وكٌف أتٌت إلى الٌونان وعن األسباب التً غادرت من أجلها بلدك األصلً  ،أو البلد الذي كنت تقٌم فٌه فً حال
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كنت بدون جنسٌة ،واألسباب التً ال ٌمكن ك أو ال ترغب بسببها بالعودة إلٌه .خالل المقابلة ٌمكنك إضافة أي
معلومات أخرى تراها ضرورٌة لك.
• إذا بسبب اللغة ،ال ٌمكنك التحدث مع موظشً مكتب اللجوء فشً المقابلة سوف ٌكون هناك مترجم.
 ،مستشار قانونً ،أخصائً نشسً أو أخصائً
• فً المقابلة ٌمكنك الذهاب مع محام أو مستشار آخر (طبٌب
اجتماعً).
• كل ما ستقوله فً المقابلة ٌكون سري.
• قد ٌتم تسجٌل المقابلة صوتٌا ً .أما فً حال لم ٌتم تسجٌل المقابلة صوتٌا ً  ،فسٌقوم الموظف فً دائرة اللجوء بإعداد
ٌجب أن تدقق النص
ملف (محضر) ٌتضمن جمٌع األسئلة واألجوبة التً تم ذكرها فً المقابلة .فً هذه الحالة
بمساعدة المترجم  ،للتأكد من محتوٌاته و لطلب تصحٌحات ولتوقٌعهٌ .مكنك دائما الحصول على نسخة من الملف أو
التقرٌر وتسجٌل صوتً من مقابلتك.
• بعد المقابلة إفن إدارة اللجوء سوف تقرر منحك اللجوء أو الحماٌة المساعدة(الجزئٌة) أوترفض طلبك.
• عندما ٌؤخذ قراراً بشأن طلبك ،سوف ٌعلمك مكتب اللجوء الستالمه .سوف ٌعلمك استناداً إلى معلومات االتصال
التً قدمتها إما عن طرٌق الهاتف أو عن طرٌق رسالة أو برقٌة ،أو الشاكس ،أو البرٌد اإللكترونً.
• وٌنبغً على مكتب اللجوء أن ٌسلمك القراربمساعدة مترجم ٌتحدث اللغة التً تشهمها.
التزامات المتقدمين للحصول على الحماية الدولية
كمقدم طلب للحماٌة الدولٌة فً الٌونان:
• ٌجب علٌك البقاء فً الٌونان حتى نهاٌة دراسة الطلب الخاص بك.
• التعاون مع السلطات الٌونانٌة بشأن أي مسألة تتعلق بالطلب الخاص بك والتحقق من هوٌتك.
• الذهاب بنشسك إلى إدارة اللجوء لتجدٌد بطاقتك قبل انتهاء مدتها وفً موعد ال ٌتجاوز ٌوم العمل التالً بعد
انقضائها.
• إبالغ دائرة اللجوء على الشور بعنوان منزلك وبمعلومات االتصال الخاصة بك ،وأي تغٌٌرات .سوف ٌرسل مكتب
اللجوء الوثائق المتعلقة بطلبك إلى العنوان الذي قمت إبعطائه.
• التقٌد بالمواعٌد النهائٌة المعٌنة لك للمراحل المختلشة للنظر فً الطلب الخاص بك.
• اكشف عن وضعك المالً الحقٌقً إذا كنت تتمتع بشوائد من الحكومة.
• االمتثال بااللتزامات التً تحدد لك فً حال إسكانك فً مركز إستقبال أو فً مكان آخر.
حقوق المتقدمين للحماية الدولية
كمقدم طلب للحماٌة الدولٌة فً الٌونان:
• ال ٌتم ترحٌلك حتى اإلنتهاء من دراسة طلبك.
• ٌمكنك التنقل بحرٌة فً البالد ،إال إذا كانت البطاقة المعطاة لك تحدد جزء محدد من البالد ال ٌسمح لك أن تتنقل
فٌه.
• إذا لم ٌكن لدٌك مكان سكن ٌمكن إستضافتك فً مركز إستضافة أو فً أي مكان آخر.
• لك الحق فً العمل وفقا للشروط المنصوص علٌها فً القانون الٌونانً.
• ٌكون لدٌك نشس الحقوق والواجبات فً التأمٌن اإلجتماعً كموظف ،مثل المواطنٌن الٌونانٌٌن.
• لدٌك الحق بالرعاٌة الطبٌة و العالج فً المستششٌات مجانا ً إذا لم ٌكن لدٌك تأمٌن وكنت فقٌر.
• ألطشالك– ولك أٌضا إذا كنت قاصر -الحق فً التعلٌم العام المجانً.
• تستطٌع الحصول على التدرٌب المهنً.
• إذا كنت شخص معوق من  ٪ 67أو أكثرٌ ،حق لك الحصول على منحة اإلعاقة إذا كنت ال تستطٌع اإلقامة فً
مركز اإلستضافة.
• كطالب لجوء ال تستطٌع السشر إلى الخارج.
• كطالب لجوء فً الٌونان ال ٌحق لك إحضار عائلتك من بلدك.
الحق في االستئناف والمراجعة في الدرجة الثانية
• إذا تم رفض طلبك أو تم منحك حالة الحماٌة الجزئٌة وتشعر أنه ٌحق لك التمتع بوضع الالجئٌن ،لدٌك الحق فً
االستئناف فً دائرة اإلستئناف.
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• ٌجب تقدٌم طلبك فً المكتب اإلقلٌمً للجوء ،أو فً الوحدة التابعة لمكاتب اللجوء اإلقلٌمٌة والتً قامت بتسلٌمكم
القرار ،وذلك خالل المدة الزمنٌة المحددة فً القرارالذي تسلمتموه.
• هذه الشترة تبدأ من الٌوم التالً الذي تسلمت فٌه القرار.
فً حال لم ٌتم تسلٌمك القرار ألي سبب كان  ،فإن المهلة الزمنٌة التً ٌحق لك خاللها تقدٌم االستئناف هً ٌ 60وم
اعتباراً من انتهاء صالحٌة بطاقتك (كرت) أو من تارٌخ إصدار القرارٌ ،عود ذلك حسب كل حالة.
• طلب االستئناف تقوم بدراسته لجنة االستئناف  .تقوم لجنة االستئناف عادة بشحص اللجوء استناداً إلى البٌانات
ءك ،وعن
الموجودة فً الملف وال تتصل بك إلجراء مقابلة .ولكن سٌتم إعالمك عن تارٌخ النظر فً طلب لجو
التارٌخ الذي ٌمكنك فٌه التقدٌم  ،إذا ما كنت ترٌد تقدٌم بٌانات إضافٌة حتى تأخذها لجنة اللجوء بعٌن االعتبار.
• بإمكانك  ،فً إنتظار دراسة طلب اإلستئناف أن تتنازل عنهٌ .جب أن تذهب بنشسك إلى المكتب اإلقلٌمً للجوء
الذي قدم فٌه وإنها ء الطلب كتابٌا  .وإذا قمت بإالنهاء فلن ٌتم دراسة اإلستئناف وٌجب أن تغادر البالد إذا كنت ال
تملك إقامة أخرى.
• ٌمكن للجنة االستئناف ان تعتبر بأنك ال ترغب فً استمرار إجراءات فحص اإلستئناف الخاص بك (إلغاء ضمنً)
ومن ثم توقف عملٌة دراسة الطلب:
أ) إذا كنت ترفض إعطاء معلومات ذات أهمٌة كبٌرة إلى طلبك و التً طلبتها منك السلطات ،أو
ب) إذا هربت من منطقة االعتقال ،أو
ج) إذا كنت ال تتبع التزاماتك التً تشرضها الشرطة بدال من االحتجاز أو
د) إذا تركت مكان اإلقامة الذي كان قد حددته لك السلطات دون إخبارها ،أو
ه) إذا غادرت البالد دون الحصول على إذن من دائرة اللجوء ،أو
و) إذا لم تعلم دائرة اللجوء عن تغٌٌر عنوانك ومعلومات اإلتصال الخاصة بك ،أو
ز) إذا لم تتصل بدائرة اإلستئناف إذا طلب منك ،أو
ح) إذا لم تذهب لتجدٌد بطاقتك فً موعد ال ٌتجاوز ٌوم العمل التالً بعد انتهاء الصالحٌة.
فنه سٌتم إعالمك فً مدة ال تتجاوز خمسة (  )5أٌام عمل قبل
• فً حال قررت لجنة اإلستئناف أن تدعوك للمقابلة إ
تارٌخ المقابلة .لدٌك الحق فً الذهاب إلى دائرة اإلستئناف برفقة محامً أو مستشار آخر .حتى لو لم تذهب إلى لجنة
اإلستئناف ،سٌتم دراسة االستئناف بشكل طبٌعً.
• ستقوم لجنة االستئناف بقرار منحك وضع الالجئ أو الحماٌة الجزئٌة أو رفض طلبك.
• وللحصول على قرار من لجنة االستئناف تتم نشس اإلجراءات الستالم القرار من دائرة اللجوء.
• إذا تم رفض طلب االستئناف ،أو تم منح ك حالة الحماٌة الجزئٌة وتشعر بأنه ٌحق لك التمتع بوضع الالجئٌن،
ٌمكنك ممارسة طلب اإللغاء فً المحكمة المختصة (طلب اإللغاء الٌلغً تلقائٌا رفض الطلب لهذا ٌوجد إحتمال
إبعادك عن البلد).
احتجازالمتقدمين للحماية الدولية
يجب أن تكون على علم بما يلي:
• احتجاز طالب الحماٌة الدولٌة ال ٌتم فقط لسبب أنه دخل وبقً فً البالد بصورة غٌر شرعٌة.
• إذا كنت تتقدم بطلب للحماٌة الدولٌة أثناء اعتقالك بتهمة ارتكاب جرٌمة ستبقى فً الحجز.
• إذا كنت تتقدم بطلب للحماٌة الدولٌة أثناء اعتقالك بسبب دخولك البالد بطرٌقة غٌر مشروعة أو ألنه ٌنتظر إبعادك
أن ال تنطبق علٌك تدابٌر أخر ى:
من البالد ،من الممكن أن تبقى رهن االعتقال إذا رأت الشرطة ه
 .1للتثبت من البٌانات الحقٌقٌة لهوٌتك أو جذورك (أصولك)
 .2أو لكً ٌتم تحدٌد البٌانات التً سٌرتكز علٌها طلبك للحماٌة الدولٌة  ،والتً سٌكون من الصعب الحصول علٌها
فً حالة أخرى ،خاصة فً حالة وجود مخاوف من هروبك.
 .3فً حال التثبت من أنه توجد أسباب رئٌسٌة تعتبر بأن طالب اللجوء تقدم بطلبه فقط لكً ٌؤخِر قرار إعادته إلى
بلده أو إعاقة ذلك القرار.
 .4طالما ٌشكل خطراً على األمن القومً أو النظام العام.
 .5فً حال وجود مخاطر حقٌقة بالهرب  ،وفقا ً للتشرٌع األوروبً ذو الرقم  604/2013ولكً ٌتم تأمٌن تطبٌق
إجراءات النقل وفقا ً للتشرٌع المذكور.
• ٌمكن للشرطة الٌونانٌة أن تقرر حجزك حتى لو لم تكون محتجزا ،إال إذا اعتبر استثنائٌا أنه ال توجد تدابٌر أخرى
عدا عن االعتقال ،ألسباب تتعلق باألمن الوطنً أو النظام العام.
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• إن حجزك ٌمكن أن ٌستمر من ٌ 45وم ولغاٌة  18شهراً وذلك ٌعتمد على سبب حجزك.
• من أجل إجراء احتجازك ،إفن مدٌر الشرطة هو الذي ٌقرر ،على أن ٌشرح بقراره بالتشصٌل لماذا قرر احتجازك.
• وخالل قرار احتجازك ٌكون لك الحق لالعتراض أمام الرئٌس أو أمام القاضً المختص فً المحكمة اإلدارٌة فً
المنطقة التً تحتجز فٌها.
ً
• إذا كنت محتجزا أو مقٌما فً مرافق اإلستقبال والتثبت من الهوٌة  ،فإن بطاقة طالب الحماٌة الدولٌة ٌجب أن تعطى
فً الٌوم الذي ٌتم فٌه إطالق سراحك  ،إذا كان ال ٌزال ٌتم النظر فً طلبك ،وٌجب علٌك مراجعة المكتب اإلقلٌمً
للجوء فً غضون  10أٌام لتسجٌل معلومات اإلتصال بك وٌتم تسلٌمك بطاقتك فً حال لم ٌكن قد تم هذا األمر من
قبل.
مواد جديدة لطلب الحماية الدولية
• إذا كان هناك أدلة جدٌدة و مهمة بعد رفض االستئناف الخاص بك عن طرٌق لجنة اإلستئناف ،أو بعد رفض
طلبك من قبل دائرة اللجوء وبعد اجتٌاز الموعد النهائً الذي كان بإمكانك به طلب األستئنافٌ ،مكنك تقدٌم طلب
جدٌد (فً وقت الحق).
• ٌجب أن تتقدم بالطلب الالحق فً المكاتب اإلقلٌمٌة للجوء أو فً وحدة تابعة لمكاتب اللجوء اإلقلٌمٌةٌ .جب أن
ٌكون معك قرار رفض طلبك السابق و أن تقدم طلب خطً جدٌد ٌتضمن المعلومات الجدٌدة الهامة التً تم
الحصول علٌها .بعد تقدٌم الطلب الالحق لن تعطى بطاقة الحماٌة الدولٌة.
• سٌقوم مكتب اللجوء بالنظر فً المعلومات الجدٌدة التً ستقدمها وسٌقرر ما إذا كانت مهمة لطلب الحماٌة
الدولٌة.
)15
• إذا قامت اإلدارة برفض طلبك الالحق ٌمكنك أن تتقدم بطلب للجنة التظلمات بمدة خاللها خمسة عشر (
ٌوما .تبدأ هذه الشترة فً الٌوم التالً من تلقٌك القرار.
فقط إذا تم قبول طلبك الالحق سوف تصدر لك بطاقة طالب الحماٌة الدولٌة وسوف ٌواصل النظر فً طلبك من قبل
دائرة اللجوء.

ونود أن نحٌطكم علما بأنه إلى مبانً دائرة اللجوء ٌحظر إدخال :األسلحة ،أو األشٌاء الحادة األخرى التً ٌمكن أن
تستخدم إلحداث إصابات ،والمواد المتشجرة والقابلة لإلشتعال ،والمواد الكٌمٌائٌة والمواد السامة.
كما سٌتم رفض دخول األشخاص الذٌن ٌحملون األمتعة والحقائب ،ابستثناء الظروف وحقائب الٌد الصغٌرة.
وسٌقتصر استخدام الهواتف النقالة فقط خارج دائرة اللجوء ،و ٌمنع التقاط الصور أو الشٌدٌو داخل وخارج مقر دائرة
اللجوء.
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