
 
 

 

 

 خشونت جنسیتی المللی )پناهندگی( و اطالعات خاص در موردبرای حمایت بین  حقوق مشمول 
 

 

از پناهندگان در یونان استقبال کردە وبا این نکات خاض کە در بیان نامە    http://tomov.gr/TO MOV ینیستی موفم گروە

سواالت عمومی را  بە الخص بە زنان و ،رسانی با هدف اطالع مسائل این جزوه مفید را در دسترس عموم قرار میدهددرج شدە 

 در برمیگیرد کە راهگشای زنان باشد اگر مورد ازارو خشونت جنسیتی قرار گرفتند.

 

 ترس آزار و اذیت مورد ازار و اگر شما المللی )پناهندگی( در یونان بکنیدحمایت بین  بە شما دادە میشود کە تقاضای حق این  ▶

اگر شما در معرض خطر نژاد، مذهب، قومیت، شرکت در گروه اجتماعی خاص یا دیدگاه سیاسی و یا  ەاید بە خاطر قرار گرفت

با خطر مجازات اعدام ، شکنجە یا رفتار غیرانسانی قرار گرفتەاید یا  راقامتتان، بە ویژه اگ اقامت قبلی هستید در کشور خود یا 

 است. ونابودی در معرض خطر بە خاطر جنگ داخلی   اگر تمامیت زندگی اتان

 

از جملە دالیل بە رسمیت شناختن پناهندگی در حال حاضر شامل آزار و اذیت بە دلیل جنس و یا آزار و اذیت خاص با توجە بە  ▶

م شامل تمام اشکال جنسیت است. اولین بار است کە در تجربە از زنان کە مورد آزار و اذیت بە دلیل آنها زن هستند مستند، دو

خشونت و بدرفتاری بە طور خاص توسط زنان رنج می برد. آزار و اذیت بە دلیل جنس ممکن است شامل اعمال خشونت جنسی، 

 خشونت خانوادگی، ختنە، مجازات برای نقض اخالق اجتماعی و رفتار تبعیض آمیز بە دلیل همجنس گرایی یا هویت جنسیتی.

 

. شما ا دیگر اقدامات جدی از خشونت هستید، شما باید از مقامات درخواست کمک کنید تجاوز و یاگر شما قربانی شکنجە،  ▶

ئە کمک های حقوقی، پزشکی و با کمیسیون عالی پناهندگان سازمان ملل و یا با یک سازمان ارا میتوانید درخواست کنید کە با 

ظ این امکان را میدهد کە از خطر استرداد بە کشور مبدا  محفوروانی ارتباط برقرارکنید. درخواست حمایت بین اللملی بە شما 

 بمانید. 

 

 

بە منظور تقاضای پناهندگی شما باید یک برنامە کاربردی برای حمایت بین المللی شخصا ارائە، با مراجعە بە دفاتر منطقە 

پناهندگی و یا واحدهای ویژه. شما همچنین ممکن است یک برنامە کاربردی برای اعضای خانواده خود را ارسال کنید، اگر آنها 

را آرزو. عالوه بر این، برای شما کە مایل بە ارائە درخواست برای حفاظت المللی و تحت هم با شما در یونان هستند و آنها 

صالحیت دفتر آتیک شهرستان پناهندگی هستند و حتی بیشتر برای شما کە در سختی بە بازدید با توجە بە فاصلە از محل اقامت 

یق فرایند معمول برای ارائە درخواست خود را، احتمال پیدا کردن آن دشوار بە درخواست برای خدمات از طر Atticaخود را از 

( وجود دارد.  http://asylo.gov.gr/?page_id=1196بە ترتیب یک مصاحبە از طریق اسکایپ نرم افزار اینترنت )جهت در 

ن است مدت پناهندگی خدمات بە شما یک تاریخ برای مصاحبە می دهد و شما یک بولتن متقاضی برای حمایت بین المللی کە ممک

 ل.زمان تا شش ماه باید دریافت خواهید کرد. شما همیشە باید این بولتن با خود حم

. خدمات پناهندگی در اکثر موارد یار دشوار است و مشکل و ابعاد پیچیدەای داردروند پناهندگی بس متاسفانە، در حال حاضر 

دهد یک قرار مالقات برای ثبت تقاضا از طریق اسکایپ. اصرار بر پذیرش از تسلیم مطالبات در حضور شخصی و پیشنهاد می 

 ما هر چند آگاه هستند، کە دسترسی در این راه بسیار دشوار و در تحلیل ممکن است پناهندگان از توسل بە پناهندگی محروم است.

دمات( بپرسید. اگر شما حق برای کمک یک وکیل یا مشاور دیگر از انتخاب شما )بدون واسطە پناهندگی خ proecessدر طول 

شما می خواهید، شما ممکن است بە مدت کوتاهی برای آماده سازی مناسب برای مصاحبە و مشاوره از یک وکیل دیگر عضو 

 شورا کە بە شما در طول روند کمک کنند.

http://tomov.gr/
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رجم زن در نظر اگر شما یک زن هستید، ممکن است برای مصاحبە خود را بپرسید بە یک کارمند زن از خدمات پناهندگی و مت ▶

گرفتە شود، اگر آنها وجود داشتە باشد. در هر صورت، شما ممکن است برای مصاحبە و شفاهی بپرسید بە اتفاق از یک کارمند 

 از جنس شما را انتخاب کنید، اگر آنها دالیل جدی برای این است. درخواست شما خواهد شد توسط خدمات ارزیابی شده است.

ین المللی در یونان بپرسید، بە شما حق قانونی در یونان باقی می ماند تا تصمیم نهایی در مورد برنامە اگر شما برای حمایت ب ▶

خود داشتە باشد. همچنین، شما را بە حق پناه، دسترسی بە کار و مراقبت های پزشکی و آموزش و پرورش )برای کودکان خود 

ال محدود است و بیشتر برای گروه های آسیب پذیر )افراد زیر سن را(. امکان دولت یونان بە منظور حفاظت از حق پناه کام

 قانونی، افراد معلول و غیره( داده شده است.

 

اگر شما بە عنوان پناهنده بە رسمیت شناختە شده، بە شما خواهد شد اجازه اقامت داده می شود و شما قادر خواهید بود بە  ▶

بە اشتغال )اجازه کار(، مراقبت های  accesشما می خواهد برای مسئلە وماند. همچنین  صورت قانونی در کشور باقی می

پزشکی و آموزش و پرورش )برای کودکان خود را(. با این وجود، دولت یونان خواهد کاری برای شما حفظ نیست، در نتیجە شما 

 را بە جستجو برای اشتغال خود را.

 

اگر شما بە عنوان پناهنده سیاسی بە رسمیت شناختە شده، شما نیز امکان دریافت اسناد سفر داشتە باشند و شما حق سفر بە هر  ▶

ماه می  3( دارند و در آن باقی می ماند کشور تا Lichtesteinکشوری از اتحادیە اروپا )و همچنین در سوئیس، نروژ، ایسلند و 

 د بە طور دائم در یک کشور دیگر باقی بماند.باشد. معموال شما نمی توانی

وارد شدند، آن ممکن است، بر اساس آنچە تا بە امروز معتبر است، کە  20مە  2016برای هر یک از شما کە در یونان پس از 

حق شما  برنامە شما خواهد شد در روند سریع بررسی قرار گرفت. این مهم است کە برای شما بە کمک های حقوقی، بە عنوان این

 است.

 IIIبرای هر یک از شما کە بستگان در دیگر کشورهای اروپایی، یک فرآیند برای الحاق بە خانواده بر اساس مقررات دوبلین 

وجود دارد. بنابراین، هر کسی ممکن است بپرسید برای رفتن بە یک کشور دیگر اروپایی کە در آن یکی از بستگان، کە بە عنوان 

( غیر همراه افراد زیر سن قانونی / زیر 1ا خواستە است بە رسمیت شناختە شود زندگی است، در موارد زیر: پناهنده شناختە و ی

( زن و شوهر بین آنها و 2سن قانونی با پدر و مادر خود، برادران و خواهران، عمە ها و خالە و پدربزرگ و مادربزرگ خود. 

 د را.( پدر و مادر با زیر سن قانونی / کودکان کوچک خو3

 

یک برنامە برای نقل مکان از پناهجویان از یونان بە دیگر کشورهای اتحادیە اروپا وجود دارد. این فرایند  2015از آنجا کە 

، بروندی. شما هیچ حق انتخاب کشور کە در آن Centroafrican، جمهوری Erythreaمربوط بە شهروندان از سوریە، عراق، 

ی کە شما در نهایت بە کشوری کە در آن شما فرستاده اند تاسیس شده است، کاربرد پناهندگی شما نقل مکان خواهد کرد. هنگام

شما خواهد شد توسط این کشور جدید را مورد بررسی قرار. جهت ورود بە روند جابجایی، شما باید یک برنامە بە خدمات 

 حال بە سایر کشورهای اروپایی منتقل، کوچک است.پناهندگی را ارسال کنید. متاسفانە، تعداد زیادی از مردم کە شده تا بە 

در این لحظە هیچ امکان برای شما بە حرکت از نظر قانونی بە کشور دیگری از اتحادیە اروپا )بە جز بر اساس فرآیندهای باال 

 توضیح( و این احتماال برای مدت طوالنی خواهد گذشتە وجود دارد.

و موثر برای  asylimن فعلی است. ما محکوم دسترسی دشوار بە حمایت بین المللی اطالعات ارائە شده در این جزوه در قانو

، کە حقوق بشر را نقض 20مارس  2016پناهندگان، و همچنین بە عنوان شرایط غیر انسانی بین اتحادیە اروپا و ترکیە از 

العات بولتن کمیتە برای پناهندگان و مهاجران از پناهندگان، و ما برای لغو آن مبارزه کنند. منابع اساسی برای این جزوه هستند اط

( و وب سایت از مبارزات انتخاباتی برای دسترسی  http://asylo.gov.grاتحادیە نوار یونان، وب سایت از خدمات پناهندگی )

 در بسیاری از زبان:  Asylym(. بیشتر از خدمات  logspot.grbcampaign.-http://asylumپناهندگی )

 http://asylo.gov.gr.ما عناصر مربوط بە مسائل مربوط بە خشونت جنسیتی اضافە شده است . 

اغلب بە خشونت جنسیتی در معرض هم در کشور خود )یکی از دالیل برای اعطای پناهندگی است(، و یا بە عنوان آنها  ▶زنان 

خشونت جنسیتی، در مورد همە زنان، بە را برای درخواست پناهندگی سفر می کند. در یونان برخی از سازه دیگر برای مسئلە 

 عملکرد و ارتباط حداقل در یونانی و انگلیسی: ساعتە است  ٢٤جویان وجود دارد. خدمات زیر یک همین دلیل نیز زنان پناه
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