
 

UNHCR( مفوضية شؤون الالجئين)-2021-برامج في اليونانالشركاء  معلومات التواصل مع 

 

  الموقع  عنوان المشروع شريك

بيانات االتصال للمستفيدين)خطوط المساعدة / أرقام هواتف الخدمة / عناوين البريد اإللكتروني 

 الوظيفية(

 

Catholic 

Relief 

Services 

(CRS) 

األغراض برنامج متعدد 

للمنح المالية في أتيكا  

ووسط اليونان وبيلوبونيز  

مراكز الضيافة واإلقامة   -

 الحضرية

 

 

وسط ،  بيلوبونيز ،  أتيكا

 اليونان 

 GCA: 210 330 0170خط المساعدة 
 اللغة )رسائل فقط(

 4441 451 694العربية: 

 6099 071 694الباستو: ، الدارية،  الفارسية

  690 779 3469 :  الفرنسية   

 2761 954 690األردية والبنجابية الهندية: 

 3468 779 690الكردية, التركية, اإلنجليزية: 

 

االتحاد الدولي 

للصليب األحمر 

 والهالل األحمر(  

برنامج متعدد األغراض 

للمنح المالية في شمال 

اليونان وإبيروس وثيساليا  

مراكز الضيافة واإلقامة   -

 الحضرية

 

 

اليونان )مقدونيا  شمال 

 وإبيروس وثيساليا( 

 مكتب الدعم )شمال اليونان(
 مراكز الضيافة:

 6946917371العربية والكردية: 

 6944423676الفارسية: ،  داري

 6947831645فرنسي: ، انكليزي

 اإلقامة في المناطق الحضرية:

 6944424334الفرنسية: ،  اإلنجليزية،  الكردية،  العربية

 6986827583الفارسية, التركية, اإلنجليزية, اليونانية: 

 6970813724األردية: 

 

اآلن التضامن   
Solidarity 

Now 

االنتهاء من برنامج  

إسكان استيا الثاني لطالبي 

 اللجوء في اليونان 

 

BlueRefugeeCenter  

 في سالونيك

 

 

 

 أثينا وسالونيك 

 أرقام هواتف الخدمة:

2310555266 ,2310555263  ,2310555264 

 عنوان البريد الوظيفي اإللكتروني: 
thebluecenter@solidaritynow.org 

 الفيس يوك :Facebookصفحة 

-https://www.facebook.com/Blue_Refugee_Center_by_SolidarityNow

1702920630002785 

mailto:thebluecenter@solidaritynow.org
https://www.facebook.com/Blue_Refugee_Center_by_SolidarityNow-1702920630002785
https://www.facebook.com/Blue_Refugee_Center_by_SolidarityNow-1702920630002785
https://www.facebook.com/Blue_Refugee_Center_by_SolidarityNow-1702920630002785


 

 

 

PRAKSIS-

الدعم االجتماعي  

وبرامج تطوير 

 التعاون الطبي 

االنتهاء من برنامج  

إسكان استيا الثاني لطالبي 

 اللجوء في اليونان 

 

التدخل لحماية الطفل في 

،   خيوس،  ساموس

تعليم غير ،  ليسفوس

 الرسمي في ساموس 

 

 أثينا وسالونيك -أتيكا

 

 

 

 

 

 

 –خيوس  -ليسفوس

 ساموس 

 

 المكتب الرئيسي

 Στουρνάρη 57, 104 32 Αθήναأثينا  104. 57سترناري   

2105205200 ,2105205201  (fax) 

 

 

 اللغات: العربية, اإلنجليزية, الفرنسية, الفارسية

 6986967115ليسفوس: رقم الهاتف & رقم واتساب 

 6940767383ساموس: رقم الهاتف & رقم الواتساب 

 6908583028خيوس: رقم الهاتف & رقم الواتساب  

 

 

 

 

Diotima-   مركز

ذيوتيما دراسات 

 وبحوث المرأة

 

 

 

منع العنف الجنساني 

واالستجابة والمساعدة 

القانونية للمستفيدين في  

،  ثيسالونيكي،  أثينا

،   ساموس،  ليسفوس

 ليروس ،  كوس،  خيوس

 

 

 

 

،  ثيسالونيكي،  أثينا

،   ساموس،  ليسفوس

 ليروس ،  خيوس،  كوس

 ( 17:00 – 10:00) 2108816405هاتف: 

mailto:urban.athens.diotima@gmail.com%20 

emailto:legal.diotima@gmail.com-

فقط  ) urban.athens.diotima@gmail.comlegal.diotima@gmail.com:االيميل

 للطلبات القانونية( 

 6988587809الفرنسية: -6988587846الفارسية: 

 6988528460سوراني: -6986921161العربية: 
 

 6975872416الواتس اب : WhatsApp( 17:00–09:00) 2310534445هاتف: 

 urban.thessaloniki.diotima@gmail.com: االيميل
 اللغات المتوفرة: العربية والفارسية

 

 ( 17:00-09:00) 24730 22510هاتف: 

 lesvos.diotima@gmail.com: االيميل

 6948362772العربية: -6982042483, 6981447927الفرنسية: 

 6982042485الفارسية: 
 

 ( 17:00–10:00) 2108816405الهاتف: 

 samos.diotima@gmail.com: االيميل

 6981760805عربي: -إنجليزي-6981760867الفرنسية: 

 6981760871الفارسية: 

mailto:urban.athens.diotima@gmail.com
mailto:legal.diotima@gmail.com
mailto:urban.thessaloniki.diotima@gmail.com
mailto:lesvos.diotima@gmail.com
mailto:samos.diotima@gmail.com


 

 

 

 

 

 

المجلس اليوناني 

 لالجئين 

(GCR) 

 

 

 

 

 

 

تقديم المساعدة القانونية  

واالجتماعية لالجئين 

 وطلبي اللجوء 

،   في أثينا GCRمرافق 

،   ليسفوس وسالونيك

 المناطق الحضرية 

 

،  الجزر: ليسفوس

،  روذوس،  كوس، ساموس

 كريت

 

(,  منطقة الحدود) ايفروس

 ( يوانينا) ايبروس

 

الترحيل /  مراكز ما قبل 

مراكز االحتجاز في أتيكا 

 وشمال اليونان

 

المراكز التي تديرها 

المنظمة الدولية للهجرة  

(IOM ) في أتيكا وشمال

 اليونان 

 حول أثينا / منطقة أتيكا:

 6936543487  – 6907035845 – 6936543493العربية: 

 6975969099  – 6948177665 – 6907035832الفارسية / الدارية: 

 6948065771 – 6936627930الفرنسية: 

 6948065771 – 6936627930ليغاال: 

 6907035845كرمانجي / سوراني: 

 6936543491التركية: 

 6936543487األرمنية: 

 6948065771اإلنكليزية: 

 

 في سالونيك:

 6936543485 – 6936543505العربية: 

 6936543501الفارسية / الدارية: 

 6936543499 الفرنسية:

 6936543499اإلنكليزية: 

 6936543431الصومالية: 

 

 ليسفوس:

 6946029971 – 6948234087الفارسية / الدارية: 

 6941487816الفرنسية: 

إدارة حالة حماية الطفل   شبكة حقوق الطفل

لألطفال الالجئين بمن  

فيهم األطفال غير 

 المصحوبين في أتيكا 

 

 أتيكا / أثينا 

 

 6943849909المعلومات )رقم جديد(: مكتب 

 6940580338الفارسية: 

 6940580531العربية: 

 6940580367األردية: 

 

جمعية التنمية  

اإلقليمية والصحة 

 العقلية( 

التدخل المجتمعي لرعاية  

الصحة العقلية لطالبي  

اللجوء والالجئين في  

 اليونان 

 

 

 

 أتيكا / أثينا 

 

 النفسي االجتماعي: خط المساعدة لخدمات الدعم 

مع خيار إرجاع   Viberو  WhatsApp)أيضا عبر  6936514113العربية والفرنسية: 

 مكالمتك( 



 مع خيار إرجاع مكالمتك( Viberو  WhatsApp)أيضا عبر  6936514113الفارسية: 

 

 

 

 

اليونان -أطباء العالم

(MDM ) 

 

 

 

خدمات الرعاية الصحية  

األولية والصحة الجنسية  

واإلنجابية والدعم النفسي 

االجتماعي في كارا تيبي 

والكامب الجديد في 

 ليسفوس

 

 

 

 

 

 ليسفوس:

 

 

كاراتيبة و الكامب الجديد 

 ليسفوس

 مركز كارا تيبي للضيافة:

 17:00 – 9:00،  الجمعة-: االثنينعيادة الرعاية الصحية األولية

 17:00 – 9:00،  الجمعة-خدمات طب األطفال: االثنين

 خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية: 

 17:00 – 9:00، الجمعة-االثنين

 17:00 – 9:00،  الجمعة-خدمات الدعم النفسي: االثنين

-االثنينخدمات الرعاية الصحية األولية والدعم النفسي االجتماعي في مناطق الحجر الصحي: 

 17:00 -9:00، الجمعة

 

 الكامب الجديد

 17:00 -9:00،  الجمعة-خدمات طب األطفال: االثنين

 خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية: 

 17:00 -9:00،  الجمعة-االثنين

 17:00 -9:00الجمعة-خدمات الدعم النفسي: االثنين

 

 socialserviceslesvos@mdmgreece.grالخدمات االجتماعية: 

 

 الصليب األحمر 

اإلدارة المتعددة 

دعم ) SMSالقطاعات: 

 WASH،  اإلدارة(

)المياه والصرف الصحي 

والنظافة( والمأوى في  

 ليسفوس

 

توفير المعلومات  

للمستفيدين من خالل 

 Refugee.Infoالموقع 

 

، ليسفوس/ كارا تيبه

الكامب الجديد ليسفوس &  

 ميغاال ثيرما

 

 في جميع أنحاء البالد 

 

 

 

https://www.refugee.info/greece 

 

https://www.facebook.com/refugee.info / 
 ( Facebook Messenger)رسالة عبر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (,Πτολεμαίων 40-42, Θεσσαλονίκηسالونيك(,)،  42-40مركز دعم الشباب )بطليموس 

 infokyn@arsis.grااليميل: , 2310-2311 ,228850-243058 هاتف:

 

 (Σπάρτης 9, Θεσσαλονίκηثيسالونيكي(,)،  9مركز دعم الشباب )سبارتا 

https://www.refugee.info/greece
https://www.facebook.com/refugee.info/
https://www.facebook.com/refugee.info/
https://www.facebook.com/refugee.info/
mailto:infokyn@arsis.gr


-ARSISأرسيس 

المنظمة االجتماعية  

 الشباب لدعم 

حماية الطفل ودعم 

الشباب وأنشطة التعليم 

 غير الرسمي في اليونان 

 

،  كوس،  ثيسالونيكي،  أثينا

 ليروس

 kyn@arsis.gr: االيميل, 2310-2311 ,227311-242956هاتف: 

 

 

 534652/516135-2310 مستضعفين )ثيسالونيكي(  هاتف:الخدمات االجتماعية لألشخاص ال

 

 

,  8611132-210أثينا(  ،  Tenedou21b،  Kipseliب كيبسيلي ) 21مركز دعم الشباب تينيذو

arsis.neonchora@gmail.commail:-e 

 

 

: االيميل, Pili, Kos: 22420-42451)كيوس( ، مركز التعليم غير الرسمي )بيلي

keduarsis@gmail.com 

 

 

-22470leduarsis@gmail.com:e-28821مركز التعليم غير الرسمي ) ليبيذا ليروس(  

 :االيميل

 

 

 

ΜΕΤΑδραση 

 
 ميتاذرسي 

الترجمة الشفوية 

والترجمة التحريرية  

 لحماية المستفيدين 

 

 التدخل النقدي في اليونان 

 

حماية الطفل والمساعدة 

القانونية وأنشطة التعليم 

 غير الرسمي 

،  ثيسالونيكي،  أثينا / أتيكا

،   ساموس،  ليسفوس

 وليروس ،  كوس،  خيوس

 

 

 

 كريت

 

 

وجميع خيوس ،  ليسفوس

 أنحاء البالد

 التدخالت من أجل حماية القصر المشردين غير المصحوبين بذويهم:

 

 « 1stop4homelessمركز اليوم "  -

 مساء  6-صباحا 10،  الجمعة-مفتوح االثنين

Μαρτίου 4, ης25 تافروس  17778الطابق الثالث  4اكوستي بيمبتي مارتيو  العنوان:

όροφος, 17778 Ταύροςος3 

(σταθμός μετρό Καλλιθέα محطة المترو كاليثايا) 
 emergency@metadrasi.org: االيميل

 (, 282 الداخلي) 8700 100 214هاتف: 

 Viber/WhatsApp 6908091433/الهاتف 

 

 خط الطوارئ -
 emergency@metadrasi.org: االيميل

 (, εσωτερικό 282) 8700 100 214هاتف: 

 Viber/WhatsApp 6908091433/الهاتف
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mailto:keduarsis@gmail.com
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 أنشطة التعليم غير الرسمي في ليسفوس وخيوس  -
Τηλ.:6908091523 

 education@metadrasi.org: االيميل

الشبكة اليونانية  

 للمسرح في التعليم
(TENet-Gr) 

برنامج التوعية بالالجئين  

 وحقوق اإلنسان:
يمكن -"يمكن أن يكون أنا

 أن يكون أنت”

،   يوانينا،  سالونيك،  أثينا

،   الريسا ،  خيوس

مدن أخرى  ،  سيريس

 وعلى اإلنترنت

 

 


