
 األسئلة واألجوبة المقترحة 

 

 س: كيف يمكن أن أطلب اللجوء في اليونان؟

للمساعدة أدناه للمزيد من المعلومات الرجاء االطالع على رابط الموقع االلكتروني : 

https://help.unhcr.org/greece/applying-for-asylum/how-do-i-apply-for-asylum/ 

وء سواء من خالل االتصال على هذا الرقم والذي يوفر  يمكنكم أيضا الحصول على معلومات أخرى عن مراحل اللج

اليونانية اللجوء دائرة والذي يوفر   -أو زيارة الموقع االلكتروني ل 660  88  69  210( 0030المعلومات بعشر لغات: )

 http://asylo.gov.gr/en/?page_id=99 .المعلومات بعدة لغات
 

 س: هل يمكن أن أطلب اللجوء في دولة أخرى؟ من هي الدولة المسئولة لفحص طلب اللجوء؟

 (ˡˡˡ دبلن)

 :الرجاء االطالع على رابط الموقع االلكتروني للمساعدة أدناه للمزيد من المعلومات

https://help.unhcr.org/greece/applying-for-asylum/can-my-application-for-asylum-be-

examined-in-another-european-country/dublin-iii-family-reunification-and-other-legal-

pathways/ 

يمكنكم أيضا الحصول على معلومات عن مراحل اللجوء في اإلتحاد األوروبي من دائرة اللجوء سواء من خالل االتصال  

أو زيارة الموقع االلكتروني لدائرة   660 88 69 210( 0030على هذا الرقم والذي يوفر المعلومات بعشر لغات: )

 http://asylo.gov.gr/en/?page_id=81اللجوء اليونانية 
 

س: هل يمكن أن اطلب لم الشمل مع عائلتي / أقربائي في دولة دولة أخرى من اإلتحاد  

 (ˡˡˡ دبلن) األوروبي؟

 :الرجاء االطالع على رابط الموقع االلكتروني للمساعدة أدناه للمزيد من المعلومات

https://help.unhcr.org/greece/applying-for-asylum/can-my-application-for-asylum-be-

examined-in-another-european-country/dublin-iii-family-reunification-and-other-legal-

pathways/ 

من دائرة اللجوء سواء من خالل  (ˡˡˡ دبلن) يمكنكم أيضا الحصول على معلومات أخرى عن إجراءات لم شمل العائلة

أو زيارة الموقع االلكتروني   660  88  69  210( 0030االتصال على هذا الرقم والذي يوفر المعلومات بعشر لغات: )

ة يونانيلدائرة اللجوء ال  

http://asylo.gov.gr/en/?page_id=81 
 

https://help.unhcr.org/greece/applying-for-asylum/how-do-i-apply-for-asylum/
http://asylo.gov.gr/en/?page_id=99
https://help.unhcr.org/greece/applying-for-asylum/can-my-application-for-asylum-be-examined-in-another-european-country/dublin-iii-family-reunification-and-other-legal-pathways/
https://help.unhcr.org/greece/applying-for-asylum/can-my-application-for-asylum-be-examined-in-another-european-country/dublin-iii-family-reunification-and-other-legal-pathways/
https://help.unhcr.org/greece/applying-for-asylum/can-my-application-for-asylum-be-examined-in-another-european-country/dublin-iii-family-reunification-and-other-legal-pathways/
http://asylo.gov.gr/en/?page_id=81
https://help.unhcr.org/greece/applying-for-asylum/can-my-application-for-asylum-be-examined-in-another-european-country/dublin-iii-family-reunification-and-other-legal-pathways/
https://help.unhcr.org/greece/applying-for-asylum/can-my-application-for-asylum-be-examined-in-another-european-country/dublin-iii-family-reunification-and-other-legal-pathways/
https://help.unhcr.org/greece/applying-for-asylum/can-my-application-for-asylum-be-examined-in-another-european-country/dublin-iii-family-reunification-and-other-legal-pathways/
http://asylo.gov.gr/en/?page_id=81


س: أنا الجئ معترف به/ منتفع من الحماية الفرعية، هل أستطيع أن أطلب لم شمل العائلة 

تي؟ألقربائي في بلدي األصلي/ في بلد ثالث )خارج اإلتحاد األوروبي(؟ ما هي حقوقي وواجبا  

لمزيد من المعلومات حول حقوقك كالجئ معترف به أو منتفع من الحماية الفرعية ، الرجاء مراجعة رابط الموقع  

-https://help.unhcr.org/greece/rights-and-duties/rights :االلكتروني للمساعدة لمزيد من المعلومات

and-duties-of-refugees/ 
 

 س: كيف يمكن أن أعود إلى بلدي األصلي؟

إذا قررت أنك تريد العودة بشكل طوعي إلى بلدك األصلي أو مكان سكنك السابق، الرجاء مراجعة الرابط للموقع  

أو زيارة الموقع االلكتروني لدائرة  /https://help.unhcr.org/greece/voluntary-return :االلكتروني أدناه

 http://asylo.gov.gr/en/?page_id=344 :اللجوء اليونانية للمعلومات حول االمكانيات المتاحة
 

أن أطلب إعادة توطين من اليونان إلى دولة أخرى؟ هل يمكن للمفوضية س: كيف يمكن 

 السامية لألمم المتحدة لالجئين إرسالي إلى دولة أخرى؟

 .ال، المفوضة السامية لألمم المتحدة لالجئين في اليونان ال تنفذ برامج إعادة توطين لالجئين إلى دول أخرى

 

ب اللجوء الخاص بي؟س: هل هنالك منظمات يمكنها مساعدتي في طل  

 :الرجاء مراجعة الرابط االلكتروني لموفري الخدمات والذين يوفرون المساعدة القانونية

https://help.unhcr.org/greece/where-to-seek-help/other-services 
 

 

س: كيف يمكنني الحصول على معلومات حول الوصول إلى الرعاية اإلجتماعية، الرعاية  

 الصحية، التعليم، العمل، المساعدة النقدية، تسجيل الوالدة أو الوفاة؟ 

 :الرجاء الحصول على معلومات إضافية حول الحصول على الخدمات وموفري الخدمات أدناه

https://help.unhcr.org/greece/living-in-greece/ 
 

 أرغب في التقدم بطلب للحصول على مساعدة نقدية. بمن يمكنني االتصال؟

. اعتباًرا من 2021تم االنتهاء من برنامج المساعدة المالية للمفوضية السامية في نهاية سبتمبر/ أيلول 

، السلطات اليونانية مسؤولة عن تقديم المساعدة لطالبي اللجوء لتغطية احتياجاتهم  2021أكتوبر/تشرين األول لعام  شهر

 .األساسية

عدة النقدية فقط لطالبي اللجوء الذين يتم إيواؤهم في مرافق االستقبال / اإلقامة وفقًا لسياسة الحكومة ، سيتم تقديم المسا

إذا كنت تسعى إلى اإلحالة إلى مرفق إقامة رسمي ،   الرسمية لطالبي اللجوء المعترف بهم من قبل السلطات اليونانية.

 :فيجب عليك اتباع تعليمات اإلحالة وفقًا للرابط التالي
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: https://help.unhcr.org/greece/ar/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8

%a9-%d9%81%d9%8a-

%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86%d8%a7%d9%86/%d8%a7%d9%84%

d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%aa-

%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d8%af%d9%8a%d8%a9/ 

معلومات حول الطريقة المستقبلية لتقديم المساعدة  بمجرد أن تشارك السلطات اليونانية المفوضية السامية بالمزيد من ال

 .لتغطية االحتياجات األساسية ، ستشارك المفوضية هذه المعلومات على نطاق واسع

 

 س: أنا حاليا متواجد على جزيرة يونانية. متى يمكنني االنتقال إلى البر الرئيسي؟

ية لألمم المتحدة لالجئين من أجل الحصول على  الرجاء االتصال مع السلطة المحلية/ أو موظفي المفوضية السام

 .معلومات حول إجراءات النقل

 

 س:أنا حاليا بدون مأوى. أين يمكنني الحصول على مسكن/ ملجأ؟

 :الرجاء مراجعة الرابط أدناه لموفري الخدمات المتعلقة بالمسكن والملجأ

https://help.unhcr.org/greece/where-to-seek-help/other-services/ 
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