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راًُمنُهلُ ُنقلكمُمؤخَّ تتمُُ،كفندقُأوُشقةُ،يرهُالحكومة،ُإلىُمركزُاِستضافةُآخرت دُرسمي ُُمخيَّمُ تمَّ

 فوضيةُالساميةُلشؤونُالالجئينُالتابعةُلألممُالمتحدة؟ُتتعاونُمعُالمُ ُنظمةُ مُ قِبَلُإدارتهُمنُ

ُ:ُفيجبُأنُتعرفواُماُيلي،ُولُهذاُالشيءصُ فيُحالُحُ 

 الجديد سكنكم مكانالمالية في ( ونةالمع  ) ساعدةول على الم  ص  بالح   ستستمرون . 

   د أن ت ْخب  م  انتقلتم إليه، ب   في المكان الذي جديدة   ة  كم بطاقسيتم منح مع  المنظمة التي تتعاونروا جرَّ

وفي فوضية السامية لشؤون الالجئين التابعة لألمم المتحدة في المكان الذي تصلون إليه الم  

وسيتم التحقق منها قبل منح  همة  هذه المعلومة م   .ه حتى ت لك اللحظةفيالمكان الذي كنتم تعيشون 

 . ساعدة المالية لكم ولعائلتكمالم  

  إيداع ستستمر بالعمل ولكن لن يتم  فيه تسكنونعليها في المكان الذي كنتم  تمحصلالبطاقة التي

بلغ المالي مها إلى حين نفاذ الستخدام  ومعنى ذلك أنه باستطاعتكم ا  . ها ثانيةفي مالي   أي مبلغ  

 . الموجود فيها

 يعتمد على نوع مركزلتي ستحصلون عليها بعد ا نتقالكمقيمة المبلغ المالي للمساعدة ا ، 

ستضافة الذي انتقلتم إليه و م لكم اال   . أم ال طعام  وجبات إذا ما كان ي قَد  

 شترك  م   وجبات طعام، حتى في حال وجود مطبخ  فيه حيث ت قَدَّم لكم  إذا انتقلتم إلى فندق  : مثال 

التي ها هي نفس  ع في بطاقتكم ستكون المبالغ التي َست ود ، فإنَّ (خاص بالفندق)هني م  مطبخ  أو 

 . طعام فيه ي قَدَّْم لكم حيث مخيماآلن، في تتقاضونها 

 قَّة  لت  إذا انتق  : مثال  بخ  مط فيها ، حيث ستكون لديكم إمكانية تحضير الوجبات أو يوجدم إلى ش 

خيم م  في اآلن  هايتم وضع  ستكون أكبر من تلك التي  بطاقتكمع في خاص، فإن المبالغ التي َست ود

 . اآلن بعد جاهزة   وذلك ألنكم لن تستلموا وجبات   ،الطعامفيه حيث ي قَدَّْم لكم 

 

 ماذاُيجبُأنُأفعل؟ُ

   أي تسكنون، ومن خيم حيث إدارة الم  و نظمة التي تساعدكم ماليا  م الم  غادرتكم، ي رجى إعالقبل م

 . تنتقلون منهقد مكان 

 المفوضية السامية مع  نظمة المتعاونة، ي رجى إعالم الم  وصولكم إلى مسكنم الجديد بمجرد

م الم   ،الالجئين التابعة لألمم المتحدةلشؤون  ، عن الجديدساعدة المالية في مسكنكم التي ت قد  

 . مكنا  المالية إذا كان ذلك م  ساعدة م لكم الم  د   قَ المكان الذي أتيتم منه وعن المنظمة التي كانت ت  

 

 السابق؟ُسكنيساعدةُالماليةُفيُمكانُولُعلىُالمُ صُ هلُسأستمرُبالحُ 

 فقطي مكان إقامتكم الجديد ستحصلون على المساعدة ف ،سكنكمن مكا كالَّ، عندما تغادرون. 



   رلكي يتم تفادي التسجيل الم المالية أن ساعدة قدم الم  نظمات التي ت  ، ولكي تستطيع كل الم  تكر  

 تنتقلون حالماها ع  م سيتم قَطْ خيَّ ساعدتكم المالية في الم  من الناس، فإنَّ م   مكن  م   تساعد أكبر عدد  

فوضية السامية لشؤون الالجئين الم  نظمة متعاونة مع م  قبل من  اتتم إدارتهم ندق  أو ف   إلى شقة  

 .التابعة لألمم المتحدة

  ستضافةاألماكن محدودة في جميع مراكز أو ( كونتينيرات) حاويات  لمتالَكك م فإنَّ ا   وبالتالي ،اال 

أقل من األماكن المتوف  رة للناس الذين هم  يعني بقاء عدد   ،همن بعد مغادرتكم ما خيَّم  م  في  رف  غ  

 . لهذه األماكن بحاجة  

ْضْع الحاالت الجارية من  هذه الحوادثمثل تمَّ ا تخاذ اإلجراءات الالزمة لمنع تكرار  وتسوية و 

 . هذا النوع

  َّمحدودة، فإنَّ نظام التحقُّق وتحديد الهوية  ميزانية  لديها نظمات وجميع البرامج جميع الم  طالما أن

ف التسجيل الم   له في ملفكمسيكتش  ْمكن أن ي وث  ر ذلك على ف  . تكرر وسي سج   ولكم ص  رص ح  ومن الم 

 ضاعفة  م   إذا حصلتم على مساعدة  . ناسب في المستقبل القريبالم   في الوقت على مساعدات  

ق  ين للمساعدة وكان ذلك مقصودا  أو عن طريق الخطأ  سواء   على فإنَّ ذلك سي ؤث  ر على الم ستح 

 .ستفيدين من البرنامجالم  

 

 النقودُفيُبطاقتيُالجديدة؟ُفيُحالُاِنتقالي،ُمتىُسيتِمُإيداعُ

   في  في بداية أو نتقلتمي حال ا  فف ،وبالتالي ،شهري ساعدة المالية بشكل  ستحصلون على الم

على سبيل . ساعدة القادمة في الشهر القادم، في مسكن كم الجديدستستلمون الم  ف، نتصف الشهرم  

ه تسكنون فيفي المخيم الذي كنتم ( فبراير)شباط  2بتاريخ  مالية   ساعدة  إذا تلقيتم م  : المثال

فوضية السامية لشؤون الالجئين التابعة لألمم المتحدة بتاريخ للم  تابع  إسكان  وانتقلتم إلى مكان 

في يوم الدَّفع القادم في مراكز السَّكن التابعة  ود  ق  ستحصلون أيضا  على ن  ف، (فبراير)شباط  51

 (. مارس)ة السامية لشؤون الالجئين التابعة لألمم المتحدة لشهر آذار فوضيَّ للم  

 ك م بطاقةه من الم  ألنَّ و ولكم إلى المسكن ص  بعد و   مباشرة  المبلغ دفع وعدم  جديدة حتمل عدم منح 

يَ ت ْنف قوا جميع األموال التي أ عال وأن أن تنتب هوا عليكم يجب فالجديد،  غادرتكم ْت لكم قبل م  ط 

ستضافةللمخيَّم و فوا ف ،في حال فَعَلت م ذلك. انتقالكم لمركز اال  أنكم لن تستل موا بيجب أن تعر 

 .قبل الشهر القادم طارئة   مالية   مساعدة  

  روا إذا فقدتم تاريخ الدَّفع عند انتقالكم أو إذا انتقلتم إلى مركز ا ستضافة حيث يجب أن ت َحض  

المفوضية السامية نظمة المتعاونة مع الم   وظفيم  اصلوا مع توتفنرجو أن ، بأنفسكمفيه الطعام 

لَتَكمالتي ت دير الالجئين التابعة لألمم المتحدة لشؤون  شك  ستضافة لتشرحوا م   . مركز اال 

 

يهُالمُ   المالية؟ُُ(المعونة)ُساعدةماُالذيُت غط ِ

حتياجات اليومية األساسية  ي اال  ألسرت ك م مثل المبالغ التي ت ْمنَْح لكم من خالل هذه المساعدة المالية ت غَط  

تصال و األدوية البسيطة للحاالت الطَّارئة واللَّوازم األلبسة وأدوات التنظيف والغذاء والتَّنق الت واال 

 .المدرسية األساسية

 



 للتَّنق الت؟ُإضافيةُ ُماليةُ ُمساعدةُ ولُعلىُصُ مكننيُالحُ هلُي ُ

فوضية السامية لشؤون الالجئين التابعة لألمم المتحدة الم  إذا كنتم تعيشون في مركز ا ستضافة مدعوم من 

ُكانتُهذهُاألماكنُ صحية   أو إلى مؤسسة   ون على الذهاب إلى إدارة اللجوء أو إلى سفارة  جبر  وم   وإذا

فوضية السامية لشؤون الالجئين التابعة لألمم المتحدة ومن خالل فإنَّ الم  ، سكنكمنُممسافةُكبيرةُعُتبعد

ك مسانية التي ت دير مكان َسَكن ك ممة اإلنظنالم   نتقال ماليا   ، ستدَعم  ن المعلومات للمزيد م. من أجل هذا اال 

جتماعي كممرشديجب أن تتواصلوا مع   .اال 

 

فوضية فإنَّ الم  ، مسكنكمنُعُكبيرةمسافةُُالُتبعدُ(الذهاب إليهالمكان الذي تريدون ) ت وجهتكمإذا كان

 إداراتب قاءلت  لال  ( لوسائل النقلبطاقات )تذاكر السامية لشؤون الالجئين التابعة لألمم المتحدة ال تمنح 

اإلنسانية نظمات ت ديرها الم   للسكنت ديرها الدولة أو في أماكن  رسمية   في مخيمات  اللجوء للذين ي قيمون 

يجب  المدينةالتنقالت ضمن . تعاونة مع المفوضية السامية لشؤون الالجئين التابعة لألمم المتحدةالم  

يَت ها من ق بَل ك م  .  من مبلغ المساعدة المالية الشهرية ،تغط 

 

ضمن برنامج إعادة  آخر لد  إلعادة توزيعكم إلى ب إذا تمَّ إبالَغك م من ق بَل إدارة اللجوء أنه تمَّ ا تخاذ قرار  

 .نتقال إلى هذا البلدستكون هي الهيئة التي ستساعدكم لال  نظمة الدولية للهجرة ، فإنَّ الم  (التوطين) التوزيع

تفاقية حسب ا) آخر شملكم مع أفراد عائلتكم في بلد   لمإذا أخبرتكم إدارة اللجوء بأنه تمت الموافقة على 

 . ساعدكم لتنتقلوا إلى هذا البلدالالجئين التابعة لألمم المتحدة ست   فوضية السامية لشؤونالم  فإنَّ  ،(دبلن

 

 للعالجُالطُّبي؟ُُإضافيةُ ُماليةُ ُساعدةُ ولُعلىُمُ صُ مكننيُالحُ هلُي ُ

ي العالجات الطبية االسالم   والفحص الطبي أ رتفعة الثمناألدوية م   وأتثنائية ساعدة الشهرية ال ت غَط  

 . الوالدة وأالعمليات الجراحية  وأاإلعاقات  وأزمنة الم  ولألمراض الحادة  الدوري

 

حتمل أن يتم ا ختياركم للحصول على ، فمن الم  ا  خاص ا  مالي بء  ع   بْ لَّ طَ تَ يَ  ا  صحي ا  وضع هونإذا كنتم تواج

المفوضية السامية لشؤون  موظفيمع إما أن تتواصلوا  في مثل هذه الحالة نرجو. إضافية مالية   ساعدة  م  

ك م في مكان نظأو مع الم   الالجئين التابعة لألمم المتحدة فيما إذا كان من  م إبالغكميت  ، ل  سكنكممة التي تدعم 

 . مساعدةمكن منحكم الم  

 

ُ:ُمعلوماتُأ خرى

فوضية السامية لشؤون الالجئين التابعة لألمم المتحدة ووزارة سياسة الهجرة والمنظمات اإلنسانية الم  

ستقبال بالخدمات خيماتلم  ا تزويدون معا  لتأمين عمليالمتعاونة  أن  ستمر  م   ويحاولون بشكل   أو مراكز اال 

نوا أوضاع  في مخيمات أو مراكز  يسكنونللذين  وجهة  م  ساعدة المالية لم  ستمرة لالم   برامجال. كمكنسي َحس  

للطعام في مكان  يع  كان هناك توز وإذا ما على قدر حجم العائلة ساعدة ي ْحتََسبا ستقبال وحجم مبالغ الم  

جتماعي. اإلقامة أم ال  الذي ي قَدَّم   التأمينبرنامج شبكة وهو  ،المبالغ يجب أن ال تتخطَّى َدْخْل التضامن اال 

نظمات الرغم من أن المبالغ ال تختلف، فإنَّ الم  على و. ونانيينواطنين الي  الدولة اليونانية للم  ق بَل  من 

 . ختلفة وبرامج إسكانفي مناطق م   مالية   ساعدة  تقدم م  ختلفة الم  

 . عاليا   ه  تقدير   سيتمُّ  وعادل   صحيح   ساعدة المالية بشكل  توزيع الم   في سبيلتعاونكم 


