
 

 
 

 
 سمعت أن المفوضیة ستعید فتح مراكز االستقبال، ھل ھذا صحیح؟ .1

ــبب  ــیّ  بالقیودفیروس الكورونا وإلتزاًما  وباءبس ــعتھا الّدولة الّلبنانیّة لمكافحة الفیروس، قامت المفوض ــطة   بتعلیق  2020آذار  16في  ةالّتي وض األنش
خصـّي  اً في جیّ ة األنشـطة تدریالمفوضـیّ  سـتسـتأنف. في ضـوء سـیاسـة الحكومة لتخفیف اإلغالق، مؤقّتًا اإلسـتقبال  كزامر إلىالّتي تتطلّب الحضـور الشـّ

ــتمرار تقدیم الخدمات الرّ حزیران 15اعتباراً من  مراكزھا ــمان اس ــیّ ، بقدرة محدودة، لض مع الحفاظ على االحتیاطات الالزمة للوقایة من  جئینة لالّ ئیس
حة العامة، سـتسـتقبل مراكز االسـتقبال التّابعة  .19-بعدوى كوفید اإلصـابة للمفوضـیّة فقط الالجئین الذین سـیتم منحھم لضـمان الحفاظ على معاییر الصـّ

ستقبالك  موعداً مـسبقاً. من فـضلك، یرجى عدم التوجھ إلى مراكز االستقبال دون تأكید موعدك لتجنب أي تنقل غیر ضروري ألننا لألسف لن نتمكن من ا
 بدون موعد.

 

 )؟  19-ھل مراكز االستقبال آمنة من فیروس كورونا (كوفید .2
المة مثل إجراءات التّطھیر والتّباعد الجـسدي في مراكز ا تقبال.  للحرص على ـسالمة الالجئین والموظفین، قامت المفوضـیّة بوضـع جمیع تدابیر السـّ إلـس

المة تحد من قدرة مراكز االـستقبال بـسبب ـضرورة تجنب الحـشد خالل فترة إنتـشار فیروس كورونا. لذلك، ننـصحك بـشدة بعدم التوجھ إلى   إن تدابیر السـّ
 مراكز االستقبال دون تأكید موعدك، ألننا لألسف لن نتمكن من استقبالك لتخفیف عدد األشخاص.  

ول. لن سـیتم وضـع مطھر الیدین داخل مراكز االسـتقبال، كما سـیُطلب من الالجئین وموظفي المفوضـیّة ارتداء الكمامة وسـیتم فحص الحرارة قبل الّدخ
 حمى أو حرارة مرتفعة بالدخول.یُسمح ألي شخص یعاني من ال

 

عریرة أو التھاب الحلق أو ضـیق في التنفس (مع أو بدون حمى)، أو أعراض الر عال أو القـش بو أو إذا كنت تعاني من أعراض فیروس الكورونا مثل الـس
ص یـشتبھ أو تأكدت أـصابتھ بفیروس كورونا،  الحـساـسیة، وفقدان حاـسة الذوق والـشم، وتغیر لون اـصابع الیدین أو القدمین، أو إذا كنت على اتـّصال بـشخ

بال، ولن یرجى عدم القدوم إلى مركز االـستقبال، حتى إذا كان لدیك موعد مؤكد. ـسیتم فحص درجة حرارة جمیع الّالجئین قبل دخولھم إلى مركز اإلـستق
 یُسمح لألشخاص الذین یعانون من األعراض بالّدخول.

 

بمجرد أن تســمح الظروف بذلك. في الوقت نفســھ، یرجى االتّصــال بمركز وزارة  قریباً جدید  ة لتحدید موعدٍ وضــیّ ، یرجى االتّصــال بالمففي ھذه الحالة
 طوال أیام األسبوع للحصول على المساعدة الطبیة. ر الساعةالمتاح على مدا 01594459الّصّحة العاّمة المخّصص لفیروس كورونا على الّرقم 

 

 وتھم للحضور إلى مراكز اإلستقبال؟  عمن ھم األشخاص الذّین ستتم د .3
داخل   جتماعيباعد اإلمن أجل احترام التّ ایتكم وملحمراكز االســتقبال محدوًدا جًدا بجئین ، ســیكون عدد الّال من إعادة فتح المراكز خالل المرحلة األولى 

مراكز االـستقبال مع المبادئ التوجیھیة لوزارة الـصحة ومنظمة الـصحة  ة األخرى. تتماـشى قدرة حة العامّ الصّـ  معاییروـضمان االمتثال ل مراكز االـستقبال
 العالمیة.

 

ّدد بمراحل ـسابقة، فـسیتم  قد حُ  األـشخاص الذین لدیھم موعد، ـسیتوّجھ إلى مراكز اإلـستقبال فقط من تلقّى اتـّصال من المفوـضیّة، أّما المرحلة األولى خالل
تحتاج إلى تلقي مكالمة التّ ه. لذا أو تأكید الموعد إللغاء إّما ماإلتّصـال بھ ابق، فـس الة نصـیّةأكید أو إذا كان لدیك موعد ـس ة قبل القدوم إلى  من المفوضـیّ  رـس

خطط المفوـضیّة االتـصال بھم، فـستتلقى إما مكالمة من المفوـضیّة أو رـسالة نـصیّة مع التاریخ  إذا كنت من بین ھؤالء األـشخاص الذین تُ  مركز االـستقبال.
 دد لموعدك، أو قد تتلقى مكالمة للموعد ورسالة نصیّة للتأكید.  والوقت المح

 ة باألشخاص قبل أسبوع واحد كحد أقصى للقدوم إلى مركز االستقبال.ستتصل المفوضیّ 
لقد  .ةالتابعة للمفوضـیّ ألي طلب موعد عاجل، أو إذا كنت تواجھ أي خطر أو لدیك احتیاجات عاجلة، یرجى االتصـال بالخط السـاخن / مراكز االتصـال 

 الصعب.تم زیادة عدد الخطوط لتقدیم خدمة أفضل لك في ھذا الوقت 
 

 ھل یمكنني زیارة مراكز االستقبال بدون موعد؟ .4
مراكز ة نظام المواعید لمســــاعدة الّالجئین. لذلك، لم نعد نســــتقبل في وفي الوقت الحالي، اعتمدت المفوضــــیّ  كانون الثانيمن منتصــــف  اً ، اعتباركال

 تتمكن المفوضیة من استقبالك. لألسف لناالستقبال، الّالجئین بدون موعد. وھذا یعني أنھ إذا أتیت بدون موعد، ف
 

عدم القدوم إلى مركز ضــاً باإلضــافة إلى ذلك،  ولتجنب ازدحام الناس في مراكز االســتقبال، ســیتم إصــدار المواعید بتاریخ ووقت محّددین. یرجى أی
 دقیقة من موعدك، حیث لن یُسمح لك بدخول مركز االستقبال مسبقًا. 15أكثر من االستقبال قبل 

 
 ة؟المفوضیّ  علمولم أُ  فاتنيماذا أفعل إذا لم أستطع الحضور في یوم الموعد أو إذا  .5

استئناف األنشطة في مراكز االستقبال التابعة للمفوضیة الّسامیة لألمم  حولأسئلة وأجوبة 
 المتحدة لشؤون الالجئین



 

ــیّ  ــتقبال المفوض ــجعك على القدوم إلى مركز االس . من المھم أن تأتي في وقت الموعد لك عند تأكید الموعد منحھُ ، الذي تم ة في تاریخ ووقت موعدكنش
 األشخاص داخل مراكز االستقبال العتبارات الصحة العامة.  معرفة عددة من الذي تم منحھ لك حتى تتمكن المفوضیّ 

رجى االتصــال بالخط الســاخن / ومع ذلك، إذا كنت غیر قادر ألي ســبب من األســباب على القدوم مع عائلتك إلى مركز االســتقبال في یوم موعدك، ی
ل أن یكون مســبقاً إن أمكن مركز االتصــال المفوضــیة،  طلب موعد جدید. یرجى العلم بأن فقدان موعدك أو طلب موعد جدید قد یشــمل فترة  و ویُفضــّ

 . أقرب موعد ممكن جھدنا إلعادة جدولة أقصىة من استقبالك مرة أخرى. إذا كان ھذا بسبب حالة طارئة، فسنبذل انتظار جدیدة قبل أن تتمكن المفوضیّ 
 

ــلت متأّخر عن وقت إذا  ــّ وصـ ــیكونون في المركز لموعدھم الخاص ماح لك بالدخولالموعد، فلن یتم السـ ــخاص اآلخرین سـ ــتحتاج إلى  ألن األشـ ، وسـ
 .موعد جدید للحصول علىة االتصال مرة أخرى بالخط الساخن / مركز االتصال التابع للمفوضیّ 

 

 ):ورقة األمم( وثیقة المفوضیّة لمخّصصة لتجدیدللمواعید ا
ملـفك. وـھذا یعني أـنك وـعائلـتك ـقد تفـقد الحـماـیة والـخدـمات المـقدـمة  إلـغاءأن فـقدان موـعد تـجدـید ورـقة األمم المتـحدة الـخاص ـبك ـقد یؤدي إلى  العلمیرجى 

الغذائیة وغیرھا. لھذا من المھم للغایة  المالیّة، ، القانونیة، ریكة، بما في ذلك المســاعدة الصــحیةة وبرنامج األغذیة العالمي والمنظمات الشّــ من المفوضــیّ 
 ممكن. ز االتصال في أقرب وقتٍ بالخط الساخن / مرك من خالل االتصالة إبالغ المفوضیّ 

 

 لزیارة مركز االستقبال؟ ئةطارماذا لو كانت لدي حاجة  .6
لضـمان سـالمة الالجئین ومراكز االسـتقبال. لذلك، إذا   منحھم موعداً ة مفتوحة فقط لالجئین الذین سـیتم في ھذه المرحلة، تكون مراكز اسـتقبال المفوضـیّ 

 .مستندال اة الواردة في نھایة ھذللمفوضیّ التابعة ، فیرجى االتصال بالخطوط الساخنة طارئةكانت لدیك حاجة 
 

 ؟كیف ستتصل المفوضیّة برقم ھاتف غیر متوفر في الخدمة .7
الـحدیـثة، بـما في ذلك رقم ھاتـفك. یرجى الـتذكر أن رقم الـھاتف الـخارج الـخدمة أو الغیر متوفر یمكن أن یرجى الـتأكد من أن المفوضـــــیـّة لدیـھا معلوماتك 

 یؤدي إلى إلغاء ملفك إذا لم تتمكن المفوضیّة من الوصول إلیھ.
 

 :الخطوط الساخنة التابعة للمفوضیّة 
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