
بعد   4 ال اىل  صباحا   8:30 ال من  الجمعة  اىل  االثنني  من 

. لظهر ا

املتوفرة  املستندات  جميع  إحضارك  من  تأكد   2

ترغب  الذي  عائلتك  أفراد  من  فرد  بكل  الخاصة  لديك 

الشخصية  الهوية  بطاقة  مثال:  املفوضية.  لدى  بتسجيله 

والشهادات  الزواج  ووثيقة  الوالدة  ووثيقة  السفر  وجواز 

العسكرية  الخدمة  ومستندات  الجامعية   / املدرسية 

وغريها. الفردية  القيد  وإخراجات 

صادرة  مؤقتة  لجوء  طالب  وثيقة  عىل  ستحصل   3

املفوضية. عن 

إىل  لتحرض  املفوضية  بك  ستتصل  وبعدها،   4

كنت  إذا  ما  لتحديد  املقابالت  من  لعدد  ستخضع  مكتبنا. 

ال. أو  الجئ  وضع  ستُمنح 

ولعائلتك  لك  والالجئ  اللجوء  طالب  وثيقتا  تسمح 

املختلفة. واملساعدات  الخدمات  من  باالستفادة 

ت ما معلو
اللجوء وطالبي  الالجئني  إىل 

سوريا باستثناء  الدول  جميع  من 

الالجئني؟ لشوؤن  العليا  املتحدة  األمم  مفوضية  هي  ما 

منظومة  يف  وكالة  الالجئني  لشوؤن  العليا  املفوضية  تُعترب 

اللجوء. وطالبي  الالجئني  حامية  عن  مسؤولة  املتحدة  األمم 

؟ املفوضية  مهمة  هي  ما 

من  مساعدتك  لها  الرشيكة  واملنظامت  املفوضية  تستطيع 

مبا  لحاجاتك،  تبعاَ  واملساعدات  الخدمات  مختلف  خالل 

القانونية  واإلستشارات  والتعليم،  الصحية،  الرعاية  فيها 

مجانية  بصورة  الخدمات  هذه  تُقدم  اإلجتامعية.  والخدمات 

نوعها  و  الدعم  خدمات  كمية  تعتمد  منخفضة.  بتكلفة  أو 

األولويات. و  املالية  القدرات  عىل 

؟ املفوضية  لدى  التسجيل  يعني  ماذا 

الحصول  أجل  من  رضورياً  املفوضية  لدى  التسجيل  يُعترب 

التسجيل  عملية  تستدعي  لبنان.  يف  واملساعدة  الحامية  عىل 

وضع  ستُمنح  كنت  إذا  ما  تحديد  أجل  من  مقابالت  إجراء 

ال. أو  الالجئ 

؟ اللجوء  طالب  هو  من  ؟  الالجئ  هو  من 

تعرضه  بسبب  منشئه،  بلد  خارج  يوجد  شخصاَ  الالجئ  يُعترب 

أو  عنرصي  أساس  عىل  لالضطهاد  التعرض(  من  خوفه  )أو 

طائفة  إىل  االنتامء  أو  السيايس  الرأي  أو  القومية،  أو  الدين، 

هذا  ويُعترب  الحرب.  من  هروبه  بسبب  أو  معينة  اجتامعية 

املتحدة  األمم  مفوضية  قيام  حني  إىل  لجوء  طالب  الشخص 

تقييم  بعد  كالجئ  به  باإلعرتاف  الالجئني  لشوؤن  العليا 

ئه. إدعا

 

؟ بالتسجيل  تقوم  كيف 

اىل  االثنني  من  التسجيل  مركز  زيارة  الشامل:  يف   -      1

موعد  عىل  للحصول  ظهرا   2 ال اىل  صباحا   8 ال من  الجمعة 

املقابلة.  إلجراء 

اىل  االثنني  من  التسجيل  مركز  زيارة  لبنان:  بريوت\جبل  يف   -

ظهرا.   2 ال اىل  صباحا   8 ال من  الجمعة 

الجمعة  08930468  من االثنني اىل  البقاع: االتصال عىل  - يف 

الظهر.  بعد   4 ال اىل  صباحا   8 ال من 

الجمعة  اىل  االثنني  من  التسجيل  مركز  زيارة  الجنوب:  يف   -

 76500380 عىل  االتصال  أو  ظهرا   2 ال اىل  صباحا   8 ال من 

لشوؤن  العليا  املتحدة  األمم  مفوضية  لدى  التسجيل 
مجاين. الالجئني 

الالجئني  لشوؤن  العليا  املفوضية  إىل  املقدمة  املعلومات  تبقى 
موافقتك  عىل  الحصول  دون  من  أحد  أمام  عنها  يفصح  وال  رسيّة 

الشأن. بهذا 



املتوفرة اإلنسانية  املساعدة 

األساسية املساعدة   

مؤسسة  أو  لبنان  كاريتاس  يف  األجانب  مركز  يستطيع 

املاّديّة  و/أو  املالية  واملساعدة  الطعام  توفري  املخزومي 

األساسية.  حاجاتكم  تلبية  أجل  من  عائلتك  وألفراد  لك 

إذا  وما  املتاحة  املالية  املوارد  عىل  املساعدة  هذه  وتعتمد 

مبركز  االتصال  وميكنك  عليها.  للحصول  مؤهالً  وجدت  كنت 

للمزيد  املخزومي  مؤسسة  أو  لبنان  كاريتاس  يف  األجانب 

املعلومات. من 

عىل  الحصول  وعائلتي  ميكنني  هل 

الغذائية؟ املساعدة 

عىل  للحصول  مؤهالً  تصبح 

عىل  بناًء  الغذائية  املساعدات 

مراجعته  ستتّم  الذي  حالتك  تقييم 

دورّي.  بشكٍل 

املالية؟ املساعدة  عىل  الحصول  وعائلتي  ميكنني  كيف 

الحاجة  بأشّد  هم  الذين  األشخاص  إىل  املالية  املساعدة  تقدم 

يف  األجانب  مركز  سيبلغك  محددة.  زمنية  لفرتة  وهي  إليها 

وجدت  حال  يف  مبارشة  املخزومي  مؤسسة  أو  لبنان  كاريتاس 

الخطوات  لك  وسترشح  التقييم  بعد  املساعدة  لهذه  مؤهالً 

عليها. الحصول  أجل  من  اتخاذها  الواجب 

الصحية الرعاية  مساعدة 

؟ الصحية  املساعدة  عىل  الحصول  وعائلتي  ميكنني  هل 

الصحية  الرعاية  خدمات  تتوفر  نعم. 

حصولك  من  تأكد  منخفضة.  بتكاليف 

الخاص  الصحية  الرعاية  منشور  عىل 

لشوؤن  العليا  املتحدة  األمم  مبفوضية 

التسجيل  مراكز  لدى  املتوفر  الالجئني 

لبنان  كاريتاس  يف  األجانب  ومركز 

املخزومي. ومؤسسة 

طبية  حالة  من  عانيت  حال  ويف 

املفوضية.  مع  متعاقدة  مستشفى  أقرب  إىل  توجه  طارئة، 

يف  املفوضية  مع  املتعاقدة  املستشفيات  أسامء  أدرجت 

املتحدة  األمم  مبفوضية  الخاص  الصحية  الرعاية  منشور 

ميكنك   ، شكوك  أي  لديك  حال  ويف  الالجئني.  لشوؤن  العليا 

لبنان.   MediVisa ب االتصال 

الظهر  بعد    5 اىل  صباحا   8 من  الجمعة  اىل  االثنني  من 

01811310 ظهرا:   1 اىل  صباحا   8 من  والسبت 

الرسمية:    العطل  ويف  واألحد  املذكور  العمل  دوام  بعد 

 03261640 بريوت:  

 03416299 لبنان:  جبل 

70198689 البقاع: 

 70154123 الجنوب: 

03011481 الشامل: 

والوكاالت  الالجئني  لشوؤن  العليا  املتحدة  األمم  مفوضية  تقدمها  التي  والنشاطات  الخدمات 

يرجى  باملقابل،  خدمة  بأي  القيام  أو  مبلغ  أي  دفع  منكم  طُلب  حال  يف  مجانية.  اإلنسانية 

الفور! عىل  املفوضية  إبالغ 

إىل  التوجه  خالل  من  املتوفرة  اإلنسانية  واملساعدات  الخدمات  عىل  الحصول  ميكنك   ، املفوضية  لدى  التسجيل  بعد 

مقابلة  إجراء  يستدعي  قد  مام  حالتك،  تقييم  سيتّم  حيث  املخزومي  مؤسسة  أو  لبنان  كاريتاس  يف  األجانب  مركز 

املركزين  إىل  التوجه  ميكنك  ال  ومستواها.  إليها  تحتاج  التي  املساعدة  نوع  تحديد  أجل  من  منزلك  إىل  وزيارة  معك 

لبنان. يف  إقامتك  مكان  عىل  ذلك  يعتمد  إذ  عينه  الوقت  يف  أعاله  املذكورين 

مؤسسة  أو  لبنان  كاريتاس  يف  األجانب  مركز  أو  املفوضية  انتباه  لفت  يرجى  محددة،  مخاوف  لديك  حال  ويف 

دون  من  أحد  أمام  املعلومات  هذه  من  أّي  عن  اإلفصاح  يتّم  لن  أنّه  إىل  اإلشارة  مع  حالتك  ستعالج  وعليه  املخزومي، 

الشأن. بهذا  موافقتك  عىل  الحصول 



املتوفرة اإلنسانية  املساعدة 

والوكاالت  الالجئني  لشوؤن  العليا  املتحدة  األمم  مفوضية  تقدمها  التي  والنشاطات  الخدمات 

يرجى  باملقابل،  خدمة  بأي  القيام  أو  مبلغ  أي  دفع  منكم  طُلب  حال  يف  مجانية.  اإلنسانية 

الفور! عىل  املفوضية  إبالغ 

كاريتاس  يف  األجانب  مركز  مع  كثب  عن  املفوضية  تعمل 

ميكنك  ولذلك،  القانونية.  املساعدة  توفري  أجل  من  لبنان 

مبارش. بشكل  به  االتصال 

املجتمعية التنمية  مراكز 

املجتمعية  التنمية  مراكز  إىل  الوصول  للجميع  ميكن  هل 

نشاطاتها؟ يف  واملشاركة 

املراكز  هذه  تعترب 

حيث  عامة  أماكن 

الجميع  يستطيع 

الخدمات  عىل  الحصول 

االجتامعية  النفسية 

)دورات  التعليم  وفرص 

الرتفيهية. النشاطات  إىل  باإلضافة  وغريها(  ولغة  كومبيوتر 

النشاطات. بعض  تنسيق  أو  لتنظيم  التطوع  أيضا  ميكنك 

التنمية  مراكز  منشور  عن  اسأل  املعلومات،  من  وللمزيد 

مركز  لدى  واملتوفر  املفوضية  عن  الصادر  املجتمعية 

منطقتك. يف  التسجيل 

الخارج إىل  السفر 

التوطني  إعادة  برنامج  خالل  من  الخارج  إىل  السفر  يعترب 

لدى  املسجلني  األشخاص  من  قليل  لعدد  متاحاً  خياراً 

عملية  يف  املفوضية  مساعدة  من  وبالرغم  املفوضية. 

التوطني. إعادة  لدول  األخري  القرار  يبقى  االختيار، 

مكاتب  إىل  التوجه  أو  التوطني  إعادة  طلب  تقديم  ميكنك  ال 

مساعدتك  يستطيعون  ال  موظفينا  ألّن  الغرض  لهذا  املفوضية 

ملفك  دراسة  متت  حال  يف  املفوضية  بك  ستتصل  الشأن.  بهذا 

الربنامج. هذا  إطار  يف 

املتعاقدة  غري  املستشفيات  يف  عالجك  تكاليف  تغطية  تتّم  لن 

لبنان.  MediVisa مع 

واحرص  بوصولك  إبالغهم  يرجى  املستشفى،  إىل  وصولك  عند 

لبنان   MediVisa ب  االتصال  برضورة  املستشفى  تذكري  عىل 

الفور. عىل 

طارئة،  حالة  الصحية  حالتك  كانت  إذا  متأكداً  لست  حال  ويف 

األولية  الصحية  للرعاية  مركز  أقرب  إىل  التوجه  منك  يرجى 

الصحية  الرعاية  منشور  يف  املراكز  هذه  أسامء  أدرجت  إذ 

الالجئني. لشوؤن  العليا  املتحدة  األمم  مبفوضية  الخاص 

رستارت  مركز  إىل  تذهب  أن  ميكن  العقلية  الصحة  لخدمات 

لألرقام. أدناه  انظر   ، بدارو  يف 

التعليم دعم 

لبنان؟ يف  املدرسة  إىل  الذهاب  أوالدي  يستطيع  هل 

املزيد  عن  املفوضية  اسأل  نعم. 

التسجيل  عن  املعلومات  من 

تسجيل  ميكنك  كام  املدارس.  يف 

غري  الخاصة  املدارس  يف  أوالدك 

تكاليفها.  تغطي  ال  املفوضية  أّن 

ومنظامتها  املفوضية  تغطي 

وتكاليف  الرسوم  الرشيكة 

الرسمية.  املدراس  يف  التسجيل  عن  املرتتبة  القرطاسية 

يف  الشأن  بهذا  جديدة  معلومات  أي  عن  االستعالم  وميكنك 

املفوضية. تسجيل  مراكز 

القانونية املساعدة 

قانونية؟ مساعدة  إىل  احتجت  حال  يف  أتصل  مبن 

املشورة  وطلب  املفوضية  تسجيل  مركز  من  االقرتاب  ميكنك 

صباحا.  11 ال اىل   8 ال من  يوم  كل  القانونية 



ت  عا سا
لعمل ا

اإلثنني  من 
الجمعة  إىل 
الساعة  من 

سعة  لتا ا
إىل  صباحاً 

عة  لسا ا
بعد  الرابعة 

لظهر  ا

اإلثنني  من 
الجمعة  إىل 
الساعة  من 

سعة   لتا ا
إىل  صباحاً 

عة  لسا ا
بعد  الواحدة 

لظهر ا

ملنظمة ا

يف  األجانب  مركز 
لبنان كاريتاس 

سسة  مؤ
ملخزومي ا

رت رستا

ت ما لخد ا

القانونية •املساعدة 
املالية •املساعدة 

االجتامعية •االستشارات 

االجتامعية •االستشارات 
واإلحاالت الصحية  •التغطية 

املالية •املساعدة 

العقلية الصحة  •دعم 

ملوقع ا

يجة مر

الفيل سن 

نة دكوا

بلس طرا

زحلة

ية غز

ملزرعة ا
زريق،  شارع 

املخزومي،  مبنى 
لبنان بريوت، 

بدارو  شارع 
من  بالقرب 

بنك نسا فر

االتصال بيانات 

01466470

01502550 \1 \2

01681942

06437357

08805123

07221582

01660890
01660891

01380587

االمريكية. املتحدة  الواليات  ومن  االورويب  االتحاد  من  سخي  بتمويل  املساعدات  تقدم 

	  

	  


