
 

 تنويه:

  في الهاتف وعاملي األمامي  الخط / التوعية  مجال في العاملين قبل من هذه واألجوبة األسئلة ستستخدم
 الساخنة الخطوط توحيد حول الّّلجئين أسئلة لمعالجة كمرجع للمفّوضيّة، التّابع الوطني االتّصال مركز

 مستند محتوى توضيح تمّ ي المواعيد. تسجيل لتسهيل الجديدة المواعيد جدولة بآليّةو الوطني االتّصال مركزب
 مستند يوّزع لن .التوعيّة جلسات خّلل من األمامي  الخط /  التوعية مجال في لعاملينل  هذا واألجوبة األسئلة
   .الّّلجئين  على مطبوعة نسخة في  هذا واألجوبة األسئلة

 

 عملها تكّرس  عالميّة منّظمة هي لّّلجئين، المتّحدة األمم وكالة الّّلجئين، لشؤون المتّحدة لألمم الّسامية المفّوضية
  في .الجنسية عديميو ا  قسر النازحة والمجتمعات لّّلجئين أفضل مستقبل وبناء الحقوق وحماية األرواح إلنقاذ
 الحماية لتقديم والعالميين نالوطنيّي الشركاء من آخر  وعدد الحكومة مع كثب عن المفّوضيّة تعمل لبنان،

 باألزمة.  المتأثّرة اللّبنانيّة المجتمعات إلى باإلضافة الجنسيّة، وعديمي لّّلجئين والمساعدة
 

 

 

 
 آلي ة ذلك في  بما الوطني صالاالت   مركزب الساخنة الخطوط توحيد حول وأجوبة أسئلة
 ةالجديد مواعيدال جدولة
 2021 الثّاني تشرين – لبنان في الّّلجئين لشؤون المتّحدة  لألمم  الّسامية المفّوضّية

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ة  مقد مة .1  عام 
 بالمفّوضيّة.   عند اإلتصالتعمل المفّوضّية على تحسين خدمة مركز اتّصالها بهدف معالجة المصاعب الّتي يواجهها الّّلجؤون 

 .  وذلك لتسهيل عملّية المواعيد 2021من تشرين الثّاني  آلّية  جدولة مواعيد جديدة" ابتداء  غيير هو اعتماد "العنصر األّول في هذا الت 

سيتلقّى مركز االتّصال الوطني  مركز االتّصال الوطني. فمن اآلن فصاعد ا،  ب   توحيد الخطوط الساخنة التابعة للمفوضّية هو    العنصر الثّاني

)يرجى مراجعة    المقابّلت.( مواعيد  ii.( الخدمات والمساعدات الّتي تقّدمها المفّوضّية و)iجميع االتّصاالت المتعلّقة بـ )(  594250-01)

الذي يطلب الموعد( و)  (المقابّلتلمعرفة نوع مواعيد    5السؤال رقم   للشخص  الجغرافي  الموقع  الّنظر عن  االستفسارات    .(iii)بغض 

   األخرى.

ت، وسيتلقّى  ، فسيسّجل مركز االتّصال الوطني المطالباالمقابّلتفي ما يخّص االستفسارات غير المتعلّقة بالخدمات والمساعدات أو بمواعيد  

مركز االتصال    عاملوقام    لطالما  ، فا  حصول على المشورة. هذا األمر ليس جديدلل المكاتب الميدانّية التّابعة للمفّوضيّة   من  الّّلجؤون اتّصاال  

 بتسجيل مطالبات الحماية وإحالتها إلى المكاتب الميدانية.  الوطني

 العالمي؟  األغذية برنامج يقد مها الت ي الغذائي ة بالمساعدة ا  تحديد قةمتعل   أسئلة لدي كان لو ماذا .2
التي  المالّية  مساعدات الغذائية وة بالالكثير منكم، أطلق برنامج األغذية العالمي مركز االتصال الخاص به. بالنسبة للمكالمات المتعلقّ كما يعلم  

مركز   دوام عمل. 1526صال بالرقم االتّ  عبربرنامج األغذية العالمي مباشرة  التّواصل مع جئين مها برنامج األغذية العالمي، يمكن لّّل يقدّ 

 مساء .  7 حتى ا  صباح 8من االثنين إلى السبت، من الساعة هو برنامج األغذية العالمي بع لاالتّ صال تّ اال

 

 



 

 ؟ةالجديد  المواعيد ةجدول آلي ة ي ه ما .3

)كما كان الحال  ة  صال بالمفوضّي جئون في االتّ الّّل   ، سيستمرّ ل المواعيد. لتحديد موعدتسهي يهدف إلى  نظام جديد    هي"  آلّية جدولة المواعيد"

  م هستزّودو د،طلب الموعتسجيل   تمّ ه  ة ببساطة أّن ضّي ستؤكد المفوّ مقابلة  دين لموعد الالتاريخ والوقت المحدّ   ي ولكن بدال  من تلقّ ، حتى اآلن(

 وقت التقريبي للموعد. بال

مباشرة   المكالمة  سيتلقّ بعد  الشّ ،  نصّي ى  المفوّ   ا  تلقائّي ة  خص رسالة  الموعد. ستتضمّ تسجيل  لتأكيد  ة  ضّي من  النصّيةن  طلب    ا  رابط  الّرسالة 

  الضغط يمكن    . بما فيه الوقت التقريبي للموعد  قة بموعدهم تحتوي على جميع التفاصيل المتعلّ   على االنترنتههم إلى صفحة  يوجّ   ا  مخصص

  البيانات حماية    ، وستتمّ آمنالرابط    عن الموعد في حال حدوث أي تغييرات.التّحديثات الحالّية    حيث ستتوفّرابط في أي وقت  هذا الرّ   على

الرّ   للدخول   لإلنترنتخصية. ستكون هناك حاجة  الشّ  للتأكّ ابطإلى  الّ ، ولكن  لديهم  د من أن األشخاص  التّ يتلقّ   إنترنتذين ليس  حديثات  ون 

 حديثات. التّ فاصيل/ثّلثة أشهر تحتوي على التّ  ة كلّ ة رسالة نصّي قة بمواعيدهم، سترسل المفوضّي المتعلّ 

ضي ة  اعتمدت  لماذا  .4    المواعيد؟ لجدولة   ا  نظام المفو 

بهدف تزويد الّّلجئين بإطار زماني أدّق للمواعيد. سيخفّف هذا الّنظام الجديد بشكل كبير من  اعتُمد هذا البرنامج الجديد لجدولة المواعيد  

موعد  اللغاء  إلة  ضّي المفوّ   إضطرتإذا    ضّية.سيؤدي إلى شفافية أكثر بالتواصل مع المفوّ ، وبالتالي  تهاوإعادة جدول  المواعيدلغاء  إإلى  الحاجة  

   بدون تأخير.  جديدإعطاء موعد عة، فسيتم ألسباب غير متوقّ 

   لتقليل فترة االنتظار. ، 2022عام الفي   المواعيدة على زيادة قدرتها على تحديد ضّي تعمل المفوّ 

ب  الت ي المقابالت  مواعيد نوع  ما .5 ضي ة  االت صال  علي   يتوج     ؟ لطلبها بالمفو 

 التّالية:   المقابّلتلّّلجئين االتّصال بالمفّوضّية لطلب أي نوع من أنواع مواعيد يمكن 

 ن بعد في المفّوضّية غير المسّجلو وافدون الجدد ال -
 تجديد ملّف األمم )ورقة األمم( و/أو إصدار الّشيفرة  -
 إفادة سكن -
نقل الملف من منطقة سكن  أو  تفعيل الملّف،  أو  أو دمج أفراد العائلة وفصلهم،  مولود جديد،    كتسجيل متعلّقة بالملف،    مسألةأي   -

 إلى أخرى، إلخ.  
 

ة من  ضّي ن المفوّ ابع لها. لن تتمكّ صال التّ من خّلل مركز االتّ غييرات الحاصلة على أرقام الهواتف  بالتّ   ا  فوريجب إبّلغ المفّوضيّة  هام:  

 . صال بيانات االتّ ل كمدون تحديث  المواعيدهمة حول الممعلومات ال ايصال

 ؟ ة  ضي  بالمفو   االتصال بخالف  موعد لطلب  أخرى وسائل  هناك  هل .6

 ة. صال بالمفوضّي إال عن طريق االتّ  المواعيدال يمكن تحديد في الوقت الحالي ه مّلحظة أّن اليرجى 

 بالضبط؟  موعدي  تاريخ  سأعرف كيف    .7

ية لتأكيد تسجيل طلبهم في  صّ ون بعد ذلك رسالة ن ة. سيتلقّ ضّي االتصال أوال  بالمفوّ   ،يرغبون في تحديد موعدذين  يجب على األشخاص الّ 

 ".  مجموعة المواعيد"

 .  المقابلة أشهر مع اإلشارة إلى تاريخ  3كل  نصيّةال رسائلال إشعار تذكير من خّلل  يتم إرسال

دين  اريخ والوقت المحدّ ح التّ ة توضّ ضّي ة من المفوّ ة شخصّي جئ مكالمة هاتفّي ى الّّل ، سيتلقّ ةالمقابلة الفعلّي   منأسبوعين إلى أربعة أسابيع    قبل

 د التاريخ والوقت. تؤكّ  ا  تلقائّي ة رسالة نصية ضّي ، سترسل المفوّ لة القادمة. بعد المكالمة مباشرة  للمقاب 

د. لن يكون من الممكن دخول مركز  للموعد على الحضور إلى مركز االستقبال في الوقت المحدّ   ا  وا تأكيدين تلقّ جميع الذّ ة  ضّي ع المفوّ تشجّ 

 . ا  بالدخول إذا كان الجدول ممتلئ  ا  أيضيصلون في وقٍت متأّخر لألشخاص الّذينقد ال يُسمح ال قبل الموعد المحدد.  االستقب 

 موعدي؟  إلغاء   سيتم  هل  الموعد؟  لتأكيد   ةضي  المفو   صالات   فاتني  إذا  سيحدث  ماذا   .8

،  اتعلى المكالمة أكثر من ثّلث مرّ   د الرّ   ، في تواريخ وأوقات مختلفة. إذا لم يتمّ الموعدصال لتأكيد  تّ ة بثّلث محاوالت لإلضّي ستقوم المفوّ 

 من خّلل مركز االتصال.  برقم الهاتف ة بأي تغييرات ضّي إبّلغ المفوّ  ا  . من المهم جدالقيام به يمكنالمفوضّية ما  ييّمقفستُ 



 

 جديد؟  طلب تقديم  اآلن  علي    نيتعي   فهل  ،ةالماضي   نواتالس   خالل  موعد ال على   ا  تأكيد  تتلقي    إذا .9

تلقّ  تأكيدإذا  العائلة  أن  المتوّ ، فمن  الجديدة  المواعيدجدولة    آلّية   قبل اإلعّلن عن ووقته    موعدها  بتاريخ  ا  ت  مركز    إلى   العائلة   رتحض قع 

 كما هو مخطط.   ااالستقبال لموعده

.  ا  قائمتأكيده ال يزال    ا إذا كان الموعد الذي تمّ ق ممّ صال للتحقّ تّ ، فّل داعي لإلتحتفظ بسجل لجميع طلبات المواعيدة  ضّي ألن المفوّ   ا  نظر

  ي ة هاتفمكالمة  ، عبر  أي تغييرات تطرأ على الموعدب بالغ  اإلة ب ضي  ستقوم المفو  صال.  غط على مركز االتّ ي هذا فقط إلى زيادة الضّ سيؤدّ 

 دد. ، قبل أسبوعين إلى أربعة أسابيع من الموعد المح  ةنصي   لة ورسا

 

 ة؟ ضي  المفو   أبلغ  ولم الموعد  فاتني  إذا أو   الموعد يوم   في الحضور   من كن أتم    لم  إذا أفعل ماذا  .10

ألي سبب من   ا  ن ذلك ممكن د. إذا لم يكللموعد على الحضور إلى مركز االستقبال في الوقت المحدّ  ا  وا تأكيدذين تلقّ ة جميع الّ ضّي ع المفوّ تشجّ 

أو طلب موعد جديد إلى إطالة فترة االنتظار  و/  عدم الحضوري  ة مسبق ا لطلب موعد جديد. قد يؤدّ ضّي صال بالمفوّ ، فيرجى االتّ األسباب

  ة قصارى جهدها إلعادة الجدولة في أقرب وقتٍ ضّي ، فستبذل المفوّ بسبب حالة طارئة  م تحضر موعدكلموعد جديد. إذا  لحصول على  ل

 ممكن.

 ة )ورقة األمم(: ضّي تجديد شهادات المفوّ مّلحظة خاصة بشأن مواعيد 

  إغّلق إلى  قد يؤدي  جديد  لتّ اموعد  إلى  حضور  ال عدم    إن،  ومع ذلكالّّلجئين خطر إغّلق ملفّاتهم.  ة  ضّي تسجيل طلب موعد لدى المفوّ   يُجّنب

ة وبرنامج األغذية  ضّي من قبل المفوّ المقّدمة    داتلة للحصول على الخدمات والمساعمؤهّ فعّالة حتّى تكون    ات ملفّ ال  يجب أن تكون  . ملفال

ة  ضّي إبّلغ المفوّ ا   ، من المهم جد. لذلكوالغذائية الخدمات الصحّية والقانونّية والمساعدات المالّية  بما في ذلك    ، مات الشريكةالعالمي والمنظّ 

 . ورقة األمممواعيد تجديد على حضور  ا  تكون قادرة شهادتك أو عندما ال عند انتهاء صّلحّي 

 ب فترات االنتظار الطويلة. لتجّن  ممكنٍ  ساء الحوامل على طلب موعد في أقرب وقتٍ تشجيع الّن  يتمّ 

 

 


