
٣٧ ٧٩ ٠٠ ٧٠
 

جميع خدمات المجلس هي دائما مجانية. ال يجب على موظفي المجلس 
النرويجي لالجئين أن يطلبوا أمواال أو خدمات من أي نوع من قبل 

المستفيدين مقابل تلقي الدعم من المجلس. يلتزم المجلس بتقديم 
خدمات عالية الجودة لألشخاص المحتاجين ونرحب بأي شكاوى ومالحظات 

من خالل القنوات التالية:

أنواع الشكاوى 
والمالحظات

صندوق الشكاوى واالقتراحات (الموجود في مراكزنا)

- الجهات المتلقية لالتصال\الشكوى محايدة ومستقّلة.

- سيتم التعامل مع جميع المالحظات والحاالت المبلغ عنها بشكل سّري 

وحساس.

أي من موظفي الميدان لدى المجلس النرويجي 

أي من المتطوعين لدى المجلس النرويجي (في أحد 
المراكز أو عند القيام بزيارات ميدانية)

Lb.complaints@nrc.no البريد األلكتروني
الخط الساخن للشكاوي والمالحظات: ٣٧ ٧٩ ٠٠ ٧٠

االستغالل 
واالعتداء 

الجنسي، اإلساءة 
ضد الطفل. 

اإلحتيال و 
الفساد (طلب 
المال مقابل 

الخدمات /  إساءة 
استخدام الموارد 
اإلنسانية الخ. 

سوء سلوك 
الموظفين

جودة 
البرنامج

شكوى عن 
المنظمات 

األخرى

*مالحظة: طلب الخدمة ال تعتبر شكوى أو مالحظات.



المجلس النرويجي لالجئين هي منظمة إنسانّية مستقلة، خدماتها 
في لبنان تقديم المعلومات واإلستشارات والمساعدة القانونية 

 ،(WASH)خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية ،(ICLA)
التعليم، اإليواء والدعم اإلنساني في حاالت الطوارئ.

جميع خدمات المجلس هي دائما مجانية.

لخدمة التعليم

لخدمة اإليواء

للخدمات 
القانونية

 لخدمات المياه 
والصرف الصحي 

والنظافة
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البقاع األوسط: سعدنايل:

سعدنايل و برالياس:

٦٢ ٦٦ ٩٤ ٧٦ 

بعلبك:

٩٩ ٩٧ ٠٩ ٧٦ 

عرسال:
عرسال:

٦٦ ٥٦ ٨١ ٧٠ 

برالياس:

البقاع الغربي:

بعلبك:بعلبك:

البقاع الشمالي:

عرسال:

غزة ومجدل عنجر:

وحدة الطوارئ



المجلس النرويجي لالجئين هي منظمة إنسانّية مستقلة، 
خدماتها في لبنان تقديم المعلومات واإلستشارات 

(ICLA) .والمساعدة القانونية

جميع خدمات المجلس هي دائما مجانية.

للخدمات القانونية

٥٠ ٦٩ ٦٦ ٧٦ 

٣٦ ٧٢ ٧٧ ٧٦ 



المجلس النرويجي لالجئين هي منظمة إنسانّية مستقلة، خدماتها 
في لبنان تقديم المعلومات واإلستشارات والمساعدة القانونية 

 ،(WASH)خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية ،(ICLA)
التعليم، اإليواء والدعم اإلنساني في حاالت الطوارئ.

جميع خدمات المجلس هي دائما مجانية.

للخدمات لخدمة التعليم
القانونية

 لخدمات المياه 
والصرف الصحي 
والنظافة واإليواء
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عكار (باستثناء حلبا ومنطقة 
الساحل)، الضنية، مخيم نهر 

البارد:

طرابلس والقطاعات الخمس 
المحيطة بها:

وادي خالد، عكار القديمة، 
البيرة، عكروم:

وحدة الطوارئ



المجلس النرويجي لالجئين هي منظمة إنسانّية مستقلة، 
خدماتها في لبنان تقديم المعلومات واإلستشارات 

والمساعدة القانونية (ICLA)، خدمات المياه والصرف الصحي 
والنظافة الشخصية(WASH)، التعليم واإليواء.

جميع خدمات المجلس هي دائما مجانية.

للخدمات القانونيةلخدمة التعليم
 لخدمات المياه 
والصرف الصحي 
والنظافة واإليواء
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إلى الالجئين الفلسطينيين:

صيدا وجزين:

النبطية:

مرجعيون وحاصبيا:

الصور٫ الزهراني وبنت جبيل:


