
املساعدات النقدية

اإلنسانية 



من األشخاص الذين يحق لهم الحصول عىل املساعدات النقدية من مفوضية األمم املتحدة لشؤون 

الالجئني أو رشكائها؟

من األشخاص األكرث إحتياًجا لهذا النوع من املساعدات؟

ال ميكن توفري أغلب أشكال املساعدات )مبا يف ذلك املساعدة 

النقدية( للجميع بصفة مستمرة 

وال تستطيع املفوضية ورشكائها تقديم املساعدات النقدية إال لعدد 

محدود من الالجئني األكرث إحتياًجا. إذا وقع عليكم االختيار ضمن 

األشخاص املؤهلون لتلقي املساعدة النقدية سيتم إخطاركم عن 

طريق رسالة نصية عىل هاتفكم املحمول

وتخضع املساعدات النقدية املقدمة إلطار زمني محدد من أجل 

مساعدة الالجئني عىل تلبية بعض احتياجاتهم يف فرتة معينة

ويف نهاية الفرتة املحددة لتقديم املساعدات، ميكن أن تقدم لكم 

املفوضية ورشكائها ما تحتاجونه من الدعم من أجل الحصول عىل 

الخدمات املتاحة األخرى مثل توفري وسيلة لكسب الرزق  

األشخاص األكرث إحتياًجا هم الالجئون الذين يواجهون تحديات قاسية يف حياتهم اليومية إلعالة أنفسهم وأرسهم ماليًا من أجل 

تلبية إحتياجاتهم األساسية يف مرص

ال يحصل عىل تلك املساعدات إال عدد قليل من األرس األكرث إحتياًجا وذلك لفرتة زمنية محددة ووفق تقييامت متعددة املصادر.

أنا لست مسجالً باملفوضية، فهل ميكنني الحصول عىل مساعدة نقدية؟

يتعني عليك تسجيل اسمك وأسامء أفراد أرستك لدى املفوضية يف مرص للوقوف عىل مدى إستحقاقك للحصول عىل املساعدة 

النقدية املقدمة من املفوضية. وملعرفة كيفية ومكان التسجيل يرجى قراءة بيانات التواصل املوجودة بنهاية األسئلة واألجوبة 

وإذا ُوجد أنكم من الفئة األكرث إحتياًجا وفًقا للرشوط التي حددتها املفوضية ورشكائها، ستكون لكم أحقية الحصول عىل 

املساعدة

عملية إختيار املستحقني للمساعدات ومعايري اإلختيار
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ما هي رشوط اإلختيار املحددة للحصول عىل املساعدة النقدية؟

عند اختيار األشخاص املؤهلني للحصول عىل املساعدة النقدية، سرتاعي املفوضية ورشكائها مدى قدرتك عىل إعالة أرستك 

ونفسك 

ولسوء الحظ، لن تتمكن املفوضية ورشكائها من اإلفصاح لك أو أفراد أرستك عن املعلومات الخاصة برشوط اإلختيار ألسباب 

كثرية، منها أن الرشوط ليست قواعد دامئة حيث أنها تتغري وفًقا للظروف املعيشية لكل فرد وأرسة وإعتامًدا عىل إحتياجاتهم

ولن يحصل عىل املساعدة املادية إال األشخاص الذين تم إختيارهم ضمن الفئة األكرث إحتياًجا فقط. ويرجى عدم الوثوق بأي 

شخص يدعي بأنه ميكنه تسجيل إسمك يف قامئة املستفيدين، أو يدعي بأنه عىل علم بأسباب إختيار الحاالت ذات األولوية. 

وتعمل املفوضية ورشكائها يف هذا اإلطار من أجل ضامن إختيار األرس األكرث إحتياًجا للحصول عىل املساعدة النقدية

عملية إختيار املستحقني للمساعدات ومعايري اإلختيار
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أين ستجرى املقابلة؟

كيف ميكنني معرفة ما إذا كنت ممن لهم األحقية يف الحصول عىل املساعدة النقدية؟

ما الذي سيحدث أثناء املقابلة؟

ما الوقت الذي تستغرقه املقابلة؟

كيف ميكنني الحصول عىل موعد؟

 ستجرى معظم املقابالت مبنزلك، وباقي املقابالت ستعقد يف مقر مؤسسة

.كاريتاس يف مدينة نرص أو 6 أكتوبر أو اإلسكندرية أو دمياط

وسيجري إبالغ األرس مسبًقا مبكان املقابلة وموعدها

تستخدم املفوضية مصادر متعددة من املعلومات لتحديد من ميكنه الحصول عىل املساعدة النقدية، وقد يتضمن 

ذلك عقد مقابلة شخصية يف منزلك أو بأحد مكاتب كاريتاس سواء يف مدينة نرص أو 6 أكتوبر أو اإلسكندرية أو 

دمياط. سيتم إبالغكم مقدماً عن مكان وموعد املقابلة والتي سوف تقوم كاريتاس خاللها مبلئ استبيان معك.

 ستقوم مؤسسة كاريتاس برتتيب موعد معك يف حال انعقاد املقابلة يف منزلك، وسيتوجه فريق تابع للمؤسسة مكون من اثنان من

املوظفني إىل منزلك إلجراء املقابلة معك ومع أي فرد آخر من أفراد أرستك

 أما يف حال إجراء املقابلة مبقر مؤسسة كاريتاس، سيُحدد لك موعد للحضور إىل مكتب املؤسسة وفور وصولك سيصحبك أحد

موظفي جمع البيانات إىل غرفة املقابلة. وبعد ذلك عليك ملئ استبيان خالل املقابلة

يحمل موظفو جمع البيانات هويات شخصية رسمية من مؤسسة كاريتاس حتى ميكنك التعرف عليهم

 ستستغرق المقابلة ما يقرب من ساعة، حسب عدد أفراد العائلة 

معك بالتواصل  كاريتاس  مؤسسة  موظفي  أحد   سيقوم 

املفوضية التواصل مع  إىل  بحاجة    لتحديد موعد، ولست 

أو مكتب كاريتاس لحجز موعد

املقابالت الشخصية والزيارات املنزلية
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كيف ميكنني االستعداد لتلك املقابلة؟

من الذي ينبغي عليه حضور املقابلة؟

ملاذا يتعني عيّل القيام بذلك؟

هل سُتجرى مقابالت مع األرس غري املسجلة؟

 يرجى التأكد من رقم هاتفك الحديث موجود لدى املفوضية

 إضافة إىل ذلك، يرجى إحضار مستندات تحديد الهوية الخاصة بجميع أفراد األرسة إىل املفوضية.

 سيُطلب منك تقديم أي مستندات لديك، مثل عقود اإليجار، والفواتري )الكهرباء والغاز( والتقارير الطبية إىل غري ذلك 

 وسيُطلب منك السامح ملوظفي جمع البيانات باإلطالع عىل املناطق املختلفة ملحل سكنك

-1

-2

-3

4

األفراد املسئولون عن اتخاذ القرارات الرئيسية يف املنزل، فضالً عن رضورة حضور األفراد املسئولون عن إعداد الطعام.

إذا رغب أفراد آخرون من أفراد األرسة باملشاركة، فسيكون ُمرحباً بهم. يرجى التأكد من توفري املستندات املدرجة أعاله الخاصة 

بكافة أفراد األرسة.

لست مضطرًا إلرشاك جميع أفراد األرسة يف املقابلة، ولكن ينصح به بُشدة إذا كنت ترغب يف الحصول عىل مساعدة نقدية.

لن يتم إدراج األرس غري املسجلة ضمن تلك املقابالت.

وميكن أن تتواصل األرس غري املسجلة مع خط املساعدة باملفوضية عىل الرقم التايل  0227285699 وحجز موعد للتسجيل

املقابالت الشخصية والزيارات املنزلية
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ملن ستكون األولوية؟

ال ميكنني الحضور وفق املوعد املحدد. هل ميكنني تحديد موعد آخر؟ 

ماذا سيحدث عقب املقابلة؟

ماذا عيّل أن أفعل إذا كان املسئول عن إجراء املقابلة أو موظف جمع البيانات غري واعي باالختالفات 

الثقافية؟

ستعطي املفوضية األولوية لألفراد واألرس األشد ضعًفا و االكرث احتياجا عند إجراء املقابالت والزيارات املنزلية. وميكنك أيضاً 
التواصل مبارشًة مع مؤسسة كاريتاس للحصول عىل موعد

يرجى حجز موعد مع املؤسسة قبل التوجه إىل مكاتبهم، نظراً لألعداد الكبرية التي تتوجه إيل مقر املؤسسة  

قد ال يتوافر لدى املؤسسة أماكن كافية لخدمتكم إذا حرضتم إىل املكتب دون موعد مسبق، وميكن أن يتم استبعادكم يف حالة 
عدم وجود موعد سابق

نعم، إذا كنت بحاجة إىل تحديد موعد آخر، يرجى إبالغ مكتب املؤسسة املوجود مبنطقتك قبل االعتذار بيومني عىل األقل عىل 

األرقام التالية:

 اإلسكندرية: 01151890999
 دمياط: 01016684787 

 القاهرة الكربى واملحافظات األخرى: 01288064703- 01129880899
يرجى العلم بأن هذه األرقام مخصصة فقط لتحديد موعد آخر. ويف حال عدم إبالغ املؤسسة باإللغاء مسبًقا، سيرتتب عىل ذلك 

تأخريات يف تحديد مقابالت الحقة وقد ال يتم التواصل معكم حتى حلول الشهر التايل

تقوم املفوضية بجمع املعلومات من كافة املقابالت ووضعها يف قاعدة بيانات إلكرتونية، وسيتم تحليل تلك املعلومات وستُصنف 

كل أرسة يف فئة سيتم استخدامها بعد ذلك باإلضافة إىل املعلومات األخرى املتوافرة يف قاعدة البيانات الخاصة باملفوضية الختيار 

املستفيدين

يرجى التواصل مع املؤسسة وإبالغها بشأن األمور التي تقلقك. وإن كان مبقدورك، أخربهم باسم موظف جمع البيانات أو 

املسئول عن إجراء املقابلة الذي شعرت بالقلق منه

ما الذي ينبغي فعله إذا طلب املسئول عن إجراء املقابلة أو موظف جمع البيانات الحصول عىل أموال أو 

أداء خدمة له نظري إدراج اسمي  بقامئة الحاصلني عىل مساعدة نقدية؟ 

إن مل تتواصل معي املؤسسة إلجراء املقابلة، ماذا عيّل أن أفعل لتحديد موعد؟

  تقدم املفوضية خدماتها دون مقابل، لذا ال تدفع أي مبلغ إلجراء املقابلة وأبلغ املفوضية أو املؤسسة مبارشًة بالواقعة

يرجى التواصل مع املؤسسة ملناقشة ما يساورك من قلق مع أحد املستشارين

املقابالت الشخصية والزيارات املنزلية
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كيف أعرف مقدار املبلغ الذي سأحصل عليه؟

ما السبب وراء كون مبلغ املساعدة زهيد جًدا؟

ما السبب يف زيادة / إنخفاض مبلغ املساعدة؟

إىل متى سأكون قادًرا عىل الحصول عىل املساعدة النقدية؟ 

كيف ميكنني معرفة موعد إنتهاء املساعدة املخصصة يل؟ 

سرتسل لك مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني رسالة نصية تتضمن مقدار مبلغ املساعدة

   يرتاوح مبلغ املساعدة املقدمة من املفوضية ٦٠٠جنيه مرصي كحد أدىن و ٣٠٠٠ جنيه مرصي كحد أقىص  

يعتمد مبلغ املساعدة املقدمة عىل التمويل املتاح

تقدم املفوضية املساعدات النقدية عىل أساس مقياس يراعي تكوين أرستك، وقد يتغري املبلغ بسبب التغريات يف تكوين األرسة 

والتمويل املتاح

ترتاوح املدة املخصصة لتقديم املساعدات النقدية من 6 إىل 12 شهرًا، وستقوم املفوضية بإرسال رسالة نصية إىل هاتفك توضح 

املدة املحددة لتقديم املساعدة

سرتسل لك املفوضية رسالة نصية تتضمن مدة تقديم املساعدة النقدية

مستحقات املساعدة النقدية اإلنسانية
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ما اإلجراءات املتبعة يف مكتب الربيد؟

ذهبت إىل مكتب الربيد ومل أجد إسمي يف القامئة، عىل الرغم من أنني تلقيت رسالة قصرية

تقديم بطاقة هوية مفوضية األمم املتحدة لشؤون 

الالجئني إىل موظف الخزينة يف مكتب الربيد، وسيقوم 

مكتب الربيد بفحص صورتك ورقم ملفك واإلسم. وإذا 

كانت البيانات واألوراق صحيحة، فسوف تستلم املساعدة 

النقدية. وتُطبق نفس اإلجراءات يف جميع مكاتب الربيد؛

:اإلجراءات املطلوبة

إجراء مسح لحدقة العني عىل املاسحات الضوئية 

لحدقات العني يف مكتب الربيد. وإذا تطابق املسح مع 

سجالت املفوضية، فسوف تستلم املساعدة النقدية أو

يرجى اإلتصال مبؤسسة كاريتاس وإبالغها مبشكلتك، وسيقوم أحد املستشارين مبناقشة األمر معك وتقديم املشورة

اإلخطار وعملية تسليم املساعدات النقدية

من أين ميكنني إستالم املساعدة النقدية؟ 

ميكنك إستالم املساعدة النقدية اإلنسانية من أي 

مكتب بريد يف مرص
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من الذي يحق له مشاركة املبلغ معي؟

أريد أن يقوم أحد أفراد أرسيت ]االبن/ األبنة أو األخ/ األخت أو الزوج/ الزوجة[ بإستالم مبلغ املساعدة 

نيابًة عني 

املساعدة النقدية املقدمة من املفوضية مخصصة لجميع أفراد األرسة 

ويرجى العلم بأن وضع املبلغ بإسم فرد معني من األرسة ال يعني أنه مخصص له وحده

من الذي يحق له إستالم املساعدة؟

التواصل مع مؤسسة كاريتاس لإلبالغ عن املشكلة 

وسيقومون بإبالغك باإلجراءات التي عليك إتباعها

يرجى اإلتصال بخط املساعدة التابع للمفوضية 

أو

يقوم رب األرسة بإستالم املبلغ بالنيابة عن باقي أفراد األرسة، ما لم یقرر رب األسرة تفویض فرد آخر من أفراد األسرة / شخص 

آخر إلستالم املبلغ بالنيابة عن األسرة. تقوم األرسة بتحديد رب األرسة املخول له إستالم املبلغ

الخطوة 1

الخطوة 2

وُسيطلب منك ملء إستامرة موحدة توضح موافقتك 

عىل ترشيح شخص آخر إلستالم مبلغ املساعدة. 

تُطبق تلك اإلجراءات لحامية إستحقاقاتك، لذا يرجى 

التعاون معنا

اإلخطار وعملية تسليم املساعدات النقدية
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مبن أتصل إذا واجهت مشاكل أخرى يف إستالم املساعدة النقدية ؟ 

ماذا أفعل إذا واجهت تهديًدا أمنًيا / خطًرا عىل سالمتي أثناء إستالم املساعدة؟

إذا رفض الشخص الذي إخرتته إلستالم املبلغ أن يعطيني املال. ماذا يجب أن أفعل؟ 

يرجى اإلتصال بخط املساعدة الخاص باملفوضية عىل رقم  0225990800/0227285699، وسيتم توجيهك إىل كيفية حل 

املشكالت

يرجى اإلبالغ عن الحالة عىل خط املساعدة التابع للمفوضية عىل الرقم 0225990800/0227285699

ميكنك تقديم طلب ملؤسسة كاريتاس إللغاء إسمه وإختيار شخص آخر، وستتم مراجعة طلبك وإتخاذ قرار بشأنه

ماذا أفعل إذا مل أتفق مع رب األرسة حول توزيع مبلغ املساعدة؟

ماذا يجب أن أفعله إذا تغري تكوين األرسة؟

ال تتدخل املفوضية يف النزاعات/ الخالفات األرسية لتحديد رب األرسة ومن يحق له إستالم املساعدة النقدية نيابًة عنك. فنحن 

نشجعكم عىل التعاون مًعا باعتباركم عائلة واحدة ملحاولة البحث عن حل لهذا الخالف

يرجى إبالغ املفوضية بهذا التغيري الذي حدث يف تكوين األرسة. وستتم إعادة توجيهك لحجز موعد للتسجيل للتأكد من أن 

التكوين الصحيح ألرستك مدرج بشكل صحيح يف قاعدة بيانات املفوضية

مل أتلقى رسالة نصية حول املساعدة النقدية، وذهبت إىل مكتب الربيد ووجدت إسمي يف القامئة

لقد فاتني فرتة اإلستالم. هل ما زال بإمكاين استالم املساعدة النقدية؟ 

يرجى التأكد من تحديث جميع بيانات اإلتصال مع املفوضية واإلتصال بخط املساعدة الخاص باملفوضية إذا كان لديك أي 

أسئلة بخصوص فرتة اإلستالم

ال، املساعدة النقدية متوفرة يف مكتب الربيد ملدة 15 يوًما. لذا يرجى التأكد من إستالم املساعدة النقدية يف الوقت املحدد، 

وتسرتد املفوضية املساعدة النقدية يف نهاية فرتة اإلستالم

اإلخطار وعملية تسليم املساعدات النقدية
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ماذا يحدث إذا مل أحصل عىل املساعدات النقدية؟

لقد تلقيت مكاملة هاتفية من أحد املنظامت تطرح أسئلة حول املساعدة النقدية التي أحصل عليها. أهذا 

طبيعي؟ هل يجب عيَل أن أقدم ردوًدا وتعليقات؟ 

كيف أعرف أن الشخص الذي يتصل يب يعمل لدى املفوضية أو أحد رشكائها؟

إذا اخفقت يف الحصول عىل املساعدات النقدية كل شهر، ستقوم مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني أو أحد رشكائها 

بالتواصل معك عرب الهاتف ملعرفة إن كنت تواجه أيًا مشاكل يف تلقي املساعدات

وإذا تخلفت عن استالم التحويل النقدي ملدة ثالثة أشهر متتالية، فسيتم شطب حالتك من القامئة النقدية وستضاف أرسة أخرى 

بداًل منك

نعم، تقوم مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني كل ثالثة أشهر خالل سنة باختيار مجموعات من الالجئني بشكل عشوايئ من 

الحاصلني عىل املساعدات النقدية ملعرفة آرائهم ووجهات نظرهم بشأن برنامج املساعدات النقدية. 

يرجى اإلجابة بكل رصاحة ووضوح ألنها تساعد املفوضية ورشكائها يف تحسني الخدمات املقدمة لالجئني

أواًل، ستقوم املفوضية بإرسال رسالة نصية إىل هاتفك إلبالغك باختيارك للمشاركة يف الدراسة االستقصائية. وبعد ذلك، ستقوم 

املفوضية أو أحد رشكائها باالتصال بك ملعرفة آراءك ووجهات نظرك بشأن عملية املساعدات النقدية وبرنامجها

عملية الرصد بعد التوزيع 
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قدمت شكوى إىل مؤسسة كاريتاس ومل يتواصلوا معي نهائياً، ما الذي عيّل ينبغي فعله؟

يف بعض األحيان، تستغرق إجراءات الشكاوي وقتاً طوياًل، لذا يرجى التواصل مع املؤسسة أو املفوضية لرشح مشكلتك، 

وسيضطلع أحد املستشارين مبناقشة األمر معك

تم شطب إسمي من قامئة املساعدة النقدية دون معرفة السبب. ما الذي عيّل فعله؟

ال اعتقد أن قرار شطب إسمي من قامئة املساعدة النقدية كان صحيحاً، أود تقديم شكوى

قدمت طلب التامس باملؤسسة واملفوضية ومل اتلقي أيًا ردود

إذا كان لديك أسباب قوية تجعلك مستحقاً للحصول عىل املساعدة النقدية، يرجى التواصل مع مؤسسة كاريتاس لتحديد موعد 

توضح فيه أسبابك الخاصة. وستقوم املؤسسة بدراسة طلبك والتواصل معك إلجراء زيارة منزلية

تقوم املفوضية بصفة مستمرة مبراجعة بيانات األرس املسجلة يف جمهورية مرص العربية

يتم إدراج أو إعادة إدراج عدد من األرس كل شهر لتلقي مساعدة نقدية أو غذائية وفًقا لتحليل البيانات

إذا كان لديك أسباب قوية تجعلك تعتقد أنك من الفئات األكرث احتياجا وتستحق الحصول عىل مساعدة نقدية، يرجى 

التواصل مع املؤسسة لتحديد موعد توضح فيه أسبابك الخاصة 

ستقوم املؤسسة بدراسة طلبك والتواصل معك إلجراء زيارة منزلية

تستغرق الطلبات ما يقرب من أربعة أسابيع لالنتهاء من دراستها قبل إخطار الراسل يف رسالة نصية، وإذا حدثت تأخريات 

أخرى، يرجى التواصل مع املؤسسة وسيتوىل أحد املستشارين مناقشة األمر معك

إجراءات استالم الشكوى ودراستها
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تحدثت مع موظفي املفوضية/ املؤسسة عن املساعدة النقدية وتعاملوا معي بشكل سيىء. ما الذي يتعني 

فعله؟

ج- تقديم شكوى مكتوبة إلى موظفي المفوضية أثناء زيارات التوعية بمكان إقامتك 
areca@unhcr.org د- إرسال بريد إلكتروني بالشكوى عبر  

أ- تقديم طلب لتحديد موعد مع االستشاري 

للتحدث معه بشأن األمر

إذا رأيت أن أياً من موظفي الشئون اإلنسانية ال يتعاملون بطريقة مهنية، فيمكنك إتباع أياً من اإلجراءات اآلتية

ب- تقديم شكوى مكتوبة وإرسالها عن طريق أحد 

الرشكاء املعنيني أو صناديق الشكوى الخاصة 

باملفوضية

ال ميكننا دراسة الشكاوي إال من خالل معرفة صاحب الشكوى

لن يتم دراسة الشكاوى املقدمة من مجهولني، لذا يتعني عليك ذكر إسمك ورقم الحالة وبيانات االتصال. 

وتأكد أنه لن يطلع أحد عىل هويتك دون أخذ موافقتك



إجراءات استالم الشكوى ودراستها
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مل أقدم كافة املعلومات أثناء املقابلة وأود التقدم إلعادة التقييم مرة أخرى

ما اإلجراءات التي تعترب شكل من أشكال الغش أو الفساد؟

ما اإلجراءات الواجب إتخاذها إذا تأكدت من وجود غش أو فساد؟

ما العواقب املرتتبة عىل اإلشرتاك يف إرتكاب غش أو فساد؟

إذا طُلب مني تقديم املال يك يتم إدراج اسمي بقامئة املساعدة النقدية

يرجى التواصل مع مؤسسة كاريتاس لتوضيح أسباب قيامك بذلك، وسيتوىل أحد املستشارين مناقشة األمر معك

األعامل التالية تعترب أحد صور الغش أو الفساد:

- اإلدالء بأقوال كاذبة )مثل تقديم معلومات خاطئة أو إغفال ذكرها عن عمد( بغرض الحصول عىل املساعدة

-  تقديم وثائق مزورة

-  تزوير مستندات

 -  دفع رِشوة، مثل تقديم أشياء مثينة أو الحصول عليها، للتأثري بشكل غري الئق عىل أحد إجراءات املفوضية أو قرارتها

 مثل: الحصول عىل املساعدة النقدية

يف الحاالت التي يتوافر بها دليالً  قاطعاً عىل وجود غش أو فساد أو إحداهام يرجى إتباع ما ييل:

أ- التحدث إىل أحد موظفي املفوضية

ب- تقديم شكوى مكتوبة وإرسالها عن طريق صندوق شكاوى املفوضية

ج- تقديم شكوى مكتوبة إىل موظفي املفوضية أثناء زيارات التوعية مبكان إقامتك

areca@unhcr.org أو inspector@unhcr.org د- إرسال بريد إلكرتوين بالشكوى الخاصة بك عرب 

ايف حال إرتكاب أي شخص غش أو فساد للحصول عىل مساعدة نقدية، ستُطبق اإلجراءات اآلتية:

- يوضع تحذير رسمي يف ملف الشخص باملفوضية إلمكانية إتخاذ إجراءات ضده الحقاً

-  شطب إسمه من قوائم املساعدة النقدية ملدة زمنية محدودة، من سنة إىل ثالث سنوات أو إىل أجل غري مسمى

يف الحاالت األكرث خطورة

-  إحالة القضية إىل السلطات املختصة للتحقيق معه ومقاضاته مبوجب القوانني املرصية

يرجى العلم بأن كافة الخدمات مقدمة من املفوضية بال مقابل. كام عليك الحذر من األشخاص الذين يدعون القدرة عىل 

املساعدة أو يطلبون األموال مقابل الحصول عىل خدمات أو مساعدة. ويف حال حدوث ذلك، ال تستجب لهم وقم بإبالغ 

املفوضية عىل الفور. ويرجى عدم الوثوق بأي شخص يدعي أنه يستطيع تسجيل إسمك مبارشة يف قامئة املستفيدين. جميع 

الخدمات مقدمة من املفوضية السامية بال مقابل وإذا طلب منك دفع املال مقابل خدمات أو مساعدة ال تستجب لذلك وقم 

بإبالغ املفوضية عىل الفور

الِغش والفساد وإساءة إستخدام السلطة واإلستغالل
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ما السلوكيات التي تعد سلوكيات مخلة أو عدائية أثناء الزيارة املنزلية أو املقابلة الشخصية او اثناء 

االستفسارات او تقديم الشكاوى  باملكتب؟

ما العواقب املرتتبة عىل ارتكاب أي سلوك ُمخل؟

إذا صدر منك أحد السلوكيات التالية، فقد تعد سلوكيات مخلة أو عدائية:

  - التعدي البدين

 - اإلساءة اللفظية أو الرتويع أو كليهام

 - منع املوظفني من دخول مقر املنظمة، أو اعرتاض خروجهم من منزلك بطريقة أخرى

إذا ارتكبت أيًا من السلوكيات املذكورة أعاله، سيتم اتخاذ اإلجراءات التالية ضدك

 - يف الواقعة األوىل، يتم شطب الحالة من تلقي املساعدة النقدية ملدة تصل إىل ثالثة أشهر

 - يف الواقعة الثانية، يتم شطب الحالة من تلقي املساعدة النقدية ملدة تصل إىل ستة أشهر

- يف الواقعة الثالثة، يتم شطب الحالة من تلقي املساعدة النقدية ملدة تصل إىل تسعة أشهر

- ويف حال تكرار أي واقعة عقب ذلك، سيتم إضافة ثالثة أشهر أخرى

السلوكيات العدائية أو املُخلة
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