
التغييرات يف شهادة التسجيل اخلاصة بالسوريني 
"ورقة األمم املتحدة"

مت التحديث يف اّیار ۲۰۱۹ 

 صالحّیة ورقة األمم المتحّدة ھي ۲٤ شھرا".•
  سوف یتم إلغاء تسجیل األشخاص الحاملین ورقة األمم المتحدة المنتھّیة صالحیتھا منذ  ثالث 

أشھر أو أكثر.
•

•  إن السوريني غير احلائزين على شهادة تسجيل مدعوين للتوجه الى املفوضية من اجل تقييم وضعهم ونوع 
املساعدة الذين هم مؤهلني لها.

ماذا أفعل ألجدد شهادة التسجيل يف مفوضية األمم املتحدة لشوؤن 
الالجئني؟

ميكنك ان تسأل عن موعد التجديد يف مركز االستشارة التابع للمفوضية 
حيث قمت بالتسجيل. املفوضية سوف تعلمك حول كيفية اتخاذ موعد. 

تاريخ انتهاء الصالحية موجود يف ورقة األمم املتحدة اخلاص بك. (انظر 
. إلى الدائرة احلمراء يف الصورة)

ابتداًء من  ٢٧شباط ٢٠١٧مت إضافة تاريخ التسجيل يف املفوضية على 
ورقة األمم. (انظر إلى اخلط األخضر يف الصورة 

أدناه.)

ماذا أفعل يوم املوعد؟
تسجيل  إلغاء  سيتم  معك.  املسجلني  عائلتك  أفراد  كل  مع  احضر 
ولن  املتحدة  األمم  ورقة  تشملهم  لن  وبالتالي  يأتون،  ال  الذين  األشخاص 

يستفيدوا من املساعدة.

ماذا يحصل إذا لم أجدد شهادة التسجيل خالل ثالثة أشهر من انتهاء 
الصالحية؟

• سيتم إلغاء تسجيلك / تسجيل عائلتك لدى املفوضية.
• لن تتمكن أنت وعائلتك من الوصول إلى خدمات ومساعدات مفوضية 

األمم املتحدة لشؤون الالجئني وشركائها.

إن جتديد ورقة األمم املتحدة مجاني، كباقي خدمات مفوضية األمم 
املتحدة لشؤون الالجئني. يف حال طلب منك أي شخص ماالً أو 

خدمات مقابل التجديد، الرجاء االتصال باملفوضية فوراً.
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 تذكر إحضار
الهوية،  بطاقة  العائلة،  دفتر  السفر،  جوازات  مثل  املهمة  الوثائق  •

إخراج القيد، اإلقامات والشهادات التربوية
• الوثائق التي تثبت التغييرات يف عائلتك مثل شهادة الوالدة / الزواج 

/ الوفاة، الخ...
• رقم هاتفك / عنوانك اجلديد يف حال غيرتهم

بالسكن  املتعلقة  السورية  وثائقكم  إحضار  املفوضية  تطلب  كما   •
عقد  البيع،  عقد  األخضر،  الطابو  مثل  واملمتلكات  واألراضي 

اإليجار الخ...
(لالستفسار، يرجى االتصال باملفوضية)

جديد

جديد

كيف أطلب موعد جتديد؟ 
 إذا كنت مسجًال في الشمال اّتصل على ۰٦۲۰٥۰۰۳ من االثنین إلى الجمعة، من ۸ 

صباحاً إلى ٤ بعد الظھر

إذا كنت مسجًال في بیروت/ جبل لبنان اتصل على الرقم ۰۱۸۲۰۸٤۸ من االثنین إلى 
الجمعة ، من ۷ صباحاً إلى ٥ بعد الظھر

إذا كنت مسجًال في البقاع اتصل على الرقم ۰۸۹۳۰٤٦۸ من االثنین إلى الجمعة، من 
۸ صباحاً إلى ٤ بعد الظھر

إذا كنت مسجًال في الجنوب اتصل على الرقم ۷٦٥۰۰۳۸۰ من االثنین إلى الجمعة،  
من ۸:۳۰  صباحاً إلى ٤ بعد الظھر، أو توجھ إلى مركز االستشارة من االثنین إلى    

الجمعة، من ۸ صباحاً إلى ۲ بعد الظھر




