
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 تنويه: 

 أسئلة الالجئينهذه الوثيقة هي لمسؤولي التوعية ولعّمال الخط األمامي الستعمالها كمرجع لإلجابة على  -

 lebanon.org-www.refugees ، انها متاحة على توزيع هذه األسئلة  واألجوبة على الالجئينطباعة وال يجب  -

 في لبنان الميدانية للمفوضية وشركائها تستخدم هذه األسئلة واألجوبة من قبل  الخطوط الساخنة -

التفاصيل الواردة من األمن العام بشأن تنفيذ قرار التسوية. يجوز للمفوضية بشكل تستند المعلومات الواردة في هذه الوثيقة إلى  -

دوري إضافة أو تغيير أو تفصيل أو تحديث هذه المعلومات. ال تعبّر هذه المعلومات عن أي رأي من جانب المفوضية فيما يتعلق 
 ستند أي نصيحة فيما يتعلق بموضوعه.بهذا القرار أو نطاق تنفيذه من قبل السلطات الوطنية. ال يشكل هذا الم

 مقدمة .1
دخلوا الى لبنان  الذين، إعالناً يسمح بتسوية أوضاع الالجئين السوريين 2022 أيلول 1في اللبناني نشر االمن العام 

 .2019نيسان  24قبل  )ليس عبر المعابر الرسمية (خلسة 
 

 .ضمنا 2022كانون األول  30لغاية  2022 آب 31 ان هذا القرار ساري المفعول بين

 
 من هم المستفيدون من هذا القرار؟  .2

، وذلك بعد 2019نيسان  24 قبل (رسميةالمعابر العبر  ة )أي ليسدخلوا الى لبنان خلسالسوريون الذين  يستفيد من هذا القرار
أو الفئات  الذين بحقهم تدابير عدليةأولئك ، باستثناء قبل التاريخ المذكور ةابرازهم مستند يثبت دخولهم الى األراضي اللبناني

 .(3المستثناة ألسباب أخرى )يُرجى مراجعة السؤال رقم 
 

 من هي الفئات المستثناة من هذا القرار؟ .3
 ال تُقبل طلبات التسوية من:بحيث االستفادة من هذا القرار  لألشخاص في الحاالت اآلتية ال يمكن

 ؛24/04/2019 بعد تاريخخلسة لبنان  دخول لهم الىالذين كان آخر دخول أو اعادة  السورييين ✓
تقديم  من والم يتمكناال انهم ، 24/04/2019الى لبنان خلسة قبل الذين كان آخر دخول أو اعادة دخول لهم  السورييين ✓

 ذلك؛ مستند يثبت
 و، (أحكام جزائية، مذكرة توقيف، بالغ بحث وتحري...تدابير عدلية ) مصدر بحقهالذين  السورييين ✓
 السوريين الذين دخلوا الى لبنان بشكل نظامي )عبر المعابر الرسمية( وتجاوزوا مدة االقامة. ✓

 
سبق ودخلت الى لبنان خلسة ثم استحصلت من األمن العام على تصريح للمغادرة/ قرار مغادرة، هل  اذا .4

 يمكنني االستفادة من هذا القرار؟
 للمغادرة على تصريحمن األمن العام اللبناني استحصلت إن كنت قد و يمكنك االستفادة من هذا القرارنعم، 

وال يوجد  2019نيسان  24دخلت الى األراضي اللبنانية خلسة قبل  أنك طالما ،أو صدر بحقك قرار مغادرة
 .الفقرة ب 7يُرجى االطالع على السؤال في ما خّص الرسوم المتوجبة،  في حقك تدابير عدلية.

 
 وضعي واالستحصال على اقامة خالل فترة زمنّية محددة لكي استفيد من القرار؟هل علي تسوية  .5

تُقّدم طلبات تسوية الوضع يجب أن  .31/12/2022 قبل لدى مراكز األمن العام يجب أن تقّدم طلبات تسوية الوضع
 في المراكز االقليمية حصرا.

 

 
 الستفادة من هذا القرار وتسوية الوضع؟ل المتطلباتما هي  .6

باالضافة الى األوراق الثبوتية )بطاقة هوية، جواز سفر، اخراج قيد للقاصرين(، عليك ضّم أي مستند يثبت دخولك 
 . 2019نيسان  24الى األراضي اللبنانية و/أو تواجدك داخل األراضي اللبنانية قبل 

سوريا، شهادة تسجيل لدى المفوضية من الممكن ابراز المستندات اآلتية، على سبيل المثال ال الحصر: بطاقة خروج من 
(، ايصال بحصول موعد لدى المفوضية، 2015أو افادة سكن صادرة عن المفوضية )لالجئين المسجلين قبل العام 

 عقد ايجار، فاتورة كهرباء، شهادة تعليمية، فاتورة مستشفى، الخ..
 
 قبل التوجه الى األمن العام. تنداتكممسلالستفسار بشأن  (1717) االتصال بالخط الساخن لألمن العامب نصحيُ 

الذي دخلوا الى لبنان خلسة السوريين  عن تسوية وضعاسئلة واجوبة 
2019نيسان  24قبل   

 2022 أيلول
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 الستفادة من تسوية الوضع؟لما هي الرسوم المتوجبة  .7
 ل.ل. باالضافة الى أحد الرسوم اآلتية:   1.050.000يتوجب عليك تسديد رسم تقديم الطلب وقيمته 

 ل.ل. بمثابة رسوم تسوية وضع بمعزل عن فترة تواجدك في لبنان، أو /900.000/ .أ

على تصريح لمغادرة لبنان، تُستوفى منك الرسوم من األمن العام اللبناني في حال سبق لك أن استحصلت  .ب
 كاآلتي:
ل.ل باالضافة الى  /600.000في حال لم يستوفي منك االمن العام رسوماً في حينه، فيُستوفى رسم / ✓

  .من تاريخ التسوية اعتبارال.ل عن كل سنة أو كسر سنة  /300.000/
ل.ل في حينه، فيُستوفى رسم  /600.000ال سبق لألمن العام أن استوفى منك رسم /في ح ✓

  .من تاريخ التسوية اعتبارال.ل عن كل سنة أو كسر سنة  /300.000/
 

 مثال على ذلك: 
، توجهت الى األمن العام لتسوية 2020. في حزيران 2018دخلت الى لبنان بشكل غير نظامي )خلسة( في العام 

بحيث أتمكن من العودة الى سوريا واستحصلت على تصريح مغادرة من األمن العام يسمح بالمغادرة بصورة وضعي 
قانونية. ولكنني بقيت في لبنان ولم أغادر البالد. في هذه الحالة، بغية االستفادة من هذا القرار يتوجب علّي تسديد رسم 

)عدد السنوات/ كسر  300.000x  3( باالضافة الى 2020ل.ل )اال اذا كنت قد سددت الرسم في العام  600.000
 .ل.ل 900.000(= 2022-2021-2020: 2020سنة منذ حزيران 

 (.900.000+ 600.000ل.ل ) 1.500.000األمر الذي يجعل المجموع الكامل للرسوم 

 
 ؟ما هو نوع االقامة التي سأحصل عليها وكم هي مدتها .8

سوف تحصل على اقامة مؤقتة لمدة ثالثة أشهر. خالل مدة الثالثة أشهر، اذا كنت تنوي البقاء في لبنان بصورة قانونية 
 كفيل أو اجازة عمل وفق االجراءات العادية.بناء على )مع اقامة صالحة( عليك تقديم طلب للحصول على اقامة 

 

 اجازة عمل خالل مدة الثالثة أشهر، ما الذي قد يحدث؟من تأمين كفيل أو االستحصال على اذا لم أتمكن  .9
أشهر غير قابلة للتمديد. بعد انتهاء الثالثة  3ان االقامة المؤقتة التي منحها األمن العام بناء على طلب التسوية لمدة 

 .أشهر يصبح وجودك على االراضي اللبنانية غير قانوني وقد تكون في خطر اصدار قرار مغادرة في حقك

 
 ؟وضعي تسويةقبل تقديم طلب كفيل يتوجب علّي تأمين ل ه .10

، في حال توفر المعايير المطلوبة للتسويةل. يتأمين كف من غيروجبة تيمكنك تقديم طلب التسوية ودفع الرسوم الم. كال
أو اجازة عليك خاللها تقديم طلب لالستحصال على اقامة بناء على كفيل أشهر  3يمنحك األمن العام اقامة مؤقتة لمدة 

 عمل.
 

ما الذي يحدث في حال تقّدمت بطلب تسوية، ولكن االمن العام رفض المستندات ولم يعتبرها اثباتاً على  .11
 ؟2019نيسان  24الدخول أو التواجد في لبنان قبل 

 في مثل هذه الحالة، خاصة اذا لم يكن لديك دليل آخر على تاريخ الدخول، سوف تكون عرضة لخطر الترحيل.
 

من المهم للغاية أن يتأكد السوريون قبل التوجه الى األمن العام من أنه سيتّم قبول مستنداتهم كاثبات على دخولهم قبل 
 .عبر االتصال بالخط الساخن لألمن العام أو عبر طلب الدعم من قبل المفوضية والشركاء، وذلك 2019نيسان  24

 

ي مؤهل لالسفادة من االعفاء بناء نالجديد في حين أن هل يتوجب علّي تسوية وضعي بناء على هذا القرار .12
 شهادة المفوضية؟على 

على شهادة المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون  المؤهلين لالستفادة من االعفاء بناءهذا القرار على  يُطبقال 
 . الالجئين

الستحصال على اقامة بناء على شهادة ل وكنت مؤهالً ، 24/4/2019 قبلخلسة في حال دخلت الى األراضي اللبنانية 
، لم تجدد اقامتك 2015، لم تغادر لبنان بعد العام 2015)مسجل لدى المفوضية قبل العام  التسجيل لدى المفوضية

شهادة التسجيل لدى بناء على كفيل أو أية فئة أخرى( يمكنك تقديم طلب واالستحصال على اقامة سنوية بناء على 
 مجاناً. المفوضية

http://www.refugees-lebanon.org/
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  مرفق: اعالن االمن العام كما نشر على الموقع االكتروني لالمن العام اللبناني.

 

 

 
  

 جهات االتصال -

 (ظهرا" 5:00صباحا" حتى  8:00)من االثنين الى الجمعة    903014-01 المفوضية ·
  

 بيروت / جبل لبنان

 467081-76, 801282-71, 080553-71, 326651-70كاريتاس: 

 المخيمات )شاتيال، برج البراجنة ..( (:NRCلالجئين )المجلس النرويجي 

 666950-76( بيروت، المتن، جبيل، كسروان: NRCالمجلس النرويجي لالجئين )

 749222-76( بعبدا، عاليه: NRCالمجلس النرويجي لالجئين )

 777236-76( الشوف: NRCالمجلس النرويجي لالجئين )

 81315001الحركة القانونية: 

  
 البقاع

 70521542إنترسوس )زحلة، البقاع الغربي، راشيا(: 
 76000613( )البقاع الشمالي(: NRCالمجلس النرويجي لالجئين )76784164( )البقاع الشمالي(: IRCلجنة اإلنقاذ الدولية )

 76897789(: بعلبك( )NRCالمجلس النرويجي لالجئين )
 70992563( )زحلة(: NRCالمجلس النرويجي لالجئين )

 76000614( )البقاع األوسط/ رياق، الدلهمية، بر الياس(: NRCلس النرويجي لالجئين )المج
 78801201( )البقاع األوسط/ سعدنايل، قب الياس، تعلبايا(: NRCالمجلس النرويجي لالجئين )
 76171402( )عرسال(: NRCالمجلس النرويجي لالجئين )

 71980246 المركز اللبناني لحقوق االنسان: )البقاع الشمالي: بوداي، طليا، دير االحمر، حوش بردى، حوش تل صفية، حورتعال، جبعا، بتدعي، شليفا(:
  

 :الشمال
 81314084انترسوس: )طرابلس وعكار(: 

 81646166( )عكار(: IRCلجنة اإلنقاذ الدولية )
 81707787س(: ( )طرابلIRCلجنة اإلنقاذ الدولية )

 78801313( )وادي خالد(: NRCالمجلس النروجي لالجئين )
 76700525( )المنية(: NRCالمجلس النروجي لالجئين )
 70800626( )تل عباس(: NRCالمجلس النروجي لالجئين )

 81315001الحركة القانونية )طرابلس، عكار(: 
 70169265طابيثا لالغاثة والتنمية )البترون(: 

  
 الجنوب: 
 81312990: كاريتاس

 70951978( )صور(: NRCالمجلس النروجي لالجئين ) 
 76888573(: صيدا) NRC)) المجلس النروجي لالجئين

 76888265(:  النبطية) NRCالمجلس النروجي لالجئين 
 78885883(: حاصبيا/ مرجعيون/ بنت جبيل) NRC))المجلس النروجي لالجئين 

  
 
 

 

http://www.refugees-lebanon.org/

