
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 تنویھ:  

 ھذه الوثیقة ھي لمسؤولي التوعیة ولعّمال الخط األمامي الستعمالھا كمرجع لإلجابة على أسئلة الالجئین -
 lebanon.org-www.refugees ، انھا متاحة على األسئلة  واألجوبة على الالجئینتوزیع ھذه طباعة وال یجب   -
 في لبنان  المیدانیة للمفوضیة وشركائھا  تستخدم ھذه األسئلة واألجوبة من قبل  الخطوط الساخنة -
قرار التسویة. یجوز تستند المعلومات الواردة في ھذه الوثیقة إلى التفاصیل الواردة من األمن العام بشأن تنفیذ  -

للمفوضیة بشكل دوري إضافة أو تغییر أو تفصیل أو تحدیث ھذه المعلومات. ال تعبّر ھذه المعلومات عن أي رأي  
من جانب المفوضیة فیما یتعلق بھذا القرار أو نطاق تنفیذه من قبل السلطات الوطنیة. ال یشكل ھذا المستند أي  

 نصیحة فیما یتعلق بموضوعھ.
 
 

 مقدمة 
دخلوا الى لبنان   الذین، إعالناً یسمح بتسویة أوضاع الالجئین السوریین 2022 أیلول 1في  اللبناني االمن العام  شرن

 . 2019نیسان  24قبل  )لیس عبر المعابر الرسمیة (خلسة 
 

 .ضمنا  2022كانون األول  30لغایة  2022 آب 31 ان ھذا القرار ساري المفعول بین
 
 من ھم المستفیدون من ھذا القرار؟   .1

، وذلك بعد  2019نیسان    24  قبل  )رسمیةالمعابر العبر   ة (أي لیسدخلوا الى لبنان خلس السوریون الذین  یستفید من ھذا القرار
أو الفئات المستثناة   أولئك الذین بحقھم تدابیر عدلیة، باستثناء  قبل التاریخ المذكور  ةابرازھم مستند یثبت دخولھم الى األراضي اللبنانی

 . )3ألسباب أخرى (یُرجى مراجعة السؤال رقم 
 
 

 من ھي الفئات المستثناة من ھذا القرار؟ .2
 ال تُقبل طلبات التسویة من: بحیث االستفادة من ھذا القرار  االت اآلتیةلألشخاص في الح ال یمكن

 ؛ 24/04/2019 بعد تاریخخلسة لبنان  الذین كان آخر دخول أو اعادة دخول لھم الى  السورییین 
 تقدیم   من والم یتمكن اال انھم ، 24/04/2019الى لبنان خلسة قبل الذین كان آخر دخول أو اعادة دخول لھم  السورییین

 ذلك؛ مستند یثبت
 و )أحكام جزائیة، مذكرة توقیف، بالغ بحث وتحريتدابیر عدلیة ( م صدر بحقھالذین  السورییین ، 
  .السوریین الذین دخلوا الى لبنان بشكل نظامي (عبر المعابر الرسمیة) وتجاوزوا مدة االقامة 
  

 
سبق ودخلت الى لبنان خلسة ثم استحصلت من األمن العام على تصریح للمغادرة/ قرار مغادرة، ھل  اذا .3

 یمكنني االستفادة من ھذا القرار؟
أو   للمغادرة على تصریح من األمن العام اللبناني استحصلت إن كنت قد  و یمكنك االستفادة من ھذا القرارنعم، 

وال یوجد في   2019نیسان  24دخلت الى األراضي اللبنانیة خلسة قبل  أنك طالما  ،صدر بحقك قرار مغادرة
 . الفقرة ب 7یُرجى االطالع على السؤال في ما خّص الرسوم المتوجبة،  حقك تدابیر عدلیة.

 
 

 ھل علي تسویة وضعي واالستحصال على اقامة خالل فترة زمنیّة محددة لكي استفید من القرار؟ .4
تُقّدم طلبات تسویة الوضع في  یجب أن  . 31/12/2022 قبل  لدى مراكز األمن العام   لوضعیجب أن تقّدم طلبات تسویة ا

 المراكز االقلیمیة حصرا. 
 
 

الذي دخلوا الى لبنان خلسة  السوریین  عن تسویة وضعاسئلة واجوبة 
2019نیسان  24قبل   

 2023  شباط
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 الستفادة من ھذا القرار وتسویة الوضع؟ل المتطلباتما ھي  .5
الى األوراق الثبوتیة (بطاقة ھویة، جواز سفر، اخراج قید للقاصرین)، علیك ضّم أي مستند یثبت دخولك الى   باالضافة 

 .  2019نیسان   24األراضي اللبنانیة و/أو تواجدك داخل األراضي اللبنانیة قبل 
سوریا، شھادة تسجیل لدى المفوضیة أو  من الممكن ابراز المستندات اآلتیة، على سبیل المثال ال الحصر: بطاقة خروج من 

)، ایصال بحصول موعد لدى المفوضیة، عقد  2015افادة سكن صادرة عن المفوضیة (لالجئین المسجلین قبل العام 
 ایجار، فاتورة كھرباء، شھادة تعلیمیة، فاتورة مستشفى، الخ.. 

 
 قبل التوجھ الى األمن العام.  مستنداتكم لالستفسار بشأن    )1717( االتصال بالخط الساخن لألمن العام ب نصحیُ 
 
 

 الستفادة من تسویة الوضع؟ لما ھي الرسوم المتوجبة  .6
 ل.ل. باالضافة الى أحد الرسوم اآلتیة:     1.050.000یتوجب علیك تسدید رسم تقدیم الطلب وقیمتھ 

 لبنان، أو / ل.ل. بمثابة رسوم تسویة وضع بمعزل عن فترة تواجدك في 900.000/ . أ
على تصریح لمغادرة لبنان، تُستوفى منك الرسوم  من األمن العام اللبناني في حال سبق لك أن استحصلت  .ب 

 كاآلتي: 
 / ل.ل  300.000/ ل.ل باالضافة الى /600.000في حال لم یستوفي منك االمن العام رسوماً في حینھ، فیُستوفى رسم /

   . ویةمن تاریخ التس اعتباراعن كل سنة أو كسر سنة 
 / ل.ل عن كل سنة  300.000/ ل.ل في حینھ، فیُستوفى رسم /600.000في حال سبق لألمن العام أن استوفى منك رسم /

   . من تاریخ التسویة اعتباراأو كسر سنة 
 

 مثال على ذلك:  
، توجھت الى األمن العام لتسویة وضعي  2020. في حزیران 2018دخلت الى لبنان بشكل غیر نظامي (خلسة) في العام 

بحیث أتمكن من العودة الى سوریا واستحصلت على تصریح مغادرة من األمن العام یسمح بالمغادرة بصورة قانونیة.  
  600.000، بغیة االستفادة من ھذا القرار یتوجب علّي تسدید رسم ولكنني بقیت في لبنان ولم أغادر البالد. في ھذه الحالة

(عدد السنوات/ كسر سنة منذ حزیران    300.000x  3) باالضافة الى 2020ل.ل (اال اذا كنت قد سددت الرسم في العام 
ل.ل    1.500.000األمر الذي یجعل المجموع الكامل للرسوم  .ل.ل  900.000)= 2020-2021-2022: 2020

)600.000 +900.000 .( 
 

 ؟ما ھو نوع االقامة التي سأحصل علیھا وكم ھي مدتھا .7
كنت تنوي البقاء في لبنان بصورة قانونیة (مع   سوف تحصل على اقامة مؤقتة لمدة ثالثة أشھر. خالل مدة الثالثة أشھر، اذا

 كفیل أو اجازة عمل وفق االجراءات العادیة. بناء على اقامة صالحة) علیك تقدیم طلب للحصول على اقامة 
 

 من تأمین كفیل أو االستحصال على اجازة عمل خالل مدة الثالثة أشھر، ما الذي قد یحدث؟اذا لم أتمكن   .8
أشھر غیر قابلة للتمدید. بعد انتھاء الثالثة أشھر   3ي منحھا األمن العام بناء على طلب التسویة لمدة  ان االقامة المؤقتة الت 

 .یصبح وجودك على االراضي اللبنانیة غیر قانوني وقد تكون في خطر اصدار قرار مغادرة في حقك
 

 ؟وضعي تسویةقبل تقدیم طلب كفیل یتوجب علّي تأمین ھل  .9
،  في حال توفر المعاییر المطلوبة للتسویةل.  ی تأمین كف من غیروجبة ت طلب التسویة ودفع الرسوم المیمكنك تقدیم . كال

علیك خاللھا تقدیم طلب لالستحصال على اقامة بناء على كفیل أو اجازة  أشھر  3یمنحك األمن العام اقامة مؤقتة لمدة  
 عمل. 

 
االمن العام رفض المستندات ولم یعتبرھا اثباتاً على الدخول  ما الذي یحدث في حال تقّدمت بطلب تسویة، ولكن  .10

 ؟ 2019نیسان  24أو التواجد في لبنان قبل 
 في مثل ھذه الحالة، خاصة اذا لم یكن لدیك دلیل آخر على تاریخ الدخول، سوف تكون عرضة لخطر الترحیل. 

 
  24أنھ سیتّم قبول مستنداتھم كاثبات على دخولھم قبل من المھم للغایة أن یتأكد السوریون قبل التوجھ الى األمن العام من 

 . عبر االتصال بالخط الساخن لألمن العام أو عبر طلب الدعم من قبل المفوضیة والشركاء، وذلك  2019نیسان 
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ي مؤھل لالسفادة من االعفاء بناء على  نھل یتوجب علّي تسویة وضعي بناء على ھذا القرار الجدید في حین أن .11
 وضیة؟شھادة المف

 .  على شھادة المفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین المؤھلین لالستفادة من االعفاء بناءھذا القرار على  یُطبق ال 
الستحصال على اقامة بناء على شھادة  ل وكنت مؤھالً ،  24/4/2019 قبل خلسة في حال دخلت الى األراضي اللبنانیة 

، لم تجدد اقامتك بناء  2015، لم تغادر لبنان بعد العام 2015(مسجل لدى المفوضیة قبل العام  التسجیل لدى المفوضیة 
  شھادة التسجیل لدى المفوضیةعلى كفیل أو أیة فئة أخرى) یمكنك تقدیم طلب واالستحصال على اقامة سنویة بناء على 

 مجاناً.
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  االكتروني لالمن العام اللبناني.مرفق: اعالن االمن العام كما نشر على الموقع 
 

 

 
  

 جھات االتصال 
 

 الخط الساخن التابع للمفوضّ�ة 
ن ا� الجمعة  01-903014   )مساءً  5:00صباحا" حىت   8:00(من االثنني

 
كاء:  ةالتابع ةالساخن وطالخط  لل�ش

وت / جبل لبنان    ب�ي
 -76 /801282-71 /326651-70 467081كار�تاس: 
ن المجلس  ي لالجئني و���  NRC :(70005216( ال�ن

 81315001الحركة القانون�ة: 
، بعبدا، عال�ه)  (Dorcas)دوركاس  ن وت، المنت  546417 76: (ب�ي

 
 البقاع 

سوس ( : الم�ج، الص��ري، غزة،   مجدل عنجر، عنجر، برال�اس، قب ال�اس،   :البقاع االوسط إن�ت ي تعنا�ل/ البقاع الغري�
: عرسال، القاع، كامد، ن /   الهرمل، الخ�ارة، الروضة، المنصورة، حوش الح��مة/ البقاع الشما�ي ب��تال، دير االحمر، �عني

 70521542راش�ا): 
ن  ي لالجئني و���  NRC :(70005216( المجلس ال�ن

: بوداي، طل�ا، دير االحمر، حوش بردى، حوش تل صف� ي لحقوق اال�سان: (البقاع الشما�ي
ة، حورتعال،  المركز اللبناين

، شل�فا):    71980246جبعا، بتد�ي
 292549-81جمع�ة ميثاق:   -مكتب المساعدة القانون�ة

  
 : الشمال

سوس: (طرابلس وعكار):    81314084ان�ت
ن  ي لالجئني و��  NRC  :(70005216( المجلس ال�ن

 81315001الحركة القانون�ة (طرابلس، عكار):  
ون):   طابيثا لالغاثة   70169265والتنم�ة (الب�ت

ي طرابلس): 
ن �ن  341600-70مكتب المساعدة القانون�ة (نقابة المحامني

  
 الجنوب:  
 /134331-70 /312290-81 /929882-71 :(ص�دا، صور، ج��ن، النبط�ة، حاصب�ا، مرجعيون و�نت جب�ل)كار�تاس 

70-134336/ 70-134305   
ن  ي لالجئني و���  NRC :(70005216( المجلس ال�ن
 DPNA  :81-035 591جمع�ة التنم�ة لإل�سان والبيئة  -مكتب المساعدة القانون�ة

سوس  512573-81النبط�ة:   -ان�ت
 667750-76أوردا:   -اتحاد الجمع�ات االغاث�ة والتنم��ة 

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

