
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :تنویھ
 الوثیقة ھي لمسؤولي التوعیة ولعّمال الخط األمامي الستعمالھا كمرجع لإلجابة على أسئلة الالجئینھذه  -
 lebanon.org-www.refugees ، انھا متاحة على  ال یجب توزیع ھذه األسئلة  واألجوبة على الالجئین- 

 األسئلة واألجوبة من قبل جمیع الخطوط الساخنة في لبنانتستخدم ھذه  -
 

 
 ؟  على ورقة األمم ما ھي قوانین األمن العام المتعلقة بتجدید االقامة استناداً  .1

، إعالناً یفید بإنھ سوف یتم منح الالجیئین السوریین المسجلین لدى  2017آذار  6شباط و  10في اللبناني نشر االمن العام 
أشھر مجانا" قابلة للتجدید عّدة مرات وغیر خاضعة لرسوم   6إقامة مؤقتة لمدة  2015كانون الثاني  1تاریخ المفوضّیة قبل 

 التأخیر.
 

ولم   2015كانون الثاني  1لدى المفوضیّة قبل  حالیا یقوم األمن العام بالتجدید لمدة سنة واحدة لالجئین السوریین المسجلیین
 تجدد إقامتھم سابقا" على فئة أخرى غیر المفوضّیة (كفالة، مالك عقار، مستأجر، إلخ.) 

 
 مرفق ربطاً النص الكامل لالعالن في ختام االسئلة واالجوبة. 

 
 

 ما ھي الرسوم التي لن یدفعھا الالجئین السوریین بعد اآلن؟ .2
، ال یتوجب على الالجئین السوریین الذین یجددون إقامتھم ستنادا" على ورقة األمم ان  2017شباط/آذار  بعد صدور القرار في 

 رسم التجدید ورسوم التأخیر ل.ل.   300.000 یدفعوا ال
 

 
 من ھم المستفیدون من ھذا االعفاء؟  .3

 السوریین المسجلین لدى المفوضیة: 
 

 2015كانون الثاني  1المسجلین لدى المفوضّیة قبل   •
. انظر الى السؤال  األعوام السابقة الذین لم یجددوا اقامتھم استنادا" الى سیاحة، كفیل، مالك عقار، مستأجر، خالل  •

 للمعلومات المتعلقة بالمتزوجین وأوالد الذین جددوا استناداً الى ورقة كفیل  10والجواب رقم 
 

 
 ؟ 2015كانون الثاني  1اثبت لألمن العام انني مسجل لدى المفوضیة قبل  كیف یمكنني ان .4

 ورقة االمم) وافادة السكن المعطاة من قبل المفوضّیة تتضمن تاریخ تسجیلك مع المفوضیة. شھادة التسجیل المفوضیة ( ان 
 
 

 

اسئلة واجوبة لالجئین السوریین عن المتطلبات لتجدید االقامة في  
ةاستناداً على شھادة التسجیل لدى المفوضیّ  لبنان  
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من ھل استفید 2015كانون الثاني  1مسجل لدى المفوضیة قبل  لقد دخلت لبنان بطریقة غیر شرعیّة و أنا .5
 ؟ االعفاء من رسوم التجدید ورسوم التأخیر

ادرة عن االمن وفقاً للقرارات الص، ال یمكنك االستفادة من االعفاء.  24/4/2020قبل    بطریقة غیر شرعیة    اذا دخلت الى لبنان
ك االثبات على الدخول الى لبنان قبل التاریخ ولدی   2020/ 4/ 24ى لبنان قبل  في حال دخلت ال،  2020العام في تموز وتشرین االول  

ولكن في ھذه الحالة تكون االقامة    . 2020/ 12/ 31كنك تسویة وضعك على أن تقدّم طلب التسویة لدى األمن العام قبل  المذكور، یم
تكون عرضة    قد ف،  24/4/2020بعد  بطریقة غیر شرعیة  دخلت الى لبنان    ما اذاا  .العمل  واقامةالعمل    اجازةعلى أساس اجراءات  

 للترحیل. 
 
 

التوّجھ  ماذا لو لم تتضمن ورقة االمم أو افادة السكن تاریخ تسجیلي مع المفوضیّة؟ ھل ھذا یعني انھ علي .6
 ؟ مجددا" الى مكتب المفوضیّة للحصول علیھما

 12الرجاء انظر الى السؤال رقم ال
 

 
 

 ؟  االعفاء من رسوم التجدید ورسوم التأخیرھل علي ان اجدد اقامتي خالل فترة زمنیّة محددة لكي استفید من  .7
كنت قد جددت استنادا" على ورقة األمم، ینصح ان تقوم بالتجدید قبل انتھاء تاریخ  اذا كال، لیس ھناك فترة زمنّیة محددة.

 اقامتك.
 
 

 ماذا لو لم یكن لدّي ورقة أمم؟  .8
ویتوجب علیك ان تدفع تكالیف   االعفاء من رسوم التجدید ورسوم التأخیر  إن لم تكن تملك ورقة أمم لیس بإمكانك االستفادة من

 . رسوم االقامة لالمن العام 
 

 
جددت اقامتي في السابق استنادا" الى ورقة كفیل ولدّي ورقة امم صالحة. ھل یمكنني االستفادة لقد سبق أن  .9

 من االعفاء من رسوم التجدید ورسوم التأخیر ؟ 
 . لالسف، لیس في الوقت الحالي. سنعلمك إن قامت الدولة اللبنانیة بتغّیر القرار

 
 

ولكن زوجتي وأوالدي لم یجددوا، ھل  جددت اقامتي في السابق استنادا" على ورقة كفیل لقد سبق أن  .10
 ؟االعفاء من رسوم التجدید ورسوم التأخیر یستفیدون من 

 متوفرة.  3نعم، ان زوجتك واوالدك سیستفیدون من القرار  في حال كانت الشروط المذكورة في السؤال رقم  
 

 
من االعفاء من رسوم التجدید ورسوم  كنت مستفید  ذاھا الى االمن العام اما ھي المستندات التي یجب احضار .11

 ؟ التأخیر

 یجب تقدیم كافة المستندات المذكورة ادناه:  

 ورقة امم صالحة   -
 عن المفوضیة)  حدیثا" افدة سكن (صادرة  -
)  18وال  15ان الشباب السوریین (الذین تتراوح اعمارھم بین ال  2018للقاصرین، اعلن األمن العام في نیسان  -

سنة في لبنان، بامكانھم التقدم بطلب إقامة باستخدام إخراج قید فردي سوري ان لم یكن لدیھم ھوّیة   15الذین بلغوا 
صورة  ، ویجب یكون ھنالك  ثالث سنوات او جواز سفر. ال یجب ان یتجاوز عمر اإلخراج القید الفردي السوري 

 ومصّدقة من السلطات السورّیة 
 الھویة او جواز سفر صالح   -
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 صورتان شمسّیتان   -
 تعھد بااللتزام بالقوانین اللبنانیة. یمكنك القیام بذلك في مكتب االمن العام  -
 (إن وجد) مثل:  2016أو   2015اثبات اقامة في  -

 قسیمة دخول (الورقة البیضاء) أو،  •
 ختم جواز سفر أو، •
 الحّیة  اقامة منتھیة الص •
یجب علیك ان تقدم لألمن العام نسخة ملّونة عن الھوّیة، جواز السفر، إخراج القید، اوراق الدخول والخروج.   •

الوثائق األصلیّة للسوریین المذكورة  أخذ  اصدر األمن العام مذّكرة داخلّیة یطلب فیھا من جمیع المراكز عدم 
 اعاله عند تجدید إقاماتھم 

 
 

 لدّي ورقة امم صالحة ولكن لیس لدّي افادة سكن، ماذا یجب علي ان افعل؟ .12
 
 . للحصول على افادة السكن   الخذ موعد 903014-01االتصال على  الرقم   علیك 
 

 ؟للحصول على افادة السكن مع كامل افراد العائلةھل علي التوجھ  .13
كنت ترید الحصول على افادة سكن فقط، لیس علیك التوجھ مع كامل افراد العائلة الى المفوضیة. ان رب العائلة او   كال. اذا 

 ً    .الزوجة یكون كافیا
 
 

 ، متى یمكنني تجدیدھا؟ ةاذا كانت ورقة االمم الخاصة بي منتھیة الصالحی .14
) ولكن ورقة االمم الخاصة بك منتھیة الصالحیة،  3(سؤال رقم  االعفاء من رسوم التجدید ورسوم التأخیراذا كنت تستفید من 

 كما یلي: بحسب منطقة سكنك یرجى االتّصال بالمفوضیّة ألخذ موعد لتجدید ورقة االمم 
 

 مراكز استقبال المفوضیة
صباحا"    8ة من ال  من االثنین الى الجمع    903014-01تؤخذ المواعید عبر الھاتف باالتّصال بالخط الساخن التابع للمفوضیّة   

 ظھرا"   5حتى ال 
 

 الرجاء عدم التوجھ الى المفوضّیة من دون تأمین موعد. ان المفوضّیة ستسّرع اجراءات تجدید ورقة االمم ھام جّدا": 
 

 التوجھ مع كامل افراد العائلة الى مكتب االمن العام؟  عند تجدید اقامتي، ھل علي .15
علیھم التوجھ الى مكتب االمن العام ولیس كامل اعضاء    3فقط االشخاص الذین تتوافر فیھم الشروط المذكورة في السؤال رقم 

 العائلة.  
 
 

 ھل یمكنني الخروج من لبنان اذا تجاوزت مّدة إقامتي؟   .16
عام للسورییون الذین تجاوزوا مّدة إقامتھم المستندة على ورقة األمم بالخروج من لبنان من دون  ، یسمح األمن ال2018منذ تموز  

إعادة دخول.  ومع ذلك إن ھذا القرار ال یشمل الالجئون الذین تجاوزوا مّدة إقامتھم من     دفع أي رسوم او الحصول على منع
 نع دخول.   غیر فئات، علیھم دفع رسوم التأخیر او الحصول على إعادة م
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 جھات االتصال 
 الخط الساخن التابع للمفوضیّة  

 ) مساءً  5:00صباحا" حتى   8:00(من االثنین الى الجمعة  01-903014 

 

 الخطوط الساخنة التابعة للشركاء:

 بیروت / جبل لبنان  

 -76 /801282-71 /326651-70  467081كاریتاس:

 NRC  :(70005216( المجلس النرویجي لالجئین

 81315001الحركة القانونیة: 

 546417 76: (بیروت، المتن، بعبدا، عالیھ) (Dorcas)دوركاس 

  

 البقاع 

) االوسطإنترسوس  الیاس،   :البقاع  قب  برالیاس،  عنجر،  عنجر،  كامد،  مجدل  غزة،  الصویري،  المرج،  الغربي:  البقاع  الخیارة،   تعنایل/ 
 70521542بریتال، دیر االحمر، سرعین / راشیا):  الھرمل، الروضة، المنصورة، حوش الحریمة/ البقاع الشمالي: عرسال، القاع، 

 NRC  :(70005216( المجلس النرویجي لالجئین

ة، حورتعال، جبعا، بتدعي، شلیفا):  المركز اللبناني لحقوق االنسان: (البقاع الشمالي: بوداي، طلیا، دیر االحمر، حوش بردى، حوش تل صفی
71980246 

 292549-81جمعیة میثاق:  -مكتب المساعدة القانونیة

  

 : الشمال

 81314084انترسوس: (طرابلس وعكار): 

 NRC :(70005216( المجلس النروجي لالجئین

 81315001الحركة القانونیة (طرابلس، عكار): 

 70169265والتنمیة (البترون):  طابیثا لالغاثة

 341600-70مكتب المساعدة القانونیة (نقابة المحامین في طرابلس): 

  

 الجنوب: 
 /134331-70 /312290-81 /929882-71 :(صیدا، صور، جزین، النبطیة، حاصبیا، مرجعیون وبنت جبیل)كاریتاس 

70-134336/ 70-134305   

 NRC  :(70005216( المجلس النرویجي لالجئین

 DPNA :81-035 591جمعیة التنمیة لإلنسان والبیئة  -مكتب المساعدة القانونیة

 512573-81النبطیة:   -انترسوس

 667750-76أوردا:  -اتحاد الجمعیات االغاثیة والتنمویة
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 مرفق: اعالن االمن العام كما نشر على الموقع االكتروني لالمن العام اللبناني.
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