معلومات حول التسجيل
لالجئين السور ّيين

معلومات عا ّمة بشأن التسجيل
ما هي المف ّوضية السامية لألمم المتّحدة لشؤون الالجئين؟
ّ
المف ّوضية السامية لألمم المتّحدة لشؤون الالجئين (المف ّوضية) هي وكالة األمم المتحدة المسؤولة عن
حماية طالبي اللجوء والالجئين والنازحين ومساعدتهم .إنّها هيئة دولية مستقلّة وغير سياسيّة ،وغايتها
الدفاع عن حقوق الالجئين.
ما هو التسجيل؟
التسجيل هو العمليّة التي تقوم بها المفوّ ضية من خالل مقابلتك وعائلتك لتتم ّكن من تأمين الحماية وبعض
المساعدة لكم في لبنان.
المفوضية؟
أتسجل في
لماذا يجب أن
ّ
ّ
ّ
والمنظمات غير الحكوميّة الشريكة عنك وعن عائلتك فتتم ّكن من
من خالل التسجيل ،ستعرف المفوّ ضية
الوصول إليك ومساعدتك .ستحصل على شهادة تسجيل تسمح لك االستفادة من خدمات ومساعدات
متع ّددة مثل الرعاية الصحيّة والتعليم واالستشارة القانونيّة ،إلخ.
ّ
المنظمات الشريكة فتق ّدم النصح إليك
في حال واجهت مشاكل في لبنان ،يمكنك اال ّتصال بالمفوّ ضية و/أو
وتساعدك على إيجاد ح ّل .على سبيل المثال ،يمكن أن تحوّ لك إلى وكالة أخرى من أجل المساعدة وأن
تقوم بمتابعة وضعك مع السلطات اللبنانية وتق ّدم لك االستشارة القانونيّة ،إلخ.
أتسجل ح ّتى لو دخلت إلى لبنان من خالل معابر غير شرع ّية؟
هل يمكنني أن
ّ
نعم ،يمكنك أن تتسجّ ل إذا كنت قد دخلت بشكل نظاميّ من خالل معابر الحدود الرسمية أم ال.

يوم التسجيل
أي وثائق للتسجيل؟
هل يجب أن أجلب ّ
عليك أن ُتحضر كل ّ األوراق الثبوتية التي بحوزتك ،لجميع أفراد العائلة الذين تو ّد تسجيلهم .مثالً:
بطاقة الهويّة ،دفتر العائلة ،جواز السفر ،شهادة والدة ،شهادة زواج ،شهادة المدرسة/دبلوم ،وثائق
الخدمة العسكريّة ،إخراج القيد الفردي ،إلخ.
المفوضية عند التسجيل؟
أي وثيقة ستعطيني
ّ
ّ
ّ
ّ
ستحصل على شهادة التسجيل لدى مفوّ ضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين ("ورقة األمم المتحدة")
وعليها صورتك وصور أفراد عائلتك مع تاريخ ومكان الوالدة.
 ال تش ّكل هذه الشهادة ً
بديال عن تصريح االقامة الصادر عن السلطات اللبنانيّة ،والذي
يجب أن تأخذه من األمن العا ّم.
 هذه الشهادة ليست بطاقة هويّة رسميّة.
 هذه الشهادة صالحة لم ّدة سنتين ويمكن تجديدها في مركز تسجيل تابع للمفوّ ضية .يجب
أن يحضر جميع أفراد العائلة المسجّ لون في الملفّ خالل مقابلة التسجيل ّ
وإال يت ّم إلغاء
تسجيلهم.
الخاصة بي؟
من يمكنه الوصول إلى المعلومات
ّ
إنّ ك ّل المعلومات التي تعطيها للمفوّ ضيّة ،بما في ذلك صورك ،سريّة ولن يت ّم تشاركها مع أيّ جهة من
دون موافقتك.
المفوضية؟
ما هي الخدمات والمساعدة التي يمكن أن أحصل عليها بعد التسجيل لدى
ّ
ّ
والمنظمات الشريكة أن تؤمّن لك خدمات ومساعدات مختلفة حسب حاجاتك .إنّ بعض
يمكن للمفوّ ضية
ّ
الخدمات مثل التعليم والرعاية الصحية و المشورة القانونية متوفرة لجميع الالجئين السوريين المسجّ لين.
أمّا بعض المساعدات األخرى مثل القسائم الغذائية وسلّة لوازم النظافة الصحية ومستلزمات األطفال
فهي متو ّفرة لألكثر حاجة من الالجئين المسجّ لين فقط .ستحصل على المزيد من المعلومات حول هذا
الموضوع بعد التسجيل.
ّ
موظفو المفوّ ضية تفاصيل عن الخدمات في منطقتك كما ستسنح لك
بعد مقابلة التسجيل ،سيعطيك
الفرصة لطرح أي سؤال إذا كنت ترغب في ذلك .يمكنك أيضًا أن تأخذ مختلف كتيّبات المعلومات من
مركز تاتسجيل ،مركز مجتمعيّ أو مركز تنمية اجتماعية قريب منك.
تزويرا ويؤدّي إلى خسارتك المساعدة.
أي معلومات مغلوطة أو ناقصة ُيعتبر
ً
إنّ تقديم ّ

المفوضية؟
أين تقع مراكز التسجيل لدى
ّ
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خاصة بالالجئين في منطقة ع ّكار
معلومات
ّ
أتسجل؟
أين يمكنني أن
ّ
ّ
يستطيع الالجئون الذين يعيشون في عكار أن يتسجّ لوا في مركز المفوّ ضية للتسجيل في طرابلس (أنظر
ّ
ً
المنظمات الشريكة الواردة على الخريطة
موعدا للتسجيل من خالل
إلى الخريطة) .يجب أوّ ًال أن تأخذ
ّ
ومنظمة االغاثة والتنمية الدولية) .يمكن
أدناه (المجلس الدنماركي لالجئين والمجلس النرويجي لالجئين
ّ
المنظمات الشريكة على أسئلتك بشأن التسجيل.
أيضً ا أن تجيب هذه
ّ
المنظمة الشريكة اسمك وحجم عائلتك ورقم
من أجل الحصول على موعد للتسجيل ،عليك أن تعطي
ً
هاتف وتاريخ الوصول ومكان االقامة في لبنان .ست ّتصل المفوّ ضية بك الحقا البالغك عن الموعد.
العماير :المركز المجتمعي للمجلس
الدنماركي لالجئين
الطريق األساسي – قرب فيلال كبيرة

عواده :المركز القانوني للمجلس الناروجي
لالجئين
المبنى القديم لجمعية العزم والسعادة
حلبا :المركز المجتمعي للمجلس الدنماركي
لالجئين
مقابل بنك بيبلوس

قبيّات

ع ّكار

حلبا
العبده

فنيدق

طرابلس

المنية

المفوضية للتسجيل في
مركز
ّ
طرابلس .قرب معرض رشيد
كرامة في طرابلس

زغرتا
أنفه

ّ
لمنظمة االغاثة
حلبا :المركز القانونيّ
والتنمية الدولية
سنتر جرجورة  ،الطابق الثاني.
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أيضا إلى:
للمعلومات العا ّمة حول التسجيل ،يمكنك أن
تتوجه ً
ّ
ّ
ّ
والمنظمات الشريكة العاملة في منطقتك (المجلس الدنماركي
موظفي مفوّ ضية الالجئين

لالجئين،هيئة انقاذ الطفولة ،المجلس النرويجي لالجئين ،هيئة اغاثة الطفولة ،الهيئة الطبية
الدولية  ،برنامج األغذية العالمي ،منظمة اإلغاثة األولية  -مساعدة طبية دولية  ،منظمة االغاثة
والتنمية الدولية ،المركز البولندي لإلغاثة الدولية)
 الالجئين المتطوّ عون في نشاطات الوصول لدى المفوّ ضية في بلدتك.
مجاني.
مفوضية األمم الم ّتحدة لالجئين ّ
إنّ التسجيل في ّ
بالمفوضية
إذا طلب منك أي شخص المال أو أي خدمة لقاء التسجيل ،الرجاء اال ّتصال
ّ
فورا!
ً

