
إعالن مهم لألخوة واألخوات من الالجئين وطالبي اللجوء
مرسوم عفو رئاسي جديد يشمل المخالفات المتعلقة بدخول وإقامة غير السوريين 

في الجمهورية العربية السورية

صدر المرسوم التشريعي رقم 24 لعام 2022 القاضي بمنح عفو عام عن مجموعة واسعة من الجرائم، ومن 	 
ضمنها مخالفات اإلقامة والدخول غير المشروع، التي ارُتكبت قبل تاريخ 21 - 12 - 2022.

وفًقا لذلك، إذا كنت الجئاً/ًة أو طالب/ة لجوء وانتهت مدة إقامتك أو دخلت سورية بشكل غير قانوني، فيمكنك 	 
االستفادة من العفو عن طريق أحد فروع الهجرة القريبة من منطقة إقامتك.

إذا كانت المخالفة متعلقة بتجاوز اإلقامة وليس لديك أي أسباب تدعو للقلق من مراجعة الهجرة والجوازات، 	 
فيمكنك التوجه إلى فرع الهجرة األقرب إليك في اسرع وقت ممكن لتجنب دفع الغرامات التي ستترتب عليك 
بعد تاريخ صدور المرسوم. علماً بأن فترة السماح لتسوية وضع اإلقامة الخاص بك بموجب المرسوم المذكور 

هي ثالثة أشهر فقط من تاريخ صدور المرسوم. 
اما اذا كانت لديك مخاوف من مراجعة فروع الهجرة والجوازات أو كانت التسوية مطلوبة بسبب دخولك غير 	 

المشروع للقطر، فعليك مراجعة أحد محامّي المفوضية المتواجدين في مكتب المفوضية أو االتصال بأحد 
الخطوط الساخنة المذكورة أدناه بأسرع وقت ممكن ألخذ استشارة قانونية حول إمكانية/إجراءات االستفادة 

من مرسوم العفو.    
األيام 	  فقط عن  وتغريمك  بتسوية وضعك  الهجرة  إدارة  فستقوم  المحددة إلقامتك  المدة  تجاوزت  قد  كنت  إذا 

المخالفة بعد تاريخ صدور المرسوم في 21 - 12 - 2022، وسيتم منحك تأشيرة إقامة لمدة شهر ريثما تقوم 
باستكمال الوثائق الالزمة )بطاقة الحماية، جواز السفر، سند اإلقامة المصّدق، الصور الشخصية، الفحوص 

الطبية لمن لم يجرها سابقاً( من أجل تقديم طلب الحصول على اإلقامة.
بناًء على مرسوم العفو الكريم ستستفيد من اإلعفاء من عقوبة االحتجاز والغرامة بسبب تجاوز مدة اإلقامة 	 

أو دخولك الغير المشروع للقطر، ولكن هذا اإلعفاء لن يشمل غرامات التجاوز الحاصلة بعد تاريخ صدور 
المرسوم )21 كانون األول 2022 والبالغة 5000 ليرة سورية لكل شخص عن كل يوم تجاوز( كما أنه قد 

ال يشمل العقوبات المرتبطة بالمخالفات األخرى للقوانين السورية.

إذا كان لديك أي مخاوف بما يتعلق بمراجعة إدارة الهجرة أو أحد فروعها، أو كان لديك أية أسئلة، 
يرجى االتصال مباشرًة بمحامي المفوضية 

على الرقم: 0998760864 / 0993363275 والخط الساخن: 0992550708 
من الساعة 9:00 صباحاً حتى 04:00 مساًء.


