أسئلة وأجوبة حول القرار الصادر عن االمن العام اللبناني عن شهر نيسان 2018
 20نيسان 2018

 .1ماذا جاء في قرار األمن العام الجديد

؟

يمكن للقاصرين السوريين الذين تتراوح أعمارهم بين  15و  18سنة والذين دخلوا لبنان وال يحملون بطاقة هوية أو
جواز سفر سوري ساري المفعول التقدم للحصول على إقامة في لبنان باستخدام بيان قيد االفرادي سوري يقل تاريخ
اصادره عن عامين.
 .2اذا" ما الذي تغ ّيير ؟
يحل القرار الجديد مكان الشرط السابق الصادر عن االمن العام حيث كان يتعين على من هم في سن الخامسة عشرة
تقديم بطاقة هوية أو جواز سفر ولم يكن ابراز بيان القيد االفرادي مقبوالّ.
 .3كان االمن العام قد رفض سابقا ً طلبي للحصول على اإلقامة ألنني فشلت في تقديم بطاقة هوية  ،فهل يمكنني
االستفادة من القرار الجديد؟
نعم ،إذا كنت ال تزال أقل من  18عامًا ولديك بيان قيد افرادي يقل تاريخ اصادره عن عامين ومختوم من قبل السلطات
السورية المعنية  ،فيمكنك االستفادة من هذا القرار.
 .4هل ما زلت بحاجة إلى تقديم المستندات المطلوبة االخرى وفقا لشروط االمن العام من أجل الحصول على
اإلقامة؟
نعم  ،ال تزال المستندات األخرى مطلوبة وف ًقا للشروط السائدة.
 .5لدي بيان قيد فردي مضى على اصداره أكثر من عامين  ،فماذا أفعل؟
لكي يتم قبول بيان القيد االفرادي من قبل االمن العام ،يجب أن يكون صادر منذ أقل من عامين ومختوم من قبل
السلطات السورية المعنية .إذا كان بيان قيدك الفردي أقدم من عامين و  /أو إذا لم يكن لديك بطاقة هوية أو جواز
سفر ساري المفعول  ،يرجى االتصال بالمفوضية للحصول على مزيد من المساعدة أو اإلحالة إلى الشريك
القانوني.
 .6أنا حاليا فوق الثامنة عشرة من العمر ولكني دخلت لبنان عندما كنت ال أزال قاصرا  ،هل استفيد من هذا القرار؟
يستفيد من هذا القرار على القصّار دون  18عامًا فقط .حتى وان كان الالجئ قد لجئ إلى لبنان قبل بلوغه سن
الخامسة عشرة  ،وهو حاليا ً فوق سن  18سنة  ،فإن هذا القرار ال ينطبق عليه  ،ويُطلب منه تقديم بطاقة هوية أو
جواز سفر ساري المفعول عند تجديد إقامته.
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