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ــم مــا نجــح يف بعــض الحــاالت الصعبــة
ونحــاول اليــو َم َف ْه َ
ّ
ُ
ـم نتائجنــا
عمـ َ
لعــودة األقل َّيــات ،ويف الوقــت نفســه ،ننصــح أال ت َّ
لتصــل إىل ســياقات أخــرى مــن ســياقات مــا بعــد ال ّن ـزاع ،مــن
ـات اســتقصائية تشــبه التــي
غــر اختبارهــا أوالً مــن خــال دراسـ ٍ
ً
ً
عندنــا .ولــي تكــون العــودة طوعي ـ ًة ،مســتدامة ،ناجح ـة ،فــا
للمه ََّجريــن بـ ْ
ـروا عــن أعظــم همومهــم،
بــدَّ مــن الســاح ُ
ـأن ُيعـ ِّ
َّ
وعــن تناقضاتهــم ،وعــن أولوياتهــم ،وعــن نواياهــم .إذ إنهــم
هــم َمــنْ ينبغــي أن يجــدوا القــوة والشــجاعة ليتصــدُّ وا
للطريــق الصعــب إىل وطنهــم.
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االستعداد القانوين للعودة إىل سورية

مارتن كالترباك والورا كونيال وباوال بارسانتي وتينا جيويس

االستعداد من ناحية الحقوق القانونية أم ٌر شديد األهم َّية عند الالجئني السوريني الذين ينوون العودة.
مـن القـرارات التـي يتَّخذهـا الالجئـون مـا هـو أصعـب وأكثر وتشير تجـارب املجلـس الرنويجـي لالجئين يف عملـه على
تعقيـداً مـن تقريـر العـودة -أو عدمهـا -إىل البلـد األصلي إيجـاد حلـول دامئـة لالجئني السـوريني يف األردن ولبنـان ،إىل َّأن
ٌ
أعمـدة لحامية حقوق العائديـن القانونية.
بعـد قضـاء مـد ٍة يف املنفـى طويلـ ٍة ،وتقريـر أوا ِنهـا .لكـنْ عنـد العنـارص اآلتيـة هي
ا ِّتخـاذ الالجئين شـيئاً مـن هـذه القـرارات ،ينبغـي دعمهـم إىل
ْأن يصبحـوا ‘مسـتعدين قانونيـاً’ للعـودة .ويعنـي هـذا ْأن َي ُعوا الهويَّـة القانونيـة والوثائـق املدنيـة :ال بـدَّ مـن أن يسـتطيع
حقوقهـم والتزاماتهـم واسـتحقاقاتهم ،يف ِّ
كل مـن البلد املضيف العائـدون إثبـات هو َّيتهـم القانونيـة ،وحالتهـم ،وجنسـ َّيتهم،
َ
ـب أرستهـم .فقـد يعيـق االفتقـار إىل الوثائـق القانونيـة
والبلـد األصلي ،وأن يصـل إليهـم مـا يحتاجـون إليه مـن الدعم ون َس ِ
والوثائـق ليك يسـتطيعوا ا ُمل َطالَ َب َة بحقوقهم و َق ْو َد أنفسـهم أمام واملدنيـة مـن فـوره احت ََما َل عبـور الحـدود ،وسـيؤ ِّثر يف انتفـاع
التحديـات التـي يف طريـق العـودةَّ .
أسـايس يف العائديـن بعـدد مـن حقوق اإلنسـان .وهو يزيد أيضـاً تع ُّرضهم
وإن هـذا لجـز ٌء
ٌّ
ِّ
َّ
بي يف ملـا ُيهـدِّد حاميتهـم عنـد العـودة ،ومـن ذلـك تقييـد حريـة
كل إطـار عمـل مـن ُأ ُط ِر عمل حـاالت العودة ،كام هـو ُم ٌ
ُّ
ِّ
اإلستراتيجية الشـاملة للحاميـة والحلـول من أجل سـورية التي التنقـل ،وخطـر االعتقـال ،واالتجار ،واالسـتغالل الجنيس ،وزواج
وضعتهـا املفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئين ،األطفـال ،وتفريـق شـمل األرسة ،وانعـدام الجنسـية .ويواجـه
وهي إستراتيجية ُت ْ ِب ُز الحاجة إىل السلامة الجسمانية واملادية الالجئـون ،الذيـن ينقـص مـن وثائقهـم الرسـمية يش ٌء أو الذين
والقانونيـة مـن حيـث هي جـز ٌء ال يتجـزَّأ من أيِّ عـودة دامئة 1.ليـس لديهـم منهـا يش ٌء ،عقبـ ًة كأدا َء يف الطريـق إىل التعليـم
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َـع الالجئون من
والخدمـات الصحيـة واملسـاعدة اإلنسـانية واإلمنائيـة .و ُتظ ِهـ ُر سـفر .ذلـك ،وحتـى عنـد عبور الحـدود ،قـد ُ ْين ُ
أمثلـة مـن سـورية نو ِق َش ْ
ـت يف عـد ٍد
مطلوب
سـابق مـن نشرة الهجـرة العـودة إىل بالدهـم املضيفـة السـابقة ،إلكمال ما هـو
ٌ
ٍ
ـم شـأنِ معرفـة القوانين واإلجـراءات املختلفـة ،مـن إجـراءات تسـجيل مولـود أو زواج.
القرسيـة ِع َظ َ
2
للحصـول على الوثائـق يف البلـد األصلي ويف بلا ٍد أخـرى.
تفريـق َش ْـملِ األرسة :تـؤدِّي معظـم أزمـات الالجئين إىل
ـع َش ْـمل األرس،
ولقـد أظهـرت السـلطان يف البلاد املضيفـة شـيئاً مـن ال ِّلين ،مجموعـة متنوعـة مـن مسـائل مع َّقـدة يف َج ْم ِ
َ
مسـائل الوثائـق املدنيـة هـذه .ومثـال ذلـك إعلان ذلـك َّ
بسـط
فـر ُق يف البلاد عنـد هـذه األزمـات.
إذ َّ
ألن شـمل األرس ُي َّ
َ
ِّ
ً
ُ
ِّ
ْ
السـلطات األردنيـة عفـوا عـدَّ ة مـراتُ ،ج ِعلـت يف ظلـه حاالت وتشـتمل العوامـل املعقـ َدة على اختفـاء أفـراد مـن األرسة،
الـزواج غير الرسـمية رسـمي ًة من غير عقوبـة ،عىل حين َق ِب َل ِت أو زواجهـم يف البلاد املضيفـة ،أو أن يولـد لهـم أوالد يف بلاد
املحاكـم إثبـات هويـة الوالديـن مـن طريـق وثائـقَ بديلـ ٍة ،أخـرى .فقـد ُقـ ِّد َر َّأن أكرث مـن  10آالف طفل سـوريِّ ف ُّروا وهم
كشـهادة طالـب اللجـوء مـن املفوضية السـامية لألمـم املتحدة قـارصون غري مصحوبين .و ُت ِص ْي ُب الالجئات الفاقـدات أزواجهنَّ
حيرة ،فهـل يجـوز لهـنَّ قانونـاً
ٌ
لشـؤون الالجئين ،أو بطاقـة اإلقامـة ،أو َق ِب َل ْ
ـت وثائـق مصـ َّورة املعدوديـن أمواتـاً يف سـورية
ْ
بـدالً مـن الوثائـق األصليـة 3.ومثـل ذلـك يف لبنـان ،إذ أظهَـ َر الـزواج مـن جديـد يف البلاد املضيفـة ،أو املطالبـة بحقوقهـنَّ
رسـمي ُيث ِب ُ
ٌ
ـت
إثبـات
شـيئاً مـن االسـتجابة مـن خالل إعلان عف ٍو محـدو ٍد زمنيـاً عدَّ ة يف امليراث ،مـن غير أن يكـون لديهـنَّ
ٌّ
ٌ
مـرات ،عـن ِّ
معترف بـه يف القانـون السـوري؟ ويسـتعمل
املتأخريـن يف تسـجيل مواليدهـم .ومـع كل ذلـك ،وفـاة أزواجهـنَّ ،
مـا تـزال الثغـرات الرئيسـية يف الحصـول عىل الوثائـق موجودة.
كثير مـن أوليـاء األمـور السـوريني الذيـن لهـم بنـات مراهقات
ٌ
زواج األطفـال ،وهـذا االسـتعامل هـو أحـد اآلليـات السـلبية
َ
عبـور الحـدود :يحتـاج الالجئـون للعـودة إىل بلدهـم إىل جـواز للتغلـب على مصاعـب املعيشـة .ومـع ذلـك ،ال ميكن تسـجيل
سـفر ُمـدَّ ة صالحيتـه غير منتهيـة أو وثيقـة سـفر أو وثيقـة أي طفـلٍ مـن األطفـال ،الذيـن يز َّوجـون هكـذا وسـنُّهم تحـت
ٌ
إثبـات هويـ ٍة
مقبولة .وميكن أن يسـتعمل الالجئون السـوريون السـنِّ القانونيـة للـزواج يف األردن أو لبنـان ،مـن غير شـهادة
بطاقـات إثبـات هو َّيتهم الشـخصية للسـفر بني سـورية ولبنان ،زواج رسـمية ،مـن دون نظـر إىل املـكان الـذي وقع فيـه الزواج.
ولكـنْ يقتضي الخروج القانـوين من لبنان إقامـ ًة قانوني ًة ،وهذه واعتماداً على الوقـت الذي ترك فيـه الالجئون سـورية ،وكذلك
نحـو مـن ربـع الالجئين السـوريني ،وذلـك بسـبب ِسـنُّهم حين يصلـون إىل األردن أو لبنـان ،ميكـن أن يكـون لـدى
ال ميلكهـا إال ٌ
مثنهـا الباهـظ والتعقيـد الـذي يحيـط بإجـراءات الحصـول أفـرا ٍد مـن أرسة واحد ٍة أنـواع مختلفة من وثائـق إثبات الهوية،
ً
عليهـا .هـذا
ألـف مـن شـباب وميكـن أن يواجهـوا مصاعـب مختلفـة للحصـول على وثائقهم،
فضلا على َّأن نحـواً مـن ٍ 100
الالجئين السـوريني يف لبنـان الذيـن تقـع ِسـنُّهم بين  15و 18ولقـد يزيـد كل هذا من احتمال تف ُّرق شـمل األرسة ،ومن ذلك
ـب الحصول عىل تفـ ُّرق الشـمل عرب الحـدود .وتظهر يف هذه الحالـة أمناط ،يعود
سـنة ،على حسـب التقدير ،ال يسـتطيعون َط َل َ
إقامـة قانونيـةْ ،
ألن ليـس لديهـم بطاقـة إثبـات هوية شـخصية فيهـا بعـض أفـراد األرس إىل سـورية ،على حين يبقـى األفـراد
وال وثيقـة قيـد مـدين فـردي ،إذ يكـون يف مثل هاتين الوثيقتني اآلخـرون يف البلاد املضيفـة.
تأكيـد كتـايب لهو َّيتهـم القانونيـة وحالتهـم القانونيـة ،ويجـب
حص َ
ـل على كلتيهما مـن سـورية 4.وأعفـت السـلطات حقـوق اإلسـكان واألرض واملِلك :نظراً إىل َّأن املسـاكن تع َّرضت
أن ُي َ
ً
َّ
اللبنانيـة بعـض فئـات العائديـن مـن دفـع الغرامـات التـي غالبـا للضرر والدمـار خلال النِّـزاع ،يظهـر أن إيجـاد املـأوى
لهـا صلـة باإلقامـة غير القانونيـة ،ولكـنَّ هـذا ال ينطبـق على وضمان الحيـازة أمـران أساسـيان يعتمـد عليهما الالجئـون
الجميـع ،ولقـد ُي َ
حظـر على بعضهـم جـزا ًء إعـادة الدخـول إىل الذيـن ينعمون النظر يف العودة 6.وأبرزت دراسـات اسـتقصائية
ُ
َّ
ْ
إثبـات لإلقامة أ ْج ِر َيـت يف سـورية أن حاميـة األملاك أو األصـول أو األرايض
لبنـان 5.أ َّمـا الذيـن يخرجـون مـن لبنان من غير
ٍ
ُ
ُ
إن أعـداداً كثيرةً
رئيسي .ثـم َّ
ٌ
ـث على العـودة
الرسـمية ،فقـد يكـون لهـم عنـد الحـدود االعتقال أو مشـكالت هـي عا ِمـل َب ْع ٍ
ٌّ
خمـس وسـبع َ
يواجهونهـا .ويف األردن ،ليـس لـدى
ني باملئـة مـن مـن السـوريني املقيمين يف األردن يشيرون إىل قلـة املسـاكن
ٍ
الالجئين السـوريني جـواز سـفر ،ولكـنْ ميكـن الحصـول على املالمئـة ،وغير ذلـك مـن الهمـوم املتعلقـة باإلسـكان ،كملكيـة
7
حص ُ
ـل األملاك املتنـازع عليها ،عىل أنهـا عقبات بينهم وبين عودتهم.
جـواز مـرو ٍر ُي ِجيـ ُز العـودة إىل سـورية ذهابـاً فقـط ،و ُي َ
عليـه بــ 25دوالراً أمريكيـاً مـن السـفارة السـورية .ومـع ذلـك ،وتشير الدراسـات االسـتقصائية التـي أجراها املجلـس الرنويجي
 %7مـن الالجئين السـوريني يف األردن ،على حسـب التقديـر ،ال لالجئين يف سـورية إىل َّأن  %20فقـط من الالجئين لديهم وثائق
املسـاكن واألرايض واملِلـك يف سـورية ،كسـندات مت ُّلـك األرايض
وثائـق لديهـم البتَّـة ،وقـد ال يسـتطيعون الحصـول على وثيقة
ِ
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املجلس الرنويجي لالجئني/حسني عمري

فى من َد ْف ِع إيجارها ،أتاحها له مرشوع املأوى الحرضي الذي يتبع املجلس الرنويجي لالجئني .ويتحدث محمد هنا إىل موظ َفني من املجلس الرنويجي لالجئني عن
يعيش محمد يف إربد باألردن ،يف ش َّق ٍة هو ُم ْع ً
الحصول عىل الوثائق املدنية قائ ًال“ :اضطررت إىل استصدار شهادة زواج جديدة ،بعد  17سنة من زواجي ،يك أحصل عىل وثائق ألطفايل فأستطيع إدخالهم يف املدراس”.

أو نقـل امللك َّيـة .وتواجه النسـاء السـور َّيات تحديـات خاصة يف
حاميـة حقوقهـنَّ يف املسـاكن واألرايض واملِلـك ،وذلـك بسـبب
إطـا ٍر قانـو ٍّين متييـزي يحـدُّ حقوقهـنَّ يف املرياث ،وبسـبب الدور
التاريخـي ودور التقاليـد اللـذان لهما صلـة بحقـوق امللك َّيـة،
وميكـن أن يـزداد هـذا تعقيـداً عنـد االفتقـار إىل وثائـق الـزواج
والطلاق والوفاة.
لقـد أق َّرت السـلطات السـورية منذ بـدء ال ِّنزاع َ
ثلـث ترشيعات
سـورية الحاليـة ولوائحهـا تقريبـاً ،التـي لهـا صلـة بحقـوق
املسـاكن واألرايض واملِلـك ،ومـن هنـا يـأيت ِع َظ ُـم شـأنِ إعلام
الالجئين السـوريني بـكل جديـد األحـداث التـي قـد تؤ ِّثـر يف
بنسـخ من وثائق
حقـوق ِملكهـم .وينبغـي لهم أيضـاً االحتفاظ
ٍ
ميـة ،وذلـك للوقايـة مـن
ورقيـة ور ْق ٍ
املسـاكن واألرايض واملِلـكٍ ،
فقـدان الوثائـق ،وينبغي لهم أن يدركوا أنـه حتَّى عقود اإليجار
أو فواتير الخدمـات أو تصاريـح البنـاء أو أوامـر املحكمـة ،قـد
يكـون لهـا قيمـة إثباتيـة عظيمـة يف حاميـة حقوقهـم .وأخيراً،
ينبغـي إخبـار الالجئين السـوريني يف األردن ولبنـان بإجـراءات
بيع أو
اسـتصدار وكالـة من خارج سـورية ،فقـد ُي ُ
حتاج إليهـا يف ٍ
إيجـا ٍر يف سـورية أو مطالبـ ٍة بحقـوق امليراث.

تسـوية املسـائل القانونيـة واإلداريـة يف البلاد املضيفـة :بعـد
مـدة ُممتـدَّ ة يقضيهـا الالجئـون يف أيِّ بلـد مضيـف ،ال بـدَّ
لهـم مـن أن يح ُّلـوا مجموعـ ًة مـن املسـائل القانونيـة واإلدارية
املرتابطـة بعضها ببعض ،قبل أن يسـتطيعوا العـودة إىل بلدهم.
إذ يجـب عليهـم إمتـام ترتيبات املسـاكن ،وإنهاء عقـود اإليجار،
واسترداد السـندات ،ومعالجـة ال ِّنزاعـات .ويجـب أيضـاً إنهـاء
عالقـات العمـل واسترداد مـا هـو غير مدفـوع مـن أجـور
واسـتحقاقات (مثـل دفعـات الضمان االجتامعـي) .ثـم يجـب
على اآلباء واألمهات اسـتصدار شـهادات تعليميـة ألطفالهم من
وأمـر آخـر ،هو َّأن
أجـل تيسير دخولهـم يف املـدارس السـوريةٌ .
مسـتوى ديـن األرسة وشـؤونها عنـد الالجئين السـوريني عالٍ يف
َـاج أيضـاً إىل معالجـة ذلـك قبـل العـودة.
العـادة ،ولقـد ُيحت ُ
الوصـول إىل الحقـوق واالسـتحقاقات يف البلد األصيل :قد تكون
سـيام
معرفـة الالجئين اإلجـراءات يف بلدهـم األصلي قليل ًة ،وال َّ
تغير األحـوال مثـل سـورية ،إىل جانـب غيابهم
يف مـكان رسيـع ُّ
غالبـاً مـدَّ ًة طويلـة .فعلى سـبيل املثـال ،رمبـا يكـون للتغيريات
اإليجابيـة األخيرة التـي أجرتهـا الحكومـة السـورية لرفـع سـنِّ
الـزواج القانـوين من  15سـنة إىل  16سـنة ،عواقب عىل الرشع َّية
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زواج ِم ْـن تقـل سـنُّهم عـن  16سـنة ،التـي وقعـت
يف
ِ
حـاالت ِ
يف ِّ
ظـل القانـون اللبنـاين .وسـيحتاج بعـض الالجئين إىل العـون
للوصـول إىل املسـاعدات اإلنسـانية ،والخدمـات الحكوميـة،
واملـدارس ،والرعايـة الصحيـة ،وإىل غير ذلـك مـن الحقـوق
طلـب
رفـع
واالسـتحقاقات .ويجـب أن يسـتطيع الالجئـون َ
ٍ
للحصـول على وثائـق مدنيـة من سـجالت الحكومة ،بـدل التي
فقدوهـا أو أضاعوهـا ،وأن تتـاح لهـم فرصة إلصلاح املعلومات
املغلـوط فيهـا .وملَّـا كانـت مسـائل العائديـن القانونيـة متتـد
غالبـاً عابـر ًة الحـدود ،كان ال بدَّ مـن اتفاقيات تعـاونٍ بني البالد
َـاج إليـه مـن مـوارد مـن
املضيفـة والبلاد األصليـة (مـع مـا ُيحت ُ
أجـل دعـم هـذه االتفاقيات).
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مارتن كالترباك martin.clutterbuck@nrc.no
إقليمي ،يف برنامج املعلومات واملشورة واملساعدة
مستشا ٌر
ٌّ
القانونية ،املجلس الرنويجي لالجئني ،املكتب اإلقليمي يف الرشق
األوسط
الورا كونيال laura.cunial@nrc.no
ٌ
متخصصة ،يف برنامج املعلومات واملشورة واملساعدة القانونية،
مكتب املجلس الرنويجي لالجئني يف سورية
باوال بارسانتي paola.barsanti@nrc.no
ٌ
متخصصة ،يف برنامج املعلومات واملشورة واملساعدة القانونية،
مكتب املجلس الرنويجي لالجئني يف األردن

تينا جيويس tina.gewis@nrc.no
ام قانونياً
َدعْمُ العائدين دع ً
ٌ
متخصصة ،يف برنامج املعلومات واملشورة واملساعدة القانونية،
َّ
َّ
الرتاكمـي لثغـرة الوثائـق املدنيـة يعنـي أن السـوريني
إن األثـر
َّ
يتَّكلـون على آليـات خطيرة للتغ ُّلـب على مصاعـب املعيشـة ،مكتب املجلس الرنويجي لالجئني يف لبنان
َّ
وأن ا ِّتكالهـم هـذا ينمـو ويزيد أكثر فأكرث ،ومن ذلك اسـتعامل املجلس الرنويجي ل َّ
الجئني www.nrc.no
ُ
ِّ
الوثائـق املـز َّورة ،واتخاذ هويـات غري صحيحة ،ودفع الرشـاوى.
فيجـب أن تبـذل السـلطات مزيـ َد جهـد لتسـهيل الحصول عىل UNHCR (2018) Comprehensive Protection and Solutions Strategy: .1
ُ ْ ٍ
Protection Thresholds and Parameters for Refugee Return to Syria
الوثائـقَ ،
ولجعْـلِ أحـدث املعلومـات التـي يحتاجـون إليها ،بني (إسرتاتيجية شاملة للحامية والحلول :عتبات وضوابط عودة الالجئني إىل سورية)
يـم https://data2.unhcr.org/en/documents/download/63223
أيديهـم .ويجـب على البلاد املضيفـة والبلاد األصليـة َت ْق ِد ُ
للمه ََّجرين السوريني’ ،مارتن كالترباك والورا كونيال
وض َما ُن إرسـاء إجراءات  .2انظر ‘تثبيت ال ُه ِويَّة القانونية ُ
إصـدار الوثائـق على غريه مـن األمورَ ،
وباوال بارسانتي وتينا جيويس ،نرشة الهجرة القرسية ،العدد .٢٠١٨ ،٥٧
مجديـة ،يسـهل الوصـول إليهـا ،و َت ْو ِف ُ
ير الدعـم القانـوينwww.fmreview.org/ar/syria2018/clutterbuck-cunial-barsanti-gewis .
وميكـن أن يكـون ملتيحـي املعونـة القانونيـة دو ٌر مك ِّم ٌ
ـل ،مـن UNHCR/NRC (2019) Uncertain Futures: Legal and Civil .3
خلال اإلشـارة على الالجئين بالخيـارات التـي بين أيديهـمDocumentation, Housing, Land and Property and challenges to return for ،
;Syrian refugees, p6, 29–30
وإعانتهـم على الحصـول عىل الوثائـق ،والنصح لهـم يف القوانني
ٌ
(مستقبل مجهول :الوثائق القانونية واملدنية واإلسكان واألرض واملِلك وتحديات عودة
واإلجـراءات واملتط َّلبـات ،وذلـك يف ِّ
جانـب مـن َجا ِن َبـي الالجئني السوريني)
كل ٍ
UNHCR (2017) ‘Ensuring birth registration for the prevention of
الحدود.

موضـع يسـتطيعون فيـه
ولكي ُي ْض َمـنَ أن يكـون الالجئـون يف
ٍ
ِّ
ً
ِّ
الع
ا ِّتخـاذ قراراتهـم التي يقـ ِّررون فيها شـؤونهم ،اتخـاذا عن اط ٍ
واسـع ،ال بـدَّ لهـم مـن أن يصلـوا إىل ِّ
كل منابـع املعلومـات
واملعونـة التـي تعينهـم على أمـور منهـا معرفـة حقوقهـم
ومسـؤولياتهم القانونيـة التـي ُيسـألون عنها حني يعـودون .ويف
تجربـة املجلـس الرنويجـي لالجئين يف شـؤون تن ُّقلات الالجئني
سـياقات أماكـنَ أخـرى ،مثـل كينيـا والصومـال ،ومنطقـة
يف
ِ
بر ُز ِع َظ ُـم
البحيرات الكبرى ،ومنطقـة حـوض بحيرة تشـادَ ،ي ْ ُ
املعلومـات الدقيقـة ،واملسـاعد ِة القانونيـة على
شـأنِ إتاحـة
ِ
الحصـول على الوثائـق ،وتفاصيـلِ اال ِّتصـال باملنظمات التـي
قـد تكـون قـادر ًة على اإلعانـة يف ٍّ
كل مـن البلد املضيـف والبلد
األصلي .إذ ميكـن أن َ ْتن ََـع مثـل هـذه املقاربـة حـاالت العـودة
السـابقة أوانهـا ،وأن تضمـن ْاسـ ِتطاع َة الالجئني ال ُو ُص َ
ـول إىل ي ٍد
َ
وتخفيـف األخطـار عـن أنفسـهم عنـد العـودة.
ُت ِعينُهـم،

statelessness’, Good Practices Paper – Action 7
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( Briefing Note, February 2019إقامة الشباب الالجئني القانونية يف لبنان)
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ٌ
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