
 

  لبنان في السورّيين الالجئين حقوق  تنتهك من هي القانونيةاألنظمة 

 ((جديد من نداء))

 2019 نيسان 2

 إلى املسلح الصراع رأسها وعلى، مناطقهم من للفرار السوريين ماليين دعت التي األسباب أحد على يخفى ال

 إلى وممتلكاتهم، إضافة نازلهممل وتدمير قتل من املدنيين بحّق  ُمورَست التي االنتهاكات من تحص ى ال جملة جانب

السوري،  النظام سجون  في وخاصة ُممنَهج تعذيب من املعتقالت في يحدث لقانون، وما تخضع ال التي االعتقاالت

 
 
 منازلهم لترك باملاليين دعت أسباب وغيرها كلها. املدنيين بحّق  األخرى  املسلحة الفصائل ِقَبل من االنتهاكات وأيضا

.  أكثر إلى أماكن والفرار وممتلكاتهم
 
 أمنا

 الذين لبنان في السوريين الالجئين وضع على اإلضاءة التقرير هذا عبر السورية املدنية املنصة تحاول 

 بما، الجميع ِقَبل من مصراعيه على بحّقهم االنتهاكات باب يفتح الذي يحميهم، األمر قانون  وجود عدم من يعانون 

  الحكومية املؤّسسات اللبنانية، وبعض األمنية األجهزة فيهم
 
األخرى،  السياسية األطراف من االنتهاكات عن فضال

 . املواطنين بعض ومن

د كما
ّ
 الالجئين بخصوص عليه تعمل الذي األول  ليس التقرير هذا أن إلى السورية املدنية املنصة تؤك

 الدولية واألطراف املتحدة واألمم اللبنانية الحكومة تطالب التي التقارير من العديد سبقه وإنمالبنان،  في السوريين

 . لبنان في السوري الالجئ وضعية قوننة تجاه إجراءات اتخاذ على للعمل الفاعلة

العكس؛  على السوريين، بل الالجئين وضعية تحسين تجاه إجراءات أي املنصة تلمس لم األسف كل ومع لكن

 مسار على السوريين، والعمل الالجئين بحّق  املمارسات استمرار السورية املدنية املنصة شهدت الرصد خالل فمن

 اللبنانية، وبعض الرسمية املؤّسسات بعض بها قامت إجراءات مجموعة خالل من السوريين الالجئين إعادة

 أن يمكن التي املخاطر االعتبار بعين األخذ سورية، دون  إلى بالعودة الالجئين إلقناع وسطاء عبر لبنان في األحزاب

  أّدى الذي عودتهم، األمر على تترّتب
 
 تحت سورية، وقتلهم إلى لبنان من عادوا الذين الالجئين بعض اعتقال إلى فعال

 بين: لبنان في السوريون  الالجئون : بعنوان السورية املدنية للمنصة سابق تقرير في إليه اإلشارة تّمت كما التعذيب،

 [1]والتمييز الوطن إلى اإلعادة

 يعود السوريين الالجئين على الواقعة االنتهاكات في الرئيس السبب أن على التأكيد السورية املدنية املنصة تعيد

 يتّم  الذي القانوني النّص  خاّص  اللبنانية، وبشكل األراض ي على لالجئين القانونية الوضعية إلى األولى بالدرجة

 عدم من اللبنانية(، بالرغم األراض ي إلى خلسة الدخول  وهو) اللبنانية الحكومية املؤّسسات ِقَبل من عليه االعتماد



 

 تجاه االنتهاكات من الكثير عليها يترّتب لبنان، وهذه في به ُيعمل ما زال أنه اللجوء، إال ظروف في القانون  هذا منطقية

 : منها نذكر اللبنانية، والتي األراض ي على املتواجدين السوريين من اآلالف مئات

 يملك ال من كل اللبنانية، واعتقال واملخابرات للجيش والعسكرية األمنية الحواجز على املتكّرر  التوقيف -

 : السورية املدنية املنصة رصدت القانونية، حيث الوثائق

 الشمال في عمار دير منطقة في األمنية الحواجز أحد على ، لالعتقال١٢/٣/٢٠١٩بتاريخ ( س أ) الالجئ تعّرض"

 تعّرض األمني الحاجز على توقيفه أثناء و. القانونية اإلقامة أوراق يملك ال الحاجز؛ كونه هذا عبوره اللبناني؛ أثناء

، ثم والضرب اللفظية اإلهانات من شّتى ألنواع
 
 أيام،ة ثالث فترة على معه للتحقيق أمنية أفرع عّدة إلى اقتادوه أحيانا

  تعّرض التحقيق وأثناء
 
 لدى الثبوتية بأوراقه االحتفاظ تّم  سراحه إطالق وبعد واإلذالل، والضرب لإلهانات أيضا

 ".ثبوتية أوراق بدون  وأصبح اللبناني العام األمن

ن عدم -
ّ
 العتداءات تعّرضه نتيجة اللبنانية القضائية للجهات شكوى  أي تقديم من السوري الالجئ تمك

 : املدنية املنصة رصدت حيث. واسع بشكل عليهم االعتداءات باب يفتح الذي ونفسية، األمر ومادية جسدية

 املقاول  رفض عمله، لقاء عليه املّتفق باملبلغ املطالبة عند( ع.س) املقاول  عند عمله أثناء( ق.م) الالجئ مع حصل ما"

 للدوائر ضده شكوى  بأي يتقّدم أن يستطيع ال الالجئ هذا بأن املقاول  العمل، لعلم من بطرده وأمر عليه ما تسديد

 ".قانونية إقامة أوراق امتالكه عدم بسبب الحكومية

 من كثير في السوريين الالجئين تهّدد لبنان، والتي في لها قانوني رادع ال التي العنصرية ذلك إلى وُيضاف -

 الساسة بعض خطابات في بارزة اللبنانية، وسمة البلديات بعض في منتشرة نجدها تواجدهم، حيث مناطق

 بعض عندعنصرية  ممارسات املدارس، ووجود بعض في التعليم قطاع في العنصرية وجود إلى اللبنانيين، إضافة

 . اللبنانيين املواطنين

ق بوجود الالجئين على أراضيها واملنصوص عليها يمكن القول إن الحكومة اللبنانية لم  
ّ
تراِع أدنى الحقوق فيما يتعل

بما في ذلك حقوقه من قبيل حّرية الخاصة بوضعية الالجئين، والتي تجمل حقوق الالجئين؛ " 1951في اتفاقية 

لفرصة للعمل، كما العقيدة والتنّقل من مكان إلى آخر، والحّق في الحصول على التعليم، ووثائق السفر، وإتاحة ا

أنها تشّدد على أهّمية التزاماته/ التزاماتها تجاه الحكومة املضيفة. وينّص أحد األحكام الرئيسية في هذه االتفاقية 

على عدم جواز إعادة الالجئين ـ واملصطلح القانوني هو حظر الطرد أو الرّد ـ إلى بلد يخش ى / أو تخش ى فيه من 

 .[1]"تحّدد األشخاص أو مجموعات األشخاص الذين ال تشملهم هذه االتفاقيةالتعّرض لالضطهاد. كما أنها 

 : املطالبات وتكّرر  تعيد السورية املدنية املنصة فإن وعليه



 

تة الحماية حّق  اإلنساني، أو اللجوء حّق  الالجئ منح يجب  .1
ّ
 .لبنان في املؤق

 أمريكي.$ ٢٠٠البالغة  لإلقامة املالية الغرامة من الالجئ إعفاء  .2

 .بكرامة للعيش الالجئين ملساعدة االقتصادي التمكين ملشاريع دعمها زيادةب املانحة الجهات تقوم أن .3

حّق العمل لالجئ من سورية في لبنان حيث أن الدعم الغذائي واملالي " بغرض التدفئة" والصحي ال يسّد  .4

 أن مفوضية الالجئين قامت بتوقيف املساعدات عن أعداد كبيرة من 
 
 الالجئين.احتياجات الالجئين، علما

 تسميتها على تعارف والتي الرسمية الحدود عبر اللبنانية األراض ي يدخلوا لم الذين الالجئين إقامة تسوية .5

 (.خلسة الدخول )

وقف االعتقاالت العشوائية بحّجة اإلقامة غير القانونية لالجئين من سورية، واعتماد االعتقال بناء على  .6

 أمر النيابة العامة أو قرار قضائي. 

 .الالجئين ضد والعنصري  اإلعالمي التحريض وقف .7

 دول  في الالجئين، سواء مراقبة أجل من املتحدة األمم برعاية دولية لجنة بتشكيل مطالبتنا نعيد أننا كما .8

 .لالجئين وطوعية آمنة عودة ضمان أجل عودتهم، من أثناء أو اللجوء

 : لبنان في السوريين الالجئين وضعّية حول  السورّية املدنّية املنّصة أصدرتها التي التقارير سلسلة

 ،2019الثاني  كانون  11”عاجلة استغاثة نداء“لبنان في السوريين الالجئين مخّيمات -

https://goo.gl/sQYmJn 

 ،2018األّول  تشرين18للعيش،  كريمة ُسبل عن البحث جديدة، ومحاولة إجراءات“ لبنان في السورّيون  الالجئون   -

https://goo.gl/Ec2JVr 

 ،2018 األّول  تشرين 5والتمييز،  الوطن إلى اإلعادة بين: لبنان في السوريون  الالجئون  -

https://goo.gl/wEfS53  

 ، 2017 أيلول   29أين؟؟، لبنان، إلى في السورّيون  الالجئون  -

https://goo.gl/XT3yBj 

 ، 2017تموز   9متراكمة،  معاناة اللبنانية عرسال مخيمات في السوريون  الالجئون  -

https://goo.gl/pcXCWi   

جئون  النازحون   -
ّ

 ،2018 األول  تشرين 11مستمّرة(،  أزمة) السورّيون  والال

https://goo.gl/mBUzjL  

 ، 2018األّول  تشرين 5والتمييز،  الوطن إلى اإلعادة بين: لبنان في السوريون  الالجئون  -

https://goo.gl/wEfS53 

 

http://www.unhcr.org/ar/4be7cc27201.html [1] 
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