
 

 سياسة إعادة الالجئ(ن السور*(ن )' لبنان

 ٢٠١٩@شر*ن االول  ٩

يناXز والذي تزال اSTUومة اللبنانية وRعض األحزاب السياسية اللبنانية تقود عملية ترحيل السور*(ن الالجئ(ن من لبنان (ما 

lانت تتم Xذه اإلعادة hشSل غ(g مباشر العودة الطوعية لالجئ(ن السور*(ن، وغالبا ما  شعاراتاملليون الa`)، تحت عددXم 

، دون األخذ hع(ن شمن خالل فرض ممارسات وقوان(ن من 
ً
أyzا ز*ادة العبء عru الالa`، األمر الذي يدفعھ إrs العودة مرغما

 )' حال عودتھ الالa` ��اجاالعتبار ا��اطر ال�~ من املمكن أن يوا

 
ً
 ن: تجاه الالجئ(اسياسات اSTUومة اللبنانية  -أوال

منعت بموج�yا عمل أي الa` عru  اقيودقوان(ن شSلت تقييد العمل: بدأت اSTUومة اللبنانية مؤخرا )' وضع  -

)' ثالث قطاعات فقط (و�' الزراعة والبناء والنظافة)؛ وقامت بحمالت بمناطق  امSانية العمل راض�yا، وحصرأ

 ون.سور* ون مل �yا الجئمختلفة إلغالق ا�Tال التجار*ة الصغ(gة ال�~ �ستأجرXا أو �ع

غالبية يز*د االستغالل الذي يتعرض لھ الالجئون وال �ستطيعون اTUصول عru دعم قانو�ي فيھ lون  االمر الذي

من  بحال بلغ الشرطة بما يتعرض لھ للتوقيف�عرض�م ا�yم االمر الذي تجديد إقام ون ال �ستطيعالالجئ(ن 

 استغالل.

   'aج.س شابة م©¨وجة من أقل من عام ممنوعة من العمل �' وزوج�ا و¦ع¥شان )' ظروف قاسية جدا تقول: " يضطر زو"

ح� �ستطيع دفع اإليجار، زادت حالتنا سوء  األسبوعللمب¥ت )' مSان العمل ست أيام و*أ@ي إrs الب¥ت لليلة واحدة فقط )' 

األدو*ة الالزمة وRعد مداXمة مSان عمل زوa' واحتجازه دفع ثمن  ب¥ب وال أستطيع دفع أجرة الط فأصبحت ال  اTUمل hعد 

لل²³±يل عru العودة الطوعية وعدت إrs حمص  يما اضطر�إقامة، لم �عد لدينا أي دخل �ع¥ش منھ،  بدون  ألنھعدة أيام 

ش ولكن �ع¥ش فيھ أمھ وأبوه وحدي ألن زوa' مطلوب للعسكر*ة ألجد ب¥ت أuX' م�دم تماما وµ¥ت أXل زوa' شبھ صاU´ للع¥

̈ل hس¶ب  وأخوتھ وزوجا�yم وأطفال�م، كنا ن³شارك جميعا الغرف القليلة للنوم واملع¥شة وطبعا ال يمكن¸~ ا�Uروج من امل·

ك½gة حاالت ا�Uطف واالعتداء عru ال¼ساء، وRس¶ب اTUياة الصعبة بدون عمل و)' ب¥ت مكتظ وخطر lل الوقت و عدم 

 و*ة وحليب لطفل�~ عدت �yر*ب إrs لبنان وأنا م�ددة بأي TUظة بال©gحيل"مقدر@ي عru تأم(ن أد

 

تقوم اSTUومة اللبنانية باحتجاز الالجئ(ن الذlور من ا��يمات بصورة  حيثاملداXمات املستمرة للمخيمات:  -

يتم إطالق سراح TÃيح انھ  - س¶ب عدم حيازة وثائق إقامة أو بyÀم ذات صلة باإلرXاب بدون إثباتاتh جماعية،

 من ا�Uوف وال©Xgيب -األغلبية، من الالجئ(ن ا�Tتجز*ن خالل أيام 
ً
االمر الذي اال أن Xذه املداXمات خلقت مناخا

ل�م  اآلن�عتgÆه الالجئون السور*ون وسيلة للضغط عل�yم للقبول بالعودة إrs سور*ا ال�~ ال �عتقدون أyzا آمنة ح� 

 .وألطفال�م

-  rsناك ضغوطات  ال التعليم:الوصول إX املقابلµومي، وSTUالتعليم ا rsل األطفال الالجئ(ن الوصول إl ستطيع�

كب(gة @عا�ي مyÉا اU±معيات واملراكز التعليمية ال�~ @عمل عru @عليم الالجئ(ن؛ حيث ال ُ�ع©gف hش�اد�yا وال �ستطيع 

�yديدات  Xذه املراكز واU±معيات تواجھ افة إrs أنالتعليم الثانوي وال اU±امÊ'، باإلض إrs مرحلةالوصول للطالب 

  .شرعيyÀاعدم مستمرة باإلغالق بالشمع األحمر بÌ±ة 



 

اعالمي يحمل  امل³شددة خطابة يXذه السياسات اSTUوم يرافق تجاه الالجئ(ن:اتصاعد ا�Uطاب العنصري  -

حوادث بhشSل مباشر  ³س¶باTUاصلة )' لبنان، وال�~ ت االقتصاديةخاصة  املشاlلجميع  مسؤوليةالالجئ(ن 

من قgÆة hعد دفنھ ف�yا بÌ±ة أن Xذه املقgÆة خاصة سوري  طفل عملية إخراجعنصر*ة تجاه الالجئ(ن، ولعل أخرXا 

 باللبناني(ن وال يحق للسور*(ن دفن موتاXم ف�yا. 

بمزاجو hس ملا ما )' شغل وال مدارس والد وال قادر*ن ح�  أعوام يقول "ما حدا ب(gجع عسور*ا 5 ذس.أ �ع¥ش )' لبنان من    

 'uالدكتور وعالطالعة والنازلة شتم ومسبات عنصر*ة شو بدنا نقعد �عمل رجعنا و*ا ر*ت ما رجعنا، يوم ال ruم عXأخذ

ا لو ب¶يع حاs' وصلنا أlلت قتلة بالشارع من والد قد والدي قال عميل وXرµت، وما @غ(g عÏÐ 'u~ ست ش�ور دور عشغل والدو 

وكمان  وال مدرسة وال مس³شفى وال X ~ÏÐاد املكتوب  ما بقدر جيبو وXيك شايف¸~ خت(gت ومر@ي خت(gت وما فينا بال دوا

 عالسور*(ن ق�ر و�yدلة وRس"

 
ً
 @س�يالت العودة:  -ثانيا

تفاق ابرمتھ مع اSTUومة أنھ باستطاعة الالجئ(ن العودة إrs سور*ا بموجب ا ٢٠١٨أعلنت اSTUومة اللبنانية )' تموز 

السور*ة، وطلبت من مدير*ة األمن العام @س�يل تلك العودة. وµحسب مدير*ة األمن العام، �ستطيع الالجئون تقديم طلبات 

العودة إrs مSاتب ال²³±يل ال�~ تديرXا )' مختلف أنحاء لبنان، أو إrs مSاتب األحزاب السياسية، أو عن طر*ق أ�Õاص تم 

الغاية، يقوم األمن العام hعدXا بتجميع أسماء الالجئ(ن امل²±ل(ن وتنظيم نقل�م عru م©ن حافالت إrs اTUدود اختيارXم ل�ذه 

 السور*ة، 

االتفاقية الثنائية يرسل األمن العام اللبنا�ي قوائم بأسماء الالجئ(ن امل²±ل(ن إrs اSTUومة السور*ة ألخذ موافقyÀا  وµموجب

 وزمان. وعليھ يتوجب عru الالجئ(ن الذين وافقت عل�yم اSTUومة السور*ة التجمع )' مSان املسبقة قبل عود�yم إrs سور*ا

 يتم تحديده لنقل�م عru م©ن اTUافالت ال�~ يوفرXا األمن العام. 

r ألف الa` إs 325وXذه العودة ال�~ تنظم�ا اSTUومة اللبنانية تم وصف�ا بأyzا "عودة طوعية"، تّمت بموج�yا إعادة أك½g من 

سور*ة بحسب احصائية األمن العام اللبنا�ي، فيما تقدر منظمات إ�سانية أن عدد العائدين أقل بكث(g، وتتحدث عن توثيق 

 حاالت ترحيل "قسر*ة" وانyÀاlات جسيمة بحق الالجئ(ن أثناء العودة وRعد الوصول إrs سور*ا.

وكيلك بحط الu' فوÚ' والu' تح�~ ألن األمم ما بتغطي lل يقول ج.ع: "أنا مر*ض كru وRعمل غسيل تالت مرات باالسبوع وهللا 

ÏÐ~ وXون املشا)' غالية كت(g ل�يك عملت مصاTUة عن طر*ق األمن العام وÜ±لت عالرجعة ع سور*ا بلSي ا@عاX ÛUنيك وملن 

hس ما قبلو  وصلت عru اTUدود السور*ة قالوs' إنو مطلوب وإذا بدي أدخل رح ياخدو�ي من اTUدود ل�يك رجعت إrs لبنان

ساعة عru اTUدود مع إ�ي قلتل�م إ�ي مر*ض و@عبان وما ضل وال منظمة hعرف�ا غ(g وحكيyÀا  24يدخلو�ي وضليت قر*ب ال

 خو�ي hس طلبو روح عru األمن العام بب(gوت وأنا خايف يح¶س¸~ متل ما عم يح¶سو باÚ' الناس"و وداملتحدة  وكمان األمم 

وتتم بناء عru  وطوعيةأن تSون آمنة  بر*ة أن عودة الالجئ(ن السور*(ن إrs بلدXم يتوجوعليھ ترى املنصة املدنية السو 

االساسية من TÃة و@عليم، والتض¥يق ، كما أyzا @عد اإلجراءات ال�~ تقيد وصول الالجئ(ن ل�ßدمات ومتبصرةموافقة حرة 

عل�yم )' العمل، وعدم ضبط خطاب العنصر*ة والكراXية تجا�Xم مخالفة للقوان(ن الدولية املتعلقة بالالجئ(ن و�' مخالفة 

 عوامل تدفع وlل�التع�دات اSTUومة اللبنانية وواجبا�yا تجاه الالجئ(ن ال�ارµ(ن من اTUرب وعنف االج�زة االمنية السور*ة 

 بالالa` إrs تفضيل العودة غ(g آبھ بمخاطر عودتھ.  وعليھ:



 

̈ام بمبدأ عدم االعادة القسر*ة املنصوص عليھ )' اتفاقية   - تدعو املنصة املدنية السور*ة السلطات اللبنانية االل©

 جنيف الراhعة،

Sل من اشSال الضغط او الي شكما تدعو األمم املتحدة ومنظما�yا للتأكد من أن العائدين السور*(ن ال يتعرضون  -

  االكراه.

-  rsا السماح لالجئ(ن الوصول إyzومة اللبنانية التخاذ إجراءات من شأSTUللتدخل لدى ا 'sوتدعو ا�±تمع الدو

 ا�Uدمات األساسية. 

 

 


