
 

 

 

 

 

 ملخص تنفيذي

 

 التحديات القانونية التي يواجهها الالجئون من سوريا في لبنان

 

ال تبغي وغير حزبية هو جمعية محلية المركز اللبناني لحقوق اإلنسان  إن

يرصد حالة حقوق اإلنسان في لبنان . إنه في بيروتكائن ها كزرلربح وما

عتقال التعسفي والعنصرية واال تفاء القسري واإلفالت من العقابحارب االخوي

 تعذيب.الضحايا ل عيد تأهييو

 

لمساعدة ل ابرنامج 2012منذ عام المركز اللبناني لحقوق اإلنسان ضع و

 بمساعدةالعديد من المحامين قوم ي ضين للخطر.القانونية لألشخاص المعر  

ضين للخطر من خالل المعر   وطالبي اللجوء واللبنانيين لالجئينوا المهاجرين

المحاكم والمؤسسات واألجهزة األمنية. منذ ذلك امام ستشارات القانونية واال

الدعم وراء  يسعون نالذيمن سورية  لالجئينن، ازداد بشكل كبير عدد االحي

ين ثبتم ،مركز نسيمومن  لحقوق اإلنسان المركز اللبناني القانوني والنفسي من

 .وعمق ضعفهممدى 

 

 أكثر تقييدا اتي أنشئت حديثا في لبنان تدابيرخذت الحكومة ال، ات  2014في عام 

من العام تشرين االول من سوريا في لبنان. في شهر  الجئينلاوجود تنظيم ل

 عمل بشأن النزوح السوري""ورقة على  توافقوالحكومة  تاقترح نفسه

الهدف من هذه إن . 2015رسميا في كانون الثاني عام طبيقها والذي تم ت

السوريين إلى البالد ولكن  الجئينوصول الراقبة فقط مم يكن التدابير الجديدة ل

 ،الحدودمراقبة في لبنان. تولى مكتب األمن العام الدائم  بقائهمراقبة مأساسا 

 الجئينالمن فقط  فئات معينةتم السماح عندها بدخول . إغالقها يالفعلكن و

قصيرة األمد على تأشيرة فقط لحصول ا معظمهمل ح  م  س  والى لبنان السوريين 

عمل أو كفالة البالد. يمكن الحصول على تأشيرة طويلة األجل من خالل الى 
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المعايير اإلنسانية التي وضعتها يستوفي  نازح" تم االعتراف به كـ"سوريإذا 

 ةحوشرالم المتطلباتإن من الحرب". ار فروهي ال تتضمن "ال الحكومة

معظم ل ادخا ،م يكن مستحيالإن ل ،بالتفصيل في التقرير تجعل من الصعب جدا

 ضمن هاتين الفئتين. السوريين  الجئينال

تجديد تصريح اإلقامة القانوني بجديدة فيما يتعلق انظمة أيضا طبيق تم ت

، عمل لةكفافي لبنان: باإلضافة إلى  اييعيشون فعلالذين من سوريا  الجئينل

ئق محددة $ وتقديم وثا 200مقدارها دفع رسوم سنوية من الضروري أصبح 

. جعلت هذه إلضفاء الصفة القانونية على وضعهمالسوريين  الجئينلا من قبل

   الجئينلللغاية بالنسبة لمعظم ا االمتطلبات تجديد تصريح اإلقامة القانوني صعب

 في البالد.نظامي  معظمهم غير جعل وجود السوريين، مما 

 

 أصبح نالذيوسوريا  الفلسطينيين من الجئينلنظمة على اق هذه االطب  ال ت  

 ،باإلضافة إلى ذلك. 2013 عمليا منذ أواخر عام مستحيال إلى البالد دخولهم

ال يملكون تصريح إقامة قانوني ال ن الفلسطينيين من سوريا الذي الجئينال إنف

يملكون تصريح فقط أولئك الذين  .جديدتصريح إقامة لحصول على لهم اح سم  ي  

ن إقامة   .هفرصة لتجديدي عطو 

 

العليا المفوضية  2015منذ ايار ت السلطات اللبنانية أعلمعالوة على ذلك، 

 تعليق تسجيل أي سوري.لالجئين 

 

تسليط الضوء ى لامن خالل هذا التقرير يهدف المركز اللبناني لحقوق اإلنسان 

من سوريا في لبنان منذ كانون  الجئينلحياة اعلى على التغييرات التي طرأت 

شرة ومن خالل التقارير مبااخذها تم ة شهاد 99، استنادا إلى 2015الثاني عام 

من ئون الالج يواجههااليومية والعقبات التي معاناة ل التقرير اليحل  السابقة. 

نظمة ألشر مباالتأثير العلى التركيز عبر  قانونيةالنظرة السوريا من خالل 

على  ثالبحز رك   .على جوانب مختلفة من حياتهم وتنفيذها الحكومة اللبنانية

وصعوبة الوصول إلى خدمات الحماية  قلة السالمةالقيود االقتصادية و

الفلسطينيين من لالجئين اوالمثليين  الجئينلن قسم معي  والتعليم.تم تخصيص 

 تحديات قانونية إضافية. واجهتفة ضعمستفئات  ونمثلكونهم ي سوريا

 

لحقوق المركز اللبناني المعلومات والبيانات والشهادات التي جمعها إن 
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لغالبية العظمى ل مشترك وضع شائعط الضوء على في هذا التقرير تسل  اإلنسان 

 ونفتقروغالبا ما ي من سوريا في لبنان: وجدوا أنفسهم في مأزق الجئينلمن ا

هذه الظروف المعيشية ال تؤثر إن . من الشخصي واالقتصادي والقانونيإلى األ

الوقت في تجعلهم عالقين  هاولكن الجئينللجسدية فقط على الصحة النفسية وا

. مستقبلهمإلى إمكانية بناء  ونفتقرهم يلكنون لمستقبل أفضل طمحالراهن وي

نتائج البحث بوضوح وجود عالقة مباشرة بين تنفيذ سياسات وأنظمة تظهر 

 من سوريا في البالد. الجئينلجديدة أكثر صرامة وتدهور ظروف ا

 

لحكومة اللبنانية فيما يتعلق باالعتراف ة لوالقانوني ةيالسياسمقاربة الإن 

والتطبيق الالحق  لألشخاص الهاربين من سوريا "كالجىء"الوضع القانوني ب

 الجئينلمباشر على اسلبي أثير فقط تلها يس ، ل2015عام لألنظمة الموضوعة 

العليا لالمم المتحدة ت المفوضية لوكاال كبيرة أيضا عقبة لمث  ت هاولكن

التفاعل بين الحكومة إن لمنظمات غير الحكومية في توفير خدمات الحماية. ول

رسمي   العبكاالول  ،العبينالعليا لالمم المتحدة كونهما  اللبنانية والمفوضية

السوريين في البالد،  الجئينلإدارة وجود افي  ،غير رسمي العبك والثاني

 أنفسهم. الجئينلية محددة وتعزيز تحديات قانونفي انتاج يسهم إلى حد كبير 

  

تدهور أوضاع عالقة سببية بين  بوضعه ،المركز اللبناني لحقوق اإلنسانإن 

للحكومة اللبنانية لهذه  ةوالقانوني ةلسياسيمقاربة امن سوريا وال الجئينلا

إطار قانوني حقيقي  طبيق الدعوة لتبغية الوعي إثارة الى  يهدف مسألة، ال

يرى  .السالمة واألمنحول  ن سوريا في لبنانملالجئين ا يضبط مخاوف

إطار قانوني طبيق بقوة أن هناك حاجة لت لحقوق اإلنسان المركز اللبناني

من جنسيات  الجئينلالسوريين وا الجئينلسواء ىء، الجلا يةلوضعحقيقي 

من أجل مواجهة التحديات القانونية التي تم فعلى وجه الخصوص، وأخرى. 

 العبينالعلى أن  لحقوق اإلنسان المركز اللبنانيرى ي تحديدها في التقرير،

على المستوى المحلي وقت ذات البنشاط في  اهماسأن ي الرسمي وغير الرسمي

 والدولي.

 

 التقريرملّخص 

 تجديد تصريح اإلقامة - 
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عدد بصورة كبيرة زاد  2015تطبيق األنظمة الموضوعة في بداية عام منذ 

٪ 20 :في لبنان من دون تصريح إقامة قانوني نوريا المقيميمن س الجئينلا

     سن  ونفوقالذين يأعضائها مع السوريين في لبنان  الجئينلفقط من أسر ا

أسباب متعددة لعدم يمكن تحديد يحملون تصاريح إقامة قانونية. في حين  15 ـال

األوضاع االقتصادية والمتشددة التشريعات فإن  وجود تصريح إقامة قانوني

لحلقة  شك ل العاملين الرئيسيينالتي يواجهها الالجئون السوريون ت ةورتدهالم

قلة وكذلك فإن  تصريح إقامة قانوني انعدام األمنعدم وجود يسبب مفرغة: 

من توفير المال لدفع  الجئينلبدورها اتمنع االقتصادية القيود الحركة وزيادة 

 ثمن تصريح إقامة قانوني.

 

دفع بت فيما يتعلق مقابالفي الن وريوالس ئونلالجاوردها التحديات التي أإن 

إحدى  أخرى.  مسائلوتتقاطع مع  الكفالة هي على مستويات مختلفةالرسوم و

 .ب نظام الكفالةمن تقل   الجئينلحمي اهو عدم وجود تشريع ي مسائلهذه ال

  

تصريح اإلقامة معترضون هي حصر ال هاكثيرا ما يذكرالسلبية التي لية اآلإن 

  عادة الشخص الذي يعمل أو الذيهوو حد فقط من األسرةنوني لعضو واالقا

من على األقل حد لعضو واالسماح إن    .كثر عرضة للخطراألر إليه أنه نظ  ي  

ب فرصة لتجن  العائلة لعمل يعطي وإمكانية احرية بنسبيا  كحر  كي يت األسرة

لعديد من لحال واالحتياجات األساسية، كما هو الطعام لل ةالديون المتزايد

 السوريين في لبنان. الجئينلا

 

 السالمة -

 

إن   .في كثير من األحيان مباشرهو قامة اإلبين السالمة وتصريح إن الربط 

من قبل السلطات اللبنانية  بسبب الوضع القانوني غير النظاميتوقيف خطر ال

 ريينالسو الجئينلالرئيسية الهموم احد  ووالجهات الفاعلة غير الحكومية ه

. في حين ال توجد أرقام رسمية يمكن الوصول إليها تحدي كبيرإلى  لوتحو  

وضع يشك ل ال فإن هذا من سوريا الجئينلا توقيففيما يتعلق بعدد وأسباب 

خطر إن هم. التي تساعدوالمنظمات غير الحكومية  الجئينلمصدر قلق كبير 

نف في الشوارع تحد ضحية للع وايكونأن عند نقاط التفتيش وتوقيف تعرض للال
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 ، وخاصة الرجال الذين هم في كثير من األحيان هدفا الالجئين من حرية حركة

 لمسؤولين.ل

 

للتوقيف المكان األكثر شيوعا إن  ،الجئينلمخيمات امداهمات باإلضافة إلى 

 نقاط التفتيش.هو 

مضايقات مستمرة تشك ل  وهي في نقاط التفتيش متكررة ةالمؤقت اتإن التوقيف

 99من أصل ن يسوريوإناث. ذكر خمسة  اذكور ين،سوريال لالجئين اطرخو

قبل تمت مقابلتهم أن التهديدات والعنف االقتصادي هو ممارسة شائعة من 

   أنه ن السوريو ئونالالجأفاد هؤالء ضباط الجيش اللبناني عند نقاط التفتيش: 

وصا من خصعن ذلك د أفي. مق سراحهمن أجل أطالدفع رشوة  كان عليهم

 في البقاع. الجئينلم غير رسمي يعيشون في مخي  معترضين 

 

على تصريح إقامة قانوني يعطي درجة أعلى من إن الحصول بصفة عامة، 

، فإن فرض السالمة، كما أنه يتيح المزيد من حرية الحركة في البالد. ومع ذلك

شك ل  يلمواطنين السوريين في بعض البلديات على ا ل غير الشرعيحظر التجو  

تصريح اإلقامة القانوني منهما ال يحمي شكال آخر من العنف والتمييز الذي 

أن أكثر من على ن المهم تسليط الضوء، في الواقع، . مالسوريين الجئينل

والحاصلون لحقوق االنسان المركز اللبناني ستمارة نصف المشاركين في ا

من العنف النفسي والجسدي واالقتصادي، وا تصريح إقامة قانوني اشتكعلى 

 خصوصا من المواطنين اللبنانيين.

 

ح البعضطرق مختلفة لمواجهة هذه التحديات.  ئونالالج وجد ، ال سيما صر 

ون فيه. بهذه يعيشون في نفس المكان الذي يعملانهم ، العازبونالرجال 

يبقى  عائالت، أنفسهم. في بعض الإعالة  همك ويمكنلتحر  الطريقة ليس عليهم ا

إلى العمل، نظرا النساء ب تذهم مع األطفال والرجال في المنزل أو في المخي  

 توقيف.أقل عرضة لل ألنهن

  

 قتصاديةاالظروف ال -

 

في بادىء األمر ، فإن طبيعة مساعدات المفوضية العليا لألمم المتحدة لشؤون 

قاء لالجئين السوريين الالجئين وعدم التأكد من استدامتها قد ال تمثل وسيلة  ب
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٪ من 70إلى  65. بالنسبة للنفقات أخرى، تغطي المفوضية حاليا المسجلين

دوالر اميركي للفرد الواحد . خالل فصل  27الالجئين  المسجلين بنسبة 

دوالر  100الشتاء، يجب أن يحصل كل الجىء سوري على مبلغ نقدي قيمته 

دوالر  175مبلغ متعدد االهداف  أميركي . باإلضافة إلى ذلك، تقدم المفوضية

٪ من الالجئين المعرضين للخطر الشديد، الذين 30اميركي  شهريا  لكل أسرة،

٪ من مجموع المسجلين. ونتيجة لذلك، في حين تحاول المنظمات 50يمثلون 

ادعى  لمفوضية من خالل تقديم المساعدة،غير الحكومية تعويض المساعدات ل

ين بأن هذا المبلغ غير كاف إلعالة أنفسهم في لبنان، اكثرية الالجئين االمستجوب

وأنه ال يمكن العيش دون العمل على الرغم من منع الحكومة اللبنانية في كثير 

 من األحيان.

 

 ضائعةأجيال جديدة  -

 

في عام فالتعليم، ميم لحكومة اللبنانية فيما يتعلق بتعلالموقف اإليجابي  رغم

القاصرين من سوريا يدرسون في  نالجئيلاأقل من نصف كان  2014

نية لتحديات القانوذا العدد المنخفض هو أيضا نتيجة اهإن . رسميةالمدارس ال

حملوا يل 15فوق سن ما والد ألحاجة اإن ، التي يواجهها الالجئون. أوال

يؤخذ وهذا امر لم ل عائقا أمام حصولهم على التعليم شك  تصريح إقامة قانوني ت

 حتى اآلن. اربعين االعتبار كثي

 

برامج الحكومية العالوة على ذلك، ال يعكس توزيع المدارس التي تقدم 

ح  . في كثير من األحيان احتياجات الشعب السوري  ونفتقرهل الذين ياالصر 

 خشية من أطفالهم إلى المدرسة  ونجلبانهم ال ي تصريح إقامة قانوني إلى

 المالية لدفع تكاليف النقل وسائل، وغالبا ما ال يملكون التوقيفالتعرض لل

بعيدة عن أماكن المدارس عندما تكون متاحة. من ناحية أخرى، غالبا ما تكون 

ألطفال المشي ال يمكن ل وهكذا .الجئينلمات ا، وخاصة مخي  الجئينلإقامة ا

فقط   في الطريق إلى المدرسة قلق كبير مصدرالسالمة  تليس .حتى المدارس

سوء المعاملة والعنف  األطفال وأولياؤهميخشى . المدرسة نفسها داخل ولكن 

 ن الكبار في الشوارع.السوريو ئون الجليتلقاه االنفسي الذي 

 

 الفئات الضعيفة -
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فة بشكل ضعمستفئات من سوريا والمثليون ن الفلسطينيو ئونلالجايشك ل 

 ، سواء في سوريا وفي لبنان.من سوريا الجئينلبين اخاص 

 

في نفس فئة  ونقعفإنهم ال يمن سوريا  فلسطينيين الجئينكبسبب وضعهم 

ن جدد من سوريا وكونهم وافدوالسوريين في نظر الحكومة اللبنانية.  الجئينلا

بالنسبة لالجئين لبنان.  فيالفلسطينيين  الجئينللديهم حقوق أقل من اف

 أكثر يةظامبصورة نإلى لبنان دخول إمكانية المن سوريا تكون الفلسطينيين 

 هموصولاصبح  2013السوريين. منذ أواخر عام  الجئينلدا مما هي الحال تقيي

ح سم  السوريين، ال ي   الجئينلاوبعكس عالوة على ذلك، شبه مستحيل. لبنان إلى 

حملون تصريح إقامة قانوني الذين ال ي من سورياالفلسطينيين لالجئين 

: ال سابق ريحتصلذين لديهم لفقط جديد . ي عطى التجديدتصريح لحصول على ا

عبر الحدود خلسة الذين دخلوا  من سورياالفلسطينيين لالجئين وجد احتماالت ت

يكن لم  2016إقامتهم. في أوائل يجددوا ل إقامتهمأو الذين انتهت تأشيرة 

 بعد ما إذا كانت هذه التدابير سوف تستمر. اضحوا

 

لالجئين عدم وجود تصريح إقامة قانوني إن ، ينسوريال لالجئينبالنسبة 

ك وقلة يعني  من سورياالفلسطينيين  مضايقة ومحدودية وتوقيف عرضة للتحر 

يعيش فيها حالة الفقر التي إن لحصول على الخدمات وفرص العمل. فرص ل

 يةمحدودبفي لبنان مرتبطة بقوة  من سورياالفلسطينيين معظم الالجئين 

، مما يؤدي ةاضافي عمل. يرفض لبنان فتح مخيمات فلسطينيةحصولهم على 

موجودة وإلى مزيد من سوء األوضاع المعيشية المخيمات الإلى اكتظاظ 

الى أيضا ادى ألونروا في العامين الماضيين إن تقليص تمويل اداخلها. 

 .من سورياالفلسطينيين لالجئين انخفاض المساعدات المالية المقدمة 

 

يهرب  لم نه أ حقوق اإلنسان في بيروتغير حكومية لمنظمات افادت كما 

نهم ألولكن  فقط بسبب الحرببلدهم  ون منن السوريوالمثليئون الجلا

فقط األمل في لبنان لهم لم يشك ل لمعظمهم، بالنسبة ميولهم الجنسية. لهدوا اضط

حتى وجد   إلى البالد واوصلولكن ما ان . لهم ولكن أيضا السالمة حياة أفضل

اسع في لبنان كما في سوريا: بينما على نطاق ويتم  همأن اضطهادمنهم كثير ال

مناطق في مر ليس كذلك فاأل زيد من التسامحظهر مفي بعض أحياء بيروت ي
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من القطاع الخاص الموضوع يتحول عندما التسامح يختفي و .االخرىلبنان 

من قانون العقوبات اللبناني التي  534دة من المادة مستفيالعام. القطاع  ىلا

األمن القبض على المثليين على أساس  ىقوتلقي  يعة"م "الجماع ضد الطبجر  ت

هم للعنف الجسدي والنفسي مثل "اختبارات عضهو ميولهم الجنسية وتخووحيد 

 الشرج" سيئة السمعة.

 

من سوريا في  الجئينلكما هو الحال بالنسبة لغيرهم من اوعالوة على ذلك، 

ال يضمن توفير  العليا لالمم المتحدةالمفوضية لدى تسجيل فإن اللبنان، 

يتمكن من العمل  همظروف معيشية مالئمة. في حين أن بعضالخدمات وال 

 فقد اصبح  ،مصفف شعركيعمل مثل المشارك الذي أحيانا في منازل خاصة، 

من أشكال  شكال ،استغالل جنسيما ينتج عنه من و ،"للعيش  الجنساستعمال "

 مثليين.الدخل لبعض المشاركين ال

  

 لواردة في التقريرالتوصيات ا -

 

 توصيات إلى السلطات اللبنانية. 1

 

 على المستوى السياسي:

 

االتين من  الجئينل "ىءالجال"بصفة تعترف أن على السلطات اللبنانية  -

 لصفة الالجىء.مع الحقوق المعترف بها من قبل المجتمع الدولي  ،سوريا

 

الحدود اللبنانية ن أن تكوبفي السماح أن تستمر  على السلطات اللبنانية -

 .حمايةلل يسعى شخص مفتوحة أمام أي

  

 العليا لالمم المتحدة لالجئينمذكرة تفاهم جديدة بين المفوضية انجاز يجب  -

جميع وضع الوضع القانوني لضفاء امن شأنها يكون ووزارة الداخلية في لبنان 

 .على األراضي اللبنانية الجئينلطالبي اللجوء وا

 

إعادة فتح عملية ب العليا لالمم المتحدة لالجئينلمفوضية لح اسماليجب  -

 ."الالجئ"صفة استنادا إلى تعريف  الجئينلالتسجيل لجميع ا
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على السلطات اللبنانية بذل كل جهد ممكن لمنع الفساد على جميع مستويات  -

 .الدولة

 

 :على المستوى التشريعي

 

بشأن وضع  1951جنيف لعام  على اتفاقية ةقادصعلى البرلمان اللبناني الم -

   .الجئينلا

 

 .التمييزية ضد الفلسطينيين في لبناننظمة يجب إلغاء القوانين واال -

 

ي يتم تمن قانون العقوبات اللبناني ال 534على البرلمان اللبناني إلغاء المادة  -

 .المثليين ةعامضد ج ااستخدامه

 

 على المستوى التنفيذي:

 

بعض البلديات  فرضهي تر التجول الذن تضع حدا لحظوزارة الداخلية أعلى  -

 .من سوريا الجئينلعلى ا

 

المعنية لوضع حد فوري لعمليات  وزاراتالمن قبل يجب اعطاء االوامر  -

إلى  ونفتقرم يهو أنهوسبب وحيد ل الجئينلز لطالبي اللجوء واوالحجالتوقيف 

 .الوضع القانوني

 

مغادرة ل الجئينلأوامر لبعض اعلى األمن العام التوقف عن إعطاء  -

األراضي وتزويدهم بالوثائق الكافية لتفادي تورطهم في أنشطة غير قانونية 

 عيش.لالستغالل من أجل ال هموتعرض

   الجئينلكلفة تجديد أوراق اإلقامة أن تعيد النظر في على السلطات اللبنانية -

 المطلوب. $ 200دفع مبلغ الـمن سوريا نظرا لكون معظمهم ال يستطيعون 
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العنف في منهجي اللتحقيق االسلطات اللبنانية أن تأمر األجهزة األمنية على -

 .الجئينلوالتمييز ضد ا

   

"اختبارات الشرج" التي ال على السلطات اللبنانية أن تكفل احترام حظر  -

ل إهانة مث  انها تيقوم بها بعض األطباء، رغم بعض القضاة و هابيطلزال ي

 نسان.لكرامة اإل

 

 وشركائها توصيات إلى وكاالت األمم المتحدة. 2

 فااضعاستالفئات وضع تحديدها ألكثر وكاالت األمم المتحدة وشركائها على  -

 .فضال عن تقديم المساعدة إليهم ،الجئينلداخل ا

أن تستمر في تشجيع التماسك وكاالت األمم المتحدة وشركائها على  -

دة يستفيد منها كل من المجتمع المضيف االجتماعي من خالل أنشطة مساع

   .الجئينلمن أجل وضع حد للتمييز ضد ا الجئينلاللبناني وا

وكاالت األمم المتحدة وشركائها تثقيف المجتمع حول حقوق اإلنسان، على  -

 ىء.الجلاصفة فة، وتعريف ضعمستمع التركيز بشكل خاص على الفئات ال

 

 توصيات للمجتمع الدولي. 3

 يضطر فيها ال الدرجة التي لى اوكاالت لل زيادة  تمويلهمجتمع الدولي على ال -

 .العمل بشكل غير قانوني في لبنان من أجل البقاء على قيد الحياةئون الجلا

  عادة توطين دائمةإلحلول  على المجتمع الدولي أن يعمل بجد كي يتم توفير -

 .ينضعفمستال الجئينل

   الجئينلالمنح الدراسية للطلبة ا المزيد من جتمع الدولي أن يخصصعلى الم - 

 الذين اضطروا إلى التوقف عن الدراسة بسبب الحرب.


