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ويعتريني القلق جراء وجود قسم من .  الوضع بالغ السوء"
).  في سوريا(عائلتي هنا فيما القسم اآلخر ال زال هناك 

وكانت .  وأنا أعاني من اإلعاقة وأحتاج إلى رعاية خاصة
زوجتي قادرة على مساعدتي فيما مضى، ولم يعد 

 "بمقدورها القيام بذلك اآلن
 . يارأحد الالجئني الفلسطينيني النازحني من مخيم الريموك يف سو)  عاما61(يوسف 

وكان يوسف قد فقد ذراعه اليمنى يف .  2014أيار / ُومنعت زوجته أمل من الدخول إىل لبنان منذ مايو.  يقيم يوسف يف مخيم عني الحلوة يف لبنان

 عقب قصف مخيم الالجئني الذين كانوا 2013كانون األول /  اللجوء إىل لبنان يف ديسمربوحاول رفقة زوجته أمل.  سوريا قبيل اندالع النزاع فيها

ُأيار، حاولت العودة إىل لبنان ولكنها منعت /  مايو3ويف .   من أجل زيارة ابنتها2014نيسان /  أبريل28وعادت أمل إىل سوريا يف .  يقيمون فيه بدمشق

الحدود لرجاء السلطات كي تمنحها تأشرية دخول ولكن قيل له أن ليس بوسعه مساعدة زوجته كون مدة وتوجه يوسف إىل .  من دخوله عند الحدود

 .   صالحية تأشريته هو قد انتهت

 أيار كي أوضح األمر لهم وأطلب إصدار تأشرية دخول لزوجتي، فقيل يل/  مايو5توجهت إىل مديرية األمن العام يف : "وقال يوسف ملنظمة العفو الدولية

 10ثم عدت ثانية كي أجدد تأشرية اإلقامة وقيل يل حينها أنه يتعني عيل االنتظار حتى يوم .  ُأنه يشرتط أن يكون معي تأشرية إقامة سارية املفعول

 ."جتيووها أنا جد قلق عىل ز.  حزيران/ يونيو

 المقدمة 
ي عىل الالجئني الفلسطينيني ً، استحدثت السلطات للبنانية رشوطا جديدة ينبغ2014أيار / يف مايو

ًوأصبح لزاما عليهم قبيل دخول .  النازحني من سوريا أن يستوفوها عند محاولتهم دخول لبنان

ًاألرايض اللبنانية أن يثبتوا أنهم استوفوا رشوطا معينة لإلقامة املؤقتة يف لبنان أو أنهم بصدد املرور به 

ه الرشوط التي ال يمكن للكثري من الالجئني الفلسطينيني   وتمثل أثر هذ1.فقط يف طريقهم إىل بلد ثالث

وعالوة عىل .  الوفاء بها يف حرمان الفارين من النزاع يف سوريا من القدرة عىل العثور عىل مالذ يف لبنان

ًذلك وعىل الرغم من إنكار السلطات رسميا، ثمة أدلة تشري إىل وجود سياسة تهدف إىل منع دخول 

يني النازحني من سوريا إىل لبنان، برصف النظر عن مدى استيفائهم للرشوط الالجئني الفلسطين

وتشمل تلك األدلة وثيقة مرسبة من األجهزة األمنية عىل ما يظهر تتضمن تعليمات موجهة إىل .  الجديدة

رشكات الطريان التي تستخدم مطار بريوت تمنعها من أن تنقل إىل لبنان املسافرين ممن هم من 

  2.الفلسطينيني الذين نزحوا من سوريا وبرصف النظر عن الوثائق املوجودة بحوزتهمالالجئني 

ًوباإلضافة إىل ذلك، فيظهر أن بعض الالجئني الفلسطينيني النازحني من سوريا واملقيمون حاليا داخل 

ًلبنان ال يسمح لهم أيضا بتجديد تأشريات اإلقامة التي بحوزتهم، مما يجعل أوضاعهم القانوني ة مبهمة ُ

   3.يف لبنان وعرضة للتوقيف والرتحيل

ولقد أشار وزير الداخلية إىل .  ولم تعلن الحكومة اللبنانية هذه التغيريات بشكل رسمي

 وأكد 2014،4أيار /  مايو3هذه التغيريات يف ترصيحات أدىل بها لوسائل اإلعالم يف 

 .بهذه اإلجراءات الجديدةالالجئون والجهات الفاعلة يف املجتمع املدني بدء العمل 
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، يتعني عىل الالجئني الفلسطينيني النازحني من سوريا والراغبني بدخول "املزعوم"ووفق النظام الجديد 

لبنان إثبات وجود إحدى ثالث وثائق لبنانية بحوزتهم وهي تأشرية دخول أصولية صادرة بموافقة 

 مدة رسيان مفعولها بني سنة وثالث سنوات، أو مديرية األمن العام، أو تأشرية إقامة لبنانية ترتاوح

 6.ً  ومن الصعب جدا استصدار إحدى هذه الوثائق قبيل مغادرة سوريا5.تأشرية خروج وعودة

.  ُويذكر أن الرشوط الجديدة الواجب عىل الفلسطينيني استيفائها قبيل دخولهم لبنان ال تنطبق عىل املواطنني السوريني

ً، واجه الالجئون الفلسطينيون النازحون من سوريا ظروفا أخرى 2014أيار / ُتحدثت يف مايووقبل التغيريات التي اس

مختلفة لدى محاولتهم دخول األرايض اللبنانية، من بينها رضورة استصدار ترصيح من السلطات السوريا ملغادرة 

ُسوريا أوال، وهو أمر كان يضطرهم لدفع مبلغ من املال مقابل الحصول عىل الترص ًكما فرض لبنان رشوطا إضافية .  يحً

، األمر الذي أدى إىل الحد من 2013آب / عىل دخول الالجئني الفلسطينيني القادمني من سوريا إىل أراضيه يف أغسطس

عدد القادرين منهم عىل إثبات وجود روابط عائلية تجمعهم بأقارب لهم داخل لبنان أو إبراز وثائق تثبت أنهم يف حالة 

ُكما كان يسمح للفلسطينيني .  عي دخول لبنان للعالج أو وجود موعد مسبق لهم مع إحدى السفارات فيهطبية تستد

ُالقادمني من سوريا باملرور عرب األرايض اللبنانية، وطبقت بعض االستثناءات يف الحاالت اإلنسانية بناء عىل السلطة 

  7.التقديرية أو االستنسابية لضابط األمن العام املسؤول

، كان بوسع السوريني الذين يحملون جوازات سفر أو بطاقات هوية سوريا دخول لبنان 2014حزيران / وقبل يونيو

ُ، تغري الوضع بالنسبة للسوريني وأصبحت تفرض 2014حزيران / ويف يونيو.  والحصول عىل تأشرية إقامة مؤقتة فيه

اه املتعلق بالقواعد الجديدة املطبقة عىل دخول الالجئني انظر اإلطار أدن(عليهم قيود اآلن عند رغبتهم بدخول لبنان 

 ).السوريني إىل لبنان

 القواعد الجديدة املطبقة عىل دخول الالجئني السوريني إىل لبنان 
أو بطاقات هوية ، كان بوسع السوريني الذين يدخلون لبنان من خالل املعابر الحدودية الرسمية ويحملون جوازات سفر 2014حزيران / قبيل شهر يونيو

ً  وأدت التعديالت التي أدخلت الحقا إىل 8.سوريا الحصول دون مقابل عىل ترصيح إقامة ساري املفعول ملدة ستة أشهر قابل للتجديد مدة ستة أشهر أخرى ُ

قامة يف لبنان بشكل غري نظامي،  وهو مبلغ ال يمكن لبعض الالجئني تأمينه، ما يضطرهم لإل9 دوالر أمريكي الستصدار الترصيح،200تقايض رسم قوامه 

ُولقد أعدت منظمة العفو الدولية تقريرا عن هذه القضية التي تعد من مسائل .  ويعود عليهم بآثار سلبية تحول دون استفادتهم من الخدمات املتاحة ً

 .10ًحقوق اإلنسان يف سياق تقرير صدر سابقا عنها

 11:نية الرشوط التي تطبقها عىل دخول السوريني إىل أراضيها عىل النحو التايل، غريت الحكومة اللبنا2014حزيران /  يونيو2ويف 

 ًيسمح بدخول النازحني السوريني من املناطق التي تشهد قتاال عىل مقربة من الحدود اللبنانية؛ 

 .12يخاطر كل من يعود إىل سوريا من لبنان بفقدان صفته كالجئ؛

 .نانبيتضح بعد أثر القواعد الجديدة عىل تدفق الالجئني السوريني إىل لوحتى وقت طباعة التقرير الحايل، فلم 

وقعت انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان جراء السياسات واملمارسات التي تطبقها الحكومة اللبنانية إزاء الالجئني 

 حقهم يف طلب اللجوء ُفلقد حرم الناس بموجب تلك السياسات واملمارسات من.  الفلسطينيني النازحني من سوريا

 .13ً.وقامت السلطات اللبنانية بإعادتهم إىل سوريا قرسا

كما إن .  ولقد أدت التغيريات غري الواضحة وغري املعلنة إىل فصل أفراد العائالت عن بعضهم البعض

ُالسياسات التي تعامل الالجئني الفلسطينيني عىل نحو مغاير مما تعامل به نظرائهم السوريني توصف 

  14.نها سياسات تمييزية بشكل فاضحبأ

ومنذ اندالع النزاع يف سوريا، حافظ لبنان إىل حد بعيد عىل سياسة إبقاء حدوده مفتوحة أمام الالجئني، 



 اللجوء من ممنوعون

 آمن مالذ عنً بحثا لبنان إىل سوريا من النازحون الفلسطينيون

 

 

 2014حزيران /يونيو  ليةالـدو العـفـو منظمة  MDE 18/002/2014: الوثيقة رقم

  وتدرك منظمة العفو الدولية حجم 15.وهو ما أتاح ملا يربو عىل مليون شخص العثور عىل مالذ آمن فيه

ة هذا العدد الكبري من الالجئني من سوريا عىل البنية التحتية يف الضغوط الكبرية التي تخلقها استضاف

 إذ –  ولقد تقاعس املجتمع الدويل عن توفري الدعم الكايف يف سياق أزمة اللجوء 16.لبنان واقتصاده وأمنه

تعاني عملية االستجابة اإلنسانية بقيادة األمم املتحدة من شح التمويل؛ فحتى وقت طباعة التقرير 

وال .  من إجمايل املبلغ املطلوب للعمليات يف لبنان% 23 لم تتجاوز نسبة ما تم تأمينه أكثر من 17،الحايل

زالت منظمة العفو الدولية تناشد املجتمع الدويل كي يرفع من حجم تمويله ومساعداته للبنان بغية 

 18.مساعدته يف التكيف مع أزمة اللجوء

عىل فئة معينة من الالجئني النازحني من سوريا دون غريها، مع ُومع ذلك، فما من تربير يساق لفرض قيود 

ًإذ ال يمثل عدد الالجئني الفلسطينيني النازحني من سوريا إال جزءا .  إدراك املنظمة بعظم التحديات القائمة

  حيث ال يشكل عدد الالجئني الفلسطينيني من سوريا–ًيسريا من إجمايل أعداد الالجئني الفارين من سوريا 

 .  الجئ من بني زهاء مليون الجئ نزحوا إىل لبنان من سوريا50000أكثر من 

ويورد التقرير املوجز الحايل ما تسنى لنا معرفته من تفاصيل القيود التي يواجهها الالجئون الفلسطينيون النازحون من سوريا 

/  وتلك التي تم فرضها خالل شهر مايو2014ر أيا/ ويغطي التقرير القيود املفروضة قبل مايو.  لدى محاولتهم دخول لبنان

ويصف التقرير بعض التداعيات التي طالت الالجئني، ويتضمن إفادات لعدد من الالجئني الفلسطينيني النازحني من .  أيار أيضا

ية واملجتمع ويخلص التقرير إىل تقديم توصيات موجهة إىل الحكومة اللبنان.  سوريا والذين تأثروا بتلك القيود بشكل مبارش

 . الدويل

 منهجية البحث

حزيران يف عدد من /  يونيو1أيار إىل/  مايو21ُأجريت البحوث الخاصة بالتقرير الحايل خالل الفرتة من 

املواقع يف لبنان، بما يف ذلك مخيم شاتيال يف بريوت واملناطق املحيطة به، ومخيم عني الحلوة يف جنوب لبنان 

ً الجئا فلسطينيا نزحوا من سوريا32و منظمة العفو الدولية مقابالت مع وأجرى مندوب.  وصور وصيدا ً  .

كما عقدت املنظمة لقاءات مع عدد من أصحاب املصلحة ال سيما وكالة األمم املتحدة لغوث وتشغيل الالجئني 

هما من واملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني وغري) األونروا(الفلسطينيني يف الرشق األدنى 

 .وكاالت األمم املتحدة وبرامجها واملنظمات غري الحكومية الدولية واملحلية ومؤسسات املجتمع املدني

 بغية الحصول عىل 2014أيار /  مايو7وبعثت منظمة العفو الدولية بخطاب إىل وزير الداخلية بتاريخ 

طينيني إىل سوريا يف وقت سابق من الشهر، املزيد من املعلومات املتعلقة باإلعادة القرسية ملجموعة من الفلس

كما حاولت منظمة العفو الدولية عقد اجتماع مع .  ًإال إن املنظمة لم تتلق ردا من الوزير بهذا الشأن

َّ؛ ومع ذلك، فلم يتسن للمنظمة 2014أيار / املسؤولني خالل زيارة مندوبي املنظمة إىل لبنان أواخر مايو

حزيران، أرسلت منظمة العفو الدولية رسالة إىل السلطات اللبنانية تربز / يونيو 6ويف .  عقد ذلك االجتماع

ًالنتائج الرئيسية التي خلصت إليها املنظمة وتطلب فيها توضيحا بشأن عدد من التغيريات التي قامت بها 

التقرير ولم تتلق املنظمة أي رد حتى وقت كتابة .  ًالحكومة بها مؤخرا عىل صعيد سياساتها ذات الصلة

 .الحايل

 )رواناألو( الالجئون الفلسطينيون ووكالة األمم املتحدة لغوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الرشق األدنى 
.  ينيني من أجل توفري املساعدة لالجئني الفلسط1949يف عام ) األونروا(ُأنشأت وكالة األمم املتحدة لغوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الرشق األدنى 

  والنصف 1947ُوسبق لهؤالء الالجئني وأبنائهم وأحفادهم وأن نزحوا من ديارهم فيما أصبح اآلن يعرف بإرسائيل خالل الفرتة الواقعة بني أواخر عام 

م آخرون إىل قافلة الالجئني ؛ وانض1948 للفرار من أعمال العنف املتصلة بإنشاء دولة إرسائيل والحرب العربية اإلرسائيلية يف عام 1949األول من عام 

ووفق أحكام القانون الدويل، يحتفظ الفلسطينيون الذين .  ٍ عندما أقدمت إرسائيل عىل احتالل أراض، بما يف ذلك الضفة الغربية وغزة1967يف عام 

  إال أنهم لم 19.ئهم وأحفادهم، بحق العودةنزحوا أو اضطروا مكرهني للنزوح عن ديارهم وأراضيهم يف فلسطني الواقعة تحت االنتداب، بما يف ذلك أبنا
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 .يتمكنوا من ممارسة ذلك الحق وظلوا الجئني يف بلدان أخرى

  21. يف لبنان300000 وحوايل 20، كان هناك حوايل نصف مليون الجئ فلسطيني يف سوريا مسجلني لدى األونروا،2011قبل اندالع األزمة يف سوريا عام 

وال يجوز لهم طلب .  لبنان للمفوضية السامية لشؤون الالجئني فيما يقع نظراؤهم يف سوريا تحت والية األونروايتبع الالجئون الفلسطينيون يف 

 .نانبالحصول عىل املساعدات التي توفرها املفوضية السامية يف مناطق العمليات التابعة لألونروا، والتي تشمل ل

 خلفية 

أثر الالجئون الفلسطينيون املقيمون يف سوريا أيما تأثر جراء النزاع الدائر واألزمة حالهم يف ذلك حال املواطنني السوريني، ت

وتعرض عدد من مخيمات الالجئني واألحياء يف سوريا التي يقيم فيها الالجئون الفلسطينيون .  اإلنسانية املتفاقمة يف ذلك البلد

لسطيني املسجلني لدى األونروا إىل البلدان املجاورة وإىل باقي من النصف مليون ف% 50للهجوم، األمر الذي أدى إىل نزوح حوايل 

 .22.أنحاء سوريا

ً، رضبت قوات النظام السوري حصارا عىل مخيم الريموك 2012كانون األول / ًواعتبارا من ديسمرب

 الجئ فلسطيني وبضع مئات من املواطنني 180000الواقع يف ضواحي العاصمة دمشق والذي يؤوي 

  ولقد فر معظم سكان املخيم خالل أشهر الحصار األوىل قبل أن تشدد قوات النظام 23.السوريني

وأما .  2013تموز / وامليليشيات املتحالفة معها قبضتها عىل مدخل املخيم الرئييس ومخارجه يف يوليو

السكان الذين ظلوا يف الداخل فال زالوا يتعرضون ملصاعب جمة، ال سيما من خالل تكرار استهداف 

 24.املنطقة بالهجمات وتجويع السكان عقب منع املساعدات اإلنسانية واإلغاثية من الدخول إىل املخيم

 الحقوق املحدودة املمنوحة لالجئني الفلسطينيني املقيمني منذ أمد يف لبنان
  ولقد 25.ونروا يف لبنان الجئ فلسطيني مسجلني لدى األ400000قبيل اندالع النزاع السوري وبدء أزمة اللجوء، كان هناك حوايل 

 فيما يقيم 26 مخيما لالجئني،12ويقيم أكثر من نصف الالجئني الفلسطينيني يف لبنان داخل .  عاش معظمهم طوال حياتهم هناك

وتوفر األونروا بعض الخدمات داخل مخيمات الالجئني، إال أن الظروف داخلها .  آخرون يف تجمعات عشوائية وبلدات لبنان ومدنه

  وما فاقم من ظروف العيش السيئة هو تدفق 27.ً عموما وتكاد مباني املخيمات تكون متهالكة وتعاني االكتظاظ الشديدرديئة

 .ماتيالذين جاءوا لإلقامة داخل املخ) سواء أكانوا من الفلسطينيني أم السوريني(الالجئني النازحني من سوريا 

ً إقامتهم يف لبنان أمد طويل واملسجلني لدى األونروا قيودا عىل صعيد الحق يف كما يواجه الالجئون الفلسطينيون الذين مىض عىل

  ويناقض تقييد الحقوق املمنوحة لالجئني الفلسطينيني يف لبنان أحكام القانون الدويل، بما يف ذلك العهد 29. وامتالك العقارات28العمل

تفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي واتفاقية الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واال

.فيها حقوق الطفل، وهي معاهدات وصكوك أصبح لبنان أحد الدول األطراف
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العقبات التي يواجهها الالجئون 
لفلسطينيون النازحون من سوريا لدى ا

 بحثهم عن مالذ آمن في لبنان
 الفلسطينيون النازحون من سوريا عقبات دون غريهم من منذ اندالع األزمة، واجه الالجئون

  ويف حالة 30.الالجئني يف معرض بحثهم عن مالذ آمن يف لبينان وغريه من بلدان املنطقة

لبنان، تغريت الرشوط الواجب تلبيتها لدخول الالجئني الفلسطينيني إىل البلد مرتني منذ 

 فيما تم 2013آب /  تلك الرشوط يف أغسطساندالع األزمة السوريا؛ وجاء التعديل األول عىل

ُوكانت التغيريات املستحدثة تراكمية بحيث طبقت .  2014ايار / تعديلها ثانية يف مايو

 .الرشوط الجديدة عالوة عىل نظرياتها القائمة

 ردنألضدهم يف ااملمارس التمييز : الالجئون الفلسطينيون النازحون من سوريا
فثمة املئات إن لم يكن اآلالف من الفلسطينيني . ىل الالجئني الفلسطينيني النازحني من سوريا عىل لبنان وحدهال يقترص فرض القيود ع

، وذلك عندما زادت السلطات األردنية من صعوبة دخول الالجئني 2012ُاملقيمني يف سوريا ممن منعوا من دخول األردن منذ العام 

 . 2013كانون الثاني / ًد أعلنت السلطات رسميا عن سياساتها عىل هذا الصعيد يف ينايرولق.  الفلسطينيني من سوريا إىل أراضيها

والتي ال زالت سارية  (2013آب / وتصف األقسام التالية من التقرير الحايل الرشوط القائمة قبيل أغسطس

 .2014أيار /  ومايو2013آب / باإلضافة التي التغيريات التي لحقت بها يف أغسطس) املفعول

  2013آب / الشروط المطبقة قبيل أغسطس

بغية تمكنهم من دخول لبنان يجب أن يكون بحوزة الالجئني الفلسطينيني ترصيح مسبق بمغادرة سوريا صادر عن السلطات يف 

لجوازات يف ُ  ويشرتط الستصدار ترصيح املغادرة هذا أن يحمل الالجئ الفلسطيني بطاقة هوية وأن يراجع دائرة الهجرة وا31.البالد

ُ، منح الفلسطينيون الذين يحملون ترصيح مغادرة من السلطات السوريا 2013آب / وقبل أغسطس.  العاصمة السوريا دمشق

بشكل تلقائي صادرة عن مديرية األمن العام يف لبنان، باإلضافة إىل طابع دخول الذي يحل محل تأشرية عبور " بطاقة دخول"

 .32).ًا دوالر17حوايل ( لرية لبنانية 25000رسم قوامه صالحة ملدة أسبوع واحد مقابل 

ًويمكن الحقا استبدال بطاقة الدخول بتأشرية إقامة صالحة ملدة ثالثة أشهر وقابلة للتجديد مجانا من لدن مديرية  ً

  وبعد 33.األمن العام اللبنانية، وبحد أقىص قوامه أربع مرات بحيث ال تتجاوز مدة إقامة الشخص باملجمل سنة واحدة

عىل التوايل )  دوالر أمريكي200حوايل ( لرية 350000 لرية لبنانية و300000ميض سنة بوسع الالجئ دفع مبلغ 

وذلك من خالل تجديد صالحية اإلقامة (ملديرية األمن العام التي قد تسمح حينها له بالبقاء يف لبنان مدة سنة إضافية 

 34).ًأيضاكل ثالثة أشهر وبحد أقىص قوامه أربع مرات 

 مديرية األمن العام يف لبنان 
ُويتمتع بوظائف ومهام أمنية واسعة، وتناط به وظائف .  هي جهاز حكومي يتبع لوزارة الداخلية) األمن العام(املديرية العامة لألمن العام يف لبنان 

 35.مرتبطة بالهجرة والرقابة عىل وسائل اإلعالم من بني جملة مهام ووظائف أخرى

، كان بوسع الالجئني الفلسطينيني الذين دخلوا لبنان 2014أيار / ُيل القيود الجديدة التي فرضت يف مايووقب
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مقابل رسم قوامه " طلب اسرتحام"ُبطرق غري رشعية تصويب أوضاعهم من خالل تقديم ما يعرف باسم 

ومن غري الواضح ما إذا كان ال   36.ُيدفع إىل األمن العام)  دوالر627ما يعادل ( لرية لبنانية للشخص 950000

 .يزال بوسع الالجئني الفلسطينيني القيام بذلك بعد فرض القيود الجديدة أم ال

 "عدم الرد"مبدأ 
 الخاصة بوضع الالجئني، ولكن ثمة التزامات ترتتب عليه بموجب أحكام القانون الدويل العريف 1951لبنان ليس طرفا يف اتفاقية عام 

خاص بالحقوق املدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وتقتيض منه عدم إعادة األفراد إىل أماكن وسياقات والعهد الدويل ال

يواجهون فيها خطر التعرض لالضطهاد أو ارتكاب انتهاكات خطرية لحقوق اإلنسان الخاصة بهم؛ وهذا هو املبدأ القانوني املعروف 

  وعليه، فيتعني عىل البلدان أن تتيح 38. املذكور رفض إدخال طالبي اللجوء عىل الحدود  كما يحظر املبدأ37".مبدأ عدم الرد"باسم 

 . المدخول األشخاص طالبي اللجوء وتقييم حاالتهم ملعرفة ما إذا كانت مستوفية لرشوط الحماية بصفتهم الجئني أ

  2013آب / ُلتغيرات التي أدخلت على سياسة استقبال الالجئين في أغسطسا

، بدأت وسائل اإلعالم واملصادر غري الحكومية تتداول أخبار تتعلق بمنع 2013آب / ًعتبارا من أغسطسا

  وقيل أن مسؤويل الحدود 39.بعض الالجئني الفلسطينيني النازحني من سوريا من دخول األرايض اللبنانية

إذا كانوا يحملون : ة فقطيطبقون سياسة تتيح دخول الالجئني الفلسطينيني من سوريا يف الحاالت التالي

تأشرية صادرة مسبقا يتقدم بها كفيل نيابة عنهم داخل لبنان؛ أو إذا كانوا يحملون تأشريات وتذاكر سفر 

 أي إذا كانوا بصدد املرور من لبنان بشكل عابر –سارية املفعول تثبت عزمهم التوجه إىل بلد ثالث غري لبنان 

موعد ملراجعة إحدى السفارات أو املؤسسات الطبية؛ أو إذا استطاعوا أن فقط؛ أو إذا كان لديهم ما يثبت وجود 

ُوحينها يضطر األقرباء املعنيون إىل إرسال نسخة (يثبتوا وجود أفراد من عائالتهم بشكل قانوني داخل لبنان 

ذه القيود ً  ولم تنرش السلطات رسميا ه40).من تصاريح اإلقامة سارية املفعول إىل السلطات كدليل إلثبات ذلك

ُاإلضافية التي فرضت عالوة عىل رضورة استصدار الالجئني الفلسطينيني إذن مغادرة من سوريا قبيل 

وصولهم الحدود اللبنانية، إال أن تطيق مثل هذه القيود قد أكدته املنظمات غري الحكومية يف لبنان التي تعمل 

وأما جميع الالجئني .  طبيقها عىل الحدودمع الالجئني وقامت بتوثيق هذه اإلجراءات الجديدة أثناء ت

أيار / الفلسطينيني النازحني من سوريا الذين أجرت منظمة العفو الدولية مقابالت معهم يف لبنان خالل مايو

 .، فلقد سبق لهم وأن حصلوا عىل إذن املغادرة من سوريا بعد مراجعة دائرة الهجرة والجوازات2014

ُحكومية، ثمة نوع من التعسف يف تطبيق تلك القيود والتعليمات؛ إذ سمح ووفق ما أفادت به مصادر غري 

لبعض الالجئني الفلسطينيني من سوريا بدخول لبنان بناء عىل توجيهات من ضابط األمن العام املسؤول 

وثمة أدلة تشري إىل أن بعض الالجئني الذين استوفوا الرشوط .  ُعىل الحدود، فيما منع آخرون من الدخول

ُطلوبة لدخول لبنان وأثبتوا أن بحوزتهم جميع األوراق املطلوبة حسب األصول، قد منعوا من الدخول امل

وقيل إن الالجئني اضطروا لالنتظار .  ًأيضا؛ إال أن مدى انتشار هذه املمارسة ال يزال غري واضحا بالكامل

ن عندما كان يتم تغيري ضابط عىل الحدود طوال أيام يف بعض الحاالت من أجل محاولة الدخول إىل لبنا

 41.األمن العام املسؤول
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 منع الالجئني الفلسطينيني املقيمون يف سوريا من دخول لبنان : دراسة حاالت
انفصل أفراد العديد من العائالت عن بعضهم البعض جراء السياسة التي تتبعها السلطات اللبنانية مع الالجئني الفلسطينيني الفارين من 

ُيا، حيث سمح لبعض أفراد العائالت بالدخول فيما منع اآلخرون دون سبب وجيهسور ُكما منع البعض من معاودة دخول لبنان عقب .  ُ

ولقد سبق ملنظمة العفو الدولية وأن .  ُمغادرتهم إياه إىل سوريا؛ حيث يضطر العديد منهم إىل التوجه إىل سوريا لفرتات وجيزة ألسباب عدة

كما يعود البعض إىل سوريا .  ُول األشخاص الذين يضطرون للعودة إىل سوريا ألسباب تتعلق بالحصول عىل الرعاية الصحيةًأعدت تقريرا ح

من أجل الحصول عىل الوثائق التي تشرتط السلطات اللبنانية توافرها بحوزتهم للحصول عىل اإلقامة املؤقتة، أو لتسجيل واقعات الوالدة أو 

 .د العائلة الذين لم يتمكنوا من مغادرة سورياتفقد أحوال باقي أفرا

ُولقد اضطر والداه .  2014أيار / والتقى مندوبو منظمة العفو الدولية بهما يف مايو.  ً عاما رفقة عمه مازن يف لبنان12 البالغ من العمر 42ويقيم سليمان

 للحصول عىل وثائق وأوراق ثبوتية 2013تموز / لعودة إىل سوريا يف يوليو إىل ا2013حزيران / ًوشقيقه الذين نزح برفقتهم فرارا من النزاع يف يونيو

 .جديدة

آب / ُوبحسب ما قاله مازن فلقد نجح أفراد العائلة الذين عادوا إىل سوريا يف الحصول عىل الوثائق املطلوبة ولكنهم منعوا من دخول لبنان يف أغسطس

 أشهر لدخول لبنان ثانية عرب مركز حدود املصنع، إال إن مسؤويل سلطات الحدود اللبنانية حالوا دون وعىل الرغم من تكرار محاوالتهم عىل مدار.  2013

ُوأخرب مازن منظمة العفو الدولية عقب اتصاله هاتفيا بوالدي سليمان أن األوراق الثبوتية جاهزة ولكنهم منعوا من دخول .  دخولهم إىل لبنان مرة أخرى

 . ًوأفاد بأنهم متواجدون يف دمشق حاليا ويقيمون يف إحدى املدارس املستخدمة إليواء النازحني.  نيون قادمون من سوريالبنان ألنهم الجئون فلسطي

ًال أستطيع العمل كوني أعاني من اإلصابة، وال يوجد معنا ماال كافيا لدفع قيمة اإليجار: "وقال مازن ملنظمة العفو الدولية ً  ".صبي غرييولكن ال يوجد أحد لهذا ال.  ُ

 عاما والتي نزحت من مخيم الريموك يف سوريا قبل أن تصل لبنان 37كما أجرت منظمة العفو الدولية مع حسينة البالغة من العمر 

  ولقد تمكنوا من مغادرة 43. سنوات4 سنة و14 رفقة أطفالها الخمسة الذين ترتاوح أعمارهم بني 2014آذار /  مارس17بتاريخ 

وكانت يف الشهر السادس من حملها .   تخفيف الحصار لفرتة وجيزة، بينما مكث زوجها وأكرب ولدين من أبنائها يف سوريااملخيم عقب

 .عندما غادرت البالد، وقالت إن أطفالها مصابون بالتهاب الكبد الوبائي

وتقول إن األمن العام قد أخربها .   حالت دون تمكنها من ذلك، ولكن السلطات اللبنانية2014آذار / وحاولت حسينة دخول لبنان للمرة األوىل، يف مارس

وعىل الرغم من أنها استصدرت إذن مغادرة من دائرة الهجرة والجوازات السورية، فلم تنطبق عىل .  ُأنه ال يسمح لفلسطينيي سوريا بدخول لبنان

ر ست ساعات عىل الحدود قبل أن تعود أدراجها للبقاء يف منزل ُواضطرت لالنتظا.  2013آب / ُحسينة أي من الرشوط التي استحدثت بعد أغسطس

وحظيت هذه املرة .  آذار/ ثم حاولت حسينة وأطفالها الخمسة عبور الحدود ثانية يف أواسط شهر مارس.  بعض الجريان يف إحدى ضواحي دمشق

 بعد أن تمكنا من 2014نيسان / أبنائها االلتحاق بها يف أبريلوحاول زوجها وأحد .  بمساعدة من أحد عاميل األمم املتحدة وتمكنت من دخول لبنان

وحسب ما قالته حسينة، فلقد أخربت السلطات اللبنانية زوجها وابنها أنه ليس بوسعهما دخول لبنان كونهما .  مغادرة مخيم الريموك املحارص

 .ْفلسطينيني

ت وضعها القانوني اآلن؛ كونها لم تتمكن من تجديد التأشرية ُولقد انتهت مدة صالحية تأشرية العبور التي منحت لحسينة وفقد

أخاف أن أغادر املخيم كوني لم أتمكن : "وأخربت منظمة العفو الدولية.  ًوتقيم حاليا يف أحد مخيمات الجنوب رفقة أطفالها.  الصادرة

ووضعت حسينة مولودها يف ".  لوب لدفع اإليجارإذ ال أقدر عىل دفع الرسوم وبالكاد أستطيع تأمني املبلغ املط.  من تجديد الترصيح

 .ً، ولكنها لم تحاول تسجيل واقعة الوالدة نظرا لخشيتها الشديدة من مغادرة املخيم2014ايار / املستشفى بلبنان أواخر مايو

رفقة زوجته أزهار وأطفالهما  2014كانون الثاني /  يناير17 القادم من مخيم الريموك إىل لبنان بتاريخ 44ً) عاما32(كما وصل عبد 

: وقال عبد ملنظمة العفو الدولية.  الستة
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ُولكون زوجتي كانت حامال، فاضطررت لدفع رسوم تجديد .  ومىض عىل انتهاء تصاريح إقامتنا أربعة أشهر.  لدي ستة أطفال ترتاوح أعمارهم بني عرش سنوات ونصف وشهر واحد وأربعة أيام ً

إذ ال يمكننا تسجيل واقعة الوالدة يف لبنان كوني لم أتمكن من تجديد صالحية ترصيح .   أردت لها أن تعود إىل سوريا وأن تضع مولودها هناك وتسجيل واقعة الوالدة فيهاترصيح إقامتها ألنني

 "".اإلقامة الذي أحمله بسبب التكلفة املرتفعة

 45.رصيحي إقامة ساريي املفعولُويشرتط لتسجيل واقعة الوالدة يف لبنان أن يحمل الوالدان ت

ُولقد رفض .  ، حاولت أزهار معاودة دخول لبنان من نقطة حدود املصنع2014نيسان / وبعد أن وضعت وليدها بعرشة أيام يف سوريا، أي يف أبريل
 حملت السلطات عىل منعها من معاودة ولم تتضح األسباب التي.  السماح لها بالدخول عىل الرغم من أنها كانت وحدها وتحمل مولودها بني ذراعيها

ووفق ما أفاد به زوجها عبد، فلقد كانت زوجته تحمل جميع األوراق الثبوتية الالزمة، بما يف ذلك ترصيح اإلقامة وإثبات يشري إىل وجود .  دخول لبنان

 .لبنانّويعاني زوجها األمرين اآلن للعناية بأطفاله وحده داخل .  باقي أفراد أرستها داخل لبنان

وال يتوقف ابني .  وال أستطيع متابعة دروس األوالد كونهم التحقوا باملدرسة ولقد تراجع مستوى تحصيلهم األكاديمي.  ُال أجيد الطبخ وأحتاج ملن يساعدني يف غسيل املالبس: "وأضاف عبد قائال

 ".ل ألن ترصيح اإلقامة الذي أحمله غري ساري املفعول، خاصة مع وجود الكثري من نقاط التفتيشوال أستطيع العم.  البالغ من العمر سنتني عن البكاء يوميا ألنه يريد والدته

التي يقيم فيها الالجئون ) املعروفة أيضا باسم املستوطنات غري الرسمية(ويقيم هو وأطفاله يف إحدى التجمعات العشوائية 

ًلسطينيني عموما  ولقد حاول أن يرشح لألمن العام مشكلته ولكن الفلسطينيون خارج املخيمات االثني عرش املخصصة لالجئني الف

 :وأضاف عبد قائال.  قيل له أن ما باليد حيلة

ولقد أصبح وضعها .  ُوتضطر زوجتي لإلقامة لدى الجريان يف أحد أحياء دمشق.  ال أستطيع العودة إىل سوريا بعد تدمري منزلنا وتواجد أطفالنا هنا".
 .ً"النفيس سيئا جدا

 7وتنص املادة .  ُلكل طفل يولد الحق يف أن يتم تسجيله وقيد واقعة والدته برصف النظر عن وضعه أو وضع والديه القانوني عىل صعيد اإلقامة والهجرة

 لبنان االلتحاق   وبدون شهادات الوالدة، ال يمكن لألطفال املولودين يف46".ًيسجل الطفل بعد والدته فورا"من اتفاقية حقوق الطفل عىل أن ) 1(

.    وعالوة عىل ذلك، فال يمكن لألرسة االستفادة من فرص إعادة التوطني عند توافرها دون وجود ما يثبت صلة املولود الجديد بأفراد األرسة47.باملدارس فيه

 .48.ات لبنان وفق أحكام القانون الدويلُويذكر أن عدم تمكن بعض األرس من تسجيل واقعات الوالدة جراء عدم تلبيتها للرشوط يشكل انتهاكا اللتزام

  2014ايار / ًالتغيريات التي لحقت بالسياسة اعتبارا من مايو

ُ، أبلغ عن استحداث تغيريات إضافية عىل سياسة السلطات اللبنانية 2014ايار / ًاعتبارا من مايو

ولقد اعرتفت .   سوريا إىل لبنانوممارساتها التي تتبعها مع الالجئني الفلسطينيني النازحني من

ًالحكومة بحدوث بعض تلك التغيريات فعال، ولكنها لم تقر بها جميعا ً. 

ً الجئا فلسطينيا إىل سوريا قرسا، وذلك 40، قامت الحكومة اللبنانية بإعادة حوايل 2014أيار /  مايو4ويف  ً ً

ُ  وألقي القبض عليهم يف 49.قانون الدويليف انتهاك واضح ملبدأ عدم الرد واللتزامات لبنان عىل صعيد ال

.   رفقة أشخاص آخرين بزعم وجود وثائق مزورة بحوزتهم2014أيار /  مايو3مطار بريوت بتاريخ 

 . ورافقتهم السلطات اللبنانية إىل الحدود مع سوريا قبل أن ترتكهم يعاودن الدخول إىل األرايض السوريا

 حكومية خرب منع الجئني فلسطينيني فارين من سوريا من دخول األرايض ويف اليوم نفسه أوردت مصادر غري

 عند إحدى نقاط العبور الرسمية، ونرشت وثيقة مرسبة من مطار رفيق الحريري الدويل تنص عىل 50اللبنانية

 51:ما ييل
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 صادر عن أمن عام املطار 

 تعميم إىل جميع رشكات الطريان 

  2014/ 3/5التاريخ 

  عدم السماح بنقل أي مسافر فلسطيني الجئ يف سوريا  :املوضوع

ًيطلب إليكم عدم نقل أي مسافر فلسطيني الجئ يف سوريا إىل لبنان مهما كانت األسباب وأيا تكن املستندات  ُ

والوثائق الثبوتية التي يحملها، وذلك تحت طائلة تغريم الرشكة الناقلة يف حال املخالفة وإعادته من حيث 

 .أتى

 )ويلدرئيس دائرة أمن عام مطار رفيق الحريري ال: لتوقيعا(

ًوتشكل السياسة التي ينص التعميم عليها انتهاكا واضحا للقانون الدويل ولم تتمكن منظمة العفو الدولية .  ً

 .م المن معرفة ما إذا كانت رشكات الطريان العاملة يف لبنان قد التزمت بهذا الطلب الصادر عن األمن العام أ

انه ال يوجد "، أصدر وزير الداخلية اللبناني بيانا قال فيه 2014أيار /  مايو8وبعد خمسة أيام، أي يف 

  كما جاء يف 52".قرار بمنع الفلسطينيني الالجئني يف سوريا من دخول لبنان أو املرور عرب أراضيه

الفلسطينيني من سوريا إىل البيان الصادر عن الوزير ذكر تعليمات جديدة تتعلق بدخول الالجئني 

 : ًلبنان موضحا أنه بوسعهم الدخول رشيطة تلبية واحد أو أكثر من املتطلبات التالية

 ن يكون بحوزتهم ترصيح دخول صادر بموافقة األمن العام؛ أ 

 ن يحملوا تأشرية إقامة ترتاوح مدتها بني سنة وثالث سنوات؛ أ 

  أن يكون بحوزتهم ترصيح خروج وعودة؛ 

أن يكون بحوزتهم تذكرة سفر وتأشريات سارية املفعول لدخول بلد ثالث حيث يحق لهم  

 . ساعة24ملدة ) مرور(يف هذه الحال الحصول عىل ترصيح ترانزيت 

وقالت مصادر غري حكومية تعمل مع الالجئني ملنظمة العفو الدولية أن تلبية هذه الرشوط أو 

 53.ي عىل تكلفة باهظةاملتطلبات يكتيس صعوبة كبرية وينطو

ًولقد أرسلت منظمة العفو الدولية خطابا إىل الحكومة اللبنانية تطلب فيه الحصول عىل تفاصيل بشأن 

َولم تتلق املنظمة .  التدابري التي اتخذتها الحكومة للحد من دخول الالجئني الفلسطينيني يف سوريا إىل لبنان

 . الحايلأي رد بهذا الخصوص حتى وقت طباعة التقرير 
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لبنان يف  أصال  ملتواجدون  وا ا  سوري من  لنازحون  ا لفلسطينيون  ا لالجئون    ا

ُوباإلضافة إىل القيود الجديدة التي فرضت عىل دخول الالجئني الفلسطينيني يف سوريا، يواجه نظراؤهم 

د من األسباب وراء ذلك وثمة عد.  ًاملقيمون يف لبنان أصال مصاعب يف الحصول عىل تأشريات اإلقامة وتجديدها

ًفلقد دخل البعض منهم لبنان بطريقة غري نظامية نظرا لعدم تمكنهم من استيفاء رشوط دخول .  بالطبع

وكما .  لبنان بشكل نظامي فيما ال يقدر آخرون عىل تحمل تكلفة رسوم تجديد التأشريات املنتهية صالحيتها

 سوريا يحصلون عىل تأشرية عبور مؤقتة إذا دخلوا البالد ورد آنفا، كان الالجئون الفلسطينيون الفارون من

عرب نقاط الحدود الرسمية رسعان ما يتم تحويلها إىل تأشرية إقامة سارية املفعول ملدة ثالثة أشهر قابلة 

ولكن .  للتجديد أربعة مرات عىل أال يتجاوز مجموع مدة اإلقامة السنة الواحدة بموافقة مديرية األمن العام

 بعد أن كان بمقدور الالجئون الفلسطينيون يف سوريا دفع رسم قوامه 2014أيار / الحال بعد مايوتغري 

ً دوالر تقريبا للبقاء داخل لبنان، وإن لم يكن ذلك متاحا لجميع الالجئني أيضا200 ُوتعد الرسوم الواجب .  ً

هها الالجئون الفلسطينيون دفعها لتجديد تصاريح وتأشريات اإلقامة من التحديات الرئيسية التي يواج

 .النازحون من سوريا إىل لبنان

وقال الالجئون الفلسطينيون النازحون من سوريا إىل لبنان ومصادر غري حكومية تعمل مع الالجئني أن 

أيار تجديد تأشريات بعض الالجئني الفلسطينيني دون إبداء / ًالسلطات اللبنانية قد رفضت اعتبارا من مايو

لم تتوفر تفسريات توضح سبب عدم تمكن البعض من تجديد تأشرياتهم يف الوقت الذي نجح فيه و.  األسباب

 .البعض اآلخر بالقيام بذلك

الالجئني الفلسطينيني يف سوريا الذين "ًأيار، أصدر األمن العام اللبناني إعالنا يدعو فيه /  مايو21ويف 

عة مكاتب األمن العام لتصويب أوضاعهم خالل يقيمون يف لبنان بشكل مخالف لتعليمات اإلقامة مراج

ً  ولقد تلقت منظمة العفو الدولية تقريرا يفيد 2014.54أيار /  مايو22فرتة سماح مدتها شهرا تبدأ يف 

بإصدار األمن العام أوامر ترحيل بعض الالجئني الفلسطينيني يف سوريا الذين توجهوا إىل مكاتب األمن 

 5555. ساعة وأسبوع واحد ملغادرة لبنان24ُأعطوا مهلة ترتاوح بني العام لتصويب أوضاعهم، و

، حاولت منظمة العفو الدولية الحصول عىل توضيح من وزير 2014حزيران /  يونيو6ويف رسالة مؤرخة يف 

 .  ولم تتلق املنظمة أي رد بهذا الشأن حتى وقت كتابة التقرير الحايل.  الداخلية

 ورياسى الالجئين الفلسطينيين النازحين من أثر التغييرات األخيرة عل

أجرت منظمة العفو الدولية مقابالت مع الالجئني الفلسطينيني النازحني من سوريا إىل لبنان الذين تأثروا 

ُووصفوا كيف منع بعض أفراد عائالتهم من .  بالتغيريات التي طالت السياسة الخاصة بالتعامل معهم

ًوصف البعض منهم كيف أن أفرادا من عائالتهم عادوا إىل سوريا، الستصدار االلتحاق بهم يف لبنان؛ كما 

ُالوثائق الالزمة لهم أو لفرد آخر من أفراد العائلة بغية تصويب أوضاعهم قانونيا داخل لبنان، قد منعوا من 

 .2014ايار /  مايو3معاودة الدخول إليه لدى وصولهم الحدود بعد 

ن للوثائق املطلوبة وأجرت منظمة العفو الدولية معهم، فتحدثوا عن مخاوفهم تجاه إمكانية صدور أوامر وأما الالجئني الذين يفتقرو

  وثمة عدد من التبعات الخطرية األخرى التي تطال الالجئني الذين 56.ترحيل بحقهم مما سوف يضطرهم بالتايل إىل مغادرة لبنان

تمكنهم من تسجيل حاالت الوالدة والزواج الجديدة أو الحصول عىل الرعاية يقيمون بطريقة غري قانونية يف لبنان من قبيل عدم 

 .الصحية التي توفرها املرافق الحكومية، ناهيك عن عدم تمكن الطلبة من أداء االمتحانات الرسمية أيضا
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 أثر التغيري يف السياسات عىل إمكانية الدخول إىل لبنان: دراسة حاالت
ايار / من مايو.   رفقة زوجته، أملا، وثالثة من أطفالهما الستة2013شباط /  فرباير22ً عاما من مخيم الريموك إىل لبنان يف 57فر عيل البالغ من العمر 

ويف .  ً، كانت أرسته تقيم بشكل غري نظامي عقب عدم تمكنها من تجديد تصاريح اإلقامة نظرا الفتقارها للمال املطلوب2014آذار /  إىل مارس2013

املطلوبة لتجديد ترصيح )  دوالر200حوايل ( لرية لبنانية 300000، تمكن عيل من بيع بعض املصوغات من أجل الحصول عىل 2014آذار / مارس

 57.اإلقامة لسنة إضافية لكل فرد من افراد األرسة

) املرتك(أداء امتحانات نهاية املرحلة اإلعدادية ، راجع عيل مكتب األمن العام لتجديد ترصيح إقامة أحد أوالده كي يتسنى له 2014أيار /  مايو7ويف 

يف مكتب األمن العام وقيل له أن يعود بعد )  دوالر200( لرية لبنانية 300000فدفع عيل مبلغ .  ُالتي يشرتط اجتيازها قبيل االلتحاق بالدراسة الثانوية

 2014أيار /  مايو23أيار إىل /  مايو9 اتضح له أن قد تم تجديد إقامة ابنه من أيار،/  مايو27ولكنه عندما عاد بتاريخ .  ً يوما الستالم تأشرية ابنه20

واشتكى عيل لدى مكتب األمن العام يف صور بجنوب لبنان، ولكن قيل له أنه ال يتم تجديد .  فقط، وأن ترصيح اإلقامة كان غري ساري املفعول حينها

 . ولم تتم إعادة املبالغ التي دفعها، ولم يتمكن ابنه من أداء االمتحانات الرسمية.  تأشريات الالجئني الفلسطينيني النازحني من سوريا

لقد قمنا بجلب جميع الوثائق .  وقالوا لنا أنه لن يتم تجديد تأشريات أي فلسطيني.  حصل ابني هذه السنة عىل أعىل الدرجات وهو مستعد ألداء امتحاناته: "وقال عيل ملنظمة العفو الدولية

وانطوى األمر عىل الكثري من التكاليف، ولكن كنا نعتقد أن األمر يستحق هذا العناء وهذه .  وبة وأرسلنا أحد األقارب إىل سوريا من أجل تصديق جميع األوراق الثبوتية املطلوبة البنياملطل

 ."د إليهًولهذا السبب تحديدا من األهمية بمكان أن يكون للمرء شعب ينتمي إليه وبلد يعو...  التكاليف

** 

، عاد أحمد إىل سوريا رفقة والده من 2014أيار /  مايو15ويف .  ومىض عىل وجود أرستها يف لبنان أكثر من عام اآلن.   سنة15يبلغ عمر أحمد ابن منى 

 سوريا الذين أجروا الرتتيبات الالزمة وتحدثت منظمة العفو الدولية مع الالجئني الفلسطينيني والسوريني النازحني من.  أجل أداء االمتحانات املدرسية

وقاموا بذلك ألن أطفالهم يفتقرون لتصاريح اإلقامة يف لبنان، وعليه فال يمكنهم التقدم ألداء .  لعودة أطفالهم إىل سوريا مؤقتا ألداء االمتحانات النهائية

 . كثر صعوبة من نظريتها السوريااالمتحانات الرسمية فيه، أو ألن أطفالهم وجدوا املناهج الدراسية اللبنانية أ

  وتمكن يف نهاية املطاف من االلتحاق بمدرسة تديرها إحدى 58.وتوضح منى أن أحمد قد واجه مصاعب جمة مع املناهج اللبنانية

 . املنظمات غري الحكومية يف جنوب لبنان تدرس املنهاج السورية

وكانت جد قلقة حيال .  ، كان أحمد ال يزال يف سوريا رفقة زوجها2014ايار /  األوىل يف مايووعندما تحدث مندوبو منظمة العفو الدولية مع منى للمرة

حتى لو تمكن ابني من إنهاء امتحاناته الرسمية، فأفكر بالعودة إىل سوريا رفقة : "وقالت ملنظمة العفو الدولية.  احتمال منعهما من العودة إىل لبنان

 .ليمهمأطفايل بحيث يتسنى لهم متابعة تع

 عرب الهاتف، وأخربت مندبي املنظمة أن أحمد قد تمكن من العودة 2014حزيران /  يونيو9وتحدثت منظمة العفو الدولية مع منى ثانية بتاريخ 

 . ُإال أنه لم يسمح لوالده بالعودة إىل لبنان جراء فرض القيود الجديدة.  2014أيار /  مايو30إىل لبنان يف 

** 

ولم .  عادت إىل سوريا ملتابعة تعليمها)  عاما16(بو منظمة العفو الدولية مقابلة مع جميلة التي قالت إن ابنتها ديمة كما أجرى مندو

 : يةلوقالت جميلة ملنظمة العفو الدو.  تعد ديمة قادرة عىل العودة إىل لبنان واالنضمام إىل أرستها جراء فرض قيود إضافية عىل الحدود

وعندما انتهت السنة الدراسية حاولت العودة لالنضمام إىل باقي أفراد األرسة .  ملتابعة دراستها كونها طالبة يف الصف الحادي عرش) 2013(ترشين األول /  سوريا يف أكتوبرتوجهت ابنتي إىل"

ُت بنفيس إىل نقطة حدود املصنع كي أراها وانتظرت ثالث ساعات دون أن يسمح فتوجه).  2014(أيار /  مايو25وجوبهت محاولتها بالرفض يف .  ولكن لم يسمح األمن العام لها بدخول لبنان

 59".يل برؤيتها أو اجتياز الحدود كي أنضم إليها

ومع .   عاما ويسعى إىل لم شمل العائلة فيها17ويوجد موعد لألرسة يف سفارة إحدى الدول األوروبية التي يقيم فيها ابن جميلة البالغ من العمر 

ومن غري الواضح ملاذا تم منع ديمة من معاودة دخول .  ًل لها أن ديمة يجب أن تكون متواجدة شخصيا عند إجراء املقابلة يف السفارةذلك فقي

ووفق ما أفادت به والدتها، فلم تتمكن ديمة من أن تثبت وجود أقارب لها داخل لبنان، وأنها تحمل ترصيح خروج من سوريا لكن ذلك لم .  لبنان
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 . وهي تقيم اآلن مع أقاربها يف دمشق.  ها بدخول لبنانيشفع ل

يتعني عىل : "وأضافت قائلة"  ُتشبه حالتنا حالة السوريني، فلماذا نعامل عىل نحو مختلف؟: "وقالت جميلة ملنظمة العفو الدولية

 ".ناتديمة متابعة تعليمها، فهو السالح الوحيد الذي بحوز
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 خالصة وتوصيات 
اندالع النزاع يف سوريا واجه الالجئون الفلسطينيون النازحون من سوريا مصاعب لدى منذ 

ولقد أصبح الوضع أسوأ عىل نحو متزايد مع فرض املزيد من .  محاولتهم دخول لبنان

ًويصعب جدا استيفاء العديد من تلك .  2014أيار /  ومايو2013آب / الرشوط يف أغسطس

دت إىل حرمان الفارين من النزاع فرصة الوصول إىل بر األمان يف الرشوط يف الواقع العميل، وأ

وبوصفهم الجئني فارين من النزاع يف سوريا، ينبغي توفري الحماية الدولية لالجئني .  لبنان

وتشمل تلك الحماية يف حدودها الدنيا .  الفلسطينيني شأنهم يف ذلك شأن نظرائهم السوريني

لبنان، والبقاء فيه إىل أن يطرأ تغري جوهري عىل الظروف واألحوال اإلقرار بحقهم يف اللجوء إىل 

 .يف سوريا تتيح لهم العودة بشكل آمن

ُوتعد التدابري املوضوعة للحيلولة دون دخول الفارين من النزاع يف سوريا إىل األرايض اللبنانية 

ُخرقا واضحا اللتزامات لبنان وفق مبدأ عدم الرد الذي يعترب أحد أحكا ً م القانوني الدويل ً

وإن استحداث رشوط الستصدار تأشريات تقود إىل رفض .  ًالعريف امللزم قانونا للدول كافة

ًدخول النازحني عىل الحدود تصنف ضمن التدابري املحظورة أيضا ُ . 

كما يمكن أن ترقى الرسوم التعجيزية لتجديد التأشريات أو رفض تجديدها بحيث يصبح 

كل غري نظامي يف البالد إىل مصاف اإلجراءات التي تضاهي اإلعادة الالجئون يقيمون بش

 . ُالقرسية كونها تضطر الالجئني إىل العودة إىل سوريا بما يخالف مبدأ عدم الرد

وتعترب القيود التي يرد وصفها يف التقرير الحايل قيودا تمييزية كونها تستهدف الالجئني 
بارات األصل القومي وتنطوي عىل تبعات جد خطرية وهي قيود تقوم عىل اعت.  الفلسطينيني

 . بحيث تعطل الحق يف عدم الرد

 : ويف ضوء ما خلصت إليه من نتائج، توجه منظمة العفو الدولية التوصيات التالية

 : إىل الحكومة اللبنانية

السماح لجميع األشخاص الفارين من النزاع يف سوريا، بما يف ذلك الالجئني  

ني الذين اعتادوا اإلقامة فيها، بدخول لبنان واستثنائهم من رشط الفلسطيني

 الحصول عىل تأشرية مسبقة أو باقي رشوط اإلقامة؛ 

والتزاما باملبدأ الدويل القايض بعدم الرد، الحرص عىل عدم إعادة أي شخص  

ًقرسا إذا كان فارا من سوريا، وبرصف النظر عن طريقة إعادته، ال سيما صده  عند ً

 الحدود؛ 

والسماح لجميع الالجئني النازحني من سوريا، بما يف ذلك الالجئني  

 بتجديد تصاريح إقامتهم يف لبنان إىل حني حصول تغري –الفلسطينيني منهم 

ملموس يف الظروف داخل سوريا بما يتيح لهم العودة بشكل آمن؛ وإعفائهم من 
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 ة مقابل ذلك؛رسوم تجديد التأشريات أو استيفاء رسوم رمزي

وبذل كل جهد ممكن من أجل تفادي فصل أفراد العائالت عن بعضهم  

البعض، ال سيما يف الحاالت التي يحاول األطفال فيها االلتحاق بالوالدين 

 ًاملتواجدين داخل لبنان فعال؛

ُوضمان تسجيل جميع األطفال الذين يولدون يف لبنان بما يتسق والتزاماته  

ويف سبيل تحقيق ذلك، ينبغي السماح لالجئني .  قوق الطفلوفق اتفاقية ح

النازحني من سوريا بتسجيل مواليدهم الجدد برصف النظر عن الوضع القانوني 

 لهم عىل صعيد تأشريات اإلقامة؛ 

والسماح ألطفال الالجئني بااللتحاق باملدارس الثانوية وأداء امتحاناتها  

ًية الصالحية، وذلك عمال بالتزامات لبنان املرتتبة حتى لو كانت تأشرياتهم منته

عليه وفق أحكام اتفاقية حقوق الطفل التي تقتيض إتاحة فرص الحصول عىل 

 التعليم الثانوي لألطفال كافة؛ 

ونرش معلومات واضحة وشفافة بشأن اإلجراءات اإلدارية املتعلقة بإقامة الالجئني  

 يف لبنان؛وأوضاعهم القانونية وحقوقهم 

ًواملبادرة فورا إىل إلغاء جميع التعليمات الصادرة إىل مسؤويل املنافذ  

 ".عدم الرد"الحدودية ورشكات الطريان كونها تعليمات تنتهك مبدأ 

 : إىل املجتمع الدويل

ساعدات زيادة املساهمات املالية املقدمة لخطة االستجابة اإلقليمية لسوريا وخطة االستجابة للم 

 اإلنسانية يف سوريا؛ 

ًودعم األونروا ماليا كي تتمكن من توفري املساعدات والخدمات لالجئني  

 الفلسطينيني املتأثرين بالنزاع يف سوريا واملتواجدين منهم يف لبنان وباقي املناطق؛

 سيما مساندة الحكومة اللبنانية لتعزيز الطاقة االستيعابية لخدمات الوطنية، ال 

 مرافق الرعاية الصحية، وذلك من أجل تلبية احتياجات الالجئني من سوريا؛ 

واستحداث زيادة كبرية يف عدد فرص إعادة التوطني والقبول العتبارات إنسانية  

املخصصة لالجئني من سوريا؛ وعىل أن تكون فرص إعادة التوطني متوافرة عىل قدم 

 .نظرائهم الفلسطينيني النازحني من سوريااملساواة لالجئني السوريني و

 / إىل سوريا والبلدان املجاورة لها، ال سيما لبنان واألردن وتركيا والعراق وإرسائيل

السماح لجميع الفارين من النزاع يف سوريا، بما يف ذلك الالجئني الفلسطينيني الذين  

لبنان واستثنائهم من رشط استصدار كانوا يقيمون يف سوريا يف األوضاع العادية، دخول 

 تأشرية الدخول املسبقة أو رشوط اإلقامة األخرى؛ 

وامتثاال ملقتضيات مبدأ عدم اإلعادة املنصوص عليه يف القانون الدويل، الحرص عىل  

ًعدم إعادة الفارين من النزاع يف سوريا إليها قرسا أو بأي أسلوب آخر، بما يف ذلك رفض 

 .د الحدودإدخالهم عن
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الجئون سوريون بحاجة للرعاية : خيارات مؤرقة"التي تستضيف أعدادا كبرية من الالجئني النازحني من سوريا، أنظر 

 :، واملتوفر عرب الرابط التايل2014أيار / مايو" الصحية

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=122لسوريني أزمة الالجئني ا: إخفاق دويل" ؛ و "

: ، واملتوفر عرب الرابط التايل2013كانون األول / ديسمرب

-031d-67b673a8/ne/3201/010/43ACT/tessa/yrarbil/ne/rgo.ytsenma.www//:ptth

-5889-6a84 fpd.ne301201034tca/25d156eea9de. 

: السلطة الفلسطينية/ ألرايض الفلسطينية املحتلةإرسائيل وا"ملزيد من املعلومات، أنظر تقرير منظمة العفو الدولية املعنون  19

 ؛ )MDE 15/013/2001 :رقم الوثيقة (2001آذار /  مارس29واملؤرخ يف " حالة الفلسطينيني : حق العودة

a airsy/rkow-we-erehw/rgo.awunr.www//:phttd n :تتوفر األرقام الخاصة باألونروا عرب الرابط التايل20 

A nonabel/korw-ew-erehw/gro.waunr.www//:http ؛ )2014حزيران /  يونيو11تمت زيارة املوقع بتاريخ ( ؛

 .ردن وقطاع غزة والضفة الغربيةتشمل قائمة البلدان األخرى التي تستضيف الجئني فلسطينيني كال من األ

، 2007ترشين األول / أكتوبر" الالجئون الفلسطينيون يف لبنان: نفي ومعاناة"تقرير منظمة العفو الدولية املعنون 21 

  .7020/001/18EDM/ofni/yrarbil/ne/gro.ytsenma.www//:ptht :واملتوفر عرب الرابط التايل

 ؛ تمت زيارة http://www.unrwa.org/sites/default/files/regional_prs_appeal.pdf :أنظر رابط األونروا 22

 . 2014حزيران /  يونيو16املوقع بتاريخ 



 اللجوء من ممنوعون 

 آمن مالذ عنً بحثا لبنان إىل سوريا من النازحون الفلسطينيون
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، واملتوفر عرب الرابط 2014ن نيسا/  أبريل16" حاالت الحصار يف مختلف أنحاء سوريا"أنظر تقرير منظمة العفو الدولية  23

  ؛ne/4120/801/24EDM/ofni/yrarbil/ne/rgo.ytsenma.www//:ptth :التايل

/  مارس10" ني املحارصين جرائم الحرب املرتكبة بحق املدني: خنق الحياة يف الريموك"أنظر تقرير منظمة العفو الدولية  24

 :، واملتوفر عرب الرابط التايل2014آذار 

ne/1402/800/42EDM/ofni/yrarbli/ne/gro.ytsemna.www//:ptth .  

ل من ذلك نوعا ما جراء مغادرة البعض البلد بحثا عن فرصة أصبح العدد الفعيل لالجئني الفلسطينيني القاطنني يف لبنان أق 25

 .للعيش يف بلدان أخرى

 nonabel/rkow-ew-erehw/gro.awrun.www//:ptth:   :واملتوفر عرب الرابط التايل" أين نعمل، لبنان"األونروا، 26 

  ).2014حزيران /  يونيو11بتاريخ تمت زيارة الرابط (

ew-erehw/gro.awrun.www//:ptth-:   :واملتوفر عرب الرابط التايل" أين نعمل، لبنان"أنظر األونروا 27 

nonabel/rkowترشين / أكتوبر" ن الفلسطينيون يف لبنانالالجئو: نفي ومعاناة" املعنون ؛ وتقرير منظمة العفو الدولية

  7020/001/18EDM/ofni/yrarbil/ne/rgo.ytsenma.www//:ptht :، واملتوفر عرب الرابط التايل2007األول 

-http://www.association :واملتوفر عرب الرابط التايل" العملحملة الحق يف "ملزيد من املعلومات أنظر جمعية النجدة  28

najdeh.org/english/work1.htm)  ؛)2014حزيران /  يونيو7تمت زيارة املوقع بتاريخ 

تقييم لحقوق السكن وتملك األرايض : ال مكان مثل الوطن"ملزيد من املعلومات، أنظر تقرير مجلس الالجئني النرويجي  29

 :واملتوفر عرب الرابط التايل"  اصة بالالجئات الفلسطينيات يف مخيمات وتجمعات الالجئني يف لبنانوالعقارات الخ

pdf=.ext&9687247=id_file?aspx.img/arch/no.nrc.www://httpحزيران / يونيو7 زيارة الرابط بتاريخ تمت 

 ؛.  2014

ترشين /  أكتوبر31" محنة الفارين من سوريا إىل األردن: قيود متزايدة وظروف قاسية" أنظر تقرير منظمة العفو الدولية  30

تمت  ( jordan-srp/gro.awrun.www//:ptth؛ وأنظر كذلك  )EDM 2013/003/61(، رقم الوثيقة 2013األول 

 ) 2014حزيران /  يونيو18زيارة املوقع بتاريخ 

ُمعلومات حصلت منظمة العفو الدولية عليها من مقابالت أجريت مع املنظمات غري الحكومية املعنية بتقديم خدمات  31

 .2014أيار / قانونية لالجئني يف لبنان ، مايو

ُت أجريت مع املنظمات غري الحكومية املعنية بتقديم خدمات معلومات حصلت منظمة العفو الدولية عليها من مقابال 32

 2014أيار / قانونية لالجئني الفلسطينيني النازحني من سوريا إىل لبنان ، مايو

 lareneg.www//:ptth-: أنظر موقع مديرية األمن العام عىل الشبكة العنكبوتية33 

A xpsa.sre_ys/bel_ni_ycnediser/bl.vgo.ytiurces)  2014حزيران /  يونيو8تمت زيارة املوقع بتاريخ.( 

ُاعتربت الرسوم التي تدفع بعد ميض  34 يتيح لالجئني الفلسطينيني معاودة دخول " خروج وعودة"بع  شهرا بمثابة طا12ُ

ُكما كان يسمح لالجئني الفلسطينيني النازحني من سوريا بالحصول عىل ترصيح إقامة .  سوريا أو التوجه إىل أي مكان آخر

 املنظمات غري معلومات حصلت منظمة العفو الدولية عليها من.   شهرا قابل للتجديد كل ثالثة أشهر12آخر ملا مجموعه 

 .2014حزيران / الحكومية التي توفر الخدمات لالجئني الفلسطينيني النازحني من سوريا إىل لبنان، يونيو

تمت زيارة املوقع بتاريخ  (http://www.general-security.gov.lb/About-GS/sub2.aspx: املوقع عىل الشبكة 35

 )2014حزيران /  يونيو17

ُعفو الدولية عليها من مقابالت أجريت مع املنظمات غري الحكومية املعنية بتقديم خدمات معلومات حصلت منظمة ال 36

 2014أيار / قانونية لالجئني الفلسطينيني النازحني من سوريا إىل لبنان ، مايو



 اللجوء من ممنوعون 

 آمن مالذ عنً بحثا لبنان إىل سوريا من النازحون الفلسطينيون
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 :ط التايلواملتوفرة عرب الراب" ورقة املفوضية حول مبدأ عدم الرد"املفوضية السامية لألمم املتحدة لحوق اإلنسان،  37

http://www.refworld.org/docid/438c6d972.html)  2014حزيران /  يونيو16تمت زيارة الرابط بتاريخ(  

: فقرة (30و) ؛ 2: الفقرة (22أنظر عىل سبيل املثال استنتاجات اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية لشؤون الالجئني رقم  38

تمت زيارة املوقع  (http://www.refworld.org/docid/4b28bf1f2.htm :لتايلواملتوفر عرب الرابط ا) د :فقرة (82و) ه

 ).2014حزيران /  يونيو17بتاريخ 

استجابة األونروا وخدماتها ): "األونروا(أنظر عىل سبيل املثال وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينني يف الرشق األدنى  39

: ، واملتوفرة عرب الرابط التايل2014شباط /  فرباير10" وريا إىل لبناناملقدمة لالجئني الفلسطينيني النازحني من س

 b2145=di?php.daolnwod/seegufernairys/rgo.rcunh.atad) حزيران /  يونيو19تمت زيارة املوقع بتاريخ

2014.(  

لفلسطينيني النازحني من ُمقابالت أجرتها منظمة العفو الدولية مع مصارد غري حكومية تعنى بتقديم الخدمات لالجئني ا 40

 .2014أيار / سوريا، مايو

ُمقابالت أجرتها منظمة العفو الدولية مع مصادر غري حكومية تعنى بتقديم الخدمات لالجئني الفلسطينيني النازحني من  41

 2014أيار / سوريا، مايو

 . 2014أيار /  مايو31مقابلة أجرتها منظمة العفو الدولية معه يف صور بتاريخ  42

 .2014أيار /  مايو31مقابلة أجرتها منظمة العفو الدولية معها يف صور بتاريخ  43

 2014أيار /  مايو31مقابلة أجرتها منظمة العفو الدولية معه يف صور بجنوب لبنان بتاريخ  44

" ونية يف لبنانبرنامج املعلومات واالستشارات واملساعدات القان" ملزيد من املعلومات، أنظر مجلس الالجئني النرويجي  45

 :، واملتوفر عرب الرابط التايل2014كانون الثاني / يناير

aJ_etapdU_niotartsgieRhtrBi_CRN/secruoser/selif/tni.bewfelier/setis/tni.bewfeiler//:ptth

LAFIN_4201yranu 

.fpd..  

/  يونيو8ع بتاريخ تمت زيارة املوق( http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.asp: أنظر 46

  ).2014حزيران 

، واملتوفر عرب الرابط 2007ترشين األول / أكتوبر" الالجئون الفلسطينيون يف لبنان: نفي ومعاناة" املعنون  الدولية:أنظر 47

  .7020/001/18EDM/ofni/yrarbil/ne/rgo.ytsenma.www//:ptht :التايل

 :اتفاقية حقوق الطفل املتوفرة عرب الرابط التايل 48

http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx)  يونيو23تمت زيارة املوقع بتاريخ  /

 ).2014حزيران 

تمت  (http://reliefweb.int/report/lebanon/statement-chris-gunness-unrwa-spokesperson :أنظر 49

 ).2014حزيران /  يونيو11زيارة املوقع بتاريخ 

استجابة األونروا وخدماتها ): "األونروا(أنظر عىل سبيل املثال وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الرشق األدنى  50

: ط التايلواملتوفرة عرب الراب" املقدمة لالجئني الفلسطينيني النازحني من سوريا إىل لبنان

b2145=di?php.daolnwod/seegufernairys/rgo.rcunh.atad وتقرير منظمة هيومان رايتس ووتش :

،  واملتوفر عرب الرابط 2014أيار /  مايو6" لبنان يمنع فلسطينيني من دخول أراضيه ويعيدهم إىل سوريا"



 اللجوء من ممنوعون 

 آمن مالذ عنً بحثا لبنان إىل سوريا من النازحون الفلسطينيون
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sent-rredba-palestinians-lebanon/05/05/2014/news/org.hrw.www://http-: التايل

syria)  

 pw/gro.srhic.www//:ptth-: تتوفر صورة من البيان عرب الرابط التايل51 

6384900605933576108_410743446629236_84730301/60/4201/sdauplo/ntetnco

[ gpj.n_)  2014حزيران /  يونيو10تمت زيارة املوقع بتاريخ.( 

 :، واملتوفر عرب الرابط التايل"يا إىل لبنانرشوط جديدة لدخول الالجئني الفلسطينيني يف سور: الوزير مشنوق يرصح"أنظر 52 

-kuohncam-558112/90-yaM/1402/sweN-nonabeL/sweN/bl.moc.ratsyliad.www//:ptth

-selur-yrtne-wen [ PLbkAo053zzxi#xhsa.arisy-omfr-snainitselap-rof) 18وقع بتاريخ تمت زيارة امل 

  ).2014حزيران / يونيو

 .2014أيار / مقابالت أجرتها منظمة العفو الدولية مع مصادر غري حكومية تعمل مع الالجئني يف لبنان يف مايو 53

 lareneg.www//:ptth- :ترجمة منظمة العفو الدولية للنص األصيل بالعربية، واملتوفر عرب الرابط التايل54 
[ 451=d?xpsa.ted_swen/bl.vgo.ytiruces)  2014حزيران /  يونيو11تمت زيارة الرابط بتاريخ.( 

 2014حزيران / أيار ويونيو/  يف لبنان، مايومقابالت مع مصادر غري حكومية تعمل مع الالجئني 55

 .2014حزيران / أيار ويونيو/ مقابالت مع مصادر غري حكومية تعمل مع الالجئني يف لبنان، مايو 56

 . 2014أيار /  مايو31مقابلة مع منظمة العفو الدولية يف صور بجنوب لبنان،   57

 2014أيار /  مايو27ن،  مقابلة مع منظمة العفو الدولية يف صيدا بجنوب لبنا 58

 2014أيار /  مايو27مقابلة مع منظمة العفو الدولية يف صيدا بجنوب لبنان،   59
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