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 ملخص
تتعرض الالجئات السوريات ونظرياتهن الفلسطينيات الفارات من سوريا النتهاكات خطرية لحقوق اإلنسان 

كما تواجه .  وأشكال إساءة تُرتكب بحقهن يف لبنان بما يف ذلك التعرض للعنف القائم عىل نوع الجنس واالستغالل
 . الالئي يعلن أرسهن من الالجئات ملخاطر من نوع خاص

، وتوجه أكثر من مليون منهم إىل لبنان 2011أربعة ماليني شخٍص من سوريا منذ اندالع األزمة يف  فر أكثر من
الذي أصبح أكرب بلدان العالم استضافًة لالجئني نسبًة إىل عدد مواطنيه حيث أصبح الالجئون من سوريا يشكلون 

 1.06 لبنان والبالغ عددهم نحو من مجموع الالجئني السوريني يف% 53ويشكل األطفال .  من سكانه% 25نحو 
من مجموع الالجئني % 26سنة نحو  18فيما تشكل النساء فوق سنة .  2015مليون نسمة مع نهاية العام 

ألف الجئ  44كما يستضيف لبنان أكثر من .  سنة 18من الرجال فوق سن % 21السوريني يف لبنان مقابل 
 ً  .فلسطيني فروا من سوريا أيضا

مس أرس الالجئني السوريني يف لبنان، فيما تعيل نظرياتهن الفلسطينيات ثلث أرس الالجئني وتعيل النساء خ
كما إن معظم الالجئات املعيالت ألرسهن يف لبنان أرامل أو مطلقات أو ظل .  الفلسطينيني الفارين من سوريا

واجهن يف عداد املفقودين أو وثمة فئة منهن ال زال أز .  أزواجهن داخل سوريا أو طلبوا اللجوء يف بلدان أخرى
 .املختفني قرساً أو قيد االحتجاز داخل سوريا

 26-  15وقامت منظمة العفو الدولية بإجراء بحوث ألغراض إعداد هذا التقرير يف لبنان خالل الفرتتني ما بني 
الجئة  77والتقت املنظمة مع .  2015ترشين األول / أكتوبر 16-أيلول / سبتمرب 30و 2015حزيران / يونيو

كما عقدت املنظمة اجتماعات مع وكاالت األمم املتحدة ).  الجئة فلسطينية من سوريا 12الجئة سورية و 69بواقع (
واملحامني واملنظمات غري الحكومية الدولية واملحلية، وأرسلت خطابات إىل الحكومة تطلب فيها الرد عىل بعض 

ة العفو الدولية عىل تغيري األسماء الحقيقية لالجئات حمايًة وحرصت منظم.  النتائج التي توصل التقرير إليها
 .  لهوياتهن الحقيقية

ولكن تبدلت الحال .  لبنان انتهاجه سياسة الحدود املفتوحة يف وجه الالجئني مع بداية األزمة يف سورياويُحسب ل
اءات جديدة تنطوي عىل معايري إجر  2015كانون الثاني / اآلن، واستحدثت الحكومة اللبنانية اعتباراً من يناير

وأوردت األمم املتحدة يف تقاريرها أن .  صارمة تحكم عملية تجديد صالحية تصاريح إقامة الالجئني داخل لبنان
مقابل  2015تموز / من األرس السورية يف لبنان تحمل تصاريح إقامة غري سارية املفعول اعتباراً من يوليو% 61
 .2015آذار / فارين من سوريا، وذلك اعتباراً من مارسلالجئني الفلسطينيني ال% 86

ويعترب القانون اللبناني الالجئني السوريني الذين ال يحملون تصاريح إقامة سارية املفعول مخالفني ألحكامه، األمر 
الذي يجعلهم عرضة لطائفة من انتهاكات حقوق اإلنسان، بما يف ذلك التعرض لالعتقال التعسفي واالحتجاز 

رتحيل مع عدم قدرتهم عىل اللجوء إىل السلطات كي تنصفهم إذا وقعوا ضحايا لجريمة من الجرائم، وذلك خوفاً وال
من تعرضهم للتوقيف أو تقييد حركتهم وتنقالتهم ومواجهة مصاعب يف الحصول عىل الخدمات من قبيل التعليم 

ز هذا الخوف من نقاط التفتيش بشكل ولقد بر .  أو الصحة نظرا لتعاظم خشيتهم من املرور بنقاط التفتيش
" منى"وقالت الجئة سورية تُدعى .  واضح يف كالم الالجئات الالئي أجرت منظمة العفو الدولية مقابالت معهن

من شأن توافر تصاريح إقامة سارية املفعول أن يعطينا دفعة معنوية قوية، وسوف  : "وتقيم يف سهل البقاع
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وسوف نشعر عندها أن حالنا كحال أي شخص آخر يقيم يف هذه .  تنقلنا وتجوالنا نشعر براحة نفسية حينها أثناء
 ."ولن أخىش املرور عرب نقاط التفتيش بعدها.  البالد

وتعاني الالجئات من أجل تأمني تكاليف املعيشة املرتفعة يف لبنان عموماً، والعثور عىل املال الكايف لرشاء 
وال زال النداء اإلنساني الذي أطلقته األمم املتحدة لتمويل تكاليف .  دل اإليواءاحتياجاتهن من الطعام ودفع إيجار ب
كبري، ما حدا بها إىل تقليص أعداد الالجئني املؤهلني للحصول عىل  مايل عملياتها يف لبنان يعاني من نقص

 ً % 70أن  2015أيلول / وُقدر يف سبتمرب.  مساعداتها املالية وخفضت حجم املساعدة التي توفرها لالجئني عموما
وأكد .  دوالر يومياً للفرد 3.84من عائالت الالجئني السوريني تعيش دون خط الفقر املعتمد رسمياً يف لبنان والبالغ 

ربع الالجئات الالئي أجرت منظمة العفو الدولية مقابالت معهن أن مبالغ املساعدات املالية الشهرية التي يتلقينها 
قد ُقطعت عنهن يف السنة املاضية، فيما أفادت الالجئات الالئي ال زلن يتلقني املساعدات من أجل رشاء األغذية 

  . النقدية أن مبالغها آخذة بالتناقص باستمرار، األمر الذي فاقم من املصاعب املالية التي يواجهنها

و دون املستوى املعتمد، أو وأفادت الالجئات العامالت أو الالئي حاولن العثور عىل عمل أن ما يتقاضينه من أجر ه
.  يقوم أرباب العمل باستغاللنا: "وقالت الالجئة الفلسطينية من سورية حنان.  أنه ال يتم دفع األجر إليهن أصالً 

فهم يدركون أننا سوف نوافق عىل األجر برصف النظر عن مدى تدنيه، وأننا ما كنا لنوافق عليه األجر املتدني لو لم 
ووصفت الجئة فلسطينية أخرى تُدعى اسماء كيف تعرضت ابنتها للتحرش الجنيس عىل يد  ". نكن بحاجٍة إليه

ولهذا السبب .  وتحرض مدير املحل بها وملس جسدها.  عملت ابنتي يف أحد املحال التجارية: "صاحب العمل قائلةً 
  ". ال أدع بناتي يعملن اآلن

مل هؤالء لالنتشار يف مختلف أنحاء البالد واإلقامة يف وال تسمح الحكومة ببناء مخيمات جديدة لالجئني، ما يح
ويعاني لبنان من نقص املتوفر من وحدات السكن وغالباً .  عقارات مستأجرة أو مستوطنات أو تجمعات عشوائية

ويساور الالجئات القلق حيال عدم .  ما تكون املساكن املتوفرة لالجئني شديدة االكتظاظ وذات نوعية رديئة
وقالت الجئة سورية .  الياً عىل دفع مبلغ اإليجار واحتمال تعرضهن بالتايل لإلخالء أو الطرد من العقارقدرتهن م

أنا مضطرة أن أوفر كل فلس معي وأن أحرم األطفال من املالبس والطعام وغري ذلك من الحاجيات : "ـتُدعى إيمان
صبحي غري قادرة عىل دفع اإليجار، فلن يتوانى صاحب فبمجرد ما أن ت.  بغية توفري املال الالزم لدفع إيجار املنزل

 ". املنزل يف طردك منه

وتحدثت .  وسمعت منظمة العفو الدولية تكرار شكوى الالجئات من تعرضهن للتحرش الجنيس يف األماكن العامة
ن بأنشطة نساء يقمن يف مناطق مختلفة يف لبنان عن حوادث شهدت قيام رجال لبنانيني بمعاكستهن أثناء قيامه

وعرض الرجال يف بعض الحاالت املساعدة املالية وغري ذلك من أشكال املساعدة عىل .  حياتهن اليومية املعتادة
ً .  الالجئات مقابل ممارسة الجنس معهن وأبلغت النساء عن .  وهدد رجال يف حاالت أخرى النساء بالسالح أحيانا

وظفي الدوائر الحكومية املعنية بتجديد تصاريح اإلقامة تعرضهن للتحرش الجنيس عىل أيدي عنارص الرشطة وم
  .وأرباب العمل والجريان وسائقي الحافالت وسيارات األجرة وحتى الغرباء من املارة يف الشوارع

وأخربت الالجئات املعيالت ألرسهن منظمة العفو الدولية عن تعرضهن للتحرش املستهدف من لدن رجال يعرفون 
وأشارت الالجئات عىل الدوام إىل أن عدم حمل تصاريح إقامة سارية .  بال زوج أو قريبأنهن يقمن يف لبنان 

املفعول كان السبب الرئييس وراء عدم قدرتهن أو رغبتهن يف إبالغ السلطات اللبنانية عن حوادث التحرش بهن 
ها يف املدرسة، وأن أحدهم ، وقالت أنها حاولت أن تسجل أطفال2012واختفى زوج فاطمة يف .  والتهديد املوجه لهن

ولكنه دأب عىل االتصال بها هاتفياً مرتني أو ثالث يف اليوم . يف املدرسة عرض املساعدة يف ترتيب األوراق الالزمة
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وقالت إنها تتلقى عروض مساعدة بشكل منتظم من رجال يف الحي يعلمون أنها تقيم .  طالباً منها الخروج برفقته
إذا احتجت أن : يقول يل أحدهم: " ان، ووصفت أسلوبهم املعتاد يف التودد إليها قائلةدون مرافقة زوجها يف لبن

وعندما اقول لهم .  وأفرتض حينها أنه ال بد وأن يطلب املزيد يف قادم األيام.  أوصلك إىل أي مكان، فأنا مستعد لذلك
  ".حث فلقد تويف زوجك عىل األرجحأنني ال زلت أبحث عن زوجي وأن أطفاله بانتظاره، يقولون يل توقفي عن الب

كما أشارت الالجئات بشكل متكرر إىل مشكلة عدم توفر ترصيح إقامة ساري املفعول بحوزتهن كأحد األسباب 
الرئيسية وراء عدم قدرتهن أو عدم رغبتهن يف إبالغ السلطات اللبنانية عن قضايا التحرش الجنيس والتهديدات 

ألني ال أحمل ترصيح إقامة ساري ) الرشطة(اشعر باألمان إذا توجهت إىل طبعاً لن : "وقالت هالة.  بحقهن
 ً   ".املفعول، وهو سوف يستفرسون عنه كلما دخلت مركزاً أمنيا

فقام رجال الرشطة .  وقالت مريم ملنظمة العفو الدولية أن اضُطرت إلبالغ السلطات بواقعة وفاة أحد أقاربها
وبعد فرتة وجيزة بدأ رجال الرشطة يمرون : "وقالت مريم.  ا وبشقيقتهابتدوين املعلومات الشخصية الخاصة به

كانوا رجال الرشطة الثالثة الذين تلقوا البالغ منا ودونوا .  بمنزلنا أو يتصلون بنا طالبني أن نخرج برفقتهم
إنهم سوف يزجون  وقالوا.  لقد قاموا هم أنفسهم بتهديدنا كوننا ال نحمل ترصيح إقامة ساري املفعول.  معلوماتنا

  ".  بنا يف السجن ما لم نوافق عىل الخروج برفقتهم

ويُقدر .  واضُطر نحو نصف سكان سوريا إىل الفرار من منازلهم جراء النزاع الدائر يف البالد واألزمة اإلنسانية فيها
من غري الدولة وارتكبت قوات الحكومة والجماعات املسلحة .  ألف شخٍص  250أن عدد القتىل قد وصل إىل نحو 

جرائم حرب وغري ذلك من خروقات للقانون اإلنساني الدويل وانتهاكات خطرية لحقوق اإلنسان مع إفالتها من 
ونفذت قوات الحكومة عمليات قصف عشوائية وأخرى تستهدف املناطق املدنية، ورضبت حصاراً طويالً .  العقاب

تكبت حاالت اختفاء قرسي ونفذت عمليات احتجاز تعسفي عىل مناطق مدنية بشكل أدى إىل وقوع مجاعة فيها وار 
وقامت الجماعات املسلحة من غري الدولة بقصف عشوائي للمناطق .  وتعذيب وغري ذلك من رضوب املعاملة السيئة

 ً وباإلضافة إىل ذلك، نفذ التنظيم املسلح الذي يطلق عىل نفسه اسم .  املدنية عموماً ورضبت عليها حصاراً أيضا
ة اإلسالمية هجمات مبارشة عىل املدنيني وارتكب الكثري من عمليات القتل الغري مرشوع بما يف ذلك قتل الدول

  .األرسى الذين وقعوا يف قبضته

وتدرك منظمة العفو الدولية أن وجود ما يربو عىل مليون شخٍص لجأوا من سوريا إىل لبنان يشكل عبئاً هائالً عىل 
كما ما انفك .  وخدماتها، بما يف ذلك خدمات السكن والتعليم والرعاية الصحية واألمن د البالد وبينتها التحتيةار مو 

املجتمع الدويل يتقاعس عن توفري األموال الالزمة ملساندة الالجئني الفارين من سوريا إىل بلدان االستضافة 
بلدان االستضافة الرئيسية من الالجئني من سوريا الذين يقيمون يف % 10وتقدر األمم املتحدة أن .  الرئيسية

التي تستحق إعادة توطينها يف بلد ثالث، مع استمرار تدني أعداد من تمت " الفئات الضعيفة"يستوفون معايري 
 ً املعتمدة " معايري الضعف"وتمتلك الالجئات فرضة إلعادة توطينهن وفق جميع .  إعادة توطينه من الالجئني عموما

ويُذكر أن عدد طلبات إعادة توطني أفراد ".  النساء والفتيات املعرضات للمخاطر"لدى األمم املتحدة التي تشمل 
وال تتضمن األرقام .  فقط من إجمايل عدد طلبات إعادة توطني الالجئني املقيمني يف لبنان% 7هذه الفئة يشكل 

ة بمكان إجراء تقدير التي تنرشها األمم املتحدة بشأن الفئات األخرى تفصيالً حسب الجنس، ما يجعل من الصعوب
  . لعدد الالجئات الالئي يحظني بفرصة إلعادة التوطني يف الدول املشاركة بهذا الربنامج

امللحق بها، وهو ما  1967الخاصة بوضع الالجئني أو عىل بروتوكول عام  1951لم يصادق لبنان عىل اتفاقية عام 
ولكن لبنان ملزم مع .  توفري الحماية لحقوق الالجئنيينسحب عىل الصكوك الدولية القانونية الرئيسية املعنية ب

ذلك كله بأحكام القانون اإلنساني الدويل العريف وغريه من الصكوك الدولية يف مجال حقوق اإلنسان التي تنطبق 
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 عىل الالجئني وغري الالجئني عىل حد سواء من قبيل االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة
  .، والعهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية)سيداو(

ويُعد عدم التمييز القائم عىل أسس تتضمن الجنس والنوع االجتماعي والديانة والقومية والجنسية من األحكام 
ة الدولية للقضاء عىل وبوصفه دولة طرفاً يف االتفاقي.  األساسية ي جميع الصكوك الدولية املعنية بحقوق اإلنسان

، فإن لبنان ملزٌم بإلغاء أو تعديل جميع قوانني التي تميز ضد املرأة، )سيداو(جميع أشكال التمييز ضد املرأة 
وينطبق الحق يف عدم التمييز القائم عىل .  وعليه أن يكفل تحقيق املساواة بني الجنسني يف واقع املمارسة العملية

  .لنساء والفتيات املتواجدات داخل اختصاص الدولة سواء أكن من مواطناتها أم الالنوع االجتماعي عىل جميع ا

وبصفته طرفاً يف العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، يرتتب عىل لبنان واجب ضمان 
ان تمتع كل من هو اتخاذ جميع الخطوات التي تكفل التمتع التدريجي بجميع الحقوق الواردة يف العهد، وضم

متواجد عىل أرايض الدولة بالحد األدنى من املستويات األساسية لكل حق من الحقوق بما يف ذلك تلك املتعلقة 
ويف حال افتقرت الدولة إىل املوارد الالزمة للوفاء بالتزاماتها، تصبح ملزمًة حنها .  بالغذاء واملأوى والتعليم والصحة

  .لدويلبطلب املساعدة من املجتمع ا

ويُعد تقاسم املسؤولية الدولية من املبادئ األساسية يف مسألة توفري الحماية لالجئني بغية التقليص من آثار 
.  وينبغي عىل كل دولة من الدول أن تساهم بأقىص طاقاتها.  تدفقات الالجئني بشكل جماعي عىل البلدان املضيفة
الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بأن يكفل  كما إن املجتمع الدويل ملزم بموجب العهد الدويل

توفري املساعدات بطريقة تراعي حقوق اإلنسان بما يف ذلك إعطاء األولوية للفئات األكثر تهميشاً وبما يضمن تلبية 
سني وعدم املستويات األساسية الدنيا من الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وتحقيق املساواة بني الجن

  .التمييز

وأجرب تقاعس املجتمع الدويل عن توفري التمويل الالزم األمم املتحدة عىل تقليص حجم الدعم الذي تقدمه لالجئني، 
وأدت باإلضافة إىل ذلك كله .  ما تركهم يعيشون يف مستويات تقل كثرياً عن خط الفقر املعتمد رسمياً يف لبنان

تي فرضتها الحكومة اللبنانية والتكاليف املرتفعة املتعلقة باستصدار تصاريح اإلقامة املعايري غري املربرة الجديدة ال
وتكفلت هذه التوليفة من الضغوط بخلق مناٍخ . إىل تراجع أعداد الالجئني الذين يحملون تصاريح سارية املفعول

تصبح الالجئات فيه ال سيما املعيالت ألرسهن عرضة للعنف والتحرش واالستغالل مع عدم قدرتهن عىل اللجوء إىل 
 . السلطات طلباً لإلنصاف

 جابة ويتعني عىل املجتمع الدويل أن يرفع من حجم املساندة املالية املخصصة لخطة األمم املتحدة لالست
تفادياً  2016اإلقليمية ألزمة الالجئني وضمان أن تحظى خطة األمم املتحدة بالتمويل الكامل مع بدايات عام 

  .2015لتكرار التخفيضات التي ألحقت الرضر بالالجئني يف عام 

 ئني كما يتعني عىل الدول أن تحقق زيادة يف عدد فرص إعادة التوطني والقبول ألسباب إنسانية املوفرة لالج
من الالجئني من % 10من سوريا الذين يستضيفهم لبنان حالياً وغريه من البلدان الجوار وبحيث تتم إعادة توطني 

ً  450حوايل (سوريا  ً "الذين تعتربهم املفوضية السامية من ) ألفا .  2016مع نهاية العام " الفئات األكثر ضعفا
عادة التوطني مع معايري املفوضية السامية املعتمدة يف هذا ويتعني عىل الدول أن تكفل اتساق برامجها الخاصة بإ

التي تقرها املفوضية ال سيما الخاصة بالالجئات املعيالت " الضعف"السياق وأن تقبل الالجئني عمالً بمعايري 
 ً  . ألرسهن ممن تعرض أزواجهن لالختفاء القرسي أو ممن هن غري قادرات عىل إثبات مكان تواجد الزوج رسميا
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 جب عىل الحكومة اللبنانية أن تكفل استمرار جميع الالجئني من سوريا بتجديد تصاريح إقامتهم يف لبنان وي
ومن أجل تحقيق هذه الغاية، فعىل .  إىل حني حصول تغري جذري يف سوريا يتيح لهم العودة إىل بالدهم بأمان

اإلقامة لحامليه بما يف ذلك التوقف عن الحكومة أن تكفل إزالة جميع العقبات التي تعرتض سبيل تجديد ترصيح 
  .دوالر أمريكي إلصداره 200استيفاء رسم قوامه 

  ويجب عىل الحكومة أن تضمن حماية النساء والفتيات الالجئات من العنف القائم عىل النوع االجتماعي وغري
ت السلبية املرتتبة عىل ذلك من انتهاكات حقوق اإلنسان، وتمكينهن من اللجوء إىل السلطات دون خوف من التبعا

  .عدم توفر تصاريح إقامة سارية املفعول بحوزتهن
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  منهجية البحث 
حزيران / يونيو 26-15أجرت منظمة العفو الدولية البحوث الخاصة بالتقرير الحايل خالل الفرتتني 

الجئة  65الجئة، بواقع  77والتقت مع .  2015ترشين األول / أكتوبر 16 –أيلول / سبتمرب 30، و2015
وأُجريت املقابالت يف مناطق بريوت وجبل لبنان وسهل .  الجئة فلسطينية فررن من سوريا 12سورية و

 54عاماً، وكانت  56و 18البقاع وجنوب لبنان، وتراوحت أعمار الالئي أُجريت املقابالت معهن ما بني 
ت فتاة سورية تبلغ من العمر وانضم.  الجئة يف العرشينات أو الثالثينات من العمر 77الجئة من مجموع 

 54وكانت غالبية النساء من املتزوجات، وبواقع .  عاماً إىل إحدى حلقات نقاش املجموعات املركزة 15
وبلغت واحدة .  أرملة واثنتني من املطلقات وست عازبات 16وضمت التشكيلة .  الجئة 77امرأة من بني 

ات يف العرشينات من العمر، وتنحدر الالجئات الالئي عاماً من العمر فيما كن ست أخري 18من األرامل 
.  أُجريت املقابالت معهن من مناطق مختلفة يف سوريا بما يف ذلك دمشق وحمص وحلب وحماة ودرعا

 .2013و 2012ووصلت غالبية الالجئات إىل لبنان خالل عامي 

الالجئني، ووكالة غوث وتشغيل كما عقدت املنظمة اجتماعات مع املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون 
، ومحامني ومنظمات غري حكومية دولية تعمل مع 1)األونروا(الالجئني الفلسطينيني يف الرشق األدنى 

الالجئني يف لبنان ومنظمات غري حكومية محلية ومنظمات املجتمع املدني بما يف ذلك تلك العاملة يف مجال 
التقرير إىل هذه املقابالت، ومراجعٍة للقوانني املحلية والدولية  ويستند هذا.  حقوق املرأة وقضايا الالجئني

وفاتحت منظمة العفو الدولية الحكومة .  وغري ذلك من البحوث املكتبية املتعلقة بأوضاع الالجئني يف لبنان
لطلب املزيد من املعلومات واإليضاحات بشأن نفس  2015كانون األول / ديسمرب 16اللبنانية بتاريخ 

  . ولم تتلق املنظمة رداً من الحكومة حتى ساعة طباعة التقرير الحايل.  ايا التي يتناولها التقريرالقض

لوصف النساء الالئي يقمن يف " املعيالت ألرسهن" وتستخدم منظمة العفو الدولية يف هذا التقرير عبارة 
ن بدون تواجد أحد األقارب أو أنهن يقم) حيث يُعد الزوج هو رب األرسة التقليدي(لبنان دون أزواجهن 

وال يعني ذلك أن القانون اللبناني .  من الذكور الذي يضطلع بمهام رب األرسة حينها يف حال غياب الزوج
  .يعرتف بوضعهن كربات أرس معيالت لعائالتهن أو أن لهن الوالية عىل أطفالهن من الناحية القانونية

                                                      

من أجل توفري  1949يف عام ) األونروا(اُنشأت وكالة األمم املتحدة لغوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الرشق األدنى  1
املساعدة لالجئني الفلسطينيني الذين فروا وأبناؤهم من منازلهم التي كانت يف ما أصبح يُعرف اآلن بإرسائيل أواخر العام 

.  1948رباً من العنف املرتبط بإنشاء دلة إرسائيل والحرب العربية اإلرسائيلية يف عام ه 1949والنصف األول من عام  1947
وبموجب أحكام .  عقب قيام إرسائيل باحتالل أراٍض تتضمن قطاع غزة والضفة الغربية 1967وأصبح آخرون الجئني يف عام 

عن ديارهم وأراضيهم يف فلسطني أيام االنتداب وأبناؤهم القانون الدويل، يمتلك الفلسطينيون الذين فروا أو أُجربوا عىل النزوح 
إرسائيل واألرايض "أنظر تقرير منظمة العفو الدولية .  ولكنهم لم يتمكنوا من ممارسة هذا الحق وظلوا الجئني.  حق العودة

 29؛ )MDE 15/013/2001: رقم الوثيقة" (قضية الفلسطينيني: حق العودة: السلطة الفلسطينية/ الفلسطينية املحتلة
 . 2001آذار / مارس
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وأطفاالً ملصاعب تتعلق بنزوحهم وصفتهم كالجئني يف ويتعرض جميع الالجئني من سوريا نساء ورجاالً 
وسبق ملنظمة العفو الدولية وأن أعدت تقارير عن العقبات التي تعرتض سبيل حصولهم عىل .  لبنان

الرعاية الصحية يف لبنان وحرمان الالجئني الفلسطينيني الفارين من سوريا من الحق يف التمتع بالحماية 
   2.ي تفرضها حكومة لبنان عىل الالجئني القادمني من سورياوعن القيود القانونية الت

وتعرب منظمة العفو الدولية عن شكرها لالجئات السوريات والفلسطينيات من سوريا الالئي تكرمن 
ولقد .  بتخصيص وقتهن للحديث مع املنظمة وإطالعها عىل تجاربهن مع النزوح وحياة اللجوء يف لبنان

كما تتقدم منظمة العفو .  جئات الواردة يف التقرير حمايًة لهوياتهن الحقيقيةتم تغيري أسماء جميع الال 
 ً  . الدولية بالشكر من موظفي املنظمات غري الحكومية الذين أطلعوها عىل تجاربهم يف هذا السياق أيضا

                                                      

 :رقم الوثيقة" (الجئون سوريون بحاجة إىل رعاية صحية يف لبنان: خيارات مؤرقة: "تقارير منظمة العفو الدولية 2
MDE/18/001/2014  (2014أيار / مايو )الرابط :

https://www.amnesty.org/en/documents/MDE18/001/2014/en/( الفلسطينيون : ممنوعون من اللجوء"؛
: الرابط(؛ 2014تموز / يوليو) MDE/18/002/2014 ,: رقم الوثيقة" (النازحون من سوريا إىل لبنان بحثاً عن مالٍذ آمن 

https://www.amnesty.org/en/documents/MDE18/002/2014/en/( الالجئون : مدفوعون إىل الحافة"؛
 :الرابط( 2015حزيران / يونيو) MDE/24/1785/2015: رقم الوثيقة" (السوريون يواجهون قيوداً متزايدة يف لبنان 

https://www.amnesty.org/en/documents/mde24/1785/2015/en/  .( 



ً  أريد"  ً  مكانا  "آمنا
 لبنان يف حماية بال مرشدات: سوريا من الالجئات

 

 2016 شباط/فرباير  ةالـدولي العـفـو منظمة          MDE 18/3210/2016: الوثيقة رقم

12 

الالجئون الفارون من سوريا إلى 
  لبنان 

كان السوريون يتمتعون بالكرامة في لبنان "
وأما اآلن بعد اندالع األزمة، فنسير نحن سابقاً، 

 ً  ".السوريين مطأطئ الرؤوس جميعا
  3ليىل، سعد نايل، سهل البقاع

 

 أزمة اللجوء باألرقام 

مليون  1.06ويستضيف لبنان أكثر من   2011.4فر أكثر من أربعة ماليني الجئ من سوريا منذ اندالع األزمة يف 
وبحسبة بسيطة، أصبح نصيب الفرد يف لبنان من .  5سورٍي مسجلني لدى املفوضية السامية لشؤون الالجئني

 .6الالجئني عىل أراضيه أكثر من أي بلد آخر يف العالم

بإلغاء تسجيل جميع  2015 نيسان/ وأوعزت الحكومة اللبنانية إىل املفوضية السامية لشؤون الالجئني يف أبريل
، أي تاريخ دخول تعليمات جديدة حيز 2015كانون الثاني / يناير 5الالجئني الذين دخلوا لبنان بعد تاريخ 

، أوعزت 2015أيار / مايو 4ويف .  التنفيذ أصدرتها الحكومة من أجل تقييد أعداد السوريني الداخلني إىل لبنان
                                                      

 .،سعد نايل، سهل البقاع 2015ترشين األول / أكتوبر 6نقاشات مجموعة الرتكيز التي نظمتها منظمة العفو الدولية بتاريخ  3
" البوابة اإللكرتونية للمعلومات بني الوكاالت: السورينياالستجابة اإلقليمية لالجئني "املفوضية السامية لشؤون الالجئني  4

 .  http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php:، الرابط2015كانون األول / ديسمرب 17أحدث تحيني يف 
" البوابة اإللكرتونية للمعلومات بني الوكاالت: االستجابة اإلقليمية لالجئني السوريني"املفوضية السامية لشؤون الالجئني  5

 :، الرابط2015ترشين الثاني / نوفمرب 30أحدث تحيني يف 
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=122 .  

؛ 2.، ص2015أيلول / سبتمرب" تحديث إقليمي بني الوكاالت: الالجئون السوريون"املفوضية السامية لشؤون الالجئني  6
 ..unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=9617http://data: الرابط
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األمر الذي أجرب املفوضية  7دداً بوقف تسجيل جميع الالجئني السوريني الجدد،الحكومة اللبنانية إىل املفوضية مج
الجئاً كانت قد رشعت بتسجيلهم، واستبعد كل من يصل بعد ذلك التاريخ من شموله  2626عىل تعليق تسجيل 

يصبحون غري  وال شك أن معظم الالجئني  8.بالعدد اإلجمايل لالجئني الذي تعرتف املفوضية بهم رسمياً يف لبنان
قادرين عىل الحصول عىل املساعدة املالية وغري ذلك من أشكال املساندة يف حال عدم تسجيلهم رسمياً لدى 

 .املفوضية السامية لشؤن الالجئني

من إجمايل عدد الالجئني % 53ووفق البيانات الصادرة عن املفوضية السامية لشؤون الالجئني، يشكل األطفال 
كما ).  منها% 25.9من افراد هذه الفئة العمرية فيما تشكل اإلناث % 27.1ويشكل الذكور (السوريني يف لبنان 

% 21عاماً  18من إجمايل مجموع الالجئني فيما يشكل الرجال فوق سن % 25.9عاماً  18تشكل النساء فوق سنة 
   9.من مجموع الالجئني

يل تحظر بموجبها إقامة مخيمات رسمية جديدة تعتمد الحكومة اللبنانية سياسة ما انفكت تطبقها منذ أمد طو 
ويقيم   10.لالجئني عىل أراضيها، وذلك بذريعة عدم إمكانية تحويل لبنان إىل بلد لتوطني الالجئني فيه بشكل دائم

 . موزعة عىل مختلف أنحاء لبنان 11بلدية ومنطقة 1700الالجئون الفارون من سوريا يف 

نحو نصف مليون الجٍئ فلسطينٍي مسجلني لدى األونروا داخل  2011عام تواجد قبل اندالع األزمة يف سوريا 
وتندرج مسؤولية توفري املساعدات والحماية لالجئني   12.ألف الجئ فلسطيني يف لبنان 450سوريا مقابل نحو 

                                                      

، 2015حزيران / يونيو" لوحة بيانات قطاع الحماية: لبنان: التنسيق بني الوكاالت"املفوضية السامية لشؤون الالجئني  7
عوائق "أنظر الفصل املعنون .  hcr.org/syrianrefugees/download.php?id=9236http://data.un: ؛ الرابط2.ص

ملزيد من املعلومات حول القيود الحكومية املفروضة عىل الالجئني " أمام التسجيل بصفة نظامية أمام الالجئني يف لبنان
  .الراغبني بدخول البالد

؛ 4.، ص2015أيار / مايو" تحيني إقليمي مشرتك بني الوكاالت: نالالجئون السوريو "املفوضية السامية لشؤون الالجئني  8
  .  http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=8905:الرابط

البوابة اإللكرتونية للمعلومات بني الوكاالت، : جئني السورينياالستجابة اإلقليمية لال "املفوضية السامية لشؤون الالجئني  9
 :، الرابط2015ترشين الثاني / نوفمرب 30أحدث تحيني يف " لبنان

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=122 .  
/ مارس" سياسات الحكومة وشواغل تتعلق بالحماية: الالجئون السوريون يف لبنان"السامية لشؤون الالجئني  املفوضية 10

 :؛ الرابط2015آذار 
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/droi/dv/94_restrictedbriefing

note_/94_restrictedbriefingnote_en.pdf?_sm_au_=iVV1P20SrFjf6v2R .  
/ مارس" الحكومة وشواغل تتعلق بالحمايةسياسات : الالجئون السوريون يف لبنان"املفوضية السامية لشؤون الالجئني  11

 :؛ الرابط2.؛ ص2015آذار 
/meetdocs/2014_2019/documents/droi/dv/94_restrictedbriefinghttp://www.europarl.europa.eu

note_/94_restrictedbriefingnote_en.pdf?_sm_au_=iVV1P20SrFjf6v2R .  

 وwork/syria-we-http://www.unrwa.org/where (أرقام صادرة عن األونروا 12 
work/lebanon-we-http://www.unrwa.org/where ( ؛ كما يستضيف األردن وقطاع غزة والضفة الغربية الجئني
 ً   .فلسطينيني أيضا
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، )نروااألو (الفلسطينيني ضمن تفويض وكالة األمم املتحدة لغوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الرشق األدنى 
وعليه فال يمكن لالجئني الفلسطينيني الحصول عىل املساعدات من املفوضية السامية لشؤون الالجئني يف مناطق 

 ً  .عمليات األونروا، والتي تشمل لبنان أيضا

ألف الجئ فلسطينٍي من سوريا يقيمون يف لبنان ويشكلون  44وتُظهر األرقام الصادرة عن األونروا وجود أكثر من 
وتشكل النساء والفتيات أكثر من نصف عدد الالجئني الفلسطينيني الفارين من سوريا إىل لبنان، .  أرسة 12735

عاماً يشكلون  15وثمة أمر آخر معتاد بالنسبة لرتكيبة الهرم السكاني يف املنطقة أال وهو أن األطفال دون سن 
  13.نسبة كبرية من مجموع السكان

الفلسطينيني من سوريا داخل مخيمات الالجئني الفلسطينيني املعرتف بها ويقيم ما يقرب من نصف الالجئني 
ويقيم نصفهم اآلخر خارج تلك املخيمات .  1967و 1948مخيماً تأسست عامي  12رسمياً يف لبنان والبالغ عددها 

مخيمات كما انتقل الجئون سوريون لإلقامة داخل   14".التجمعات"الرسمية يف مستوطنات عشوائية تُعرف باسم 
الالجئني الفلسطينيني يف لبنان، األمر الذي فاقم من مشكلة االكتظاظ فيها وزاد من تردي أحوال الخدمات فيها 

 ً  .  أيضا

 الالجئات المعيالت ألسرهن 
أوردت األمم املتحدة تقارير تفيد بأن خمس عدد الالجئني السوريني هو عبارة عن أرس تعيلها النساء، فيما تعيل 

ومعظم الالجئات الالئي يعلن أرسهن يف لبنان هن   15.ث أرس الالجئني الفلسطينيني الفارين من سورياالنساء ثل
وثمة فئة منهن ال زال أزواجهن .  أرامل أو مطلقات أو ظل أزواجهن داخل سوريا أو طلبوا اللجوء يف بلدان أخرى

 16.يف عداد املفقودين أو املختفني قرساً أو قيد االحتجاز داخل سوريا

توثق بالتفصيل االستخدام الواسع النطاق ملمارسات  وسبق ملنظمة العفو الدولية وأن أصدرت تقارير
شخصاً  53715ووثقت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان أسماء   17.االختفاء القرسي واالحتجاز يف سوريا

                                                      

؛ 12-11ص "  2015خصائص ضعف الالجئني الفلسطينني الفارين من سوريا واملقيمني يف لبنان "األونروا  13
)-http://www.unrwa.org/sites/default/files/final2_6_october_final_version

_assesment.pdf-prs_in_lebanon__profiling_the_vulnerability_of_.(  
: الرابط(؛ 2015أيار / مايو" االستجابة لألزمة السورية؛ تقرير مرحيل 2015: األزمة السورية اإلقليمية"األونروا  14
  http://www.unrwa.org/sites/default/files/2015_syria_crisis_response_progress_report.pdfو 

work-we-http://www.unrwa.org/where.(  
. ، ص2015كانون األول / يسمربد" 2015تقييم ضعف الالجئني السوريني يف لبنان "املفوضية السامية لشؤون الالجئني  15
وأوردت األونروا يف تقاريرها .    http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=10006:؛ الرابط12

تحديد "األونروا . الجئاً فلسطينياً فروا من سوريا 12735جموع من م% 29.66أن األرس التي تعيلها النساء تشكل ما نسبته 
  .12-11. ص" 2015خصائص ضعف الالجئني الفلسطينيني الفارين من سوريا واملقيمني يف لبنان 

/ مقابالت أجرتها منظمة العفو الدولية مع الالجئات من سوريا واملنظمات غري الحكومية العاملة مع الالجئني، يونيو 16
  .، لبنان2015ترشين األول / ن وأكتوبرحزيرا

 :رقم الوثيقة" (حاالت االختفاء القرسي يف سوريا : بني السجن والقرب" تقرير منظمة العفو الدولية  17
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وغالبية .  2015آب / وأغسطس 2011آذار / خالل الفرتة ما بني مارس 18تعرضوا لالختفاء القرسي
من مجموع % 90م لالختفاء القرسي هم من الرجال حيث يشكلون الضحايا الذين تم التوثق من تعرضه

وبالنظر إىل املخاوف التي تنتاب أفراد عائالت %.  6فقط، واألطفال % 4الضحايا فيما شكلت النساء 
الضحايا إذا ما احتجوا عىل املشكلة علناً، فمن املرجح أن يكون الرقم اإلجمايل لجميع ضحايا االختفاء 

وتمكنت منظمة العفو الدولية من تحديد .  ثري من الرقم الذي جرى توثيقه حتى اآلنالقرسي أكرب بك
، 2011معالم ثالث خصائص رئيسية لألفراد الذين يتم استهدافهم بعمليات االختفاء القرسي منذ العام 

وهم إما خصوم سلميون مناوئون للحكومة، أو أفراد يُعتربون غري موالني للحكومة وأفراد عائالت 
    19.األشخاص املطلوبني لدى الحكومة

ومع وجود نسبة ال يُستهان بها من املتزوجني بني الرجال الذين تعرضوا لالختفاء القرسي، فلقد وجدت 
وقالت .  نساء كثريات أنفسهن مضطرات ملواصلة العيش بدون أزواجهن املختفني قرساً أو املحتجزين

جرت منظمة العفو الدولية مقابالت معهن أن أزواجهن ست نساء من الالجئات املتزوجات اللواتي أ
محتجزين يف عهدة النظام يف سوريا، ولكن قلة منهن يعلمن مكان احتجازهم وال تتوفر بحوزتهن أي 

وقالت تسع نساء أخريات أن .  معلومات عن ظروفهم الصحية أو حتى إذا ما كانوا عىل قيد الحياة أم ال
نساء أن أزواجهن رحلوا إىل مناطق أخرى من لبنان طلباً للعمل أو أنهم وذكرت ست .  أزواجهن مفقودين

 20.ال زالوا يف سوريا أو سافروا إىل أوروبا

 قوانني األرسة يف سوريا ولبنان 
وتُوجد يف كل بلد من البلدين مجموعة من قوانني .  تميز قوانني األرسة يف كل من سوريا ولبنان ضد املرأة

وتعامل معظم قوانني األحوال الشخصية يف لبنان .  صة بالطوائف الدينيةاألحوال الشخصية الخا
وللمحاكم الرشعية حق الفصل يف املسائل . وسوريا املرأة عىل أنها تحتل مكانة أدنى من الرجل يف األرسة

 .  األرسية

 تفسريات أو تأويالت ويتمتع الرجال بمركز قوة ضمن نطاق العائلة بفعل عادات اجتماعية معينة وأفكاٍر تُعزى إىل
ً .  معينة للمعتقدات الدينية وثمة يف سوريا قوانني خاصة باألحوال الشخصية تنظم شؤون .  ويظهر ذلك جليا

                                                                                                                                       

MDE/24/2579/2015 (2015ترشين الثاني / ؛ نوفمرب )الرابط :
https://www.amnesty.org/en/documents/mde24/2579/2015/en/.(  

تحدد االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القرسي ثالثة عنارص أساسية ال بد وأن تجتمع يف عملية  18
أن يُرتكب الفعل . 2. ةحدوث اعتقال أو اختطاف أو احتجاز أو شكل من اشكال الحرمان من الحري. 1:االختفاء القرسي، وهي

وأن يعقبه رفض . 3. عىل أيدي موظفي الدولة أو أشخاص أو مجموعات يترصفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها
  .  باالعرتاف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصري الشخص املختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون

 :رقم الوثيقة" (حاالت االختفاء القرسي يف سوريا : بني السجن والقرب" ة تقرير منظمة العفو الدولي 19
MDE/24/2579/2015 (2015ترشين الثاني / ؛ نوفمرب )الرابط :

https://www.amnesty.org/en/documents/mde24/2579/2015/en/(26. ص ؛.  
  .، لبنان2015ترشين األول / حزيران وأكتوبر/ مقابالت أجرتها منظمة العفو الدولية مع الجئات من سوريا، يونيو 20
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األرسة للسنة والشيعة والعلويني واملسيحيني والدروز، حيث تشكل هذه الطوائف الغالبية الساحقة من سكان 
فة لألحوال الشخصية تستند جميعها إىل األعراف الدينية للطوائف ويمتلك لبنان بدوره عدة قوانني مختل. سوريا

 ً وتعترب القوانني األرسية يف كال البلدين الرجل رباً لألرسة وتمنحه   21.املختلفة التي تعرتف الحكومة بها رسميا
 . وأطفالهما) أو زوجاته يف بعض الحاالت(صالحيات وحقوق أكثر من زوجته 

ألطفالها واملسؤولة عن تلبية احتياجاتهم اأٍلساسية " الحاضنة"األحوال الشخصية السورية  تعترب املرأة وفق قوانني
والويل مسؤول عن توفري سبل العيش املايل ألطفاله .  عليهم" الويل"من قبيل التغذية فيما يُعترب والد األطفال 

تعلقة بالتعليم والعالج الطبي والسفر واتخاذ القرارات الرئيسية املتعلقة بحياة األطفال من قبيل القرارات امل
بسبب االختفاء القرسي مثالً أو (وينص القانون السوري يف حال وفاة والد الطفل أو غيابه .  واملوافقة عىل الزواج

ويف حال .  عىل أن تؤول الوالية إىل جد الطفل ألبيه أو أعمامه بدالً من أن تؤول لوالدته) احتجازه أو هجرانه ألرسته
إيجاد ويل للطفل، يجوز حينها لوالدته التقدم بطلب لدى املحكمة الرشعية من أجل تعيينها كوصية عىل  تعذر

طفلها، ما يمنحها املسؤولية عن بعض مجاالت حياة ذلك الطفل من قبيل الشؤون املالية والسفر ولكن بشكل 
 صعيد اتخاذ قرارات مصريية للطفل أو ولكن ذلك ى يمنحها السلطة القانونية عىل.  مؤقت إىل حني توافر ويل ذكر

  22.الطفلة من قبيل املوافقة عىل الزواج مثالً 

وترد نصوص وأحكام مشابهة بشأن الوصاية والوالية يف القوانني الدينية الكثرية النافذة يف لبنان وترشف عىل 
ستثناء قانون األحوال الشخصية وبا.  23تطبيق أحكامها املحاكم الرشعية التي ال تخضع لرقابة الدولة إال فيما ندر

وال .  الخاص باألرمن األرثوذوكس، تنص باقي قوانني األحوال الشخصية يف لبنان عىل حق األب يف الوالية عىل الطفل
تؤول الوالية يف حال غياب الوالد إىل األم، وإنما تُمنح لقريب ذكر من أقارب والد الطفل وفق أحكام الكثري من 

 .24لسنية حيث يشكل السنة غالبية الالجئني السوريني يف لبناناملذاهب ال سيما ا

                                                      

/ يناير" حقوق املرأة يف قوانني األحوال الشخصية اللبنانية : ال حماية وال مساواة"تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش  21
 :ر عرب الرابط التايل، واملتوف1. ، ص2015كانون الثاني 

https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/lebanon0115_ForUpload.pdf .  
أعمال لجنة األمم املتحدة املعنية بالقضاء عىل  من 58تقرير منظمة العفو الدولية املرفوع إىل االجتماع التمهيدي للدورة 4 22

  .4-3. ، ص2013أيلول / سبتمرب" التمييز ضد املرأة، الجمهورية العربية السورية
/ يناير" حقوق املرأة يف قوانني األحوال الشخصية اللبنانية : ال حماية وال مساواة"تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش  23

 :واملتوفر عرب الرابط التايل، 3. ، ص2015كانون الثاني 
https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/lebanon0115_ForUpload.pdf .  

/ يناير" املرأة يف قوانني األحوال الشخصية اللبنانية حقوق : ال حماية وال مساواة"تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش  24
  .، 70و 66. ، ص2015كانون الثاني 
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 عدم توفر أماكن إعادة التوطين 
 "يجب عىل املجتمع الدويل أن يترصف، أو سوف يُعترب يف هذه الحال مساهماً يف قتل هذا الجيل"

 . 25ريما، مجدل عنجر، سهل البقاع

مجموع الالجئني السوريني املقيمني يف البلدان املضيفة من % 10تقدر املفوضية السامية لشؤون الالجئني أن 
الفئات "الرئيسية، أي لبنان وتركيا واألردن والعراق ومرص، تنطبق عليهم معايري املفوضية املستخدمة لتحديد 

وتتضمن الفئات املستضعفة وفق معايري   26.، وأنهم بحاجة إىل أن تتم إعادة توطينهم يف بلٍد ثالث"املستضعفة
فوضية املصابني بحاالت مرضية خطرية والناجني من التعذيب وغري ذلك من رضوب املعاملة السيئة واألطفال بال امل

وتستخدم املفوضية السامية لشؤون .  من بني جملة فئات أخرى" والنساء والفتيات املعرضات للخطر"مرافق 
يواجهن مشاكل من "لنساء والفتيات الالئي لإلشارة إىل ا" النساء والفتيات املعرضات للخطر"الالجئني مصطلح 

وثمة احتمال بأن يكن قد تعرضن لطائفة متنوعة من ".  نوع خاص عىل صعيد الحماية تتعلق بنوعهن االجتماعي
وتتفاقم مشاكلهن .  املشاكل املتعلقة بالحماية بما يف ذلك تعرضهن لالنتهاكات التي تندرج تحت تصنيف التعذيب

التهديدات التي يتعرضن لها يف هذا اإلطار جراء نوعهن االجتماعي ما يستدعي رداً محدداً يف عىل صعيد الحماية و 
ويحتاج بعض الالجئني أن تتم .  وتساهم إعادة التوطني يف ضمان توفري الحماية لهؤالء الالجئني  27.هذه الحال

اإلنسان الخاصة بهم معرضة  ألن حياتهم أو حريتهم أو سالمتهم أو صحتهم أو حقوق"إعادة توطينهم نظراً 
  28".للخطر يف البلد الذي لجأوا إليه

من البلدان املشاركة يف برامج إعادة التوطني بأن تزيد عدد الفرص  2014وطلبت املفوضية السامية يف عام 
مة اللجوء يف ونظراً لكرب حجم أز .  املتوفرة إلعادة توطني الالجئني من بني أولئك املتواجدين يف لبنان وتركيا واألردن

وقامت املفوضية السامية   29.من إجمايل أعداد الالجئني املقيمني يف تلك البلدان% 1املنطقة، فال يشكل ذلك سوى 
الجئا سوريا إىل البلدان املشاركة يف برنامج إعادة  21154بإرسال املعلومات الشخصية املتعلقة بحوايل  2014يف 

                                                      

  .، مجدل عنجر، سهل البقاع2015ترشين األول / أكتوبر 6مقابلة مع منظمة العفو الدولية،  25
 :ابط؛ الر 5.، ص2015آذار / مارس" الالجئون من سوريا يف لبنان"املفوضية السامية لشؤون الالجئني  26

https://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=8649  .  
لإلشارة إىل النساء والفتيات " النساء والفتيات املعرضات للخطر"تستخدم املفوضية السامية لشؤون الالجئني مصطلح  27

وثمة احتمال بأن يكن قد تعرضن ".  يواجهن مشاكل من نوع خاص عىل صعيد الحماية تتعلق بنوعهن االجتماعي"الالئي 
وتتفاقم .  لطائفة متنوعة من املشاكل املتعلقة بالحماية بما يف ذلك تعرضهن لالنتهاكات التي تندرج تحت تصنيف التعذيب

لها يف هذا اإلطار جراء نوعهن االجتماعي ما يستدعي رداً محدداً يف مشاكلهن عىل صعيد الحماية والتهديدات التي يتعرضن 
 :؛ الرابط262-261. ص" 2011دليل إعادة التوطني، "املفوضية السامية لشؤون الالجئني .  هذه الحال

http://www.unhcr.org/3d464e842.html  .  
 :؛ الرابط4. ص" 2011دليل إعادة التوطني، "لسامية لشؤون الالجئني املفوضية ا 28

http://www.unhcr.org/3d464e842.html  
البية ان هذه البلدان تستضيف فئات أخرى من الالجئني ال سيما العراقيني، ولكن يشكل السوريون غ"كما يشري التقرير إىل  29

املفوضية السامية لشؤون .  يف تركيا% 98يف األردن و% 95يف لبنان، و% 99: فئات الالجئني يف هذه البلدان عىل النحو التايل
: ؛ الرابط16. ، ص2015حزيران / يونيو" 2015: االتجاهات العامة يف إعادة توطني الالجئني"الالجئني 

http://www.unhcr.org/559e43ac9.htm.  
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أو ما نسبته (الجئاً من هؤالء  7318ويقيم   30.عادة التوطني بشكل عاجلالتوطني عىل اعتبار أنهم بحاجة إىل إ
بعد، ولكن كانت املفوضية قد أحالت مع نهاية  2015ولم يتم نرش األرقام الكاملة الخاصة بعام .  يف لبنان%) 35

  31.برنامج إعادة التوطنيالجئاً سورياً يقيمون يف لبنان حالياً إىل البلدان املشاركة يف  13312العام املنرصم ملفات 

وال يشمل برنامج إعادة التوطني الذي تديره املفوضية السامية لشؤون الالجئني الفلسطينيني سواء الذين يقيمون 
ويعود سبب استبعادهم من الربنامج .  2011منهم منذ أمٍد يف لبنان أو أولئك الذين فروا إليه من سوريا منذ العام 

ولكن ال تملك األونروا التفويض بإعادة توطني .  الة املعنية بتوفري املساندة والدعم لهمإىل أن األونروا هي الوك
ويعي الالجئون الفلسطينيون الفارون من سوريا حقيقة استبعادهم من برنامج إعادة .  الالجئني يف بلد ثالث

دما يتعلق األمر بسفرهم إىل التوطني، وما يحمله ذلك من آثار عىل صعيد الحد من الخيارات املتاحة أمامهم عن
 :  وقالت إحدى الالجئات الفلسطينيات ملنظمة العفو الدولية ما ييل.  الخارج بالسبل القانونية

.  غرق ابني يف البحر أثناء محاولته الوصول إىل أوروبا، وال يشمل برنامج إعادة التوطني أرملته ألنها فلسطينية"
أي األمم (ومن سوف يرعاهم؟  عادة ما يقومون .  سنوات 10كربهن من العمر ولديها أربع بنات وابن وحيد، تبلغ أ

 ."بقبول هذه الحاالت اإلنسانية ولكن ال يمكنها السفر ألنها فلسطينية) املتحدة
 32هيفاء، مار إلياس، بريوت

  إعادة توطين الالجئات 
التي تعتمدها املفوضية " الضعفمعايري "يمكن شمول الالجئات ألغراض إعادة التوطني وفق أي معيار من 

وتحدد املفوضية   33".النساء والفتيات املعرضات للخطر"السامية لشؤون الالجئني بما يف ذلك من خالل فئة 
شخصاً واحداً يقدم الطلب ومن ثم يتم بشكل تلقائي شمول أفراد أرسته من الدرجة األوىل بطلب إعادة التوطني 

جئات هن صاحبات الطلب إذا كن يعانني مثالً من مشاكل صحية معينة أو إذا كن وقد يُصار إىل اعتبار الال .  معه
 .من الناجيات من التعذيب أو إذا كان أزواجهن أو ابناؤهن هم أصحاب الطلبات

املعتمدة لدى " معايري الضعف"وينبغي لربامج إعادة التوطني يف الدول املشاركة أن تقبل الالجئني الذين يستوفون 
ومن املرجح أن تنسحب معايري هذه الفئة عىل الالجئات ال سيما املعيالت ألرسهن منهن كي تتم .  السامية املفوضية

إال إن نقص البيانات املوزعة حسب الجنس والطبيعة الرسية لربنامج إعادة التوطني يجعالن من .  إعادة توطينهن
  .ئاتالصعب تقدير املجاالت املختلفة املتعلقة بإعادة توطني الالج

                                                      

  .12. ، ص2015حزيران / يونيو" 2015االتجاهات العامة يف إعادة توطني الالجئني : املفوضية السامية لشؤون الالجئني 30
كانون الثاني / يناير 15مراسالت عرب الربيد اإللكرتوني بني املفوضية السامية لشؤون الالجئني ومنظمة العفو الدولية،  31

برنامج نقل الالجئني ألغراض "الجئ سوري إىل القائمني عىل  5000ىل ذلك ملفات كما أحالت املفوضية باإلضافة إ.  2015
  . الكندي" إنسانية

  .، مار إلياس، بريوت2015ترشين األول / أكتوبر 8نقاشات مجموعة الرتكيز التي نظمتها منظمة العفو الدولية،  32
أو احتياجات عىل صعيد الحماية، وذوي االحتياجات  /األشخاص الذين لديهم احتياجات قانونية و"تتضمن الفئات األخرى  33

املفوضية ".  الطبية، وحاالت لم شمل األرسة، واألطفال واليافعني املعرضني للخطر والحاالت التي تفتقر إىل حلول بديلة دائمة
  .37. ، ص2011" دليل إعادة التوطني"السامية لشؤون الالجئني 
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وال تتضمن األرقام التي تنرشها املفوضية السامية عن إعادة التوطني تفصيالً حسب الجنس بما يظهر عدد 
ويزيد ذلك من صعوبة تقدير عدد .  أصحاب الطلبات من الرجال والنساء ضمن كل فئة من فئات إعادة التوطني

 ". عرضات للخطرالنساء والفتيات امل"من تتم إعادة توطينهن من الالجئات ضمن فئة 

فرداً  441حالٍة تضم  159، رفع مكتبها يف لبنان طلبات 2014ووفق األرقام الصادرة عن املفوضية السامية لعام 
ولكن ال توضح هذه   34".النساء والفتيات املعرضات للمخاطر"ضمن فئة ) أصحاب الطلبات ومن يعيلونهم(

النساء "وشكلت الطلبات املقدمة تحت بند .  الجئني السوريني أم الاألرقام إذا ما كانت جميع هذه الحاالت تتعلق بال
فقط من مجموع الطلبات املرفوعة نيابًة عن الالجئني يف لبنان، وهي نسبة تقل % 7" والفتيات املعرضات للمخاطر

ع الطلبات من مجمو% 12.6والبالغ " النساء والفتيات املعرضات للمخاطر"كثرياً عن املعدل العاملي لحاالت فئة 
 . 2014يف عام 

النساء "كما إن األرقام املنشورة ال تظهر عدد الالجئات املعيالت ألرسهن واللواتي تمت إعادة توطينهن تحت فئة 
 .أو تحت أي فئة أخرى من الفئات املؤهلة إلعادة التوطني" والفتيات املعرضات للخطر

بأن الالجئات املعيالت ألرسهن وال يعلمن مصري  وتلقت منظمة العفو الدولية بالغات من عدة مصادر تفيد
ً (أزواجهن أو أنهن غري قادرات عىل إثبات مصائرهم رسمياً  ) او الحاالت التي يُعترب عدد أفراد العائلة فيها ناقصا

يواجهن مصاعب يف قبول الدول املشاركة إعادة توطينهن عىل أراضيها جراء عدم رغبة هذه الدول يف تعقيدات 
وأبلغت املصادر أن عملية .  عىل أزواجهن مستقبالً وقيامهم بطلب إعادة التوطني تحت بند لم شمل األرسةالعثور 

أو يعلن أرسهن ) العائالت املكتملة(إعادة التوطني تُعترب أكثر سالسًة بالنسبة لالجئات الالئي يقمن رفقة أزواجهن 
 .ولكنهن يمتلكن وثائق تثبت مصري الزوج

طلبات إعادة التوطني بشكل رسي بني املفوضية السامية وبلدان إعادة التوطني، وعليه كان من وتتم عملية رفع 
ومع ذلك فتعترب املنظمة أن تلك .  الصعب عىل منظمة العفو الدولية أن تتحقق من تفاصيل األوضاع بشكل مستقل

  . مصادر تتمتع باملصداقية

أراضيها ضمن حدود واجباتها املرتتبة عليها وفق أحكام وتتمتع الدول بسلطة ضبط دخول غري املواطنني إىل 
أكثر فئات "وغالباً ما تزعم بلدان إعادة التوطني أن برامجها يف هذا اإلطار مصممة ملساعدة .  القانون الدويل

 ً ي وعليه، فمن املرجح أن تندرج ضمن هذه الفئة معظم الالجئات املعيالت ألرسهن ال سيما الالئ".  الالجئني ضعفا
ً "ويمكن بالتايل استبعاد بعض الالجئات من فئة .  ال يستطعن إثبات مكان تواجد أزواجهن يف حال " األكثر ضعفا

اإلرصار عىل عدم منحهن فرصة إعادة التوطني جراء عدم قدرتهن عىل إثبات مصري أزواجهن أو أماكن تواجدهم إذا 
 . ت من إبراز ما يثبت ذلك بشكل رسميكانوا ضحايا لالختفاء القرسي، أو إذا لم تتمكن الالجئا

 السياق اللبناني 
 الضغوط والخالفات السياسية 

تُعترب الخالفات القائمة منذ أمد بني األحزاب السياسية الرئيسية يف لبنان خالفات قديمة غالباً ما كان لها تداعيات 
ال زال منصب رئيس الجمهورية شاغراً  فعىل سبيل املثال،.  خطرية عىل قدرة الحكومة عىل أداء وظائفها بفعالية

                                                      

/ يونيو" 2016توقعات املفوضية الحتياجات إعادة التوطني عىل املستوى العاملي "املفوضية السامية لشؤون الالجئني  34
  . 56. ، ص2015حزيران 
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كما حالت الخالفات .  جراء الخالفات السياسية التي حالت دون انتخاب رئيس جديد 2014أيار / منذ مايو
السياسية دون توفري الخدمات األساسية وإيجاد حل ألزمة النفايات التي أدت إىل اندالع احتجاجات يف الشوارع عىل 

 .2015تموز / مة يف شوارع البلد منذ يوليوإُثر تراكم أكوام القما

وكان للنزاع يف سوريا آثارا خطرية عىل لبنان ال سيما بعد أن طالت آثار القصف املدفعي من داخل سوريا بعض 
ونشط مقاتلون من الجناح العسكري لحزب الله اللبناني يف .  مناطق لبنان وخصوصاً منطقة شمال سهل البقاع

وأعلن تنظيم الدولة اإلسالمية مسؤوليته عن أربعة تفجريات انتحارية .  ل األرايض السوريةدعم قوات النظام داخ
ً  40أوقعت نحو  2015ترشين الثاني / نوفمرب 12يف ضاحية برج الرباجنة بتاريخ  كما كانت هذه .  قتيالً مدنيا

 .1990ة اللبنانية يف عام التفجريات أكثر االعتداءات فتكاً التي تشهدها بريوت منذ نهاية الحرب األهلي

وشكل العدد الهائل من الالجئني السوريني الذين يستضيفهم لبنان ضغوطاً هائلًة عىل بنيته التحتية واقتصاده 
وأمنه، ورافق ذلك تقاعس املجتمع الدويل بشكل ملحوظ عن الوفاء بالتزاماته تجاه توفري املساعدات وأشكال الدعم 

وسوف يتناول الفصل املعنون   35.التي استقبلت الغالبية الساحقة من الالجئني الكافية لدول الجوار السوري
 .يف التقرير الحايل تبعات هذا التقصري من طرف املجتمع الدويل" معاناة البقاء عىل قيد الحياة"

 تنامي مشاعر العداء تجاه الالجئين 
السوريني وأنهم السبب يف فالجميع يلقي باللوم عىل .  ال يوجد مستقبل لنا هنا يف لبنان"

 "حصول جميع املشاكل
   36هبة، سعد نايل، سهل البقاع

التي سمحت لالجئني بدخول " الحدود املفتوحة"يُحسب للبنان أنه انتهج منذ اندالع األزمة يف سوريا سياسة 
عىل  عند قيام الحكومة بفرض قيود 2013آب / ولكن ظهرت مالمح تغري هذه السياسة يف أغسطس.  أراضيه

، قررت الحكومة عملياً إغالق الحدود يف 2014أيار / ويف مايو.  دخول الالجئني الفلسطينيني الفارين من سوريا
 37.وجه جميع الالجئني الفلسطينيني القادمني من سوريا

ين ترش / ولم تُطبق التغيريات عىل املواطنني السوريني يف بادئ األمر، ولكن رسعان ما تغريت األوضاع يف أكتوبر
وأصدر مجلس الوزراء تعليمات للعمل بسياسة جديدة تعرب رصاحة عن نية الحكومة تخفيض أعداد .  2014األول 

السوريني املتواجدين داخل لبنان، وتخفيف العبء الحاصل عىل شعب لبنان واقتصاده جراء استضافة الالجئني 
اية للمواطنني اللبنانيني يف جميع مجاالت العمل السوريني، وتطبيق أحكام قانون العمل اللبناني الذي يوفر الحم

                                                      

تشري املفوضية السامية لشؤون الالجئني إىل أنه عىل الرغم من تزايد أعداد املتقدمني بطلبات من سوريا للجوء يف بلدان  35
 :انظر الرابط.   مجموع الالجئني الفارين من سوريامن إجمايل% 10أوروبية، فال تشكل كل هذه األرقام سوى 

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php .  
سعد نايل، سهل ، 2015ترشين األول / أكتوبر 6نقاشات مجموعة الرتكيز التي أجرتها منظمة العفو الدولية بتاريخ  36

  .البقاع
رقم " (الفلسطينيون النازحون من سوريا إىل لبنان بحثاً عن مالٍذ آمن: ممنوعون من اللجوء"تقرير منظمة العفو الدولية  37

  . 2014تموز / يوليو)  MDE/18/002/2014 :الوثيقة
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، لم يعد بمقدور السوريني دخول لبنان إال 2015كانون الثاني / واعتباراً من يناير 38.من بني جملة أمور أخرى
  39.عقب استيفاء رشوط ومعايري معينة

ن طرف موظفي وأخربت بعض الالجئات منظمة العفو الدولية أنهن تعرضن ملمارسات عدائية وشتائم م
عاماً أن موظفي إحدى الدوائر الحكومية  28وقالت ريم، وهي الجئة فلسطينية تبلغ من العمر .  الحكومة

.  لقد عاملونا بطريقة غري إنسانية: "وقالت.  يسيئون إىل الالجئني الذين يحاولون تجديد وثائقهم
وكانوا يمسكوننا من أعناقنا ".  ي السورينيلقد ابتالنا الله ببلوة كبرية أال وه: ونعتونا بالحمري وقالوا

  40.41.ويجربوننا عىل العودة إىل آخر الطابور

وورد يف تقارير املفوضية السامية لشؤون الالجئني أن العالقة الجيدة التي سادت بادئ األمر بني الالجئني من 
 42.سوريا ومضيفيهم اللبنانيني رسعان ما بدأت تتدهور

الالئي أجرت منظمة العفو الدولية مقابالت معهن عن استضافة اللبنانيني لهم بادئ األمر وتحدثت بعض الالجئات 
ً  28(وقالت الالجئة السورية هبة .  ال وبل سماح البعض منهم لالجئني باإلقامة بال مقابل حظينا منذ ): "عاما

ووافقت العائلة عندما .  اإليجاروصولنا إىل لبنان أنا وزوجي بكرم ضيافة عائلة ميسورة الحال لم تطالبنا بدفع 
  43".استرشتهم ما إذا كان بإمكان والداي املكوث معنا عقب قدومهم من سوريا

ولكن تحدثت أخريات ممن أجرت منظمة العفو الدولية مقابالت معهن عن سماعهن تعليقات تنم عن مشاعر 
 27(وقالت الالجئة السورية هدى .  بهنالعدائية تجاههن من جاراتهن اللبنانيات وعن شعورهن بأنهن غري مرحب 

 ً نسمع الكثري من الكالم والكلمات النابية من اللبنانيني : "التي تقيم عىل مقربة من شتورة بسهل البقاع) عاما
                                                      

.  والبلديات والشؤون الخارجية واملغرتبنييضم مجلس الوزراء كالً من رئيس الوزراء ووزراء الشؤون االجتماعية والداخلية  38
كما .  2014ترشين األول / أكتوبر 28ويعود تاريخ محرض اجتماع املجلس الذي اطلعت منظمة العفو الدولية عليه إىل 

ال انظر عىل سبيل املث.  ترشين األول عقب القرار الذي أصدرته الحكومة اللبنانية/ أصدرت وسائل اإلعالم بيانات يف أكتوبر
ترشين األول / أكتوبر 23" الحكومة اللبنانية تصوت لصالح وقف قبول دخول الالجئني السوريني"صحيفة دييل ستار 

 News/2014/Oct-www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-23/275075-:، واملتوفر عرب الرابط التايل2014
cabinetagenda.ashx-lebanon-tops-crisis-refugee .  

وفق ما يقرره وزير الشؤون االجتماعية يف " االستثنائية"ثمة فئة تتعلق بالنزوح ولكنها تشري فقط إىل الحاالت اإلنسانية  39
: رقم الوثيقة" (مؤامرة قوامها اإلهمال: أزمة الالجئني العاملية"لعفو الدولية انظر تقرير منظمة ا. لبنان

POL/40/1796/2015 (الرابط13. ، ص2015حزيران / يونيو ،: 
 https://www.amnesty.org/en/documents/pol40/1796/2015/en/ .  

  .2015ترشين األول / أكتوبر 8نقاشات مجموعة الرتكيز،  40
41 Amnesty International Focus Group Discussion, 8 October 2015  

  .3. ، ص2015آذار / مارس" لبنان: الالجئون من سوريا"املفوضية السامية لشؤون الالجئني  42
  .سعد نايل، سهل البقاع ،2015ترشين األول  / أكتوبر 6نقاشات مجموعة الرتكيز،  43



ً  أريد"  ً  مكانا  "آمنا
 لبنان يف حماية بال مرشدات: سوريا من الالجئات

 

 2016 شباط/فرباير  ةالـدولي العـفـو منظمة          MDE 18/3210/2016: الوثيقة رقم

22 

أنتم السوريون أصبحتم عبئاً كبرياً عىل البلد، وتجاوز عددكم عدد سكان هذه البالد : ولسان حالهم يقول
 : ان التي تقيم يف شاتيال ببريوت، فقالتوأما إيم  44".األصليني

وما " السوريون أخذوا فرص العمل، ولقد أفسدتم البلد، بلدنا: ويتهمنا البعض قائالً .  نسمع شتائم طوال الوقت"
لو كنت يف سوريا لتمكنت من التصدي لكل من يتحرش بي .  كما نسمع املضايقات اللفظية طوال الوقت.  إىل ذلك

الواقعة لنجدتي، وأما هنا فالوضع معكوس، حيث ال يمكنني أن أجادل ولن يقوم أحد ويهب كل من حرض 
 45".بمساندتي

 مصاعب إضافية يواجهها الالجئون الفلسطينيون في لبنان 
كان لبنان يستضيف عدداً ال يُستهان به من الالجئني الفلسطينيني قبل أن يندلع النزاع يف سوريا ويجرب املزيد 

ألف الجٍئ لم  300بل إن معظم الالجئني الفلسطينيني يف لبنان البالغ عددهم   46.السالمة يف لبنانمنهم عىل طلب 
من مجموع سكان لبنان ولكنهم ال يحملون % 10وهم يشكلون ما نسبته .  يعرف بلداً آخراً غري لبنان طوال حياته

 . الجنسية اللبنانية

أمد يف لبنان ومسجلني لدى األونروا الكثري من القيود التي تُفرض يواجه الالجئون الفلسطينيون الذين يقيمون منذ 
ويشمل ذلك فرض قيود عىل حقهم بالعمل ألن الالجئني الفلسطينيني تُطبق عليهم القوانني الناظمة .  عىل حقوقهم

م بالتايل ويُفرض عليه.  لعمل األجانب يف لبنان عىل الرغم من أنه لم يسبق لهم وأن أقاموا خارج لبنان أصالً 
وبما أن الالجئني الفلسطينيني ليسوا   47.مهنة محددة 20استصدار تصاريح عمل سنوية، ويُحظر عليهم العمل يف 

انهم غري قادرين عىل التمتع بنفس حقوق األجانب الذين يقيمون "من مواطنني أية دولة، تشري األونروا إىل 
  48".ويعملون يف لبنان

                                                      

  .، شتورة، سهل البقاع2015ترشين األول  / أكتوبر 12نقاشات مجموعة الرتكيز،  44
  .، شاتيال، بريوت2015ترشين األول / أكتوبر 15نقاشات مجموعة الرتكيز،  45
: الالجئون الفلسطينيون يف لبنان"ملزيد من املعلومات حول أوضاع الفلسطينيني يف لبنان، انظر تقرير منظمة العفو الدولية  46

 :؛ الرابط2007ترشين األول / أكتوبر)  MDE 18/010/2007 :رقم الوثيقة" (بني النفي واملعاناة
 https://www.amnesty.org/en/documents/MDE18/010/2007/en/ .  

work/lebanon-we-http://www.unrwa.org/where 47 حملة الحق يف العمل"؛انظر كذلك جمعية النجدة "
)najdeh.org/english/work1.htm-http://www.association  ( واملنظمة الفلسطينية لحقوق اإلنسان، التقرير

وتتضمن هذه املهن جميع .  2015املشرتك بني املنظمات غري الحكومية املرفوع إىل آلية االستعراض الدوري الشامل، لبنان 
حاماة والصيدلة املهن التي يُشرتط فيها عضوية نقابتها من أجل مزاولتها، ويُحظر عىل الفلسطينيني العمل يف مهن الطب وامل

 .والهندسة

work/lebanon-we-http://www.unrwa.org/where 48ملزيد من املعلومات عن استبعاد الالجئني الفلسطينيني من ؛
تقييم لحقوق السكن واألرايض وامللكية : ال مكان مثل الوطن"التمتع بحقوق امللكية، انظر تقرير املجلس النرويجي لالجئني 

 :الرابط" )2013الخاصة بالالجئات الفلسطينيات يف املخيمات والتجمعات يف لبنان 
http://www.nrc.no/arch/img.aspx?file_id=9687247&ext=.pdf .(  
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اخل مخيمات الالجئني الفلسطينيني ولكن تظل الظروف داخل هذه املخيمات وتوفر األونروا بعض الخدمات د
وتشري األونروا إىل أن نسبة الالجئني   49.رديئة عموماً، وتتسم املخيمات بكونها متهالكة وشديدة االكتظاظ

 الفلسطينيني الذين يعيشون تحت خط الفقر يف لبنان هي األعىل بني باقي البلدان التي تستضيف الجئني
وتفاقم سوء الظروف املعيشية لالجئني الفلسطينيني املقيمني منذ أمد بعيد يف لبنان جراء تدفق .  فلسطينيني

ً ) الفلسطينيني وبعض السوريني(الالجئني من سوريا   . وإقامتهم يف مخيمات الالجئني الفلسطينيني أيضا

 الشعور بالخسارة والمعاناة والتصميم 
بما يف ذلك الالجئات الالئي أجرت منظمة العفو الدولية مقابالت معهن، للصدمة تعرض الالجئون يف لبنان، 

فلقد شاهد الكثري منهم أقاربهم وهم يقضون نحبهم، ولدى الكثري منهم .  وفقدان األحبة والشعور بالخسارة
مر الكثري منهم و .  أقارب أو أصدقاء تعرضوا لالختفاء القرسي وال تتوفر لديهم أدنى فكرة عن مصريهم بعد ذلك
 .بتفجريات وقصف واضُطروا التخاذ القرار الصعب برتك منازلهم وكل معارفهم طلباً للسالمة

وتكرر قيام الالجئات السوريات والفلسطينيات الالئي قابلتهن منظمة العفو الدولية بعقد مقارنٍة بني نوعية 
وكان اإلحساس بفقدان األحبة والخسارة جلياً .  حياتهن يف سوريا قبل بدء األزمة وحياتهن كالجئات يف لبنان

 :وواضحاً يف كالمهن

ولست قادرة عىل تأمني تكلفة رشاء املياه املعبأة يف .  نرشب املاء من البرئ مبارشًة، ويسبب ذلك لنا مشاكل يف الكىل"
عتادًة يف بلدي عىل مثل ولم أكن م.  قوارير، وال أستطيع الذهاب لزيارة الطبيب نظراً الرتفاع تكاليف املعيشة هنا

 ."هذه األمور فيما مىض
 50لييل، سعد نايل، سهل البقاع

ووجد الالجئون الفلسطينيون الذين فروا من سوريا وأقاموا يف مخيمات الالجئني الفلسطينيني يف لبنان بيئة 
من ضواحي وشكل مخيم الريموك لالجئني الفلسطينيني يف دمشق ضاحية حيوية .  مختلفة وصعبة بانتظارهم

ولكنهم فوجئوا .  فلقد اندمج الفلسطينيون يف املدينة وامتلك الكثري منهم محاالً وأنشطًة تجارية.  املدينة قبل األزمة
.  لدى صولهم إىل مخيمات الالجئني الفلسطينيني يف لبنان بمخيمات شديدة االكتظاظ وتفتقر للخدمات الحكومية

الذين يقيمون يف لبنان منذ وقت طويل أكثر فقراً من نظرائهم الالجئني  ويمكن القول إن الالجئني الفلسطينيني
 51.الفلسطينيني يف سوريا حتى وقت مغادرتهم إياها

ً  50(ووصلت ربا  من مخيم الريموك بدمشق لإلقامة يف مخيم شاتيال لالجئني الفلسطينيني يف بريوت عام ) عاما
وعندما وصلت لبنان وجدت نفيس أنزلق .  حال أي مواطن فيهاكنا نعيش يف سوريا حالنا ك: "وقالت ربا.  2012

                                                      

: الالجئون الفلسطينيون يف لبنان"منظمة العفو الدولية و work/lebanon-we-http://www.unrwa.org/whereو49 
  .2007ترشين األول / أكتوبر" بني النفي واملعاناة

  .يل، سهل البقاع، سعد نا2015ترشين األول / أكتوبر 6نقاشات مجموعة الرتكيز،  50
  . 2015حزيران / يونيو 19اجتماع مع موظفي األونروا،  51
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وأنا أشعر أنني لست عىل قيد .  ونشعر أحياناً كما لو أننا لسنا عىل قيد الحياة.  من أعىل السلم االجتماعي إىل أسفله
 52".الحياة

يعاني الالجئون : "ائلةً وقارنت الجئة فلسطينية أخرى تُدعي أسماء بني الحياة يف لبنان وسوريا ما قبل األزمة ق
اضُطررت لتغيري رأيي بشأن كيفية ) أي لبنان(وعندما وصلت هنا .  الفلسطينيون يف لبنان أكثر مما نعانيه نحن

  53".فلقد كان يل الحق يف العمل داخل سوريا وكان التعليم والخدمات الصحية متوفرة باملجان.  معيشتهم

تمتلك الالجئات اللواتي قابلتهن منظمة العفو الدولية صموداً  وعىل الرغم من كل الخسائر التي تكبدوها،
وإيمان التي .  وإرصاراً عىل بذل قصارى جهودهن إلعالة أنفسهن وأرسهن يف ظل ظروف بالغة الصعوبة

، وهي أرملة وأم لسبعة أطفال 2011هي إحدى الالجئات الالئي وصلن إىل لبنان يف  41تبلغ من العمر 
سنة عىل التوايل، ولقد  21و 20يبلغ اثنان من أبنائي : "وقالت إيمان.  سنة 21و 11ني ترتاوح أعمارهم ب

ويواجهان مصاعب جمة يف تأمني تكاليف .  وكالهما أصبح لديه أطفاالً رضع اآلن) يف لبنان(تزوجا هنا 
نائي ولذا اضُطررت للعمل كي أساعد أب.  رشاء أشياء من قبيل حفاظات األطفال وحليبهم ومالبسهم

ً  40وقالت الجئة سورية أخرى تدعى أمرية وتبلغ من العمر   54".وأحفادي تعتمد معظم العائالت : "عاما
والوضع غري آمن .  عىل النساء الالئي يعملن خارج املنزل وداخله أيضاً، وهو ما يشكل عبئاً كبرياً عليهن
ألرسة أن تعتمد للنساء كي يتجولن بحرية، ومع ذلك تُضطر املرأة للعمل ألنها الوحيدة التي يمكن ل

 .55"عليها

ً  32(وتقيم حسناء  وأخربت منظمة العفو .  يف سهل البقاع رفقة أطفالها ووالديها وشقيقاتها) عاما
مركٍز تابع إلحدى املنظمات غري (ثم جئت إىل .  اعتدت أن أعد الخبز وأبيعه للناس: "الدولية بما ييل

ثم بدأت بعد فرتة بالعمل يف التطريز ولكن .  روبدأت أتعلم اللغة اإلنجليزية وتصفيف الشع) حكومية
وعاودت .  دخل هذه املهنة ال يكفي لدفع اإليجار ولكنه يساعد عىل تأمني ثمن بعض الحاجيات األخرى

زوجي محتجز .  اآلن) الثانوية العامة(االلتحاق باملدرسة ألنني أخطط إلكمال تعليمي وأنا يف البكالوريا 
ما كان سوف يخرج عىل قيد الحياة أم ال، وأنا مضطرة إلعالة أطفايل والعثور عىل  وال أعلم إذا) يف سوريا(

 56".وظيفة الئقة

                                                      

  .، شاتيال، بريوت2015حزيران / يونيو 25نقاشات مجموعة الرتكيز،  52
  .، شاتيال، بريوت2015حزيران / يونيو 25نقاشات مجموعة الرتكيز،  53
  .بريوت، شاتيال، 2015ترشين األول / أكتوبر 15نقاشات مجموعة الرتكيز،  54
  .، مجدل عنجر، سهل البقاع2015ترشين األول / أكتوبر 6نقاشات مجموعة الرتكيز،  55
  .، شتورة، سهل البقاع2015ترشين األول / أكتوبر 12نقاشات مجموعة الرتكيز،  56
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أريد أن : "عاماً فلقد كانت طالبة يف دمشق، وأخربت منظمة العفو الدولية قائلةً  24وأما ريما البالغة من العمر 
يهمهم املأكل واملرشب وحسب، بل نحن لدينا فالسوريون ال .  أحصل عىل شهادتي الجامعية وأن أكمل ما بدأت به

 ً  57".ولقد انهار مجتمعنا اآلن، وال أحد يدرك طبيعة احتياجاته أكثر منا نحن.  طموحات كبرية أيضا

 القانون الدولي لحقوق اإلنسان والمعايير ذات الصلة 
امللحق بها، وهو ما  1967م الخاصة بوضع الالجئني أو عىل بروتوكول عا 1951لم يصادق لبنان عىل اتفاقية عام 

وال يمتلك لبنان .  ينسحب عىل الصكوك الدولية القانونية الرئيسية املعنية بتوفري الحماية لحقوق الالجئني
ترشيعات أو تعليمات وأنظمة محددة تكفل احرتام حقوق الالجئني وطالبي اللجوء وحمايتها وضمان التمتع بها، 

ولكن لبنان ملزم   58.بأن لبنان ال يمكن أن يصبح بلداً للتوطني الدائم لالجئني ولطاملا أكدت الحكومة عىل موقفها
مع ذلك كله بأحكام القانون اإلنساني الدويل العريف وغريه من الصكوك الدولية يف مجال حقوق اإلنسان التي 

 .  تنطبق عىل الالجئني وغري الالجئني عىل حد سواء

لية الصادرة عن األمم املتحدة يف مجال حقوق اإلنسان بما يف ذلك العهد وصادق لبنان عىل عدد من الصكوك الدو 
الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

ضاء عىل جميع واالتفاقية الدولية للق) سيداو(واالتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة 
وتتضمن هذه الصكوك مواداً ذات صلة تنص عىل توفري الحماية لحقوق النساء .  اشكال التمييز العنرصي

 .الالجئات

 الحق في عدم التمييز 
يُعد عدم التمييز عىل أساس الجنس والنوع االجتماعي والعرق والديانة والقومية والجنسية من األحكام والنصوص 

 .  جميع الصكوك الدولية املتعلقة بحقوق اإلنساناألساسية الواردة يف

وبوصفه إحدى الدول األطراف يف اتفاقية القضاء عىل جميع اشكال التمييز ضد املرأة، يُعد لبنان ملزماً بتعديل أو 
وينطبق .  إلغاء قوانينه التي تميز ضد املرأة، وعليه أن يكفل تحقيق املساواة بني الجنسني يف واقع املمارسة العملية

الحق يف عدم التمييز عىل اساس النوع االجتماعي عىل جميع النساء والفتيات املتواجدات ضمن اختصاص ووالية 
لجنة (ولقد أكدت لجنة األمم املتحدة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة .  الدولة سواء أكن مواطنات فيها أم ال

 : بمراقبة مدى امتثال الدول ألحكام االتفاقيةعىل ما ييل بصفتها الهيئة املعنية ) سيداو

يقع عىل عاتق الدول األطراف املسؤولية الرئيسية عن عدم تعرض ملتمسات اللجوء والالجئات وطالبات الحصول "
عىل الجنسية وعديمات الجنسية، املوجودات داخل أراضيها أو يف األرايض الخاضعة لسيطرتها أو واليتها فعالً، 

ن واقعة داخل إقليمها، النتهاك الحقوق املكفولة لهن بموجب االتفاقية، بما يف ذلك عندما تُرتكب تلك حتى إن لم تك
   59. ".االنتهاكات عىل أيدي األشخاص العاديني والعنارص من غري الدول

                                                      

  .، مجدل عنجر، سهل البقاع2015ترشين األول / أكتوبر 6نقاشات مجموعة الرتكيز،  57
أيلول / سبتمرب" صحيفة حقائق"الالجئني  املفوضية السامية لشؤون 58

  . http://www.unhcr.org/4c90812e9.pdf؛2011
بشأن األبعاد الجنسانية املرتبطة باملرأة فيما يتعلق بمركز  32التوصية العامة رقم "لجنة القضاء عىل التمييز ضد املرأة  59
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كما إن الحكومة ملزمة بموجب أحكام اتفاقية القضاء عىل التمييز العنرصي بحظر التمييز القائم عىل 
؛ ولكن تنص االتفاقية يف الوقت نفسه عىل "العرق أو اللون أو النسب أو األصل القومي أو االثني"أساس 

ة عىل األحكام والنصوص القانونية وال تنطبق االتفاقي  60.إمكانية التفريق ما بني املواطنني وغري املواطنني
  61.رشيطة أن تكون أحكاماً ال تميز ضد جنسيٍة بعينها" الجنسية أو املواطنة أو التجنس"املتعلقة بأمور 

وعىل الرغم من ذلك، فلقد رصحت اللجنة املعنية بالقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي بصفتها 
 : كام االتفاقية باآلتيالجهة التي تراقب مدى امتثال الدول ألح

تشّكل املعاملة التفضيلية عىل أساس املواطنة أو املركز من ناحية الهجرة نوعاً من التمييز متى ارتئي أن معايري " 
مثل هذا التفضيل تنايف مقاصد االتفاقية وأغراضها، ولم تُطبق بموجب هدف مرشوع، وال تتناسب مع بلوغ هذا 

   62" .الهدف 

سواء من كان يقيم (يود التي تفرضها الحكومة اللبنانية عىل جميع الالجئني الفلسطينيني وعليه فإن الق
وال سيما القيود املفروضة يف مجاالت التوظيف والسكن ) منهم منذ زمن أو أولئك الذين وصلوا من سوريا
رأة مؤخراً عن وعربت لجنة القضاء عىل التمييز ضد امل.  والصحة هي إجراءات تتناقض مع القانون الدويل

قلقها حيال القيود التي يفرضها لبنان عىل حق الالجئات الفلسطينيات يف العمل، وأوصت الحكومة بأن 
بمراجعة وتعديل قوانني العمل لديها بما يكفل لالجئات الفلسطينيات الحق يف العمل وذلك "تقوم 

 63".بمنحهن فرص الوصول إىل سوق العمل يف الدولة الطرف 

                                                                                                                                       

ترشين الثاني / نوفمرب)  CEDAW/C/GR/32 :رقم وثيقة األمم املتحدة"  (جوء والجنسية وانعدام الجنسيةالالجئ والل
  .  ang=Eods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=CEDAW/C/GC/32&L-http://daccess:؛ الرابط2014

كانون / ديسمرب 21) 20(2106االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي، قرار الجمعية العامة رقم  60
 :، واملتوفرة عرب الرابط التايل1.2و 1.1، املادة 1965األول 

hr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspxhttp://ohc .  
  .1.3االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع اشكال التمييز العنرصي، املادة  61
 :رقم وثيقة األمم املتحدة" (بشأن التمييز ضد غري املواطنني 30التوصية العامة "لجنة القضاء عىل التمييز العنرصي  62

CERD/C/GC/30  (الرابط4، الفقرة 2004آب / أغسطس ،: 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCERD

C%2f7502&Lang=en%2fGE .  
؛ 40-39، الفقرتان : )رقم وثيقة األمم املتحدة" (املالحظات الختامية الخاصة بلبنان"لجنة القضاء عىل التمييز ضد املرأة  63

 :الرابط
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC

5&Lang=en-%2fLBN%2fCO%2f4 .  
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الحواجز التي تعيق تصويب 
 أوضاع الالجئين في لبنان

 تشديد القيود 
وأصدرت منظمة العفو الدولية .  ثمة قيود متزايدة تفرضها الحكومة اللبنانية عىل الالجئني القادمني من سوريا

يوضح كيف تدرجت الحكومة يف استحداث معايري جديدة تُطبق عىل جميع  2015حزيران / تقريراً يف يونيو
وأصبحت هذه اإلجراءات تنطوي عىل أعباء كبرية .  السوريني الذين يتقدمون بطلبات تجديد تصاريح اإلقامة

 64.وتكاليف باهظة تجعل من األصعب أكثر من أي وقت مىض عىل الناس الوفاء بالرشوط التي وضعتها الحكومة

منع الالجئني الفلسطينيني من وبدأ .  وسبق ذلك قيام الحكومة بفرض قيوٍد عىل الالجئني الفلسطينيني
مصاعب عىل صعيد تجديد  2014أيار / وواجهوا بعد مايو 2013آب / دخول لبنان اعتباراً من أغسطس

وال توجد تعليمات رسمية منشورة توضح اإلجراءات الواجب عىل   65.تصاريح اإلقامة املوجودة بحوزتهم
وأشارت منظمتان غري .  ريح اإلقامة يف لبنانالالجئني الفلسطينيني من سوريا اتباعها الستصدار تصا

وجود مؤرشات عىل أنه باستطاعة الالجئني الفلسطينيني من "حكوميتني دوليتان تعمالن مع الالجئني إىل 
سوريا تجديد تصاريح اإلقامة من الناحية النظرية، ولكن يظهر الواقع العميل أن عدد الذين يتمكنون من 

ً القيام بذلك فعالً يظل قلي  .  66"الً جدا

 عدم توفر تصاريح إقامة سارية المفعول 
تقدر املفوضية السامية لشؤون الالجئني أن نسبة األرس السورية الالجئة التي ال تحمل تصاريح إقامة سارية 

 66ومن بني   2015.67تموز / يف يوليو% 61إىل  2015كانون الثاني / يف يناير% 9املفعول قد ارتفعت من 
                                                      

تتضمن عقبات الحصول عىل تصاريح اإلقامة التكاليف ومصاعب الحصول عىل تعهد سكني من صاحب العقار وأخرى  64
.  ني أو الحصول عىل تعهد بعدم العمل وإبراز ما يفيد بتوافر أموال لديهم تكفي إلعالتهمتتعلق بالعثور عىل كفيل لبنا

الالجئون السوريون يواجهون قيوداً : مدفوعون إىل الحافة"ولالطالع عىل جميع هذه القيود، انظر تقرير منظمة العفو الدولية 
حزيران / يونيو)  MDE/24/1785/2015 :رقم الوثيقة" (متزايدة يف لبنان

)https://www.amnesty.org/en/documents/mde24/1785/2015/en/ .(  
رقم " (النازحون الفلسطينيون من سوريا إىل لبنان بحثاً عن مالذ آمن: ممنوعون من اللجوء"تقرير منظمة العفو الدولية  65

  .2014تموز / يوليو) MDE/18/002/2014: قةالوثي
تحديات وتبعات محاولة االحتفاظ : الوضع القانوني لالجئني من سوريا"املجلس النرويجي لالجئني واللجنة الدولية لإلنقاذ  66

؛ 2015حزيران / يونيو" بالصفة القانونية لإلقامة يف بريوت وجبل لبنان
https://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=9682 .  

تموز / لوحة البيانات الشهرية، يوليو" قطاع الحماية"التنسيق املشرتك بني وكاالت األمم املتحدة بشأن لبنان  67
  . http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=9508؛2015
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ويُعزى .  منهن أنهن ال يحملن تصاريح إقامة سارية املفعول 56قابلتهم منظمة العفو الدولية، قالت  الجئًة سورية
ذلك يف الغالب إىل انتهاء صالحية التصاريح وعدم قدرتهن عىل تأمني تكاليف استصدارها مجدداً أو عدم تمكنهن 

نظامية أصالً، ولم يسبق لهن بالتايل وأن  من تلبية الرشوط الجديدة، وإن كان بعضهن قد دخل لبنان بطريقة غري
وقالت خمس نساء أنهن يحملن تصاريح إقامة سارية املفعول فيما لم تذكر خمس .  حملن تصاريح إقامة أصولية
 68.أخريات شيئاً من هذا القبيل

عائلة فلسطينية فرت من  828وشمل  2015آذار / ويف مسح أجراه مركز تطوير للدراسات يف مارس
من العينة قد اصبحت غري سارية املفعول فيما كانت مدة % 85.7إىل لبنان، اتضح أن تصاريح سوريا 

وأشارت الدراسة املسحية إىل أنه من .  2015نيسان / منها عىل وشك أن تنتهي يف أواخر أبريل% 12.8
إقامة  من الالجئني الفلسطينيني من سوريا دون تصاريح% 98املتوقع يف وقت نرش النتائج أن يصبح 

الجئة فلسطينية من سوريا قابلتهن منظمة العفو  12واثنتان فقط من مجموع .  سارية املفعول يف لبنان
الدولية قالتا إنهما تمتلكان تصاريح سارية املفعول وقت إجراء املقابلة، وأن صالحية أحدهما كانت عىل 

كانون األول من / اً حتى ديسمربفيما كان اآلخر صالح 2015ترشين األول / وشك أن تنتهي يف أكتوبر
 .  العام نفسه

 اآلثار المترتبة على تصاريح اإلقامة منتهية الصالحية
من شأن توافر تصاريح إقامة سارية املفعول أن يعطينا دفعة معنوية قوية، وسوف نشعر "

 وسوف نشعر عندها أن حالنا كحال أي شخص آخر.  براحة نفسية حينها أثناء تنقلنا وتجوالنا
  ."ولن أخىش املرور عرب نقاط التفتيش بعدها.  يقيم يف هذه البالد

 69منى، شتورة، سهل البقاع

يُعترب الالجئون السوريون الذين ال يحملون تصاريح إقامة سارية املفعول مخالفني ألحكام القانون يف لبنان، ما 
واالحتجاز والرتحيل بشكل تعسفي وعدم يجعلهم عرضة لطائفة من انتهاكات حقوق اإلنسان ال سيما التوقيف 

القدرة عىل اللجوء إىل السلطات يف حال وقعوا ضحايا للجريمة، وذلك خوفاً من أن يتعرضوا للتوقيف أو فرض قيود 
عىل حرية حركتهم ومجابهة مصاعب يف الحصول عىل خدمات التعليم أو الصحة خشيًة من اضطرارهم للمرور 

كما يؤدي انتهاء رسيان تصاريح .  70أثناء توجههم للحصول عىل تلك الخدمات) منيةاملفارز األ (بنقاط التفتيش 
.  اإلقامة إىل عدم قدرة الالجئني عىل استكمال اإلجراءات اإلدارية الخاصة بتسجيل واقعات الزواج أو الوالدة

الالجئات عىل طلب يف هذا التقرير عدم قدرة " عدم القدرة عىل اللجوء إىل القضاء"ويناقش الفصل املعنون 
 . املساعدة من السلطات العمومية ال سيما من جهاز األمن العام

وكان من الواضح أن مشاعر الخوف من املرور بنقاط التفتيش والتوقيف من لدن السلطات جراء عدم 
                                                      

  .2015ترشين األول / حزيران وأكتوبر/ مقابالت مع منظمة العفو الدولية، لبنان، يونيو 68
  .، شتورة، سهل البقاع2015ول ترشين األ / أكتوبر 12نقاشات مجموعة الرتكيز،  69
) MDE/24/1785/2015: رقم الوثيقة" (الالجئون السوريون يواجهون قيوداً متزايدة يف لبنان : مدفوعون إىل الحافة" 70

  ).  rg/en/documents/mde24/1785/2015/en/https://www.amnesty.o:الرابط( 2015حزيران / يونيو
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وتقيم   71.حمل تصاريح سارية املفعول تهيمن عىل الالجئات الالئي تحدثت منظمة العفو الدولية معهن
حكومة اللبنانية نقاط التفتيش يف جميع أنحاء البالد ويف الطرق الرئيسية املؤدية إىل مختلف املحافظات ال

وبعض هذه النقاط دائم .  مثالً وكذلك تنترش هذه املفارز األمنية يف محيط مخيمات الالجئني الفلسطينيني
ش عىل بعض نقاط التفتيش فيما كما يرشف الجي.  فيما تنشط أخرى ليالً أو يف حال وجود تهديد أمني

 .ترشف الرشطة عىل النقاط الباقية

.  وقالت منظمات تعمل مع الالجئني أن السلطات تميل أكثر العتقال الالجئني الرجال وليس الالجئات
وأكدت منظمات تُعنى بتوفري املساندة القانونية لالجئني يف الحجز أن الرجال يشكلون الغالبية العظمى 

وقالت الالجئات اللواتي قابلتهن منظمة العفو الدولية أنه من املرجح   72.دين من خدماتهامن املستفي
أكثر أن يتم الطلب من الرجال عند مرورهم بنقاط التفتيش إبراز أوراقهم الثبوتية، ومن ثم احتجازهم 

ساء قد وقال بعضهن مع ذلك أنهن يعرفن ن.  يف حال اتضح أن تصاريح إقامتهم غري سارية املفعول
تعرضن لالحتجاز وتحدثن عن أن الخشية من التعرض للتوقيف تدفعهن إىل تقييد حركتهن بشكل أكرب 

 . حالهن حال الرجال يف ذلك

ً  24(تعرضت ريما  تم احتجازي مدة : "وقالت ريما.  لالختفاء القرسي عىل أيدي السلطات يف بلدها سوريا) عاما
وأخربت منظمة العفو الدولية أنها تعرضت ".  كان تواجدي حينهاولم يعرف أحد بم).  يف سوريا(أشهر  10

للتعذيب يف الحجز، وأن سبب احتجازها حسب اعتقادها ناجم عن مشاركتها يف توزيع املساعدات الطبية عىل 
وأخربت منظمة العفو الدولية .  2014آذار / وفرت إىل لبنان عقب إخالء سبيلها يف مارس.  النازحني يف منطقتها

ن خشيتها من التنقل يف لبنان وخوفها من التوجه إىل السلطات ملحاولة تجديد ترصيح إقامتها الذي انتهت ع
وأحسب ألف حساب قبل أن أخرج من .  ال أثق بأحٍد ألنني كنت محتجزة يف سوريا: "وتضيف قائلةً .  صالحيته
قالت إنها غري قادرة عىل التسجيل  وترغب ريما يف أن تتمكن من إكمال دراستها الجامعية ولكنها".  البيت

 73.بالجامعة دون وجود ترصيح ساري املفعول بحوزتها

ً  33(وأخربت عائشة  التي تقيم يف سهل البقاع رفقة زوجها وأطفالهما الصغار األربعة منظمة العفو الدولية ) عاما
 : بما ييل

 15ملراجعة املستشفى يف بريوت لعالج ابنتي كل وأنا مضطرة .  أنا أخاف من الخروج، وأخاف من املفارز األمنية"
ً  15يوماً كونها تعاني من مرض نادر وال بد من أن تتلقى حقنًة كل  أي (وأنا أمر عرب نقاط التفتيش ولكنهم .  يوما

 74".لم يقوموا باستيقايف وال مرة حتى اآلن، ولكن أشعر بالخوف دائماً من أن يتحدث أحدهم معي) السلطات

                                                      

، يف بريوت وجبل لبنان وسهل 2015ترشين األول / حزيران وأكتوبر/ مقابالت منظمة العفو الدولية مع الالجئات، يونيو 71
  .البقاع وجنوب لبنان

يف  2015ترشين األول / حزيران وأكتوبر/ مقابالت منظمة العفو الدولية مع منظمات غري حكومية دولية ومحلية، يونيو 72
  .بريوت وجبل لبنان وسهل البقاع

  . ، مجدل عنجر، سهل البقاع2015ترشين األول / أكتوبر 6مقابلة مع منظمة العفو الدولية،  73
  .، سعد نايل، سهل البقاع2015ترشين األول / أكتوبر 6نقاشات مجموعة الرتكيز،  74
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توافر ترصيح إقامة ساري املفعول بحوزة الالجئني من سوريا الذين يقيمون داخل مخيمات  ويدفع عدم
الالجئني الفلسطينيني بهم إىل عدم محاولة مغادرتها عىل الرغم من اكتظاظها الشديد ومساحتها الضيقة 

مداخل  وتقيم الحكومة اللبنانية نقاط تفتيش عىل.  حتى قبل أن يقيم فيها الجئون جدد من سوريا
 . مخيمات الالجئني الفلسطينيني بشكل دائم

وتحدثت الالجئات الفلسطينيات من سوريا ونظرياتهن السوريات ملنظمة العفو الدولية عن مخاوفهن 
ً  28وقالت رشا وهي الجئة فلسطينية تبلغ من العمر .  حيال مغادرة املخيمات ال يمكننا مغادرة : "عاما

فقد يُقبض علينا من باب الحظ ال أكثر، وعليه فأنا ال أغادر .  التفتيش مخيم شاتيال بسبب تواجد نقاط
 ً منذ ) يف شاتيال(ويقيم والدي هنا .  وال أغادر إال إذا كنت مضطرة وأظل خائفة عىل الدوام.  املخيم أبدا

 ً   75".ثالث سنوات، وكانت أول مرة يغادره فيها هي قبل أسبوع واحد فقط، وقد فعل ذلك مضطرا

 إحدى املدافعات عن حقوق اإلنسان: مها
توظف بعض الالجئات من سوريا ما يمتلكنه من مهارات يف رصد انتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة 

ورسدت مها الالجئة الفلسطينية املدافعة عن حقوق اإلنسان التي تبلغ من العمر .  بحق باقي الالجئني
  :منظمة العفو الدولية قائلةً عاماً تفاصيل تجربتها يف هذا املجال عىل  28

مخيمات الالجئني الفلسطينيني، وأعمل مع إحدى صديقاتي ويعرفنا أهل املخيم باسم ) أحد(أنا ناشطة يف "
وقيل لنا أنه تم .  وتلقينا اتصاالً هاتفياً فبل أشهر بخصوص طلب مساعدة بعض الالجئني املحتجزين.  الناشطتان

شاباً وأحد املسنني عند إحدى نقاط التفتيش التابعة للجيش بدعوى عدم  12و قبل ثالثة أيام توقيف سبع نساء
وحاولت أنا وصديقتي أن نتصل باملركز األمني لالستفسار عن العدد .  حملهم لتصاريح إقامة سارية املفعول

ول عىل التدقيق يف كال لم نقم بتوقيف أحد، ولكننا نحرص يف املقام األ : فقال رجال الرشطة لنا.  الدقيق للموقوفني
 . رسيان صالحية تصاريح اإلقامة

وبغية التأكد من عدد املوقوفني، اضُطررنا لزيارة منزل كل واحد منهم الستقصاء األمر ومحاولة العثور عىل أحد 
ولدى السؤال عن أسماء املوقوفني، رفض .  وبذلك تمكنا من استنباط عدد املوقوفني.  أفراد العائلة والحديث معهم

وتمكنت من أن التقي مع إحداهن بعد .  فراد عائالتهم الكشف عن أسماء الفتيات املحتجزات خوفاً عىل سمعتهنأ
فعرفت حينها بإخالء سبيل ست فتيات بعد ثالثة أيام يف .  أن أُفرج عنها وسألتها عمن ال زلن قيد االحتجاز غريها

ً .  أيام 10الحجز فيما ظلت رابعة محتجزة مدة   . موقوفات يف مراكز أمنية مختلفة وكن جميعا

ثم بدأت أتلقى بعدها تهديدات عرب الهاتف مع عدم .  وبدأ وجهاء املخيم االحتجاج واملطالبة باإلفراج عن املوقوفني
 76".توقفي أنت وصديقتك عن العمل وإال: وقال يل املتصل يف إحدى تلك املكاملات.  إمكانية الكشف عن رقم املتصل

 

                                                      

  .، شاتيال، بريوت2015األول ترشين / أكتوبر 15نقاشات مجموعة الرتكيز،  75
  .، مار إلياس، بريوت2015ترشين األول / أكتوبر 8نقاشات مجموعة الرتكيز،  76
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  معاناة البقاء على قيد الحياة 

دوالراً  13أريد أن أسأل الحكومات إذا كان مبلغ "
 ".شهرياً كافياً للبقاء على قيد الحياة أم ال

   77رجاء، مار إلياس، سهل البقاع

فلقد أدى نقص .  أخربت الالجئات منظمة العفو الدولية عن معاناتهن مع مسألة تأمني الدعم املايل لعائالتهن
التمويل إىل قيام األمم املتحدة بتقليص حجم الدعم املايل املخصص لالجئني، األمر الذي ترك غالبيتهم ترزح تحت 

كما تتعرض الالجئات العامالت أو الالئي يبحثن عن عمل لخطر االستغالل عىل أيدي أرباب العمل الذين ال .  الفقر
وعىل املنوال نفسه، تُعد الالجئات عرضة لخطر .  يق مآربهميتوانون عن انتهاز أوضاعهن االقتصادية الصعبة لتحق

قيام أصحاب العقارات بإخالئهن قرساً من أماكن اإليواء الالئي يحتجنها طبعاً يف بلد ترتفع كلفة اإليواء فيه بشكل 
 .كبري، وتندر فيه عقود اإليجار املكتوبة بني الطرفني

 عدم كفاية الدعم الموفر لالجئين 
وال زالت .  جتمع الدويل يتقاعس عن توفري األموال الكافية لدعم الالجئني يف بلدان االستضافة الرئيسيةما انفك امل

االستجابة اإلنسانية التي تقودها األمم املتحدة تعاني من نقص كبري يف التمويل، ولم تتجاوز ما تلقته األمم املتحدة 
واضُطرت .   78ملياتها املخصصة ملساندة الالجئني يف لبنانمن حجم التمويل املطلوب لع% 57يف هذا السياق نسبة 

األمم املتحدة رداً عىل ذلك إىل القيام بتخفيض أعداد الالجئني املؤهلني للحصول عىل دعمها املايل وتقليص حجم 
 . مساعداتها لهم

الشهرية التي كما حمل النقص الحاد يف التمويل برنامج األغذية العاملي عىل تقليص املساعدات النقدية 
وانخفض حجم الدعم املايل املخصص .  يقدمها لالجئني السوريني من أجل رشاء احتياجاتهم الغذائية

/ فرد/ 79دوالرا 19إىل  2015كانون الثاني / دوالر لكل فرد شهرياً يف يناير 27.70لهذا الغرض من 
  80.دوالر لكل فرد شهريا 13.50قبل أن يُصار إىل تخفيضه مجدداً ليصل  2015تموز / شهريا يف يوليو

                                                      

  . ، مار إلياس ، سهل البقاع2015ترشين األول / أكتوبر 13نقاشات مجموعة الرتكيز،  77
 29أحدث تحيني يف " ات التمويلمتطلب: خطة االستجابة اإلقليمية اإلنمائية لالجئني السوريني 2015"األمم املتحدة  78

  . http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php؛2015كانون األول / ديسمرب
/ سبتمرب" كة بني الوكاالتتحديث للمعلومات اإلقليمية املشرت : الالجئون السوريون"املفوضية السامية لشؤون الالجئني  79

  .6. ، ص2015ايلول 

  .  faq-line-poverty-http://www.worldbank.org/en/topic/poverty/brief/global:انظر الرابط80 
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برنامج األغذية العاملي من زيادة املبلغ الشهري  2015ومكن ضخ بعض األموال يف أواخر العام 
ولرتتفع حصة الفرد  2015،81ترشين األول / دوالراً اعتباراً من أكتوبر 21.60املخصص للفرد ليصل إىل 

 1.90عن حاجز خط الفقر الذي حدده البنك الدويل عند دوالراً يف اليوم، ولكن ظل بعيداً  0.72اليومية إىل 
 .82دوالراً يف اليوم

وأدى النقص الحاصل يف التمويل إىل اضطرار األمم املتحدة إىل التقليص بشكل مستمر من أعداد الالجئني 
ا السوريني املؤهلني للحصول عىل مساعداتها النقدية الشهرية من أجل رشاء الغذاء عىل الرغم من إقراره

 2015نيسان / وحذرت األمم املتحدة يف أبريل  83.ببقاء احتياجات فئة الالجئني عىل حالها أو تدهورها
من أنها تتوقع حصول زيادة يف أعداد الالجئني الذين يطبقون اسرتاتيجيات سلبية للتكيف من قبيل 

يم والصحة أو تقليص حجم الحصص الغذائية وزيادة أعباء الدين وتقليص حجم اإلنفاق عىل التعل
/ من العائالت السورية الالجئة سوف تصبح بحلول سبتمرب% 70وقدرت أن   84.ارتفاع حاالت التسول

ورصح برنامج  85دوالرا للفرد يف اليوم، 3.84تحت خط الفقر املعتمد وطنياً يف لبنان وقوامه  2015أيلول 
% 25لغذائي بعد أن وصلت نسبتها إىل فقط من العائالت الالجئة تتمتع باألمن ا% 7األغذية العاملي أن 

 2014.86يف عام 

، خفضت وكالة األمم املتحدة لغوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الرشق األدنى 2015أيار / ويف مايو
 27دوالراً للفرد الواحد شهرياً إىل  30املبلغ الشهري املخصص لالجئني الفلسطينيني من سوريا من ) األونروا(

                                                      

؛ 2015ترشين الثاني / نوفمرب" أبرز التطورات يف لبنان: زمة السوريةاالستجابة لأل "برنامج األغذية العاملي  81
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/op_reports/wfp263813.pdf.  

سعرة حرارية كقيمة غذائية  2100نامج األغذية العاملي بحساب اإلنفاق بالحد األدنى عىل سلة غذائية عىل أساس ويقوم بر  82
دوالرا أمريكياً يف الشهر لرشاء ما يعادل هذه القيمة  37وعليه، فريى الربنامج أن الفرد يف لبنان بحاجة إىل .  يف اليوم الواحد

لدعم املايل الذي يوفره الربنامج يقل بكثري عن املبلغ املطلوب وفق حسابات الربنامج نفسه وعليه فإن ا.  الغذائية من األطعمة
  .والذي يحتاجه الالجئ شهرياً كحٍد أدنى لرشاء احتياجاته الغذائية

منتصف قطاع األمن الغذائي؛ لوحة بيانات : تحديث املعلومات املشرتك بني الوكاالت"املفوضية السامية لشؤون الالجئني  83
).   http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=9237( 2. ، ص2015حزيران / يونيو" العام

كانون / خالل الفرتة ما بني ينايرالجئاً سوريا تلقوا مبالغ شهرية لرشاء الطعام  883833وأورد برنامج األغذية العاملي أن 
الجئاً بحلول  603423الجئاً ثم إىل  772102إىل  2015آب / وتراجع هذا الرقم يف أغسطس.  2015آذار / الثاني ومارس

سقفاً لعدد أفراد األرسة الواحدة الذين  2015أيلول / ووضعت األمم املتحدة يف سبتمرب.  2015ترشين الثاني / نوفمرب
  .امج املساعدات املالية الشهرية وحددته بخمسة أفراد لكل أرسةيشملهم برن

/ أبريل" 2015آذار / مارس –كانون الثاني / تحديث لألوضاع يناير: االستجابة لألزمة السورية"برنامج األغذية العاملي  84
  . http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ep/wfp273846.pdf؛2015نيسان 

أيلول / سبتمرب" تحيني املعلومات اإلقليمية املشرتكة بني الوكاالت: الالجئون السوريون"املفوضية السامية لشؤون الالجئني  85
  .  http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=9617؛7.؛ ص2015

؛ 2015/ أيلول/ سبتمرب" تقرير األوضاع: االستجابة لألزمة السورية: لبنان"برنامج األغذية العاملي  86
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=9670.  
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ً دوالراً للف وعىل الرغم من تقليص حجم املساعدات، فلقد رصحت األونروا أن التحويالت النقدية .  رد الواحد شهريا
من الالجئني الفلسطينيني الفارين من سوريا مقارنة % 98تشكل مصدر الدخل الرئييس لنحو ) اإلعاشة(املبارشة 
من العائالت الفلسطينية الالجئة % 91كما أبلغت األونروا عن تعرض   2014.87نيسان / يف أبريل% 70بحوايل 

، ما حدا بأفرادها إىل تقليص حجم استهالكهم من الطعام أو "لنقص يف األغذية أو املال الالزم لرشائها"من سوريا 
من العائالت قد أُجربت عىل بيع موجوداتها فيما % 90تعمد تفويت تناول بعض الوجبات؛ كما أفادت األونروا بأن 

 88.ها جميع مدخراتهامن% 80استنفدت 

وأفاد نحو ربع الالجئات السوريات الالتي تحدثن مع منظمة العفو الدولية بأنهن لم يعدن يتلقني 
وقد كان النقطاع املساعدات النقدية أو .  املساعدات النقدية الالزمة لرشاء األغذية خالل العام املايض

ووصفت الجئة سورية تبلغ .  عىل إعالة أرسهنتقليص مقدارها آثارا شديدة الوطأة عىل قدرة الالجئات 
 : عاماً الوضع قائلةً  34من العمر 

ً  30نحو (لرية لبنانية  450حصلت بادئ األمر عىل مبلغ " من املفوضية السامية لشؤون الالجئني، ثم ) دوالرا
ً  20(ألف لرية لبنانية  30تقلص املبلغ إىل  وال نتناول .  دوالراً فقط 13ثم عاود االنكماش ليصل حالياً إىل ) دوالرا

.  اللحمة إال مرة كل بضعة أشهر عىل األرجح، ولكن املبلغ غري كاٍف ال سيما بالنسبة للعائالت التي لديها أطفال
وحددت املفوضية محاالً يمكننا استخدام القسائم فيها، ولكنها تقع عىل مسافة بعيدة جداً من مكان سكني، 

ً  10ت للوصول إليها وهذا يكلفني فأحتاج إىل أن أستقل املواصال   "آالف لرية لبنانية ذهاباً وإيابا
 89رنا، سعد نايل، سهل البقاع

 :  عاماً وتقيم رفقة والديها وصغريها قالت ما ييل ملنظمة العفو الدولية 21وثمة أرملة تُدعى هالة وتبلغ من العمر 

فاتصلت بهم .  دة النقدية اعتباراً من الشهر املايضانا مسجلة لدى املفوضية ولكنهم توقفوا عن إعطائي املساع"
إذا لم أكن أنا استحق املساعدة فمن هم املؤهلون : فسألتهم قائلةً .  وأخربوني بأن وضعنا ليس بحاجة للمساعدة

 ولقد كانت قسائم رشاء املواد الغذائية.  للحصول عىل املساعدة برأيكم؟  فقالوا يل أنهم ال يملكون املال الكايف
 90".تساعد قليالً عىل الرغم من أنها لم تكن توفر لنا املساندة الكافية

                                                      

. ، ص2015أيار / مايو" تقرير مرحيل: االستجابة لألزمة السورية 2015"األونروا  87
؛12

http://www.unrwa.org/sites/default/files/2015_syria_crisis_response_progress_report.pdf?_sm_au
_=iVV1P20SrFjf6v2R .  

 .18. ص" 2015تحديد خصائص ضعف الالجئني الفلسطينيني من سوريا املقيمني يف لبنان "األونروا  88
  .، سعد نايل، سهل البقاع2015ترشين األول / أكتوبر 6نقاشات مجموعة الرتكيز،  89
  .، بر إلياس، سهل البقاع2015ترشين األول / أكتوبر 13نقاشات مجموعة الرتكيز،  90
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األونروا لتعليق دفع مبلغ مائة دوالر شهرياً لكل أرسة كمساعدات  2013تموز / واضُطر نقص التمويل يف يوليو
ألف الجئ فلسطيني من سوريا عىل هذا النوع من املساعدات، ووصفت األونروا تعليق  43وحصل   91.بدل اإليواء

   92".باألمر الكارثي"دفع مساعدات بدل اإليواء 

عاماً والتي تعيل بناتها الثالث، فأخربت منظمة العفو الدولية  38وأما الالجئة الفلسطينية حنان البالغة من العمر 
اعتادت األونروا أن تدفع ألرستنا مبلغ : وقالت حنان.  تعليق األونروا دفع مساعدات بدل اإليواءعن األثر الناجم عن 

ألف لرية  45كما كنا نتلقى مبلغ .  دوالر 300دوالر ملساعدتنا يف دفع اإليجار وإن كانت اإليجارات ال تقل عن  100
وأنا أعمل .  دفع مبلغ املائة دوالر بدل اإليواءألف لرية ثم توقف  40لبنانية لكل شخص رسعان ما تم تخفيضه إىل 
  93".وأحصل عىل بعض املساعدات ولكنها غري كافية

 مرارة االعتماد المالي على الغير
هذه هي املرة األوىل بالنسبة للكثري من الالجئني من سوريا التي يجدون فيها أنفسهم مضطرين لالعتماد عىل 

ونظراً للنقص الكبري يف .  اتكالهم عىل املساعدة املالية من خارج نطاق األرسةاملساعدات، ويواجهون مصاعب يف 
تمويل برامج اإلغاثة يف األمم املتحدة، اُجربت هذه األخرية عىل اتخاذ قرارات مؤملة فيما يتعلق بوضع قائمة بالفئات 

أجل تحديد الفئات ذات األولوية، قامت  ومن.  التي لها األولوية يف الحصول عىل املساندة املالية املحدودة املتوفرة
األمم املتحدة بدراسات مسحية ُطلب من الالجئني خاللها باإلجابة عىل أسئلة تتعلق بأوضاعهم بغية البت يف 

واعتقد عدد من الالجئات الالئي قابلتهن منظمة العفو الدولية يف   94.إمكانية استمرار تلقيهم للدعم من عدمها
ولعل إجابة هبة تلخص ".  مهينة"نان أن األسئلة التي ُطرحت أثناء مسح األمم املتحدة كانت أنحاء مختلفة من لب

 : وجهة نظر هؤالء النسوة

، ولكن جاء 2015تموز / أنا مسجلة مع املفوضية ولكن ذلك لم يحل دون قطع املساعدات عني اعتباراً من يوليو"
وطرحوا أسئلة محرجة .  ا قبل أن يقوموا بقطع املساعدات عناموظفو املفوضية إىل مكان سكننا وأجروا مقابلة معن

هل تحصلون عىل طعامكم من جريانكم؟  ثم وصلتنا رسالة نصية قصرية عرب الهاتف "ومهينة فعالً من قبيل 
 95".يعلموننا فيها أننا لسنا بحاجة للحصول عىل املساعدات املالية

ألرسهن مصاعب متزايدة عىل صعيد تأمني تكاليف رشاء الحاجيات ويف الوقت الذي تواجه فيه الالجئات املعيالت 
األساسية، تواجه النساء الالئي يحصلن عىل دعم مايل من األقارب أو األصدقاء مصاعب من نوع آخر ترتبط 

 .عىل اآلخرين" عالةً "باعتمادهن عىل الغري ورغبتهن يف أال يصبحن 

                                                      

  .الذي يرد الحقاً يف الفصل الحايل" السكن غري املالئم"ملزيد من املعلومات بشأن السكن، انظر القسم املعنون  91
أيار / مايو 22" ونروا تعليق مساعدات بدل اإليواءنقص التمويل يفرض عىل األ "األونروا  92

cash-suspend-unrwa-forces-funds-releases/lack-http://www.unrwa.org/newsroom/press-؛2015
refugees-palestine-housing-assistance  .  

  .، مار إلياس، بريوت2015ترشين األول / أكتوبر 8نقاشات مجموعة الرتكيز،  93
باستخدام استبيان " مسحاً لتقييم مستوى ضعف الالجئني السوريني"أجرى برنامج األغذية العاملي عىل سبيل املثال  94

  .يقةدق 45تستغرق اإلجابة عليه 
  . ، سعد نايل، سهل البقاع2015ترشين األول / أكتوبر 6نقاشات مجموعة الرتكيز،  95
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 سارة  
ويُحتجز زوجها يف سوريا حالياً، .  عاماً جاءت من داريا 45سارة هي امرأة سورية تبلغ من العمر 

وتقيم رفقة والدتها وابنها ذي األعوام العرشة وخالتها وأبناء خالتها يف  2014ووصلت لبنان أوائل عام 
 : وأخربت سارة منظمة العفو الدولية بما ييل.  شتورة بسهل البقاع

الرضورية األخرى، ولكن ال يسعني أن أرهقه باملزيد من الضغوط يساعد شقيقي يف دفع اإليجار ورشاء األساسيات 
وأعتمد عىل قسائم .  كونه لديه أرسته هو اآلخر كي يعيلها، ويقوم بمساعدة أرسة شقيقه اآلخر املتواجد يف سوريا

عندما  رشاء الطعام التي توزعها املفوضية السامية لشؤون الالجئني ولكن رسعان ما تدهورت األمور نحو األسوأ
 .قررت املفوضية تقليص حجم مساعداتها

وحاولت أن أشرتي ماكينة خياطة كي أعمل مع والدتي كوننا نعرف شيئاً عن الخياطة ولكنها تعطلت وال أستطيع 
 96.إصالحها ألنني ال أمتلك املال الكايف لذلك

لالختفاء القرسي، فلقد جاءت إىل لبنان عاماً والتي تعرض زوجها  22وأما الالجئة السورية نورة البالغة من العمر 
.  وصحيٌح أن شقيق زوجي يساعدنا، ولكن لديه أرسته ويف ذلك كفاية.  وضعي صعب: "رفقة عائلة زوجها، وقالت

  97".ويعاني طفيل من مشاكل صحية يف أنفه ولكن ال يستطيع أحد منا أن يؤمن ثمن رشاء عالجه

وقالت ملنظمة العفو .  عاماً وتقيم رفقة طفليها يف سهل البقاع 29العمر  وثمة أرملة سورية تُدعى سمراء وتبلغ من
 :  الدولية

وأمكث يف منازل األصدقاء .  أقيم يف تعلبايا، ولكني ال أقيم يف مسكن واحد عىل الدوام بل أتنقل من مكان إىل آخر"
يطلبون بعض املال مني أحياناً، ولكنهم و .  دوالر شهريا بدل إيجار 300ويدفع من أقيم عندهم حالياً .  أو املعارف

وال أستطيع أن أؤمن تكلفة استئجار منزل لوحدي، ولكنني أحاول أن أساعدهم يف دفع .  ال يفعلون يف أحيان أخرى
 98".فنحن نحرم أنفسنا من كل يشء فعالً كي نبقى عىل قيد الحياة.  اإليجار

 االستغالل في العمل 
 ".وأخاف أن أسمح لهن بالعمل خشية تعرضهن للتحرشأنا أرملة وأم ألربع بنات، "

   99ربا، شاتيال، بريوت

ويف   100.غالباً ما يعمل الالجئون بشكل غري نظامي وخصوصاً اولئك منهم الذين ال يحملون صفة قانونية يف لبنان
، أصدرت الحكومة اللبنانية قيوداً جديدة حظرت بموجبها عىل السوريني العمل يف 2014كانون األول / ديسمرب

                                                      

  ، شتورة، سهل البقاع2015ترشين األول / أكتوبر 12نقاشات مجموعة الرتكيز،  96
  .، بر إلياس، سهل البقاع2015ترشين األول / أكتوبر 13نقاشات مجموعة الرتكيز،  97
  . ، سعد نايل، سهل البقاع2015حزيران / يونيو 24مع منظمة العفو الدولية، مقابلة  98
  . ، شاتيال، بريوت2015حزيران / يونيو 25نقاشات مجموعة الرتكيز،  99
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من الالجئات % 70وأوردت منظمة العمل الدولية أن   101".الزراعة والنظافة والبناء"مهن خارج قطاعات 
أنهن يعملن يف مهن متدنية األجر وتفتقر لألمن  السوريات العامالت يعملن يف قطاع الزراعة أو العمل املنزيل، أي

  102.الوظيفي

التي ورد ذكرها يف الفصل املعنون املصاعب (وأوردت منظمة العمل الدولية يف أحد تقاريرها أن القيود القانونية 
مل تجعل املفروضة عىل حق الالجئني الفلسطينيني يف الع) اإلضافية التي يواجهها الالجئون الفلسطينيون يف لبنان

% 10من الالجئني الفلسطينيني من سوريا يف عداد العاطلني عن العمل بينما تشكل الالجئات الفلسطينيات % 90
ويعرض الوضع غري القانوني وعدم القدرة عىل   103.من إجمايل عدد العاملني من الالجئني الفلسطينيني من سوريا
 .أرباب العمل العمل بشكل منتظم الالجئني ملخاطر االستغالل من طرف

ألف لرية  248وجاء يف تقرير منظمة العمل الدولية أن متوسط األجر الشهري الذي تتقاضاه الالجئة السورية يبلغ 
ً  165ما يعادل (لبنانية  ، وهو أدنى من متوسط األجر الشهري لنظريها الالجئ السوري والبالغ )دوالراً أمريكيا

ً  288(ألف لرية لبنانية  432 أقل بكثري من متوسط الحد األدنى لألجر الشهري للمواطن يف لبنان وقوامه ، و )دوالرا
ً  450(ألف لرية لبنانية  675 كما أشارت منظمة العمل الدولية إىل أن الالجئني من سوريا غالباً   104).دوالراً أمريكيا

آالٍم يف الظهر أو من الالجئات العامالت يشتكني من % 75ما يعملون يف ظل ظروف غري آمنة وغري صحية وأن 
تدني "وأشارت املنظمة يف تقريرها إىل أنهن يُجربن عىل القبول بالعمل يف ظل ظروف مجحفة تتضمن .  املفاصل

  105".الدخل وطول ساعات العمل وعدم توفر فرتات اسرتاحة والتأخر يف دفع األجور

كما إنه من املرجح أن نسبة من .  امالتواتضح أن ثلث الالجئات الالتي قابلتهن منظمة العفو الدولية هن من الع
يعملن بني الالئي تويف أزواجهن أو ال زالوا قيد االحتجاز أكرب من نسبة العامالت بني الالجئات املقيمات رفقة 

وقالت أخريات أنهن غري قادرات عىل العمل ألن لديهن أطفاالً صغاراً أو أنهن حاولن العثور عىل .  أزواجهن يف لبنان
كما اشرتكت الالجئات العامالت أو .  واشتكني جميعاً من معاناتهن املالية.  أن ينجحن يف مساعيهن هذه عمل دون

ويقوم أصحاب العمل بإخبارهن .  الالئي سبق لهن العمل يف الشكوى من تلقيهن أجوراً أدنى مما تم االتفاق عليه
 .   بالراتب املزعوم ولكنهم يدفعوا راتباً أقل يف واقع الحال

                                                                                                                                       

  . http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=8920؛15
 :انظر 101

plication/LatestNewsDetails.aspx?lang=ar&newsid=11http://www.labor.gov.lb/_layouts/MOL_Ap
  ).بالعربية( 5

  .25. ، ص2014" تقدير أثر الالجئني السوريني يف لبنان وتحديد خصائص تشغيلهم"منظمة العمل الدولية  102
  .14. ، ص2014" تقدير أثر الالجئني السوريني يف لبنان وتحديد خصائص تشغيلهم"منظمة العمل الدولية  103
  .28-27. ، ص2014" تقدير أثر الالجئني السوريني يف لبنان وتحديد خصائص تشغيلهم"منظمة العمل الدولية  104
  .32-31. ، ص2014" تقدير أثر الالجئني السوريني يف لبنان وتحديد خصائص تشغيلهم"منظمة العمل الدولية  105
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وأعمل يف تنظيف .  أحمل درجة جامعية ولكن لن يقوم أحد بتوظيفي يف مجال تخصيص ألنني سورية الجنسية"
ونشعر باإلذالل خاصة .  املنازل، وأشعر أنني أتعرض لالستغالل بسبب ساعات العمل الطويلة واألجور املتدنية

 ."  ذبة لنا، ويدفعون نصف األجر املستحقوعوداً كا) أي أصحاب العمل(ويقطعون .  عندما ينادوننا بالخادمات
   106رفاء، النبطية، جنوب لبنان

وأما أمينة التي تقيم يف نفس املنطقة، فلقد أخربت منظمة العفو الدولية عما يحدث عادًة عند مناقشة رشوط 
عة صباحاً حتى نربم اتفاقاً مسبقاً مع صاحب العمل عىل أن نعمل من الساب: "وقالت أمينة.  صاحب العمل املزمع

سوف : ولكن عندما نبدأ العمل فعالً وبعد ميض بضعة أيام، يقول صاحب العمل.  الخامسة مساء عىل سبيل املثال
  107".تعملني من السابعة صباحاً حتى السابعة مساء، وإذا لم يعجبك ذلك الرتتيب فيمكنك أن ترتكي العمل

فهم يعلمون أننا سوف نوافق عىل أي أجر يعرضونه مهما كان متدنياً .  ثمة استغالل من طرف أصحاب العمل"
.  وقد يعرضون علينا العمل لقاء أجر متدٍن جداً وما كنا لنوافق لو لم تكن فينا حاجة ماسة.  نظراً لحاجتنا إليه

سوريتني اثنتني مكانك وبنفس األجر الذي سوف أجلب : وإذا قمت باالحتجاج عىل األجر، فيقولون حينها
 ".تتقاضينه

  108حنان، شاتيال، بريوت  

عاماً من العمر  25تبلغ شقيقتي : "وأخربت هبة منظمة العفو الدولية عن تجربة شقيقتها قائلةً 
فأراد صاحب .  وتخرجت من معهد الصيدلة يف سوريا، وأرادت أن تعمل يف إحدى الصيدليات هنا يف لبنان

 109".مل أن يستغلها وعرض أن يدفع لها دوالراً واحداً يف الساعةالع

وعالوة عىل الشكوى من تدني األجور وتعرضهن لالستغالل االقتصادي، تحدثت الالجئات عما يتعرضن 
 .له من تحرش جنيس والخوف منه يف سياق العمل

بناتها للعنف أو  وتفضل بعض العائالت التخيل عن الدخل املأمول مقابل عدم املخاطرة بتعرض
عاماً، وهي الجئة فلسطينية من سوريا تويف زوجها وتقيم يف شاتيال  56وتبلغ أسماء من العمر .  التحرش

عملت ابنتي يف أحد املحال التجارية، وتحرش مدير : "وقالت أسماء.  ببريوت رفقة بناتها الثالث وابنها
 14وأما ابنها الذي وصل لبنان وعمره ".  عملن اآلنولهذا السبب ال أدع بناتي ي.  املحل بها وملس جسدها

 110.عاماً اآلن، فهو الفرد الوحيد الذي يعمل إلعالة األرسة 17عاماً ويبلغ من العمر 

وأخربت الجئاٌت منظمة العفو الدولية أنهن قد قررن ترك العمل أو عدم قبول عرض العمل جراء توجهات 
                                                      

  . ، النبطية، جنوب لبنان2015ترشين األول /أكتوبر 15مجموعة الرتكيز، نقاشات  106
  .، النبطية، جنوب لبنان2015ترشين األول /أكتوبر 15نقاشات مجموعة الرتكيز،  107
  .، مار إلياس، بريوت2015ترشين األول /أكتوبر 8نقاشات مجموعة الرتكيز،  108
  .، سعد نايل، سهل البقاع2015 ترشين األول/ أكتوبر 6نقاشات مجموعة الرتكيز،  109
  . ، شاتيال، بريوت2015حزيران / يونيو 25نقاشات مجموعة الرتكيز،  110
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وأبلغت الالجئات غري .  عىل الريبة حيال حقيقة نواياهم أو سلوكيات أرباب العمل التي كانت تبعث
املتزوجات أو الالئي يعلن أرسهن منظمة العفو الدولية عن تعرضهن لحوادث من هذا القبيل أكثر من 

وقد تندرج ترصفات أرباب العمل يف بعض الحاالت ضمن .  املتزوجات املوجودات يف لبنان برفقة أزواجهن
ولكن سياق اختالل ميزان القوى بينهم وبني الالجئات الالئي هن بأّمس الحاجة  خانة النوايا الحسنة،

للدخل الذي يدره العمل لديهم من أجل إعالة أرسهن حمل أولئك الالجئات عىل قراءة مضامني وإيحاءات 
 . جنسية يف املالحظات التي تبدر من ارباب العمل وإن بدا طابعها الرباءة

ً  29وجة وتبلغ من العمر وقالت ندى، وهي غري متز  ولم يدفع لنا صاحب .  كنت أعمل يف مستودع للمالبس: "عاما
إذا وافقت عىل البقاء حتى وقت : وكان يقول قبل أن نرتك العمل.  العمل أجرنا طوال أسبوع فقررنا ترك العمل

 111".متأخر فسوف أوصلك بسيارتي إىل منزلك، واعتقدت أن ذلك هو رضب من رضوب التحرش

  : ما األرملة منى التي تقيم رفقة أطفالها الثالثة وأرسة شقيقها، فقالتوأ

وإذا أردت أن أبحث عن وظيفة، .  ثمة مصاعب كبرية عىل صعيد العيش يف لبنان بسبب املجتمع والرجال فيه"
محالً لبيع كان .  وتوجهت إىل أحد األماكن كي أتقدم بطلب وظيفة فيه.  دائماً ما يطلب الرجال شيئاً باملقابل

فلقد ثارت شكوكي بسبب طبيعة نظراته .  فطلب مني صاحبه أن احتيس القهوة معه ولكنني رفضت.  املالبس
 112."نحوي واعتقدت أنه يريد ما هو أكثر من القهوة

 السكن غير المالئم 
.  واضطر إىل نقل املياه بالدالء من خزان عائلة أخرى.  ال يوجد خزان مياه قريب من خيمتي"

 ."ونحن مضطرون الستخدام نفس املكان كدورة مياه ولغسل األطباق يف الوقت نفسه
    113سحر، بر إلياس، سهل البقاع

وبالنسبة لجميع الالجئات الالئي تحدثت منظمة العفو الدولية معهن وال سيما من ُقطعت عنهن مساعدات األمم 
يكفي من املال لدفع بدل اإليجار أحد الشواغل املتحدة املالية أو تم تقليصها، شكل هاجس الحصول عىل ما 

 .الخطرية املستمرة

ورافق نقص .  كان لبنان يعاني نقصاً يف خدمات اإليواء قبل وصول أكثر من مليون الجئ إىل أراضيه أصالً 
 ويف تقرير.  الوحدات السكنية وخدمات اإليواء انتشار مناطق شاسعة من املستوطنات العشوائية رديئة النوعية

، أشارت األمم املتحدة إىل عدم توفر مشاريع إسكانية حكومية يف لبنان أو تدابري تكفل توفري 2014أصدرته عام 
 114.سكن مالئم لذوي الدخل املحدود مع تحكم السوق بأسعار اإليجارات

                                                      

  .، شتورة، سهل البقاع2015ترشين األول / أكتوبر 12نقاشات مجموعة الرتكيز،  111
  .، ستورة، سهل البقاع2015ترشين األول / أكتوبر 12نقاشات مجموعة الرتكيز،  112
  .، بر إلياس، سهل البقاع2015ترشين األول / أكتوبر 13لرتكيز، نقاشات مجموعة ا 113
قضايا السكن واألرايض "املوئل  –املفوضية السامية لشؤون الالجئني وبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية  114
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جمعات الخيام وجاء يف تقارير األمم املتحدة أن الالجئني السوريني والفلسطينيني من سوريا الذين يقيمون خارج ت
داخل أحياء فقرية ومكتظة بني أفراد مجتمعات مستضيفة "العشوائية يسكنون عىل األغلب يف املناطق الحرضية 

 ً وتوصلت األمم املتحدة يف عام   115".من اللبنانيني والفلسطينيني الذين يرزحون تحت وطأة الفقر بدورهم أيضا
  116.لالجئني السوريني يف لبنان هي مآوي غري مالئمة الحتياجاتهممن ا% 41إىل أن املآوي املتاحة يف متناول  2014

وحدد التقرير املشاكل الرئيسية عىل أنها تتضمن االكتظاظ ورداءة نوعية املأوى بما يف ذلك الحاجة إىل إجراء 
الرصف الصحي استبدال أو إصالح أجزاء كثرية منه كالسقف أو النوافذ أو الحمامات مثالً وعدم توفر املاء املالئم و 

   117).والتي تكاد تكون مشكلة املشاكل يف املستوطنات العشوائية(

 غالء اإليجارات وتردي الظروف المعيشية
% 24من الالجئني السوريني يقيمون يف شقق سكنية أو منازل، فيما يقيم % 58ورد يف تقارير األمم املتحدة أن 

، بدل %82وتدفع الغالبية العظمى منهم، أي .  مستوطنات عشوائيةيف % 18منهم يف مباٍن غري مؤهلة لإليواء، و
من الالجئني يف أماكن مجاناً فيما يوفر أصحاب % 5ويقيم .  إيجارات لقاء استخدام املآوي التي يقيمون فيها

ئة من ف% 75واستأجر .  يف أماكن إيواء توفرها الجمعيات الخريية% 6آخرين فيما يسكن % 5العمل املأوى لنحو 
ووفق تقرير األمم املتحدة، يدفع الالجئ السوري متوسط إيجار يبلغ   118.املستأجرين شققاً فارغة غري مفروشة

ففي منطقة سهل البقاع التي ترتفع فيها نسبة .  دوالراً شهرياً ولكن املبلغ يتفاوت من منطقة ألخرى 164
دوالراً  113ملناطق، يصل متوسط اإليجار إىل الالجئني الذين يسكنون مستوطنات عشوائية مقارنة بغريها من ا

دوالراً يف الشهر يف مناطق بريوت وجبل لبنان حيث يقيم املستأجرون يف شقق أو  236أمريكياً يف الشهر مقابل 
  119.منازل

من أرس الالجئني الفلسطينيني الفارين من سوريا يتقاسمون املسكن مع عائلة % 60وتورد األونروا يف تقاريرها أن 
منهم يسكنون يف أماكن مكتظة ال يتجاوز نصيب الفرد فيها من مساحتها أكثر % 12واحدة أخرى أو أكثر، وأن 

من الالجئني الفلسطينيني من سوريا يف منزل مستقل أو شقة فيما % 75ويسكن أكثر من   120.مرت مربع 3.5من 
                                                                                                                                       

-17. ، ص2014ب آ/ ، أغسطس)قضايا األرايض والعقارات يف لبنان" (تبعات أزمة اللجوء السورية: والعقارات يف لبنان
  . https://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=6600 ؛18
؛ 2015حزيران / لوحة بيانات منتصف العام، يونيو" قطاع اإليواء: لبنان"التنسيق املشرتك بني الوكاالت  115

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=9233.  
قضايا السكن واألرايض "املوئل  –املفوضية السامية لشؤون الالجئني وبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية  116

  .6.، ص2014آب / أغسطس" والعقارات يف لبنان
قضايا السكن واألرايض "املوئل  –املفوضية السامية لشؤون الالجئني وبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية  117

  .31و 6.، ص2014آب / أغسطس" والعقارات يف لبنان
كانون األول / ديسمرب" 2015تقييم أوجه الضعف لدى الالجئني السوريني يف لبنان "السامية لشؤون الالجئني املفوضية  118

  . 17. ، ص2015
كانون األول / ديسمرب" 2015تقييم أوجه الضعف لدى الالجئني السوريني يف لبنان "املفوضية السامية لشؤون الالجئني  119

خلص إىل أن متوسط اإليجار  2015آذار / ىل أن مسحاً أجرته األمم املتحدة يف مارسكما يشري التقرير إ.  18-17. ، ص2015
  . دوالر دون أن يبدي سبب اختالف النتائج 200يصل إىل 

. ، ص2015أيار / مايو" 2015التقرير املرحيل لالستجابة لألزمة السورية "األونروا  120
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وتورد األونروا   121.املباني غري مكتملة البناء يسكن الباقون يف خيام أو مصانع أو مرآب أو الدكاكني أو براكيات أو
منهم لدى % 10.4من الالجئني الفلسطينيني من سوريا يدفعون بدل إيجارات، فيما يقيم % 81.7يف تقريرها أن 

).  بدل اإليواء(منهم يف أماكن إيواء بدعم من املساعدات النقدية املبارشة % 6.4عائالت أخرى باملجان، ويقيم 
ً  257ط اإليجار الشهري الذي تدفعه األرسة الفلسطينية الالجئة من سوريا نحو ويبلغ متوس وأما .  دوالرا أمريكيا

العائالت التي تقيم خارج مخيمات الالجئني الفلسطينيني فتدفع إيجارات أعىل من نظرياتها التي تسكن يف 
  122.نًة بباقي املناطق كافةاملخيمات، فيما تتكبد العائالت املقيمة يف بريوت أعىل اإليجارات مقار 

.  وأخربت الجئات كثريات منظمة العفو الدولية عن تعدد التحديات التي يواجهنها عىل صعيد دفع اإليجار يف موعده
ً  50(وقالت رجاء  يتعني عيل يف الخامس عرش من كل شهر : "التي تقيم عىل مقربة من بر إلياس بسهل البقاع) عاما

وال يمهلنا صاحب األرض يف العادة، ما اضطرني أحياناً إىل التسول كي .  ي أٌقيم فيهاأن أدفع إيجار الخيمة الت
   123".أجمع املال الالزم لدفع اإليجار

كما أخربت رجاء املنظمة أنها تتقاسم وأرستها الخيمة مع عائالت أخرى نظراً لعدم قدرتها عىل تحمل تكاليف 
ويترسب املاء علينا من .  أشخاص آخرين 10 إحدى الخيام رفقة أقيم يف: "وقالت رجاء.  استئجار خيمة لوحدها

وكنا ثالثة أرامل مع أطفالنا نقيم يف الخيمة .  الخيمة وطلبنا الحصول عىل غطاء لها ولكن لم يساعدنا أحد
 ً داي أقيم مع وال: "عاماً وال زال زوجها محتجزاً يف سوريا 28وقالت طاهرة، وهي سورية تبلغ من العمر   124".معا

سنة من العمر ولن يعثر  65ونعيش جميعاً يف غرفة واحدة، ووالدي غري قادر عىل العمل، فهو قد بلغ .  وأطفايل
 100وأعمل يف حياكة املطرزات من أجل كسب املال الالزم لدفع اإليجار الذي يبلغ .  عىل عمل حتى لو حاول ذلك

 ً ً وال يمكننا استئجار غرفة أخرى ألننا .  دوالر شهريا  125".غري قادرين عىل ذلك ماليا

ويشمل ذلك قذارة األماكن .  كما أخربت الالجئات منظمة العفو الدولية عما يواجهنه من مشاكل عىل صعيد اإليواء
.  التي تعج بالقوارض وغياب الخدمات األساسية كالكهرباء واملاء ال سيما ملن يقمن منهن يف املستوطنات العشوائية

دة يف تقرير لها أن سكان املستوطنات أو التجمعات العشوائية يعتمدون عىل وصالت الكهرباء وأوردت األمم املتح
                                                                                                                                       

  . http://www.unrwa.org/sites/default/files/2015_syria_crisis_response_progress_report.pdf؛13
تسكن .  22. ص" 2015تحديد خصائص الضعف الذي يعاني منه الالجئون الفلسطينيون من سوريا يف لبنان "األونروا  121

داخل املنزل أو (منها يف غرفة منفصلة % 6.45، فيما تسكن %)78.67(العائالت يف منازل منفصلة أو شقق سكنية غالبية 
.  يف مأوى جماعي% 2.65يف مأوى غري مكتمل البناء، و% 3.35يف مصنع أو مستودع أو مرآب أو دكان، و% 5، و)الشقة

  .ام أو أكشاك أو براكياتفقط من الالجئني الفلسطينيني من سوريا يف خي% 3.5ويسكن 
يورد  .24. ص" 2015تحديد خصائص الضعف الذي يعاني منه الالجئون الفلسطينيون من سوريا يف لبنان "األونروا  122

وال يحدد تقرير تقييم الضعف .  تقرير األونروا أنه قد تم حساب متوسط اإليجار لألرسة الواحدة عىل أنه الوسط الحسابي
السامية لشؤون الالجئني نوع املعدل الذي تم حسابه أو إذا ما تم استبعاد العائالت السورية التي ال الذي أجرته املفوضية 

ويصعب التايل املقارنة بني طريقتي الحساب وتقييم األرقام جراء اختالف املنهجيتني وغري .  تدفع اإليجار من عملية الحساب
  .ذلك من األسباب

  .، بر إلياس، سهل البقاع2015ترشين األول / برأكتو  13نقاشات مجموعة الرتكيز،  123
  .، بر إلياس، سهل البقاع2015ترشين األول / أكتوبر 13نقاشات مجموعة الرتكيز،  124
  .، شتورة ، سهل البقاع2015ترشين األول / أكتوبر 12نقاشات مجموعة الرتكيز،  125
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املقامة بشكل غري قانوني أو من خالل مولدات بطريقة غري رسمية لقاء أسعار مرتفعة وغالباً ما تكون خدمات 
ة خزان مياه يُعبأ باملياه التي ويتوفر يف معظم املستوطنات العشوائي.  الرصف الصحي يف حالة بدائية يُرثى لها

  126.تزودهم املنظمات غري الحكومية بها

واستحدثت األمم املتحدة برنامجاً لتحديث وصيانة أماكن اإليواء تُعطى األولوية بموجبه لتزويد املأوى بوسائل 
لفئات األكثر الحماية من عوامل الطقس شتاء وتوفري املساعدات النقدية والعينية مثل البطانيات واملدافئ ل

 ً ولكن أخربت الجئات سوريات يقمن يف تجمعات خيام عشوائية منظمة العفو الدولية أنه يساورهن   127.احتياجا
ً  39(وتقيم وفاء .  القلق حيال ترسب املاء إىل داخل الخيام وظروف الربد القارس يف الشتاء رفقة أطفالها يف ) عاما

يساورني قلق جدي بشأن : "من بر إلياس بسهل البقاع، وقالت وفاءإحدى تجمعات الخيام العشوائية عىل مقربة 
وكان من املفرتض بهم أن يأتوا .  فصل الشتاء، فلقد ترسب املاء إىل داخل الخيمة عندما أمطرت املرة املاضية

لثاني عقب ترشين ا/ وكانوا قد جاءوا إلينا يف نوفمرب.  ويزودوننا بأغطية نغلف الخيمة بها، ولكن لم يأت أحد بعد
  .128".فيضانات الشتاء املايض وزودونا ببعض األغطية

: عاماً وتقيم رفقة عائلتها يف خيمة قريبة من سعد نايل بسهل البقاع، فقالت 34وأما رنا التي تبلغ من العمر 
 أصحاب األرض اللبنانيني هم أناس طيبون ولكن األرض التي نقيم عليها تعج بالجرذان والحرشات والرصاصري"

 129".ونُضطر إىل وضع القطن يف آذاننا كي نمنع الحرشات.  وتترسب مياه األمطار إىل داخل الخيمة

 ً ً  43(وقالت منارة .  كما تتصف ظروف السكن يف املنازل والشقق بكونها غري مالئمة أحيانا التي تقيم يف بر ) عاما
وأُصيبت إحدى بناتي بالرعب عندما .  ايتناثمة الكثري من الفرئان والجرذان عىل مدخل بن: "إلياس بسهل البقاع

وقالت نور أن الشقة املستأجرة التي تقيم   130".رأتهم وخصوصاً مع عدم وصول أشعة الشمس إىل ذلك املكان
ً "فيها رفقة ابنها  ومع .  بالكاد تصلح للسكن، إذ ال يتوفر فيها سوى مصباح كهربائي وحيد وخط مياه واحد أيضا

ً  16-13(ألف لرية لبنانية  25و 20كهرباء الشهرية ما بني ذلك فتبلغ فاتورة ال عىل الرغم من أن لدينا ) دوالرا
  131".مصباح كهربائي واحد فقط

كما يُضطر الالجئون من سورية الذين يقيمون يف مخيمات الالجئني الفلسطينيني يف لبنان للتكيف مع مستويات 
ووصفت ريم .  قاطع مع حقوق الالجئني يف األمن الشخيصمعينة من انعدام األمن داخل املخيمات، وهو ما يت

  : تفاصيل حادثًة حملتها هي وأرستها عىل تغيري مكان سكنهم

                                                      

، 2014آب / أغسطس" واألرايض والعقارات يف لبنانقضايا السكن "املفوضية السامية لشؤون الالجئني وبرنامج املوئل  126
  . 38. ص
كانون األول / ديسمرب" التحديث املشرتك بني الوكاالت لوسائل دعم الالجئني يف الشتاء"املفوضية السامية لشؤون الالجئني  127

  . a.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=10033http://dat؛2015
  .، بر إلياس، سهل البقاع2015ترشين األول / أكتوبر 13نقاشات مجموعة الرتكيز،  128
  .، سعد نايل، سهل البقاع2015ترشين األول / أكتوبر 6نقاشات مجموعة الرتكيز،  129
  بر إلياس، سهل البقاع، 2015ترشين األول / أكتوبر 13نقاشات مجموعة الرتكيز،  130
  .، شتورة، سهل البقاع2015ترشين األول / أكتوبر 13نقاشات مجموعة الرتكيز،  131
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وكان منزلنا يقع بني منطقتني من .  وثمة فصائل داخل املخيم دائمة االقتتال فيما بينها.  كنا نسكن يف شاتيال"
وبما أننا كنا نقيم يف الطابق األول، فلقد كان .  ملتناحرةمناطق املخيم تتبع كل واحدة منها إلحدى الفصائل ا

واتسعت دائرة أحد .  بإمكاننا عىل الدوام مشاهدة مروجي املخدرات وتجار السالح واملشاجرات التي تقع
الشجارات ذات ليلة، ووقع إطالق نار باتجاه منزلنا دون أن يخربنا أحد برضورة مغادرته وأن املواجهات واقعة ال 

ويف اليوم التايل، بحثنا عن .  لقد كانت ليلة مرعبًة بالفعل.  الة، عىل الرغم من معرفة البعض بموعد وقوعهامح
 . 132"مكان آخر، وانتقلنا لإلقامة يف مخيم مار إلياس

 عدم ضمان الحيازة وخطر اإلخالء 
أمن الحيازة طيلة السنوات الثالث "يكفل القانون اللبناني الخاص بعقود تأجري العقارات من قبيل املنازل والشقق 

وتورد األمم   133".جواز تغري اإليجار مع كل مرة يتم تجديد العقد فيها"ولكنه ينص عىل " املتعاقبة األوىل من العقد
اتفاقات شفهية ومفتوحة األجل ونادراً ما "املتحدة يف تقريرها أن عقود اإليجار التي يربمها الالجئون هي يف الغالب 

وأن من يمتلك خربة أو معرفة بسوق اإليجارات يف لبنان يتمتع بفرصة بالحصول عىل " وق املستأجرتحدد حق
وخلصت األمم املتحدة يف تقريرها إىل أن عقود اتفاقيات اإليجار تميل .  اتفاق أفضل من القادمني الجدد إىل البالد

 املناطق الحرضية من قبيل بريوت يف" افرتاس املستأجر وفرض رشوط قاسية عليه"عموماً نحو الحرص عىل 
 134.مثالً 

بنفس الحماية التي يمنحها ) التي ال يوجد مباٍن مقامة عليها(وال تحظى العقود الخاصة بإيجار األرايض الفارغة 
ويمكن أن ترتاوح مدة إيجار األرايض ما بني بضعة أيام وسنوات، ويجوز ).  املبنية(القانون لعقود إيجار العقارات 

ً تحديده وتورد األمم املتحدة يف تقريرها أن الغالبية الساحقة من الالجئني املقيمني يف   135.ا شفهياً أو خطيا
وال تتجاوز مدة اإليجار شهراً واحداً ملن يقومون .  العشوائية لديهم اتفاقات إيجار شفهية) املستوطنات(التجمعات 

بعد انتهاء هذه املدة، وذلك عىل النقيض ممن  بدفع اإليجار شهرياً، ما يعني عدم توفر ضمان لشغل األرض
يدفعون اإليجار بشكل سنوي، وهو ما يمنحهم قدراً أكرب من ضمان حيازة األرض املؤجرة، مع ضمان عدم رفع 

  136.اإليجار خالل السنة من الناحية النظرية

ويف الحاالت القانونية التي   .وينص القانون اللبناني عىل حماية املستأجر من خطر اإلخالء من العقار الذي يشغله
وإذا أقدم مالك العقار عىل .  يحق فيها ملالك العقار أن يخيل املستأجر، فال بد من صدور أمر إخالء عن املحكمة أوالً 

إخالء املستأجر دون أمر املحكمة، فيمكن إسناد التهمة إليه بموجب األحكام املتعلقة بمنع األفراد من تطبيق 
                                                      

  ، مار إلياس، بريوت2015ترشين األول / أكتوبر 8نقاشات مجموعة الرتكيز،  132
، 2014آب / أغسطس" قضايا السكن واألرايض والعقارات يف لبنان"السامية لشؤون الالجئني وبرنامج املوئل املفوضية  133
  . 23. ص
، 2014آب / أغسطس" قضايا السكن واألرايض والعقارات يف لبنان"املفوضية السامية لشؤون الالجئني وبرنامج املوئل  134
  . 42. ص
، 2014آب / أغسطس" قضايا السكن واألرايض والعقارات يف لبنان"رنامج املوئل املفوضية السامية لشؤون الالجئني وب 135
  . 23. ص
، 2014آب / أغسطس" قضايا السكن واألرايض والعقارات يف لبنان"املفوضية السامية لشؤون الالجئني وبرنامج املوئل  136
  .38-37. ص
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وتورد األمم املتحدة يف تقريرها أن أكثر من نصف عمليات اإلخالء تحصل جراء عدم قدرة   137.القانون بأيديهم
يف الوقت الذي توجد فيه بعض عمليات اإلخالء "ولكن يورد التقرير أيضاً أنه .  الالجئني عىل دفع اإليجار املستحق

الكثري من "كما رصح التقرير بأن .  138"الدولية املربرة، فال يظهر أنها تُنفذ وفق أحكام القوانني املحلية أو املعايري
وأن الالجئني غري قادرين عىل التصدي " عمليات اإلخالء قد شابها تكرار توجيه التهديدات واملضايقات للمستأجرين

   139.لعمليات اإلخالء غري القانونية وغريها من التظلمات املتعلقة بأمور السكن أمام املحاكم

الئي أجرت منظمة العفو الدولية مقابالت معهن أنهن عندما يتأخرن عن دفع اإليجار يف وقال عدد من النساء ال
 ً وقالت إحداهن .  الوقت املحدد، يبادر مالك العقار إىل إخالئهم منه دون إشعار مسبق، أو أنه يهددهن باإلخالء فورا

ع إيجار أكرب مما تدفعه هي، فيما أنه قد تم إخالئها من العقار ألن مالكه قد عثر عىل شخص آخر بوسعه أن يدف
وقالت ثالثة أن .  أفادت أخرى بأن التهديدات باإلخالء تبدأ إذا تذمر الالجئ املستأجر من ظروف العقار وأهليته

مالك العقار قد يقرر رفع اإليجار أو يطلب قيمة أعىل لفواتري املاء والكهرباء عىل نحو غري مربر دون أن تكون قادرة 
واشتكت الالجئات املقيمات يف مناطق مختلفة داخل لبنان .  ذلك خوفاً من أن يتم إخالئها من العقارعىل معارضة 

 .ملنظمة العفو الدولية عن عدم ضمان حيازة العقار وقلقهن الدائم من احتمال تعرضهن لإلخالء منه

    مريم
ار مستأجر مع زوجها وتسكن يف عق.  رفقة أطفالها األربعة 2013جاءت مريم إىل لبنان يف عام 

 .وأطفالهما ووالدي زوجها عىل مقربة من شتورة يف سهل البقاع

.  ويُعد تدبري املبلغ أمراً بالغ الصعوبة، ويتسبب يل بضغوط نفسية.  دوالر أمريكي 300ال يقل إيجارنا الشهري عن 
ولقد أنفقنا يف إحدى املرات .  الكهرباءوعندما نحاول العثور عىل عقار أرخص، يتضح أنه يفتقر لخدمات املياه أو 

ً  534(ألف لرية لبنانية  800مبلغ  لتأثيث املنزل باملستلزمات األساسية ثم ما لبث صاحب العقار أن قام ) دوالرا
  .ثم بدأنا بالبحث عن عقار جديد ولكن ذلك يستغرق شهراً أو أكثر يف العادة.  بإخالئنا منه

وتضم عائلتي ثمانية أفراد فريفض أصحاب العقارات تأجرينا عند مشاهدة هذا العدد من األشخاص، وحتى لو 
 ً وأشعر أنني مرشدة معظم األحيان يف لبنان ألن أطول فرتة قضيتها يف منزل واحد ال تتجاوز .  طلب مبلغاً مرتفعا

 . ستة أشهر

ر أن قيمتها تشمل أيضاُ ما يستهلكه صاحب العقار مدمجة مع واُضطر أحياناً لدفع فاتورة كبرية للكهرباء ويظه
وأمنيتي الوحيدة .  وال نملك وسائل ندافع بها عن أنفسنا أمام ما يفعله هؤالء الناس بنا.  فاتورة استهالكنا نحن

                                                      

، 2014آب / أغسطس" كن واألرايض والعقارات يف لبنانقضايا الس"املفوضية السامية لشؤون الالجئني وبرنامج املوئل  137
  .25. ص
، 2014آب / أغسطس" قضايا السكن واألرايض والعقارات يف لبنان"املفوضية السامية لشؤون الالجئني وبرنامج املوئل  138
  .48و 44و 43. ص
، 2014آب / أغسطس" ت يف لبنانقضايا السكن واألرايض والعقارا"املفوضية السامية لشؤون الالجئني وبرنامج املوئل  139
  .8. ص
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 140.هي أن أسكن يف منزل أرخص تكلفة وأال يتم إخالئي منه

كان اإليجار : "تقيم يف مخيم شاتيال رفقة والديها وأطفالهاوقالت رشا الالجئة الفلسطينية من سوريا التي 
ً  134(ألف لرية لبنانية  200الشهري ألحد األماكن التي مكثنا بها يبلغ  وتأخرنا عن موعد الدفع أربعة أيام ).  دوالرا

 141".ة أخرىواضُطررنا للبقاء عند بعض معارفنا إىل أن تمكنا من استئجار غرف.  فتم رمي مالبسنا خارج املنزل

ينطوي األمر عىل إهانٍة عندما يطلب صاحب العقار اإليجار وتكونني غري قادرة عىل تأمني املبلغ، : "وقالت منارة
يوماً ألني زوجي مريض وأنا  15وطلبنا منه أن ينتظر .  ويخربك أنه ال يستطيع االنتظار ريثما تتمكنني من دفعه

ن عسانا نذهب إذا قمت بإخالئنا؟ هل ننام يف الشوارع؟  فقال يل أنه إىل أي: فسألته قائلةً .  لدي بنات صغريات
ترتاكم علينا : "وقالت عاليه الالجئة الفلسطينية من سوريا  142".وهذا هو اإلذالل بعينه.  يستحيل عليه أن ينتظر

لعقار أن يرفع فبوسع صاحب ا.  ديون للبقال طوال الشهر كي يتسنى لنا توفري املال لدفع اإليجار كونه أهم يشء
 143".السالح بوجهك ويأمرك بمغادرة العقار يف أي وقت شاء

لن يتواني صاحب املنزل عن طردك منه إذا تأخرت يف دفع اإليجار يوماً أو : "وقالت حنان ملنظمة العفو الدولية
عىل هذه الحال  إذا أعجبك األمر: وإذا اشتكيت له عدم توفر املياه ألكثر من ثالثة أيام فسوف يقول لك.  يومني

  144".فابقي، وإال فأخِل املنزل

 : وقالت الجئة سورية تقيم يف مخيم شاتيال ببريوت

يتعني عيل أن أدخر كل فلس وأحرم أطفايل من الحصول عىل املالبس والطعام وغري ذلك من األشياء كي أوفر املال "
لن يتوانى صاحب املنزل عن إخالئك منه، ال بل فبمجرد عدم توفر مبلغ اإليجار معك، .  الالزم لدفع إيجار املنزل

دوالراً أو يشء من هذا القبيل حتى  50وقد يحدث أن يقرع بابك يف أي وقت مطالباً برفع اإليجار، وقد يرفعه بنحو 
ونظراً ألنني ال أحمل .  مع علمه بالظروف االقتصادية الصعبة التي يمر بها الالجئون السوريون املتواجدون هنا

إقامة ساري املفعول، وهو ما ينسحب عىل أطفايل أيضاً، فال يمكننا أن نتحرك بحرية، ونُضطر إىل املوافقة  ترصيح
وكان اإليجار الشهري بادئ األمر .  عىل الزيادة التي يطلبها بغض النظر عن مقدارها كي نستطيع البقاء يف املنزل

ً  333(ألف لرية لبنانية  500 ً  400(لف لرية لبنانية اآلن أ 600ثم رفعه إىل ) دوالرا  )".دوالرا

  145.إيمان، شاتيال، بريوت

                                                      

  .، شتورة، سهل البقاع2015ترشين األول / أكتوبر 13نقاشات مجموعة الرتكيز،  140
  .، شاتيال، بريوت2015ترشين األول / أكتوبر 15نقاشات مجموعة الرتكيز،  141
  .، بر إلياس، سهل البقاع2015ترشين األول / أكتوبر 13نقاشات مجموعة الرتكيز،  142
  .، مار إلياس، بريوت2015ترشين األول / أكتوبر 8اشات مجموعة الرتكيز، نق 143
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وأخربت املنظمات غري الحكومية العاملة مع الالجئني منظمة العفو الدولية أن زيادة الطلب عىل املساكن يف لبنان 
عقارات وعدم حمل الالجئني من سوريا لتصاريح إقامة سارية املفعول يخلقان مناخاً يسوده تحكم أصحاب ال

وينجم عن ذلك طبعاً مخاطر عىل صعيد عدم ضمان الحيازة والتعرض .  بالالجئني املستأجرين بشكل كبري
كما أبلغت املنظمات غري الحكومية عن مشاكل عالوة عىل .  لالستغالل ال سيما بالنسبة لالجئات املعيالت ألرسهن

لنساء من أجل املوافقة عىل ممارسة ما يُعرف رفع اإليجارات من قبيل قيام أصحاب العقارات بالضغط عىل ا
وقالت إحدى املنظمات .  ، ويعرضون عليهن إيجارات مخفضة أو باملجان مقابل الجنس"بالجنس مقابل البقاء"

غري الحكومية العاملة مع الناجيات من العنف أنها قدمت املساعدة المرأة تعيل أرستها طالبها صاحب املنزل 
ولكنها رفضت وسعت للحصول عىل الحماية من تلك املنظمة غري الحكومية ومساعدتها يف بممارسة الجنس معه، 
ولم تتعرض الالجئات الالئي تحدثت منظمة العفو الدولية معهن لهذا النوع من  146.االنتقال إىل منزل آخر

 .الضغوط من جانب أصحاب العقارات املستأجرة

 الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
ته إحدى الدول األطراف يف العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، يرتتب عىل لبنان بصف

غري املواطنني كالالجئني وطالبي اللجوء "واجب ضمان تمتع الجميع بالحقوق املنصوص عليها يف العهد بما يف ذلك 
تجار الدويل وبغض النظر عن املركز القانوني والوثائق واألشخاص عديمي الجنسية والعمال املهاجرين وضحايا اال 

أن تقرر، مع إيالء املراعاة الواجبة " من العهد للبلدان النامية  2.3ويف الوقت الذي تتيح املادة .  147"القانونية
لحقوق اإلنسان والقتصادها القومي، إىل أي مدى ستضمن الحقوق االقتصادية املعرتف بها يف هذا العهد لغري 

.  ، فإن ذلك ال يعني أن للدولة مطلق الحرية يف ترك الالجئني وغري املواطنني معدمني دون مساعدة148"املواطنني 
وطالبت اللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز العنرصي بإنهاء التمييز العنرصي يف مجال التمتع بجميع الحقوق 

وأقرت اللجنة بأن بعض الحقوق ال سيما تلك املتعلقة   149.املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية
باالنتخاب تتيح التفريق بني املواطنني وغري املواطنني، ولكن يظل عىل الدول واجب ضمان املساواة بني املواطنني 

ويتضمن ذلك إزالة جميع العوائق التي تحول دون تمتع غري   150.وغري املواطنني فيما يتعلق بالحقوق األخرى
                                                      

ترشين األول / حزيران وأكتوبر/ الحكومية العاملة مع الالجئني، يونيومقابالت منظمة العفو الدولية مع املنظمات غري  146
  .، لبنان215

رقم وثيقة األمم " (حول عدم التمييز 20التوصية العامة رقم "اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  147
؛ 30، الفقرة 2009تموز / ؛ يوليو) E/C.12/GC/20 :املتحدة

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2
fGC%2f20&Lang=en.  

؛ 2200A (XXI)واالجتماعية والثقافية، قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم  العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية 148
؛  2.3، املادة 1966كانون األول / ديسمرب 16

http://ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx.  
  . 5الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، املادة العهد  149
رقم وثيقة " (بشأن عدم التمييز ضد غري املواطنني 30التوصية العامة رقم "اللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز العنرصي  150

  .3الفقرة ) CERD/C/GC/30: األمم املتحدة
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 151.واطنني بالحق يف التعليم أو السكن أو التشغيل أو الصحةامل

تتخذ، "كما ينص العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عىل أن تتعهد الدول بأن 
بمفردها وعن طريق املساعدة والتعاون الدوليني، وال سيما عىل الصعيدين االقتصادي والتقني، وبأقىص ما تسمح 

  152".ه مواردها املتاحة، ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعيل التدريجي بالحقوق املعرتف بها يف هذا العهدب
وصحيح أن التمتع بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يتم بشكل تدريجي، لكن ذلك ال يعفي الدول من 

عىل أقل تقدير، باملستويات األساسية الدنيا لكل حق حد أدنى من االلتزام األسايس بضمان الوفاء، "واجب مراعاة 
وبصفتها الهيئة املعنية بمراقبة امتثال الدول ألحكام العهد، رصحت لجنة األمم املتحدة املعنية   153.من الحقوق

بأن "بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بأن الوفاء بالحد األدنى من الواجبات يقتيض أن تتعهد الدول 
ً ".  عمل بالحد األدنى عىل األقل من مستويات كل حق من تلك الحقوقت إن الدولة الطرف  : "وقالت اللجنة أيضا

التي يحرم فيها أي عدد هام من األفراد من املواد الغذائية األساسية، أو من الرعاية الصحية األولية األساسية، أو 
األساسية، تعترب، ألول وهلة، متخلفة عن الوفاء بالتزاماتها من املأوى واملسكن األساسيني، أو من أشكال التعليم 

  154".بمقتىض العهد

كما ترص اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عىل أن أي دولة تتذرع بنقص املوارد للتقاعس 
 بد لها وأن تربهن عىل أنها عن الوفاء بالتزاماتها بالحد األدنى للمستويات األساسية لكل حق من حقوق شعبها، ال

وحتى يف حالة عدم كفاية املوارد .  قد استنفدت أوالً جميع السبل املتاحة للوفاء بالتزامات الحد األدنى األساسية
تظل الدولة الطرف ملزمة بالسعي لضمان التمتع، عىل أوسع نطاق "املتاحة فعالً، تقول اللجنة أنه يتعني أن 

يجب، حماية أفراد املجتمع املعرضني "، وتشدد عىل أنه "ة يف ظل الظروف السائدةممكن، بالحقوق ذات الصل
 .155"للمخاطر باعتماد برامج هادفة منخفضة الكلفة

 واجبات لبنان على صعيد طلب الحصول على المساندة الدولية واستخدامها
لخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية يف العهد الدويل ا" التعاون واملساعدات الدولية"تشري املادة التي تشري إىل 

                                                      

رقم وثيقة " (بشأن عدم التمييز ضد غري املواطنني 30التوصية العامة رقم "العنرصي اللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز  151
  .29الفقرة ) CERD/C/GC/30: األمم املتحدة

  .2.1العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، املادة  152
، واللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية 2.1املادة العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،  153

 :رقم وثيقة األمم املتحدة" (بشأن طبيعة التزامات الدول األطراف 3التعليق العام رقم "واالجتماعية والثقافية 
E/C.12/1991/3  (؛ 10، الفقرة 1991كانون الثاني / يناير

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCESC
R%2fGEC%2f4758&Lang=en.  

، واللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية 2.1 العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، املادة 154
 :رقم وثيقة األمم املتحدة" (بشأن طبيعة التزامات الدول األطراف 3التعليق العام رقم "واالجتماعية والثقافية 
E/C.12/1991/3  (10، الفقرة 1991كانون الثاني / يناير.  

" بشأن طبيعة التزامات الدول األطراف 3التعليق العام رقم " اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  155
  .12-10، الفقرات 1991كانون الثاني / يناير)  E/C.12/1991/3 :رقم وثيقة األمم املتحدة(
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والثقافية إىل توافر موارد بحوزة املجتمع الدويل يمكن للدولة أن تستعني بها يف حال كانت تفتقر للموارد املتاحة 
وعندما تكون الدولة غري قادرة عىل الوفاء .  الكافية لتمتع سكانها بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

دنى من التزاماتها األساسية تجاه جميع التابعني لنطاق اختصاصها، فإنها تصبح ملزمًة بطلب املساعدة بالحد األ 
والتعاون الدوليني وضمان توظيف املساعدات عند توفريها بطريقة تساهم يف إعمال الحقوق االقتصادية 

 156.ها األساسيةواالجتماعية والثقافية، وإعطاء األولوية للوفاء بالحد األدنى من التزامات

ولطاملا أبرز مسؤولو الحكومة اللبنانية حجم املصاعب التي تواجهها جراء استضافة ما يربو عىل مليون الجئ من 
فلقد رصح رئيس الوزراء .  سوريا، ورصحوا بأن املجتمع الدويل يتقاعس عن توفري املساعدات التي يحتاجها لبنان

فهو .  ينطوي تدفق الالجئني عىل آثار اقتصادية سلبية: "سبيل املثال قائالً أمام الجمعية العامة لألمم املتحدة عىل 
ويف بيان ألقاه أمام األمم املتحدة،   157".يشكل عبئاً عىل البالد، ونحن ال نتلقى أي مساعدات مالية للتعامل معهم 

انية لالجئني السوريني ال يستطيع أن يتكيف وحده ال مع الحقوق واالحتياجات اإلنس"قال سفري لبنان أن بلده 
 158".املوجودين عىل أراضيه، وال مع التبعات االجتماعية واالقتصادية املأساوية لألزمة السورية عىل لبنان

 واجبات المجتمع الدولي في مجال تقديم المساعدة
 55املادتني  ثمة واجبات ملقاة عىل عاتق املجتمع الدويل تتضمن توفري املساعدات اإلنسانية والتعاون وفق أحكام

  159.من ميثاق األمم املتحدة والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الهيئات الدولية بشأن حاالت الطوارئ 56و
وثمة تركيز أسايس يف مجال حماية الالجئني عىل مسألة تقاسم املسؤولية .  ويشمل ذلك توفري املساعدات لالجئني

                                                      

" بشأن طبيعة التزامات الدول األطراف 3التعليق العام رقم "اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  156
؛ ومقال ماغدالينا سيبولفيدا 13، الفقرة 1991كانون الثاني / يناير)  E/C.12/1991/3 :قم وثيقة األمم املتحدةر (

واجبات تقديم التعاون واملساعدات الدولية وفق أحكام العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية "كارمونا 
املجلة (يف " من األهداف اإلنمائية لأللفية 8اإلنسان للتعامل مع الهدف مدخل محتمل إىل نهج قائم عىل حقوق : والثقافية

، 109-86. ، ص13:1، العدد )الدولية لحقوق اإلنسان
  . http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13642980802532424؛2009

-wardto-heading-are-we-minister-prime-https://www.washingtonpost.com/opinions/lebanons 157

e49273f05f65_story.html-9757-11e5-5c97-breakdown/2015/09/18/6c743c94-a  

http://lebanonun.com/wp-( 2015ترشين الثاني / نوفمرب 20بيان أمام الجمعية العامة، 158 
-global-on-Assembly-General-the-at-Salam-Nawaf-Dr.-by-content/uploads/2015/11/Statement

.pdf-2015-20-November-awareness  .( وعالوة عىل ذلك، رصح ممثل الحكومة اللبنانية يف حواره مع لجنة القضاء
مع األسف لم يتحقق الكثري من هذا التمويل املوعود يف الوقت الذي استمرت فيه أزمة الالجئني : " ييز ضد املرأة قائالً عىل التم

ولم يعد لبنان قادراً عىل .  بالتعمق، وهو ما تثبته أعداد الذين يخاطرون بأرواحهم اآلن لعبور مياه البحر األبيض املتوسط
خالصة محرض اجتماعات . وحثت املجتمع الدويل عىل توفري التمويل الذي تعهد به" دوليةتحمل عبء الالجئني بدون مساعدة 
؛ كما جاء يف تقرير لبنان املرفوع إىل آلية االستعراض الدوري ( ) 31، الفقرة 1346لجنة القضاء عىل التمييز ضد املرأة، 

بها الدول املانحة يف مؤتمرات كثرية ُعقدت ألغراض لبنان لم يتلق حتى اليوم أياً من املساعدات التي تعهدت "الشامل أن 
 137الفقرة " ويمكن استخدام هذه املساعدات للتصدي لألزمات التي تواجه البلد.  دراسة وضع النازحني السوريني

)ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/WG.6/23/LBN/1&Lang=E-http://daccess..(  
نتائج التعاون الدويل وتقاسم عب املسؤولية "انظر عىل سبيل املثال، اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية لشؤون الالجئني  159

  . http://www.unhcr.org/41751fd82.html؛2004ترشين األول / أكتوبر 8" يف حاالت التدفق الجماعي
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وينبغي عىل كل دولة من   160.بأعداد ضخمة عىل البلدان املضيفةدولياً من أجل التقليص من تبعات تدفق الالجئني 
 . الدول أن تساهم بأقىص ما لديها من قدرات

املتعلقة بالتعاون واملساعدة الدولية من العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية  2.1وتلزم املادة 
ويتضمن ذلك أن تكفل الدولة .  تراعي حقوق اإلنسان والثقافية جميع الدول بأن تضمن توفري مساعداتها بطريقة

إعطاء األولوية ألكثر الفئات تهميشاً وأن تركز عىل تحقيق املستويات األساسية الدنيا من الحقوق االقتصادية 
  .واالجتماعية والثقافية وتضمن تحقيق املساواة وعدم التمييز

                                                      

بشأن الحق يف التمتع بأعىل مستوى من  14التعليق العام رقم "اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  160
، الفقرة 2000آب / أغسطس)  E/C/12/2000/4 :رقم وثيقة األمم املتحدة" (الصحة يمكن بلوغه

؛40
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2

enf2000%2f4&Lang= .  
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التحرش الجنسي ومخاطر 
 التعرض لالستغالل 

جئات كثيرات لالعتداء والتحرش تتعرض ال "
والسرقة بل وحتى لالغتصاب دون أن يتمكّن من 

تحرير بالغات أو شكاوى جراء وضعهن غير 
 ".القانوني في لبنان والتلويح بتوقيفهن

   161حنان، مار إلياس، بريوت

.  سمعت منظمة العفو الدولية الالجئات يتحدثن أكثر من مرة عن تعرضهن للتحرش بشكل منتظم
وتحدثت الالجئات املقيمات يف أنحاء مختلفة من لبنان عن التحرش بهن جنسياً أثناء متابعة شؤون 

ل وقام رجاٌل يف بعض الحاالت بعرض تقديم مساعدات مالية وغري ذلك من أشكا.  حياتهن اليومية
ويف حاالت أخرى، هدد بعض الرجال الالجئات حتى .  املساعدة لالجئات مقابل ممارسة الجنس معهن

 ً وأشارت الالجئات عىل الدوام إىل أن السبب الرئييس وراء عدم محاولتهن تحرير .  بقوة السالح أحيانا
ملهن لتصاريح إقامة بالغات لدى السلطات اللبنانية بشأن واقعة التحرش أو التهديد يُعزى إىل عدم ح

 .   سارية املفعول

  التحرش الجنسي ومخاطر التعرض للعنف في األماكن العامة 

قالت الغالبية العظمى من الالجئات السوريات وجميع الالجئات الفلسطينيات من سوريا الالئي تحدثت 
الالجئات يتعرضن يف  وأخربن املنظمة أن.  منظمة العفو الدولية معهن أنهن ال يشعرن باألمان يف لبنان

لبنان عموماً للتحرش الجنيس يف األماكن العامة برصف النظر عن حالتهن االجتماعية، ولكن قالت الجئات 
معيالت ألرسهن أنهن يُستهدفن بالتحرش عندما يعلم الرجال بأنهن يقمن بال زوج أو رجل آخر بالغ من 

 .أقاربها معها يف لبنان
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هو من أكرب املشاكل يف لبنان؛ فأنا أتعرض للتحرش عىل الدوام برصف النظر عما إذا كنت ) بالالجئات(التحرش 
عاماً وأخىش أن أرسلها حتى لرشاء  16ولهذا السبب نخىش عىل أطفالنا، إذ تبلغ ابنتي من العمر .  عزباء أو متزوجة

 ". نيفهذه هي معاناة جميع السوري.  الحاجيات من أقرب دكان

    162مريم، شتورة، سهل البقاع

ً  22وقالت الجئة سورية اسمها نورا وتبلغ من العمر  هي نظرة مهينة، ) السوريني(النظرة تجاهنا نحن : "عاما
وخصوصاً إذا ما قمت بالسري يف الشوارع دون مرافقة زوجك حيث يعتقد باقي الرجال حينها أنك امرأة سهلة 

 ".ترافقيهاملنال ويطلب منك أحدهم أن 

 حنان    
عاماً، ووصلت إىل لبنان  38حنان هي الجئة فلسطينية من مخيم الريموك بدمشق، وتبلغ من العمر 

 .، وتقيم رفقة بناتها الثالث يف مخيم شاتيال ببريوت2013أوائل عام 

وكان هناك راكب آخر فقط .  حصل يل موقف مع سائق الحافلة عندما كنا أنا وبناتي عائدات إىل البقاع من بريوت
فلقد قام أوالً .  وبدأ سائق الحافلة يقوم بحركات غريبة ويتحرش بي.  يف الحافلة باإلضافة يل وبناتي الثالث

ً باستخراج مسدسه ووضعه جانبه بحيث يجعلني أعرف أنه يحمل   16وأُصيبت ابنتي الكربى وعمرها .  سالحا
   . ولكن قلت لها أال تفزع ووعدتها بأن أتدبر األمر.  سنة بالرعب فعالً 

كما : "وكيف تمكنت برأيك من النزول من الحافلة؟  لقد اضُطررت بأن أعده بأنني سوف أعود إليه ثانيًة وقلت له
وأخذت منه رقم هاتفه واسمه ألنها كانت الطريقة الوحيدة التي ".  تريد ولكن دعني أوصل بناتي إىل البيت أوالً 
وأعطيته رقم هاتفي وابتسمت كثرياً كي ال يعتقد أنني كنت أكذب .  يمكننا من خاللها أن ننزل من الحافلة بسالم

 ً مكنك أن حسناً ي: "فقلت له" األمرية"فقال يل أنه سوف يطلق عيل لقب .  عليه وأخربته أنني سوف أتصل به الحقا
ولقد خطر ببايل أنه لو تمادى يف األمر ولم أتمكن من اإلفالت فلربما أعطيه ما يريد مقابل ".  تناديني كما تشاء
 . عدم إيذاء بناتي

: وكنت غاضبًة فعالً، ولكنهم قالوا يل.  وانتظرت حتى الوصول إىل مركز شاتيال األمني يف بريوت كي أقدم شكوى
وما الذي : "ثم قالوا يل متهكمني".  ك أن تقدمي شكوى؟ فأنت ليس لك صفة قانونيةهل تعلمني أنه ال يحق ل"

 163"حمله عىل االقرتاب منك والتحرش بك برأيك؟

عاماً وتقيم مع ابنها الصغري يف شتورة بسهل البقاع، فلقد أخربت  25وأما سعدة التي تبلغ من العمر 
 : يم يف لبنان قائلةً منظمة العفو الدولية عن تجربتها كالجئة سورية تق

فقط ألنني امرأة تقيم وحدها هنا يحاول سائق سيارة األجرة التي أستقلها أن يلمس جسدي ويسمعني من ألفاظ "
وأحاول معظم الوقت أال أطلب املساعدة من أحد، ولكن ال مفر من بعض املساعدة أحياناً .  التحرش ما ال أطيق
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ثالً، وبمجرد أن أطلب من رجل أن يساعدني يف حملها أو يف أي يشء خاصة عند الحاجة لحمل اسطوانة الغاز م
ليس حكراً عىل لبنان، فهي ) بالنساء(ولكن التحرش .  آخر، يعطي لنفسه الحق فوراً يف التدخل بشؤوني الخاصة

 164."ليست مشكلة تحدث لنا ألننا الجئات يف لبنان، بل يمكن أن يحصل ذلك يف لبنان أو سوريا أو أي مكان آخر

 : ووصفت سوريٌة أخرى تفاصيل حادثة وقعت معها قائلةً 

كنت أقف ذات مرة عىل الطريق الرئييس يف زحلة رفقة امرأتني نسأل عن كيفية العثور عىل مكتب إحدى املنظمات " 
".  اركبن معي فأنا أعلم أين يقع املكتب وسوف آخذكن إليه: فقال لنا أحد سائقي سيارات األجرة.  غري الحكومية

 ً أنا أحب : "فلقد كان يضحك بطريقة غريبة جداً وما انفك يقول.  فركبنا السيارة ولكن بدا أنه كان مخمورا
 ً لقد كنت أخىش .  فظللنا نقول، حسناً نحن نعرف أين نحن إىل أن نتمكن من النزول من السيارة".  السوريني كثريا

 ".أن يأتي بأمر سيئ

    165سارة، شتورة، سهل البقاع

ولعل .  قليلٌة هي البيانات التي تتوفر بشأن العنف الجنيس والقائم عىل النوع االجتماعي ضد الالجئات يف لبنان
التي أجرتها " دراسة تقدير ضعف الالجئني السوريني يف لبنان"أحدث الدراسات املسحية التي شملت الالجئني هي 

ا يف ذلك األمن الغذائي واإليواء والتعليم والصحة، ولكنها واستعرضت الكثري من القضايا بم 2015األمم املتحدة يف 
 .لم تتناول بشكل محدد قضايا العنف القائم عىل النوع االجتماعي

وتضمنت استمارة دراسة األمم املتحدة سؤاالً واحداً يستفرس من العائالت املستجيبة عما إذا كان أحد أفرادها قد 
فقط من العائالت التي شملها % 6ر الثالثة األخرية يف لبنان، واتضح أن تعرض ألمور تتعلق بسالمته خالل األشه
وباملقابل، عربت الالجئات الالئي قابلتهن منظمة العفو الدولية عن   166.املسح قد تعرضت ملواقف من هذا القبيل

وباإلضافة .  ئعخشيتهن عىل سالمتهن وسالمة أفراد عائالتهن، وقلن إن التحرش بالالجئات يف الشوارع هو أمر شا
إىل ذلك، وصف عاملون مع منظمات غري حكومية التقت منظمة العفو الدولية بهم وجود مناٍخ يعرض الالجئات 

 .لخطر العنف القائم عىل النوع االجتماعي

ومن وحي تجربة منظمة العفو الدولية يف إجراء نقاشات مع الالجئات ضمن سياق مجموعات الرتكيز، فلقد اتضح 
لالجئات بطرح شواغلهن املتعلقة بالسالمة والتحرش، وقمن بالتعبري عنها حتى قبل أن تطرح املنظمة اهتمام ا

فلقد اكتفت بعض الالجئات مثالً .  والتزمت أخريات مع ذلك جانب التحفظ عند تناول املسألة.  السؤال عليهن
عان ما خضن يف التفاصيل بعدما ، ولكنهن رس "سمعن كلمات نابية"بالتعليق بشكل عام من قبيل القول إنهن 

 .  تشجعن بفعل مبادرة أخريات يف الحديث عن أمور مماثلة حصلت معهن من حوادث التحرش
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 المشفوعة بشروط غير مرغوبة" المساعدة"عروض تقديم 
وتحدثت سبع الجئات ممن أجرت منظمة العفو الدولية مقابالت معهن عن تلقيهن عروضاً باملساعدة من رجال 

وُطرحت مثل هذه .  لبنانيني ولكنها موقوفة عىل رشط رصيح أو ضمني باملوافقة عىل ممارسة الجنس معهم
العروض املرشوطة عىل أربع نساء عازبات أو يعلن أرسهن من رجال كانوا عىل علٍم بأنه ال يوجد أزواج لهن 

ات مضامني جنسية غري مرحب كما أبلغت ثالث نساء غري متزوجات عن تعرضهن ملعاكسات ذ.  يقيمون معهن
 .بها

 فاطمة  
، وتقيم رفقة أطفالها 2014عاماً، ووصلت إىل لبنان من سوريا أوائل العام  38تبلغ فاطمة من العمر 
، وصل مجهولون إىل املصنع الذي يعمل فيه زوجها وسألوا عنه 2012ويف عام .  األربعة يف جنوب لبنان

 ً وقالت فاطمة ملنظمة .  قطعت أخباره عن فاطمة منذ ذلك الحنيوان.  باالسم قبل أن يقتادوه بعيدا
 : العفو الدولية

وعندما وصلت كنت بحاجة للمساعدة، حاولت أن أسجل .  الوضع جد صعب يف لبنان وال أشعر بأنني محمية هنا
قم هاتفي كي فأعطيته ر .  وقال أحدهم يف املدرسة أنه عىل استعداد ملساعدتي يف تسجيلهم.  أطفايل يف املدرسة

وكان يتصل بي مرتني أو ثالث يومياً ليقول يل أنه مستعد أن يجلب يل أي يشء .  يطلعني عىل مستجدات األمور
وتوقفت اآلن عن إعطاء رقم .  فقلت له أنني لست بحاجة إىل مساعدته بعدها.  اريد وطلب مني أن أخرج برفقته

 .خوفألنني أشعر بال) ملن يعرضون عىل املساعدة(هاتفي 

وكنت كلما سمعت عن أناس طيبني بوسعهم .  وأشعر أنني أتعرض لالستغالل يف لبنان ال سيما من قبل الرجال
مساعدتي أهرع إىل الذهاب إليهم، ولكن رسعان ما أكتشف أنهم ليسوا أخياراً، وأنهم يرغبون يف الحصول عىل يشء 

التي أسكن بها، أن توقف رجال يعرفونني كي يعرضوا  وحدث يف مناسبات كثرية وأنا يف الشارع يف املنطقة.  آخر
وإذا قبلت، يعرض عىل الرجل خدماته بشكل غري .  وهم يعلمون أن زوجي ليس معي.  أن يوصلونني بسياراتهم

وأفرتض حينها أنه ال بد وأن يطلب املزيد ".  إذا احتجت أن أوصلك إىل أي مكان، فأنا مستعد لذلك: "مبارش قائالً 
 .األياميف قادم 

ويسألني الرجال عن زواجي أحياناً، وعندما أجيبهم بأنني ال زلت أبحث عن زوجي وأن أطفايل بانتظار عودة 
 .أبيهم، فيقولون يل حينها بأن أتوقف عن البحث وأن زوجي قد تويف عىل األرجح

".  تحدث معيإذا تجاهلتك فسوف أجعلها ت"ثم يبدأ الرجال بتحدي بعضهم البعض، فيقول أحدهم لصديقه 
 167.ولكنني مضطرة للتعامل معهم بأدب.  ويحصل هذا التحرش معي عىل الدوام، وأتعرض له كل يومني أو أكثر

كما أبلغت الالجئات الفلسطينيات من سوريا غري املتزوجات أو اللواتي يقمن يف لبنان دون رفقة أزواجهن عن 
ويُعد الحصول عىل الخدمات يف .  ىل املساعدةاشرتاط الرجال لرشوط ليست موضع ترحيب مقابل الحصول ع

وعملياً، تهيمن .  مخيمات الالجئني الفلسطينيني يف لبنان أمراً محدوداً جراء عدم تواجد السلطات الحكومية داخلها
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سواء أكانوا من املقيمني فيها منذ (وتسيطر عىل توزيع املساعدات عىل سكانها  168اللجان الشعبية عىل املخيمات،
منذ أن غادر زوجي، "وقالت حنان التي سافر زوجها إىل أوروبا نه ).  و ممن انضموا إليهم قادمني من سورياأمد أ

بدأ الناس يرمقونني بنظرات غريبة، حتى أولئك الذين يرشفون عىل توزيع املساعدات، حيث يشرتطون عيل أن 
ت عىل أن ألتقي بهم الحقاً، أو أنهم سوف أالقيهم الحقاً، ويقولون أنهم لن يعطونني املساعدات إال إذا وافق

 169.يحرمونني من الحصول عليها كلياً ال سيما إذا كانت لديهم صالت سياسية

ووصفت ريم، وهي الجئة فلسطينية غري متزوجة، كيف عادت والدتها إىل سوريا لجلب بعض الوثائق 
نية تعليمات جديدة تُطبق عىل وأثناء تواجدها يف سوريا، أصدرت السلطات اللبنا.  الخاصة بالعائلة

واتصلت ريم .  الالجئني الفلسطينيني من سوريا الراغبني بدخول لبنان فلم تتمكن والدتها من العودة
هاتفياً بمديرية األمن العام التابعة لوزارة الداخلية وبصفتها املديرية التي ال بد لالجئني من التعامل معها 

وتحدثت ريم عن أحد املسؤولني الذي سبق لها وأن .  بحوزتهم من أجل تجديد تصاريح اإلقامة التي
قال إنه مستعد للمساعدة إذا : "وأخربت منظمة العفو الدولية بما ييل.  تعاملت معه باملايض عله يساعدها

كلم شمال بريوت معروفة  16وجونيه هي بلدة ساحلية تقع عىل بعد " توجهت إىل جونيه بصحبته
وقالت إن والدتها ".  قلت له ال، أنا أفضل أن تعود والدتي إىل سوريا: "وقالت ريم   .بمنتجعاتها السياحية

 170.تمكنت من دفع املبلغ املطلوب يف نهاية املطاف ورجعت إىل لبنان

عاماً وتُدعى وحدة تقيم يف لبنان مع زوجها وأطفالهما األربعة، وقالت  29وثمة امرأة تبلغ من العمر 
أحد الرجال قد عرض عليها ماالً كي تصبح خليلته كونه يعلم أن زوجي "أن  ملنظمة العفو الدولية

 171".مريض

 عائشة  
وتقيم يف تعلبايا  2012عاماً قدمت من دمشق إىل لبنان يف  33عائشة هي امرأة سورية تبلغ من العمر 

 .بسهل البقاع رفقة زوجها وأطفالهما األربعة يعاني أحدهم من مرض نادر

 .لبناني وعرض عىل املساعدة يف استصدرا الوثائق الرسمية مقابل أن أميض ليلة بصحبتهجاءني رجل 

صباحاً وكان يستقل  10كانت الساعة .  ولم يتورع الرجل عن تقديم عرضه هذا أمام ابنتي التي كانت تقف جانبي
فلقت له ال بد من أن .  قه إليهسيارته فأوقفها وعرض املساعدة قائالً إن املركز يقع يف زحلة وأنه يمكنني أن أراف

 .ولكن حتى ذكري لزوجي لم يردعه عن اقرتاح أن أميض الليلة معي وأن يعطيني املال.  أسأل زوجي أوالً 

فقالت يل أنها تعرف الرجل وأنه سبق له وأن .  وأخربت امرأة أخرى عما حصل معي وأعطيتها مواصفات سيارته
                                                      

  .2015حزيران / يونيو 19اجتماع منظمة العفو الدولية مع موظفي األونروا،  168
  .، مار إلياس، بريوت2015ترشين األول / أكتوبر 8نقاشات مجموعة الرتكيز،  169
  .إلياس، بريوت، مار 2015ترشين األول / أكتوبر 8نقاشات مجموعة الرتكيز،  170
  .، النبطية، جنوب لبنان2015ترشين األول / أكتوبر 15قاشات مجموعة الرتكيز، ن 171
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 .قام بترصف مماثل

ذلك حصل يف وضح النهار يف الشارع الرئييس ولكنني شعرت باالنزعاج وتضايقت فعالً ألن ولم أكن خائفة ألن 
وليس هذا رأي الجميع ولكن هذه هي . الناس ينظرون إلينا عىل أننا رخيصني ويعتقدون أننا عىل هذا الشكل

 172.ينوثمة استغالل ألوضاع السوريني خاصة عندما يكتشفوا أننا معوز .  النظرة العامة تجاهنا

 المساعدة المشروطة بالزواج 
 .أخربت الجئات منظمة العفو الدولية أنهن تلقني عروضاً بالزواج منهن أو من بناتهن املراهقات

قادمة من دمشق وتقيم رفقة أطفالها  2012عاماً إىل لبنان يف  36ووصلت نرسين التي تبلغ من العمر 
ً .  وشقيقتها وابن شقيقتها يف سوريا، وأخربت منظمة العفو الدولية أن أحد  ولقد اختفى زوجها قرسا

وقالت إنه طلب منها باملقابل أن تتزوج .  الرجال عرض أن يكفلها كي يتسنى لها تجديد ترصيح اإلقامة
به زواج متعة، وهو عقد زواج مؤقت ينترش بني الشيعة وينتهي بعد فرتة زمنية محددة قد تمتد أليام أو 

رسين أن الرجل املذكور عمل يف مديرية األمن العام حيث سبق لها وأن جددت وقالت ن.  شهور أو سنوات
  173".زوجها مختفي"ترصيح إقامتها هناك، وهو يعلم أن 

.  ولطاملا أبلغت منظمات دولية طوال سنوات عن حاالت زواج األطفال وقعت بني الالجئات من سوريا
وبالنسبة للعائالت التي تعاني .  عىل زوجته وتقتيض مسؤولية الزوج من الناحية التقليدية أن ينفق

األمرين لدفع اإليجار وتوفري قوت جميع أفرادها، يُعد زواج إحدى بناتها مخرجاً لتقليص حجم املصاعب 
الفتيات من التحرش والعنف " لحماية"فيُنظر إىل الزواج أحياناً عىل أنه وسيلة .  املالية التي تلم بها

 174.الجنيس

ات أنفسهن غري قادرات عىل االعرتاض عىل القرارات التي يتخذها الرجل يف العائلة ال سيما بسبب وقد تجد الالجئ
العوز املايل وما يرافقه من البنية التقليدية األرسية والقوانني الدينية التي تمنح الويل الرشعي حق اتخاذ قرارات 

 .مصريية بشأن أفراد العائلة

 نور   
وكانت تعتمد مالياً .  2013اً، وهي من جنوب سوريا واختفى زوجها هناك يف عام 40تبلغ نور من العمر 

ووصفت ملنظمة العفو الدولية عدم قدرتها عىل منع تزويج .  عىل شقيقها لدى وصولها لبنان بادئ األمر
ً  16ابنتها البالغة من العمر   .عاما

                                                      

  .، سعد نايل، سهل البقاع2015ترشين األول / أكتوبر 6نقاشات مجموعة الرتكيز،  172
  .، النبطية، جنوب لبنان2015ترشين األول / أكتوبر 15نقاشات مجموعة الرتكيز،  173

 marriage-child-marry-voices/protect-http://www.girlsnotbrides.org/girls-:ملثالانظر عىل سبيل ا174 
 refugees/-syrianو 

https://www.savethechildren.org.uk/sites/default/files/images/Too_Young_to_Wed.pdf .  
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وال أعلم هل .  2013أيار / حني، أي يف مايوتوجه زوجي ذات يوم إىل بعض املحال التجارية ولم يعد منذ ذلك ال
واتصل بي أشخاص عرب هاتف ).  لدى الحكومة السورية(تعرض لالختطاف عىل أيدي العصابات أم لالحتجاز 
لقد كانت أوضاعاً مقلقة حيث يكررون االتصال يف الصباح .  زوجي وقالوا إنه يف عهدتهم وطلبوا الحصول عىل املال

وكنت مستعدة لدفع املال لهم ولكنهم كانوا يحددون تاريخاً ثم يقومون بإقفال .  أخر من الليلالباكر أو يف وقت مت
 .ثم انقطعت اتصاالتهم بعد مرور بضعة أشهر.  هاتف زوجي كي ال أتمكن من فعل يشء

أنني  كما.  وال أحمل أي مؤهالت جامعية ما يجعل من الصعب أن أعثر عىل عمل 2013وأقيم يف لبنان منذ العام 
 .واجهت مصاعب جمة حتى يف مجرد العثور عىل خيمة لإليجار

واضُطرت ابنتي للزواج نظراً ملا نرزح تحته من .  وكنت أنا وابنتي وابني نقيم يف البداية مع شقيقي وأرسته
 .ولم أوافق عىل زواجها ولكن الظروف االقتصادية واملالية والنفسية أجربتنا عىل ذلك.  ضغوط

وألنها فتاة وغريبة، كان .  أوالدي عن التعليم عندما وصلنا إىل لبنان، ولم يسمح شقيقي البنتي بأن تعملوانقطع 
ولم نكن قادرين عىل حمايتها من هذا .   الرجال يتحرشون بها لفظياً حتى عندما تكون بصحبتي أو بصحبة خالها

وبسبب الرضب وافقت .  وقام برضبهاالنوع من التحرش، وأرادت هي أن تعثر عىل عمل ولكن شقيقي رفض 
فتزوجت برجل يكربها بعرشين عاماً، وها هي .  ابنتي عىل الزواج من رجل كبري يف السن أخربتها زوجة خالها عنه

 .تعاني الكثري من املشاكل بسبب الفارق العمري بينهما

ولم يكن .  ذلك حرية الرأيومنذ أن غادرت منزيل يف سوريا، تركت ورائي كل شكل من اشكال الحرية وتركت ك
باستطاعتي أن أمنع زواج ابنتي ألنني أفتقر ألي شكل من أشكال الحرية املالية أو العاطفية نظراً العتمادي الكيل 

 .عىل اآلخرين

ً  14واستأجرت اآلن بيتاً صغرياً أقيم فيه مع ابني الذي يبلغ من العمر  وساعدت إحدى املنظمات غري .  عاما
دوالر شهرياً ولكن  100لعثور عىل عمل يل حيث أقوم بالتدريب عىل الخياطة، وأتقاىض أجراً قوامه الحكومية يف ا

ً  150دوالراً منها لدفع كلفة املواصالت فيما يبلغ اإليجار الشهري  40تذهب   .دوالرا

وبلغت ابنتي اآلن  . وتقيم ابنتي يف بريوت مع زوجها الذي لديه أطفال من زواجه السابق وتقيم والدته املسنة معه
ً  19من العمر  ولم تقم ابنتي بزيارتي منذ زواجها، وكانت يف طريقها .  عاماً وأنجبت طفالً لتصبح طفلة تربي آخرا

لزيارتي ذات مرة ولكن استوقفوها عند إحدى نقاط التفتيش وهددوها باالعتقال جراء انتهاء صالحية ترصيح 
وها هي اآلن تخىش أيما خشية أن .  ألن رجل لبناني تكفلها أمامه وسمح لها الضابط بالذهاب فقط.  إقامتها

ومع ذلك فلقد رأيت صور طفلها حيث نبقى عىل تواصل .  تسافر، وال يمكنني أن أتوجه إىل بريوت لنفس األسباب
 175.من خالل تطبيق واتساب

 آثار التحرش والخوف منه على النساء 
الدولية كيف اضُطررن لتغيري نسق حياتهن اليومية والحد من أنشطة وروت الالجئات من سوريا ملنظمة العفو 

 .دأبن عىل القيام بها يف السابق، وذلك يف محاولٍة منهن لتفادي التعرض للتحرش بهن

                                                      

  .، شتورة، سهل البقاع2015ترشين األول / أكتوبر 13نقاشات مجموعة الرتكيز،  175
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وال يمكنني أن أخرج من املخيم .  لقد تغري نمط حياتي بل وحتى الطريقة التي أصفف بها شعري قد تغريت" 
 9أو  8وإذا عدت بعد الساعة ).  ود هنا مخيم مار إلياس لالجئني الفلسطينيني يف بريوتواملقص(برفقة صديقاتي 

وجميعهم   176.مساء، أسمع آالف الكلمات النابية من الرجال، ال سيما الرجال اللبنانيني أو الفلسطينيني اللبنانيني
 ."يقرتبون مني وهم يحملون أسلحتهم

   177.ريم، مار إلياس، بريوت

ً  40ة يف مجدل عنجر بسهل البقاع، وهي امرأة سورية تبلغ من العمر تقيم أمري  لقد تعودت : "وقالت أمرية.  عاما
فلقد .  ولكن الوضع يف لبنان أسوأ بكثري ألني ال أشعر باألمان هنا.  منذ أن ترملت قبل وقت طويل عىل حياة الوحدة

فاألمر .  اآلن فأنا أخىش ركوب سيارة األجرة لوحديكنت معتادة عىل الخروج إىل الشارع يف سوريا دون حرج، وأما 
تعرضت : "عاماً وتقيم يف نفس املنطقة األمر نفسه قائلةً  49وأكدت لُما التي تبلغ من العمر   178".جّد صعب

عندما أكون واقفة عىل جانب الطريق، هذا ) اركبي(وغالباً ما أسمع عبارات من قبيل .  معظم النساء للتحرش بهن
 179".أة كبرية، فما بالكم بمن هن أصغر مني سناً؟  ولهذا السبب ال نريد لشاباتنا أن يخرجنوأنا امر 

 عدم القدرة على طلب اإلنصاف والتعويض
أبرزت املقابالت التي أجرتها منظمة العفو الدولية مع الالجئات الغياب الخطري لثقتهن يف رغبة السلطات اللبنانية 

كما أخربت املنظمات غري الحكومية الدولية .  بالشكاوى التي تحررها الالجئاتيف التحقيق بفعالية وحيادية 
واملحلية العاملة مع الالجئني منظمة العفو الدولية أن بعض الناجيات يطلبن الحصول عىل خدمات املساندة، ولكن 

  180.جتماعيمن النادر جداً للناجيات أن يقمن بإبالغ الرشطة عن حوادث العنف القائم عىل النوع اال 

قلٌة من الالجئات الالئي تحدثت منظمة العفو الدولية معهن أبدت استعدادها إلبالغ الرشطة اللبنانية عن 
أنا عىل استعداد أن أتوجه إىل الرشطة ألنني أرفض أن أسكت عن : "وقالت ندى.  الجرائم املرتكبة بحقهن

عند إبالغ السلطات اللبنانية عن الجرائم  ولكن قالت غالبية الالجئات أنهن ال يشعرن باألمان.  181"حقي
ألنهم حني يعلمون أنني سورية فسوف ) إىل الرشطة(لن أتوجه : "وقالت يارا.  املرتكبة بحقهن

 ً  .182"يعاملونني بشكل يسء وسيزعمون أنني ال أمتلك حقوقا

                                                      

  .لبنانالالجئون الفلسطينيون الذين يقيمون منذ أمد بعيد يف  176
  .، مار إلياس، بريوت2015ترشين األول / أكتوبر 8نقاشات مجموعة الرتكيز،  177
  .، مجدل عنجر، سهل البقاع2015ترشين األول / أكتوبر 6نقاشات مجموعة الرتكيز،  178
  .، مجدل عنجر، سهل البقاع2015ترشين األول / أكتوبر 6نقاشات مجموعة الرتكيز،  179
، 2015ترشين األول / حزيران وأكتوبر/ لية مع املنظمات غري الحكومية الدولية واملحلية، يونيومقابالت منظمة العفو الدو  180
  .لبنان

  . ، شتورة، سهل البقاع2015ترشين األول / أكتوبر 12نقاشات مجموعة الرتكيز،  181
  .، شتورة، سهل البقاع2015ترشين األول / أكتوبر 12نقاشات مجموعة الرتكيز،  182
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وفر تصاريح وأما السبب الرئييس وراء خوف الالجئات من مراجعة السلطات يف هذا السياق فكان عدم ت
بالطبع ال أشعر باألمان ألنني ال أحمل ترصيح إقامة : "وقالت هالة.  إقامة سارية املفعول بحوزتهن

ساري املفعول، وديدن الرشطة هو طلب إبراز الترصيح ساري املفعول يف كل مرة أدخل املركز األمني 
بالغ الرشطة بما تعرضن له من ولم تكن تجربة القلة القليلة من الالجئات الالئي حاولن إ  183".فيها

وقالت بضع نساء ملنظمة العفو الدولية أن السلطات قد رفضت مساعدتهن أو .  حوادث تجربًة إيجابية
وقالت الالجئة .  مساعدة أفراد عائالتهن جراء عدم توفر تصاريح إقامة سارية املفعول بحوزتهن

ديقة ابنتها توجهت إىل مركز شاتيال األمني الفلسطينية من سوريا هيفاء ملنظمة العفو الدولية أن ص
يوماً لوضعها  15احتجاز صديقة ابنتها مدة "وقالت إنه تم حينها .  لإلبالغ عن رسقة حقيبة يدها

املخالف لقوانني اإلقامة، عىل الرغم من أن حقيبة يدها املرسوقة كانت تحتوي عىل جميع أوراقها 
 184".الثبوتية

    مريم
ً  35من حمص تبلغ من العمر مريم امرأة سورية  وأخربت منظمة العفو الدولية كيف تحرش بها .  عاما

 .رجال الرشطة عقب توجهها إليهم لإلبالغ عن واقعة وفاة أحد اقاربها

وتلقت الرشطة بالغاً بذلك مني ومن شقيقتي، ودونوا جميع معلوماتنا، .  2015آب / تُويف أحد اقاربنا يف أغسطس
 .ين وأرقام الهواتفأي األسماء والعناو 

كانوا رجال الرشطة .  وبعد فرتة وجيزة بدأ رجال الرشطة يمرون بمنزلنا أو يتصلون بنا طالبني أن نخرج برفقتهم
لقد قاموا هم أنفسهم بتهديدنا كوننا ال نحمل ترصيح إقامة ساري .  الثالثة الذين تلقوا البالغ منا ودونوا معلوماتنا

 .ف يزجون بنا يف السجن ما لم نوافق عىل الخروج برفقتهموقالوا إنهم سو .  املفعول

وقمنا .  واستمر األمر عىل هذه الحال قرابة الشهرين، ثم غرينا عنوان السكن بعد أن اراد املالك اسرتداد منزله
األمني، وحتى  وأما اآلن فأنا ال أجرؤ عىل التوجه إىل املركز.  بتغيري أرقام هواتفنا ولم نزود الرشطة بعنواننا الجديد

 185.فالرشطة لن تساعدنا.  لو ذهبت إليه فال فائدة تُرجى من ذلك

وثمة نقص كبري يف اإلبالغ عن حوادث العنف الجنيس يف مختلف أنحاء العالم، ولبنان ليس االستثناء 
وتواجه النساء والفتيات يف لبنان عموماً عقبات تحول دون لجوئهن إىل القضاء بشأن جرائم   186.هنا

                                                      

  .، بر إلياس، سهل البقاع2015ترشين األول / أكتوبر 13ة الرتكيز، نقاشات مجموع 183
  .، مار إلياس، بريوت2015ترشين األول / أكتوبر 8نقاشات مجموعة الرتكيز،  184
   .، شتورة، سهل البقاع2015ترشين األول / أكتوبر 13نقاشات مجموعة الرتكيز، 185

لوقف العنف ضد النساء "  UNITE" تحدة انظر عىل سبيل املثال حملة األمني العام لألمم امل 186
)http://www.un.org/en/women/endviolence/situation.shtml  .( ولطاملا حرصت املقررة األممية الخاصة

رأة عىل ذكر النقص الكبري الحاصل يف اإلبالغ عن حاالت العنف املعنية بالعنف ضد املرأة ولجنة القضاء عىل التمييز ضد امل
  .الجنيس يف عملها وبرامجها الُقطرية
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ولكن تواجه الالجئات من نساء وفتيات عوائق إضافية  187عنف الجنيس أو القائم عىل النوع االجتماعي،ال
 .تحول دون قيامهن باإلبالغ خشية تبعات عدم توفر تصاريح إقامة سارية

وتقر الحكومة اللبنانية بأنها تواجه مصاعب عىل صعيد جميع البيانات املتعلقة بأعداد حاالت العنف 
، وأثناء مراجعة 2015ترشين الثاني / ويف نوفمرب  188.القائم عىل النوع االجتماعي يف البالدالجنيس و 

تفاصيل تطبيق لبنان اللتزاماته القانونية تجاه حقوق املرأة، عربت لجنة القضاء عىل التمييز ضد املرأة 
واإلدانات يف قضايا غياب البيانات مفصلة حسب عدد البالغات والتحقيقات واملالحقات "عن قلقها حيال 

العنف ضد املرأة بما يف ذلك التحرش الجنيس والعنف األرسي واالعتداء واالغتصاب بما يف ذلك الذي 
وأوصت اللجنة بأن تقوم الحكومة بجمع بيانات من هذا القبيل موزعة .  189"يرتكبه افراد قوات األمن

 .190"الجنس والعمر والجنسية والعالقة بني الجاني والضحية"حسب 

وعىل صعيد متعلق بالعنف املوجه ضد الالجئات تحديداً، أوصت لجنة القضاء عىل التمييز ضد املرأة بأن 
يف طلب املساندة من أجل استحداث نظام خاص بجمع البيانات املتعلقة بحوادث العنف "يسعى لبنان 

زواج األطفال املبكر  القائم عىل النوع االجتماعي ضد املرأة بما يف ذلك العنف الجنيس، وعدد حاالت
 191".والقرسي بني النساء والفتيات الالجئات

وبعثت منظمة العفو الدولية برسالة إىل وزارة الداخلية اللبنانية تطلب فيها الحصول عىل بيانات متعلقة 
بعدد الالجئات السوريات والالجئات الفلسطينيان من سوريا الالئي قمن بإبالغ الرشطة عن جرائم 

                                                      

 :رقم وثيقة األمم املتحدة" (املالحظات الختامية املتعلقة بلبنان"لجنة القضاء عىل التمييز ضد املرأة  187
CEDAW/C/LBN/4-5  ( تتضمن العقبات غياب املساعدة القانونية وعدم املعرفة وتوخي الحساسية تجاه .  21الفقرة

  . حقوق املرأة من لدن موظفي نظام العدالة
االتفاقية؛ التقريران الدوريان الرابع والخامس للدول  من 18النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف بموجب املادة  188

 75- 74، الفقرتان 2014أيار / مايو CEDAW/C/LBN/4 (15-5: رقم الوثيقة" (2014 تقديمهما يف عاماألطراف املقرر 
)

odyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fChttp://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatyb
5&Lang=en-%2fLBN%2f4 .(  

االتفاقية؛ التقريران الدوريان الرابع والخامس للدول  من 18النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف بموجب املادة  189
/ مايو CEDAW/C/LBN/4   (15-5:ثيقةرقم الو ) (لبنان: املالحظات الختامية" (2014 األطراف املقرر تقديمهما يف عام

  .27، الفقرة 2014أيار 
االتفاقية؛ التقريران الدوريان الرابع والخامس للدول  من 18النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف بموجب املادة  190

/ مايو LBN/4CEDAW/C   (15/-5:رقم الوثيقة) (لبنان: املالحظات الختامية" (2014 األطراف املقرر تقديمهما يف عام
  ).ج(28، الفقرة 2014أيار 

االتفاقية؛ التقريران الدوريان الرابع والخامس للدول  من 18النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف بموجب املادة  191
/ مايو CEDAW/C/LBN/4  ( 15-5:رقم الوثيقة) (لبنان: املالحظات الختامية" (2014 األطراف املقرر تقديمهما يف عام

  ).ج(12، الفقرة 2014أيار 
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كما أحاطت .  لألمن العامتعرضن لها كونها الوزارة املسؤولة عن قوى األمن الداخيل واملديرية العامة 
املنظمة الحكومة علماً باملزاعم التي جاءت عىل لسان الالجئات واملتعلقة بتعرضهن للتحرش الجنيس من 

ولم .  لدن رجال الرشطة وموظفي مديرية األمن العام، وطلبت منها الحصول عىل ردها بهذا الخصوص
 .  طباعة التقرير الحايلتتلق منظمة العفو الدولية رداً من الحكومة حتى موعد 

 حقوق المرأة 
يُعد العنف القائم عىل النوع االجتماعي شكالً من أشكال التمييز ضد املرأة، وما يجعله من املمارسات املحظورة 

وال تقترص التزامات الدول عىل ضمان عدم ارتكابه مسؤوليها للعنف القائم عىل   192.وفق أحكام القانون الدويل
كانية مساءلة الدول أيضا عن األعمال الخاصة إذا لم تترصف إم"وحسب، بل وتصل إىل حد  النوع االجتماعي

وعليه،   193".بالجدية الواجبة ملنع انتهاكات الحقوق أو الستقصاء ومعاقبة جرائم العنف وتقديم تعويض
لة العنف القائم عىل فالسلطات اللبنانية ملزمة من الناحية القانونية بأن تكفل عدم ارتكاب أي من مسؤويل الدو 

النوع االجتماعي بما يف ذلك التحرش الجنيس بحق النساء والفتيات يف لبنان عموماً والالجئات السوريات 
كما يتعني عىل السلطات أن تتخذ جميع التدابري املمكنة التي تكفل عدم .  والفلسطينيات من سوريا بشكل خاص

لنوع االجتماعي بما يف ذلك أفراد العائلة والجريان وأرباب العمل ارتكاب الفراد العاديني للعنف القائم عىل ا
 .وأصحاب العقارات واملارة يف الطريق

، عربت لجنة القضاء 2015ترشين الثاني / وأثناء مراجعة تطبيق لبنان لواجباته وفق االتفاقية يف نوفمرب
يف البالد عىل صعيد الولوج إىل قنوات  عىل التمييز ضد املرأة عن قلقها حيال العقبات التي تواجهها املرأة

 : واوصت اللجنة بأن تقوم الحكومة بما ييل.  نظام العدالة

ضمان تسجيل جميع املزاعم املتعلقة بالتحرش الجنيس والتحقيق حسب األصول يف جميع االدعاءات املتعلقة "
التعويض للضحايا بما يف ذلك  باالعتداء واالغتصاب ومالحقة مرتكبيها ومعاقبتهم وإتاحة سبل الحصول عىل

التعويضات املالية، وضمان قيام هيئة قضائية مستقلة بالتحقيق يف جميع االدعاءات املتعلقة بارتكاب عنارص 
   194".قوات األمن لالعتداء واالغتصاب

أو  وباإلضافة إىل ذلك، أبرزت لجنة القضاء عىل التمييز ضد املرأة أن عوامل من قبيل اللجوء أو التماسه
ال تقوم النساء الالتي ينتمني : " وقالت اللجنة.  انعدام الجنسية تزيد من صعوبة لجوء النساء إىل القضاء

إىل هذه الفئات بإبالغ السلطات عما تتعرض له حقوقهن من انتهاكات، خوفا من أن يتعرضن لإلهانة، أو 
العنف، عىل يد جملة جهات منها االعتقال أو الرتحيل، أو التعذيب أو ألشكال أخرى من  الوصم، أو

                                                      

 :رقم وثيقة األمم املتحدة" (بشأن العنف ضد املرأة 19التوصية العامة رقم "لجنة القضاء عىل التمييز ضد املرأة  192
CEDAW/C/GR/19  (1992 6، الفقرة 

)
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/INT_CEDAW_GE

C_3731_E.pdf .(  
  .9الفقرة " 19مة رقم التوصية العا"لجنة القضاء عىل التمييز ضد املرأة  193
  ).ه(28و 21الفقرتان " بشأن لجوء املرأة إىل القضاء 33التوصية العامة رقم "لجنة القضاء عىل التمييز ضد املرأة  194
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 195".املسؤولون عن إنفاذ القانون

ويتعني عىل لبنان القيام بالخطوات املالئمة بما يكفل تمكني جميع النساء والفتيات بما يف ذلك الالجئات السوريات 
القائم عىل  والفلسطينيات من سوريا الالئي ال يحملن تصاريح إقامة سارية املفعول من اإلبالغ عن حوادث العنف

النوع االجتماعي وغريها من انتهاكات حقوق اإلنسان وأشكال اإلساءة التي ترتكبها الرشطة دون خوف من 
وعىل الدول واجب التحقيق بفعالية وحيادية يف .  التعرض لالحتجاز والتحرش وغري ذلك من التداعيات املعاكسة

من االنتهاكات الخطرية لحقوق اإلنسان أو أشكال اإلساءة  جميع حوادث العنف القائم عىل النوع االجتماعي وغريها
 .التي يتم تبليغ السلطات بشأنها

  قوانين األسرة 
تُعد الدول األطراف يف االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة ملزمة بضمان عدم التمييز بني 

والعالقات األرسية بما يف ذلك الحقوق واملسؤوليات املتعلقة الرجل واملرأة يف جميع املسائل املرتبطة بالزواج 
 196.بالزواج والطالق واملساواة عىل صعيد األمور املتعلقة بأطفالهما والوالية أو الوصاية عليهم

وعربت لجنة القضاء عىل التمييز ضد املرأة عن قلقها حيال تعدد واختالف قوانني األحوال الشخصية يف لبنان بما 
كما .   التمييز ضد النساء كل ضمن طائفتها الدينية، والتمييز بني النساء املنتميات للطوائف عىل اختالفهايؤدي إىل

مرشوع قانون يهدف إىل تنظيم مسألة زواج القارصات بدالً من أن ينص عىل "أبرزت اللجنة قلقها بشأن وجود 
قانون "بإقرار "أة بأن تقوم الحكومة اللبنانية وأوصت لجنة القضاء عىل التمييز ضد املر   197".حظر زواج األطفال

أحوال شخصية مدني يستند إىل مبادئ املساواة وعدم التمييز والحق يف اختيار االنتماء الديني بغية حماية املرأة 
 ً  .198"والتخفيف من تهميشها قانونياً واقتصادياً واجتماعيا

                                                      

، الفقرة 2015آب / أغسطس" بشأن لجوء املرأة إىل القضاء 33التوصية العامة رقم "لجنة القضاء عىل التمييز ضد املرأة  195
10 

)
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/G

C/33&Lang=en .(  
  ).ج، ود، وز( 16.1ضد املرأة، املادة  االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز 196
، ) CEDAW/C/LBN/4-5 :رقم وثيقة األمم املتحدة" (لبنان: املالحظات الختامية"لجنة القضاء عىل التمييز ضد املرأة  197

  . 45الفقرة 
، ) CEDAW/C/LBN/4-5 :رقم وثيقة األمم املتحدة" (لبنان: املالحظات الختامية"لجنة القضاء عىل التمييز ضد املرأة  198

  ).أ(46الفقرة 
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 نتائج وتوصيات
وحدا .  2015الخاصة بالالجئات من سوريا يف لبنان تراجعاً خالل عام سجلت األوضاع االقتصادية واألمنية 

ويعيش الالجئون يف .  النقص الحاد يف التمويل باألمم املتحدة إىل تقليص حجم الدعم الذي تقدمه لالجئني
مة التي وأدت باإلضافة إىل ذلك كله الرشوط الصار .  مستويات تقل كثرياً عن خط الفقر املعتمد رسمياً يف لبنان

فرضتها الحكومة اللبنانية والتكاليف املرتفعة املتعلقة باستصدار تصاريح اإلقامة إىل تراجع أعداد الالجئني الذين 
 .يحملون تصاريح سارية املفعول

وخلقت هذه التوليفة من الضغوط مناخاً يسهل تعرض الالجئات من سوريا فيه للعنف والتحرش واالستغالل، 
وتتعرض الالجئات املعيالت ألرسهن .  عىل اللجوء إىل السلطات طلباً لإلنصاف والتعويض وجعلهن غري قادرات

ملخاطر من نوع خاص مصدرها أصحاب العقارات وأرباب العمل والجريان الذين يعلمون أنهن يقمن يف لبنان دون 
يواجهنه من مصاعب عىل وجود رجال يرافقونهن باإلضافة إىل افتقارهن للوضعية القانونية يف لبنان جراء ما 

وال تتمكن الالجئات من السعي إلنصافهن من العنف القائم عىل النوع االجتماعي .  صعيد تجديد تصاريح اإلقامة
وغري ذلك من انتهاكات حقوق اإلنسان وأشكال اإلساءة التي يتعرضن لها خوفاً من أن يعود قيامهن بإبالغ 

 . ذلك تعرضهن لالحتجاز بتهمة عدم حمل ترصيح إقامة ساري املفعول السلطات عنها بتبعات سلبية عليهن بما يف

وتعي منظمة العفو الدولية أن وجود ما يربو عىل مليون شخص فروا من سوريا طلباً للمالذ يف لبنان قد شكل عبئاً 
.  الصحية واألمنثقيالً عىل موارد البالد وبنيتها التحتية وخدماتها بما يف ذلك خدمات السكن والتعليم والرعاية 

ويمكن القول إنه من املخجل أن نرى املجتمع الدويل يتقاعس عن توفري املساندة الكافية للبنان وخطة االستجابة 
ويتعني عىل املجتمع الدويل أن يتقاسم .  اإلقليمية التي أطلقتها األمم املتحدة للتعامل مع أزمة اللجوء السورية

تهم من خالل زيادة مستوى الدعم املايل الذي يوفره لخطط املساعدات مسؤولية مساعدة الالجئني واستضاف
 .اإلنسانية وزيادة عدد فرص إعادة التوطني أكثر فئات الالجئني احتياجاً لها

ولكن تقاعس املجتمع الدويل عن توفري دعٍم ال يرقى إىل أدنى مستويات املساعدة التي يحتاجها لبنان ال يمنح هذا 
.  رض قيود حكومية عىل الالجئني وما يتبع ذلك من مخاطر ارتكاب انتهاكات لحقوق اإلنسان ضدهماألخري مربراً لف

ويجب عىل الحكومة أن تكفل حماية النساء والفتيات الالجئات من العنف القائم عىل النوع االجتماعي وغري ذلك 
اف والتعويض دون خوف من أية من انتهاكات حقوق اإلنسان وأشكال اإلساءة، وتمكينهن من املطالبة باإلنص

 .  تبعات سلبية ترتتب عىل عدم رسيان صالحية تصاريح اإلقامة

 : توصيات منظمة العفو الدولية

 : إىل الحكومة اللبنانية، وتحديداً وزارة الداخلية

  ضمان استمرار جميع الالجئني من سوريا بتجديد تصاريح إقامتهم يف لبنان إىل حني حصول تغري جذري يف
ومن أجل تحقيق هذه الغاية، فعىل الحكومة أن تكفل إزالة جميع العقبات .  سوريا يتيح لهم العودة إىل بالدهم

دوالر أمريكي  200عن استيفاء رسم قوامه التي تعرتض سبيل تجديد ترصيح اإلقامة لحامليه بما يف ذلك التوقف 
إلصداره، وضمان جعل إجراءات التجديد فعالة ومنصفة ورسيعة وشفافة ونرش املعلومات ذات الصلة ألغراض 

  إطالع العموم عليها؛ 
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  وضمان تمكني الالجئات السوريات ونظرياتهن الفلسطينيات الفارات من سوريا ممن يقمن يف لبنان دون
 جديد تصاريح إقامتهن دون اشرتاط إبراز موافقة الزوج أو إثبات مكان تواجده؛أزواجهن من ت

  وضمان قيام الرشطة بتوفري بيئة آمنة تراعي الخصوصية بما يكفل لجميع النساء والفتيات اإلبالغ عن حاالت
وأشكال إساءة برصف العنف القائم عىل النوع االجتماعي واستغالل العمالة وغري ذلك من انتهاكات حقوق اإلنسان 

النظر عن جنسياتهن أو رسيان مفعول ترصيح اإلقامة من عدمه، وضمان تسجيل هذه الشكاوى بأرسع وقت 
 والتعامل معها بحيادية والتحقيق فيها بفعالية؛

  واتخاذ اإلجراءات املناسبة بحق عنارص الرشطة الذين يتقاعسون عن تسجيل أو التحقيق يف الشكاوى املتعلقة
اكات حقوق اإلنسان بما يف ذلك حاالت العنف القائم عىل النوع االجتماعي املرتكبة بحق الالجئات السوريات بانته

 أو الالجئات الفلسطينيات من سوريا؛ 

  ووقف تعليق عملية تسجيل الالجئني كونها تُعد آلية رئيسية لتحديد من هم بحاجة للحماية واملساعدة
السامية لشؤون الالجئني بمعاودة تسجيل الذين أوقفت إجراءات تسجيلهم جراء  الدولية منهم، والسماح للمفوضية

 ؛  2015كانون الثاني / يناير 5دخلوهم إىل لبنان بعد تاريخ 

  والعمل مع وكاالت األمم املتحدة وبرامجها عىل تحسني مستوى تقديم الخدمة لالجئني وخصوصاً الخدمات
غذاء واملاء بأساليب تتسق والواجبات الدولية يف هذا السياق بغية ضمان املتعلقة بالسكن والتعليم والصحة وال

 .توفري املستويات األساسية الُدنيا املتعلقة بكل حقوق من حقوق جميع األشخاص املتواجدين داخل البالد

التوصيات املوجهة إىل املجتمع الدويل ال سيما دول مجلس التعاون الخليجي واالتحاد األوروبي ودوله 
 : األعضاء والواليات األمريكية املتحدة وأسرتاليا وكندا وباقي الدول األخرى القادرة عىل توفري املساعدة

  تحقيق زيادة ملموسة يف حجم املساهمات املالية املقدمة لخطة األمم املتحدة املعنية باالستجابة اإلقليمية ألزمة
بغية  2016مويل الكامل يف أبكر وقت ممكن من عام الالجئني السوريني وضمان رفد خطط األمم املتحدة بالت

 ؛ 2015تفادي حصول تقليص يف املخصصات بشكل يرض بالالجئني كما حصل يف عام 

  ومساندة الحكومة اللبنانية عىل صعيد زيادة قدرات خدماتها الوطنية بما يكفل تلبية احتياجات الالجئني من
 سوريا واملجتمعات املضيفة املترضرة؛

  ًبمبدأ تقاسم املسؤولية، تحقيق زيادة ملموسة يف عدد فرص إعادة التوطني والقبول ألسباب إنسانية  وعمال
% 10املوفرة لالجئني من سوريا الذين يستضيفهم لبنان حالياً وغريه من البلدان الجوار وبحيث تتم إعادة توطني 

ً  450نحو (ممن تعتربهم املفوضية السامية من بني أكثر الفئات ضعفاً  ، مع مراعاة  2016مع نهاية العام ) ألفا
املساواة بني الالجئني السوريني والالجئني الفلسطينيني من سوريا يف الحصول عىل فرص إعادة التوطني عالوة عىل 

 الحصص املحددة مسبقاً يف هذا السياق؛

 وثائق تثبت مصري أو وضمان عدم تهميش نصيب الالجئات اللواتي اختفى أزواجهن قرساً أو الالئي يفتقرن ل
مكان تواجد الزوج من القرارات املتعلقة بفرص إعادة التوطني ال ليشء سوى ألنهن غري قادرات عىل إثبات مكان 

 تواجد الزوج؛
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  وضمان اتساق برامج إعادة التوطني لديها مع املعايري املعتمدة لدى املفوضية السامية لشؤون الالجئني
ً "ت بالنسبة ملن تصنفهم ضمن الفئا بما يف ذلك الالجئات الالئي اختفى أزواجهن قرساً أو من ال " األكثر ضعفا

 .يتمكّن من إثبات مكان تواجد الزوج

 : إىل املفوضية السامية لشؤون الالجئني

  زيادة عدد حاالت الالجئات التي يتم ترشيحها إلعادة التوطني يف البلدان املشاركة يف برامج إعادة التوطني، مع
بشكل خاص عىل حاالت النساء والفتيات املعرضات للخطر ال سيما النساء الالئي اختفى أزواجهن قرساً أو  الرتكيز

 ال يمتلكن وثائق تثبت أماكن تواجدهم؛

  وضمان أن تكون البيانات املنشورة بشأن أوضاع الالجئني تحتوي عىل بيانات مفصلة حسب النوع
بيانات شاملة موزعة حسب النوع االجتماعي متعلقة بجميع املجاالت االجتماعي ومتعلقة بالالجئات، وجمع ونرش 

 .املتعلقة بإعادة توطني الالجئني
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.  البلد هذا سكان من% 25 نحو ويشكلون لبنان يف سوريا من الجئ مليون من أكثر يقيم
 التعرض مخاطر سوريا من الفارات الفلسطينيات ونظرياتهن السوريات الالجئات وتواجه

 العنف ذلك يف بما لبنان، يف بحقهن تُرتكب إساءة وأشكال اإلنسان لحقوق خطرية النتهاكات
 التحديد وجه عىل ألرسهن املعيالت الالجئات تواجه كما.  واالستغالل الجنس نوع عىل القائم
 . كثرية مخاطر

 املصممة املتحدة األمم عمليات لتنفيذ الكافية األموال توفري عن الدويل املجتمع تقاعس ولطاملا
 تقليص إىل املتحدة األمم ويلالتم يف النقص هذا ويُضطر.  سوريا من الفارين الالجئني ملساعدة
 املعتمد الفقر خط تحت لبنان يف الالجئني غالبية وتعيش.  لالجئني تقدمه الذي الدعم حجم

 ً  .البلد هذه يف رسميا

 تنتهج كانت أن بعد الالجئني عىل تفرضها التي القيود تشديد إىل اللبنانية الحكومة ولجأت
ً  لبنان يف اإلقامة تصاريح تجديد أمر أضحى ولقد.  األمر بادئ تجاههم منفتحة سياسة  أمرا
 من لطائفة عرضة يجعلهم الذي األمر واملالية؛ اإلجرائية الناحيتني من لالجئني الصعوبة بالغ

ً  لديهم ويخلق اإلنسان، حقوق انتهاكات ً  املعنية السلطات مراجعة من خوفا .  للمساعدة طلبا
 عرضة تحديداً، منهن ألرسهن واملعيالت عموماً، الالجئات الضغوط من التوليفة هذه وتجعل
املؤجرة العقارات وأصحاب العمل أرباب استغالل ذلك يف بما واالستغالل، والعنف التحرش لخطر
ً  لهن ً  كبري بشكل هؤالء لصالح القوى ميزان مليل نظرا  والفتيات النساء تواجه كما.  جدا

 إىل اللجوء عىل قدرتهن عدم مع العامة األماكن يف الجنيس للتحرش التعرض خطر الالجئات
ً  السطات  .والتعويض لإلنصاف طلبا


