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يو ّد فريق دعم لبنان التق ّدم بالشكر لجميع

المحاورين الذين ساهموا في هذا البحث وشاطرونا

تجاربهم .كما أنّنا ممتنّون لجميع من شارك في
سلسلة الطاوالت المستديرة التي عقدناها بهدف
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 1مقدمة
 ١املفوضية األوروبية“،ورقة حقائق مكتب املفوضية األوروبية
للمساعدات اإلنسانية واحلماية املدنية .لبنان :األزمة السورية”،
بروكسل ،مكتب املفوضية األوروبية للمساعدات اإلنسانية
واحلماية املدنية ،2016 ،متاح عىل الرابط:

أدى النزاع في سوريا إلى نزوح ما ينوف عن مليون الجئ سوري إلى دولة

مشروع بحثي يستقصي
موجز السياسات هذا هو المنشــور الرابع من
ٍ

نسمةُ ،يع ّد لبنان حالياً الدولة األكثر كثافةً بالالجئين بالنسبة إلى الفرد

السوريين اليومية .يســتند الموجز إلى عملي ٍة تشــاوري ٍة مع المعنيين،

لبنان المجاورة .ومقارنةً بتعداد الســكان اللبنانييــن البالغ  4,4مليون

http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/
lebanon_syrian_crisis_en.pdf

الواحد على صعيد العالم ،١فــي حين ال يزال البلد يكافــح للتعافي من

 ٢لم تقم احلكومة اللبنانية باختاذ تدابري جديدة إىل أن بلغت
أزمة الالجئني السوريني ذروتها بوجود  1,2مليون الجئ مسجل
يقيمون يف لبنان .كريم املفتي“ ،االستجابة الرسمية ألزمة
الالجئني السوريني يف لبنان ،السياسة الكارثية لالسياسة”،
بوابة املعرفة للمجتمع املدين ،2014 ،متاح عىل الرابط:

تداعيــات على اســتقرار لبنان االجتماعي والسياســي
الالجئيــن الكبير
ٌ

[آخر دخول بتاريخ .]2016-11-1

http://civilsociety-centre.org/paper/official-responsesyrian-refugee-crisis-lebanon-disastrous-policy-no-policy

[آخر دخول بتاريخ.]2016-11-11

ِّ
املنظمة غري النظامية وآليات السمرسة
 ٣دعم لبنان“ ،اإلجراءات
واألوضاع غري القانونية :تأثري سياسات الدولة اللبنانية يف حياة
الالجئني السوريني اليومية” ،بوابة املعرفة للمجتمع املدين،
 ،2016متاح عىل الرابط:
http://civilsociety-centre.org/resource/formal-informalitybrokering-mechanisms-and-illegality-impact-lebanesestate%E2%80%99s-policies

[آخر دخول بتاريخ .]2016-11-11

ِّ
املنظمة غري النظامية وآليات السمرسة
 ٤دعم لبنان“ ،اإلجراءات
واألوضاع غري القانونية” ،مرجع سابق؛ دعم لبنان“ ،سبل
عيش الالجئني السوريني :تأثري الترشيعات املقيدة تدرجييا ً
واإلجراءات غري النظامية عىل حياة السوريني اليومية” ،بوابة
املعرفة للمجتمع املدين ،2016 ،متاح عىل الرابط:
http://civilsociety-centre.org/resource/syrian-refugeeslivelihoods-impact-progressively-constrained-legislationsand-increased

[آخر دخول بتاريخ ]2016-11-1؛ دعم لبنان“ ،حصول الالجئني
السوريني يف لبنان عىل الرعاية الصحية ،تأثري تقديم خدمات
مجزأة عىل حياة السوريني اليومية” ،بوابة املعرفة للمجتمع
املدين ،2016 ،متاح عىل الرابط:

: http://civilsociety-centre.org/resource/access-healthcaresyrian-refugees-impact-fragmented-service-provisionsyrians%E2%80%99-daily-lives

[آخر دخول بتاريخ .]2016-11-8

اآلثــار االجتماعيــة للتدابيــر السياســية والقانونية في حيــاة الالجئين

هدفهــا تحديــد ثغــرات السياســة واألدبيــات المتعلقــة بالالجئيــن

األضرار التي تســببت بهــا النزاعات والتوتــرات الدورية .لــم يكن لتدفق

ٍ
اهتمام ثالثة :شروط الدخول
الســوريين .وبالتالي ،جرى تحديد مجاالت

واالقتصادي فحســب ،بل كذلــك على الوضــع األمني للبلــد ككل ،مع

ٍ
بحث ميداني أجري بين شــهري
الصحيــة .ويعتمد الموجز علــى نتائج

الخوف المتكرر من “امتداد” مفاعيله.

عندمــا امتنعت الحكومــة اللبنانيــة بدايةً عــن االســتجابة لألزمة في

مرحلة مبكرة ،٢ما أســفر عــن مقاربة عدم إنشــاء مخيمــات وتواصل
سياسة الحدود المفتوحة ،أصبحت األزمة طويلة األجل .لكن على الرغم

واسع وممتد من مســارات الهجرة بغرض العمل بين
تاريخ
من وجود
ٍ
ٍ
ســوريا ولبنان ،فقد وافق مجلس الوزراء في شهر تشرين األول/أكتوبر

على سياســ ٍة جديدة تهدف إلى الحــ ّد من عدد الالجئين الســوريين في

لبنانُ ،
ط ّبقت اعتباراً من شهر كانون الثاني/يناير .2015

وعلى النقيض من هذه السياســة التــي اعتُمدت فــي محاول ٍة إلضفاء

طابع رســمي على الوجود الســوري والتحكّم به في لبنان وفي ســوق
ٍ

أن التدابير المتخذة أ ّدت بحكم األمر
العمل اللبناني ،يشــير البحث إلى ّ
ٍ
سلوك غير قانوني بين الالجئين السوريين ،وكذلك إلى
الواقع إلى ظهور
االعتماد على هياكل غير رسمية.٣

وفي هــذا الصــددُ ،يح ّلــل موجز السياســات هــذا اآلثــار االجتماعية –

السياسية لهذه السياسة ،ويقترح تدابير تشــريعية وسياسية وعملية

لتحسين وضع الالجئين السوريين في لبنان .كما أنّه يهدف إلى تقديم
معلومات لمع ّدي السياســات التــي تتعلق بالالجئين الســوريين من

ٍ
قائــم على أســاس حقوق اإلنســان ،في حين يناقش وســائط
منظو ٍر
لتعزيز البرمجة على صعيد المجتمع المدني.

ــبل العيش ،والوصول إلى خدمات الرعاية
وس ُ
واإلقامة ،العيش الكريم ُ

حزيران/يونيو  2015وأيلول/سبتمبر  2016أصدره دعم لبنان في سلسل ٍة
من ثالثة تقارير.٤

 2الحركة االرتجاعية لتأثيرات السياسات وتزايد اإلجراءات غير
الرسمية وغير القانونية
كان لبنان منذ بدء النزاع الوجهة المفضلة لالجئين الســوريين بســبب

12
أما الراغبون بدخول
الســتبعادهم عن ســوق العمل تبدو غير كافية ّ .

يسهل اختراقها .ومع اســتقرار الالجئين بين المقيمين األكثر فقراً في

ٍ
(بصورة قانونية) – وبالتالي إلغاء تسجيلهم
لكن اختيار العمل
الجئين.
ّ

قربه ،وتاريخه الطويل بامتياز دخول المواطنين السوريين ،وحدوده التي
البلد ،5تصاعدت التوترات عندما تزايدت معــدالت البطالة ،وازداد الطلب

على الخدمات العامة مثل الكهرباء ،وإمدادات الماء ،ومعالجة النفايات
الصلبة ،والنقل ،6وتركّز دعم المانحين على المواطنين الســوريين أكثر

ســوق العمل اللبنانــي ،فيعتبرون عماال ً ســوريين مهاجرين وليســوا

لدى المفوضية – يؤثر ســلبياً علــى أحقية الالجئين بتلقي مســاعدات

المفوضية .فعلى الالجئين الســوريين غير المســجلين أو الذين ألغوا
تســجيلهم لدى المفوضية ،والراغبين بالعمل ،الحصــول على “تعه ٍد

منه على من المواطنين اللبنانيين ،7وأدرك المجتمع المحلي المضيف

كفيل لبناني يتحمل المســؤولية القانونية
مسبق بالمســؤولية” من
ٍ
ٍ

ألن البلد لــم يوقــع علــى االتفاقية الخاصــة بوضع
شــؤون الالجئيــن ّ

الكفيــل – الذي يســتطيع ســحب تعهده المســبق بالمســؤولية من

كانت مقاربة لبنان ألزمة الالجئين مخصصةً إلى ح ٍّد ما.
ّ

مستقرة وال يتمتعون بأي حماية.

ٍ
إطار قانوني إلدارة
تهديدات على المجتمع .8وفي الوقت عينه ،ال يوجــد
ٌ

الالجئين للعام  ،1951وال على بروتوكولها للعــام  .1976وعلى هذا النحو،

أن اإلقامــة القانونية لالجئيــن الســوريين تعتمد على
تجاههم .وبمــا ّ
عمل قاسية وغير
فإن الســوريين يتعرضون لظروف
دون أي إشعار –
ٍ
ّ

اعتمد مجلس الوزراء في  23تشــرين األول/أكتوبر  2014سياسةً جديدة

ٍ
مخيمــات رســمي ٍة لالجئين
فضال ً عن ذلــك ،لــم يقم لبنــان بإنشــاء

لالجئيــن الســوريين .9لهذا الغــرض ،وضعــت المديريــة العامة لألمن

ٍ
انقســامات
أن ذلك يعكس
وأكثر إنســانيةً بالنســبة إلى الالجئين .بيد ّ

نشــرت تحت عنــوان “تخفيــض األعــداد” ،لوضع حــ ٍّد للتدفــق الهائل
ٍ
جديدة يمكن أن يدخل الســوريون بموجبها إلى لبنان أو أن
فئات
العام
ً

يقيموا فيه .إضافةً إلى ذلك ،ع ّلقت المفوضيــة العليا لالجئين – وفقاً

لتعليمات الحكومة – التسجيالت الجديدة لالجئين السوريين.

تغيراً كبيراً بالنســبة إلى
أحدثت “سياســات تشــرين األول/أكتوبر” تلك
ّ
أن الحدود أُغلقــت فعلياً في وجه
الالجئين الســوريينُ .يظهر البحــث ّ
الراغبين منهــم بدخول لبنــان ،وأنّه لم يعد بوســع غالبيــة المقيمين

ســابقاً تجديد إقامتهم ،لصعوبة تحقيق شــروط الفئــات الجديدة على
ما يظهر .نتيجةً لذلــك ،أكرهت الفئات الجديدة الغالبية الســاحقة من

ٍ
الالجئين السوريين على اإلقامة في لبنان
بصورة غير قانونية .10وقد أث ّر

ذلك في السوريين من حيث القيود المفروضة على تنقلهم ،11وتسجيل

مواليدهم ،وكذلك وصولهم إلى سبل العيش والخدمات الصحية.

عالوة علــى ذلــك ،وجب علــى الالجئيــن الســوريين غير المســجلين
ً

لدى المفوضيــة العليــا التوقيع على “تعهــ ٍد بعدم العمــل” يحرمهم

لكــن التعويضــات المقدمة
من االلتحــاق بســوق العمــل اللبنانــي.
ّ

أمر ُينظر إليه بوصفه حال ً أرخص كلفةً للبلد المضيف
الســوريين ،وهو ٌ

سياســية تتعلق بالنزاع الســوري ويعيد إلى الذاكرة عسكرة المخيمات
الفلســطينية قبل الحرب األهلية اللبنانيــة ( .)1990-1975في الحقيقة،

ســاهمت هذه السياســة أيضــاً في نفــض الغبار عــن صــورة الدولة
اللبنانية الضعيفة .13وفي حين أفضت سياســة عدم إنشــاء مخيمات

ٍ
مســتوطنات غير نظامي ٍة من الخيام ،الســيما في المناطق
إلى إقامة

فإن الذين يعيشون في مثل هذه المستوطنات – وهم أساساً
الريفية،
ّ

من الالجئين المنتمين إلى الطبقتين الدنيا والوسطى الدنيا – يعانون
من محدوديــة توفيــر الخدمات .وعلــى نح ٍو مشــابه ،أث ّرت السياســة

الجديــدة أيضاً فــي الالجئيــن المنتمين إلــى الطبقة الوســطى الذين

يعيشون في أماكن إقام ٍة مســتأجرة ،غالباً ما تكون باهظة الكلفة ،في

مناطق حضرية ،ما ساهم في ازدهار قطاع العقارات.14

كذلك ،دفع فقدان الوضع القانوني – وبالتالي فقدان اإلنصاف القانوني –

والدخول المحدود أو المعدوم إلى ســوق العمل ،إضافــةً إلى التكاليف

المرتفعة الالزمة كاإليجار ،كثيراً من الســوريين إلى هياكل غير رســمية

.٤
.٥

 ٥يقيم  85باملئة من الالجئني السوريني يف مناطق يعيش 67
باملئة من السكان املضيفني فيها حتت خط الفقر .وهذا مياثل
عدد الالجئني السوريني الذين يعيشون حتت خط الفقر (70
باملئة) .منظمة الصحة العاملية“ ،ملحة للماحنني ـ لبنان .متوز/يوليو
ـ أيلول/سبتمرب  ،”2014متاح عىل الرابط:
_http://www.who.int/hac/donorinfo/who_donor_snapshot
lebanon_english_oct14.pdf

[آخر دخول بتاريخ  ]2016-9-4يف ‘التنبيه الدولية’“ ،فهم
استخدام الفصل يف منشآت الرعاية الصحية األولية يف لبنان”،
غري منشور.2015 ،

 ٦منظمة العمل الدولية“ ،تقييم تأثري الالجئني السوريني يف
لبنان وملفات تشغيلهم” ،بريوت ،مكتب منظمة العمل
الدولية اإلقليمي للدول العربية ،2014 ،ص.34 .
“ 7منظمة غري حكومية سويرسية تعالج الالجئني السوريني يف
لبنان”24 ،س ،متاح عىل الرابط:

http://www.24heures.ch/monde/moyen-orient/ong-suissesoigne-refugies-syriens-liban/story/25322377

[آخر دخول بتاريخ .]2016-11-6

 8استيال كاربي ،مريام يونس ،ماري نويل أبي ياغي“ ،األزمة
والتحكم .األمن الرسمي (غري الرسمي) يف لبنان” ،بوابة املعرفة
للمجتمع املدين ،متوز/يوليو  ،2016متاح عىل الرابط:
http://civilsociety-centre.org/resource/crisis-controlinformal-hybrid-security-lebanon

[آخر دخول بتاريخ .]2016-10-27

 9باستثناء احلاالت اإلنسانية ،كما حددتها احلكومة.
 10رمبا اعتمد أولئك املتمتعون بإقام ٍة قانونية عىل إجراءات غري
ِّ
املنظمة غري النظامية وآليات
قانونية .دعم لبنان“ ،اإلجراءات
السمرسة واألوضاع غري القانونية” ،مرجع سابق ،ص.22 .
 11استيال كاربي ،مريام يونس ،ماري نويل أبي ياغي ،مرجع
سابق.2016 ،
تعويضات عىل هيئة
 12بوسع الالجئني املسجلني لدى املفوضية تلقي
ٍ
مساعد ٍة غذائية ( 27-13,5دوالرا ً أمريكيا ً للشخص) ومساعد ٍة نقدية
متعددة األغراض ( 175دوالرا ً أمريكياً) .وإذا أخذنا باحلسبان أنّ 14
باملئة فقط من الالجئني يتلقون املساعدتني الغذائية والنقدية ،فإنّ
تعويضات أقل أو ال يتلقون أيّ تعويضات.
 86باملئة منهم يتلقون
ٍ
ويف الوقت عينه ،يكسب الالجئون غري املسجلني والذين يعملون
ما متوسطه  177دوالرا ً يف الشهر .لكن ال املساعدتان النقدية
والغذائية وال متوسط الدخل الذي يكسبه الالجئون أو حتى اجلمع
بينها تكفي تكاليف عيش أرس ٍة تعيش يف مستوى خط الفقر الذي
حددته تقديرات مشرتكة لوكاالت األمم املتحدة حبوايل  604دوالر يف
الشهر .انظر :التنسيق بني الوكاالت“ ،سبل عيش الالجئني

السوريني” ،املفوضية العليا لالجئني ،2016 ،متاح عىل الرابط:

ٍ
لشــخصيات متنفذة ،مثل
وغير قانونية .فضال ً عن أنّه سمح بالتبعية

[آخر دخول بتاريخ .]2016-11-7

ٍ
المعاملة واالســتغالل فحســب ،بل إنّه يؤث ّر أيضاً
بصورة رئيســي ٍة في

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.
php?id=11059

 13آر جون كنادسني“ ،الالجئون السوريون يف لبنان :أخوة وعبء
وموضع خالف” ،يف روزيتا دي بريي ودانييل ميري (محرران)،
لبنان يواجه االنتفاضات العربية ،قيود وتك ّيف ،لندن ،بالغراف
مكميالن.2016 ،

الشــاويش أو السمســار .لم يمهــد هذا األمــر الدرب أمام فرص ســوء

الفئات االجتماعية األكثر هشاشــة :الالجئون الســوريون المنتمون إلى

الطبقتين الدنيا والوسطى الدنيا ،وكذلك النساء واألطفال.

كذلك ،ترتبت على اإلجراءات غيــر القانونية عواقب فــي مجال إمكانية

 14هشام أشقر“ ،االستفادة من األزمة :صناعة العقارات الراقية
اللبنانية واحلرب يف سوريا” ،كونفلوانس ميديتريانيه ،العدد ،92
 ،2015ص.100-89 .

وصول الالجئين الســوريين إلى الخدمات الصحية .فمن جانب ،ال يبدو

 15دعم لبنان“ ،حصول الالجئني السوريني عىل الرعاية الصحية”،
مرجع سابق ،2016 ،ص25 .

لكن اإلجراءات غير القانونية أث ّرت في تنقّ ل السوريين
للسوريين فعلياً.
ّ

أن لغياب الوضع القانوني عموماً تأثير مباشر في قبول المستشفيات
ّ

جانب آخر ،وبالتالــي في إمكانية وصولهم إلى الخدمات
داخل البلد من
ٍ
١٥
عادة
أن الخدمــات الصحية ال تتطلــب
ً
الصحيــة  .وعلى الرغــم مــن ّ

ٍ
أن
اإلقامــة القانونية
كشــرط أساســي للحصول علــى المســاعدة ،إال ّ
بعض المنظمات تحصر تقديــم خدماتها بالالجئين المســجلين لدى

المفوضية العليا.

فإن نظام الرعاية الصحية في لبنان المخصخص وغير
عالوة على ذلك،
ً
ّ

ٍ
مساهمات ماليةً ال يستطيع
المنظم والمجزأ إلى أبعد الحدود يتطلب

تحملهــا .وعلى الرغــم من المســاعدة
معظــم الالجئيــن الســوريين
ّ
المعتبرة ،ولو أنّها مقيدة ،التي تقدمهــا المفوضية العليا والتي تعتمد
فإن عــدداً كبيــراً من
فــي الواقــع مقاربةً عالجيــةً أكثــر منها وقائيــة،
ّ
السوريين يجدون أنفسهم مستبعدين من أشكال المساعدة الضرورية.

خالصة القول ،بوســعنا اســتنتاج أنّه على الرغم من اعتماد “سياسات
طابع رســمي علــى الوجود
تشــرين أول/أكتوبــر” في محاولــ ٍة إلضفاء
ٍ

الســوري في لبنــان والتحكم بــه ومراقبتــه ،فقد ســاهمت في ظهور
أشــكال غير قانوني ٍة وغيــر نظامية .لم يخلــق ذلك مناخاً راســخاً من
ٍ

الخوف بين الالجئين الســوريين فحسب ،بل إنّه يســمح أيضاً بتوسيع

السوق الســوداء ،ويوســع بخاص ٍة التبعية لها .على هذا النحو ،أحدثت
فجوة بين سلطات الدولة اللبنانية
السياسة الخاصة بالنزوح الســوري
ً

والالجئين السوريين الذين تجنبوا بدورهم مؤسسات الدولة.

 ٣التوصيات
فإن
مثلمــا أظهرت نتائــج البحــث وكما ذكرنــا في القســم الســابق،
ّ
طرق غير
فقدان الوضع القانوني دفع كثيراً من الســوريين إلى ســلوك
ٍ
عيش
قانونية وغير نظامية .نتيجةً لذلك ،يتعرض الســوريون لظروف
ٍ
قاسي ٍة وغير مستقرة ،ما يســاهم بالتالي في ديناميات سوء المعاملة

واالستغالل.

ٍ
تحليــات نوعيــ ٍة معمقة،
بناء علــى
يقترح موجــز السياســات هــذا،
ً

أســس
التوصيــات التالية علــى المعنيين لصالــح مقارب ٍة قائم ٍة على
ٍ
ٍ
سياســات مخصص ٍة تعتمد على أفكا ٍر بعيدة المنال
حقوقية بدال ً من

كـ”األخوة” والتضامن واإلحسان.
ّ

٠٦
٠٧

ينبغي عىل فاعيل املجتمع املدين املحيل والدويل:
\ دعوة احلكوم ــة اللبنانية إىل مراجع ــة وتعديل تنظيمات دخ ــول وإقامة
الالجئني السوريني وكذلك تسجيلهم ،ودعمها يف ذلك.
\ رف ــع مس ــتوى تدخالته ــم واس ــتجاباتهم لي ــس لتخفي ــف األع ــراض
فحس ــب ،ب ــل كذل ــك ملعاجل ــة األس ــباب العميق ــة ألش ــكال ع ــدم املس ــاواة
والهشاش ــة والتهمي ــش .ينبغ ــي أن تس ــعى تدخالته ــم إلدراج جمي ــع
املجتمع ــات املحلي ــة املحروم ــة وم ــن ضمنه ــا املس ــتضعفني اللبناني ــن
والالجئني من فلسطني والعراق وسوريا.
\ التنس ــيق الفعّ ــال والش ــامل يف توزي ــع املس ــاعدات وتوف ــر اخلدم ــات
األساس ــية ب ــن جمي ــع الفاعل ــن املش ــاركني يف االس ــتجابة ،وذل ــك لرف ــع
مؤرشات قابل ٍة للقياس.
اجلدوى القامئة عىل
ٍ
\ الدع ــوة إىل مقاربـ ـ ٍة قامئـ ـ ٍة عىل أس ــاس حق ــوق اإلنس ــان عرب االس ــتجابة،
وإىل اعتماد تلك املقاربة.

ينبغي عىل املاحنني ووكاالت األمم املتحدة:
\ متوي ــل ودع ــم احلكوم ــة اللبناني ــة يف زي ــادة ق ــدرة وفعالي ــة اخلدم ــات
كل من املجتمع ــات املحلية املضيفة
العامة وتغطيته ــا لتلبية احتياج ــات ٍ
والالجئ ــة .وم ــن ه ــذا املنظ ــور ،ينبغ ــي حتوي ــل املس ــاعدة م ــن مس ــاعد ٍة
إنس ــانية قص ــرة األج ــل إىل تنميـ ـ ٍة مس ــتدام ٍة وطويل ــة األج ــل ،تعال ــج
األسباب العميقة ألشكال عدم املساواة.
\ دع ــوة احلكوم ــة اللبناني ــة إىل اعتم ــاد مقاربـ ـ ٍة قامئـ ـ ٍة ع ــى أس ــاس حق ــوق
اإلنس ــان ع ــر االس ــتجابة ،ومراجع ــة وتعدي ــل تنظيم ــات دخ ــول وإقام ــة
الالجئني السوريني وكذلك تسجيلهم ،ودعمها يف ذلك.

\ زي ــادة العم ــل م ــع املجتمع ــات املحلي ــة والبلدي ــات املحلي ــة ومواصل ــة
متويله ــا مب ــارش ًة ،وكذل ــك املب ــادرات والفاعل ــن اإلنس ــانيني املحلي ــن و/أو
دور ريادي متزايد يف تنس ــيق املساعدات،
السوريني للس ــماح لهم بتولّي
ٍ
ألنّ املهنيني املحليني هم أول املستجيبني واألكرث معرف ًة بالسياق املحيل.
\ تعزي ــز اخلدم ــات املوجهة للنس ــاء يف التدخالت ،الس ــيما اخلدم ــات التي

تدعم األرس الت ــي تتوالها النس ــاء ،وكذلك الربامج التي تش ــجع تش ــغيل
النس ــاء لتقلي ــل مخاط ــر االس ــتعباد وزواج الطف ــات واإلجت ــار بالب ــر
وممارسة اجلنس مقابل البقاء.
\ ينبغ ــي ع ــى املفوضي ــة العلي ــا ترسي ــع عملي ــات إع ــادة التوط ــن بص ــور ٍة
منهجي ــة ،واألخ ــذ باحلس ــبان أنّ التأجي ــل يؤث ّ ــر يف غ ــر املتمتع ــن بوض ــع
قانوين ويزيد من مخاطر سوء املعاملة.

٠٨

ينبغي عىل احلكومة اللبنانية والزعماء السياسيني:
\ إزال ــة العوائ ــق م ــن درب الس ــوريني لتس ــوية وضعه ــم القان ــوين،
ويتضمّ ــن ذل ــك املصادق ــة ع ــى االتفاقي ــة اخلاص ــة بوض ــع الالجئ ــن للع ــام
 1951وبروتوكوله ــا للع ــام  1967وإدراج وض ــع الالج ــئ .جي ــب أن تضم ــن
الس ــلطات أال يك ــون فق ــدان اإلقام ــة القانوني ــة س ــببا ً مب ــارشا ً للس ــجن أو
لتداب ــر عقابي ــة تتخ ــذ حب ــق الالجئ ــن ،وأن تضم ــن محاس ــبة م ــن ي ــيء
معاملة الالجئني السوريني عىل أفعاله.
\ ضم ــان أال يكون امتالك وض ـ ٍـع قانوين رشطا ً مس ــبقا ً لوص ــول الالجئني
إىل اخلدم ــات التعليمي ــة والصحي ــة يف أرج ــاء البل ــد .فضـ ـاً ع ــن ذل ــك،
ينبغي عىل احلكومة اللبنانية متكني املفوضية العليا مجددا ً من تس ــجيل
(إع ــادة تس ــجيل) الالجئ ــن الس ــوريني ،ألن ّ ــه لي ــس اآللي ــة األساس ــية
لتحدي ــد م ــن ه ــم حباجـ ـ ٍة إىل احلماي ــة واملس ــاعدة الدولي ــة فحس ــب ،ب ــل
كذلك لتوثيق الشؤون املدنية كحاالت الوالدة والزواج والطالق واملوت.
\ ينبغ ــي ع ــى احلكوم ــة اللبناني ــة اعتب ــار نفس ــها املكلف ــة باملس ــؤولية يف
قي ــادة االس ــتجابات ألزم ــة الالجئ ــن الس ــوريني يف لبن ــان .وبه ــذا الش ــأن،
ـال مع جمي ــع الفاعلني املش ــاركني
ـيق فعّ ـ ٍ
جيب أن تكون االس ــتجابة بتنس ـ ٍ
ق ــي االس ــتجابة .فضـ ـاً ع ــن ذل ــك ،ال بـ ـ ّد م ــن اعتم ــاد مقاربـ ـ ٍة قامئـ ـ ٍة ع ــى

أس ــاس حق ــوق اإلنس ــان بالكام ــل جت ــاه الالجئ ــن الس ــوريني واملهاجري ــن
وطالبي اللجوء يف األرايض اللبنانية ،وذلك لضمان عدم إعادة أي الجئ
قرسيـ ـا ً إىل بل ــده ،واملحافظة ع ــى كرام ــة اإلنس ــان يف كاف ــة مظاهرها ،من
حيث تنقله أو وصوله إىل اخلدم ــات األساس ــية أو رشوط العيش الكريم.
ستساهم هذه املقاربة نظريا ً يف إعادة بناء الثقة بسلطات الدولة.
\ الكف عن اس ــتثارة كبش فدا ٍء س ــيايس وعن اخلطابات التي تس ــتقطب
املجتمع املحيل املضيف ومجتمعات الالجئني.
\ إلغ ــاء نظ ــام الكفال ــة املف ــي إىل االس ــتغالل بص ــور ٍة كب ــرة ألن ّ ــه يرب ــط
إقامة الالجئني السوريني – وكذلك غريهم من املهاجرين – بوظائفهم.
\ توس ــيع القطاع ــات الثالث ــة الت ــي يقت ــر عم ــل الس ــوريني ع ــى العم ــل
فيها (الزراعة والبناء والبيئة) ،بهدف السماح للسوريني املهرة بالتمتع
بالدخول القانوين إىل سوق العمل.
\ تس ــهيل حصول الالجئ ــن الس ــوريني عىل احلق ــوق واخلدمات األساس ــية
التي تتضمن ،لك ّنها ال تقترص ع ــى ،الرعاية الصحي ــة والثقافة الصحية
وكذل ــك ظ ــروف العي ــش الكري ــم .ق ــد تس ــاهم حي ــاة كرمي ــة لالجئ ــن
الس ــوريني املقيم ــن مؤقتـ ـا ً يف لبن ــان يف ختفي ــف التوت ــرات املجتمعي ــة ب ــن
الالجئني السوريني والسكان املضيفني.

