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إن اآلراء الواردة في هذه الوثيقة ال تعبر بالضرورة عن رأي الجهة المانحة

المقدمة
إن المشــرً ع اللبنانــي لــم يقــدم تعريفــا قانونيــا لالجئيــن الفلســطينيين علــى الرغــم مــن إقامتهــم فــي لبنــان منــذ ســتة وســبعين
عامـاً ،وهــم يندرجــون إداريــا ضمــن ثــاث فئــات:
 الالجئــون المســجلون فــي آن معــا لــدى وزارة الداخليــة والبلديــات  -مديريــة الشــؤون السياســية ولــدى وكالــةغــوث وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين (األونــروا).
 الالجئــون المســجلون لــدى مديريــة الشــؤون السياســية التابعــة لــوزارة الداخليــة والبلديــات اللبنانيــة ،لكنهــم غيــرمســجلين لــدى االونــروا.
 الالجئون غير المسجلين ال لدى وزارة الداخلية والبلديات وال لدى األونروا (فاقدوا األوراق الثبوتية).1

وحديثــا أضيفــت اليهــم فئــة رابعــة هــم الفلســطينيون الالجئــون مــن ســورية  .وقــد أظهــر تعــداد شــامل قامــت بــه
األونــروا فــي الفتــرة االخيــرة أنــه منــذ شــهر كانــون األول مــن عــام  2014طــرأ نقــص فــي عــدد الالجئيــن الفلســطينين
مــن ســورية المســجلين لــدى األونــروا فــي لبنــان مــن  41,413الجــئ إلــى  32,000بحلــول نهايــة شــهر كانــون األول
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. 2016
لــم تتحمــل ال الدولــة اللبنانيــة وال المفوضيــة الســامية لشــؤون الالجئيــن التابعــة األمــم المتحــدة المســوؤلية تجــاه الالجئيــن
الفلســطينين القادميــن مــن ســوريا .ألقيــت المســؤولية كاملــة علــى الوكالــة الدوليــة المعنيــة بهــم أي (األونــروا) ،وعلــى
الهيئــات الفلســطينية الرســمية المتمثلــة بالســلطة ومنظمــة التحريــر الفلســطينية ،وأطلقــت الدولــة اللبنانيــة عليهــم تســميات
مختلفــة :نازحــون ،مهجــرون و ضيــوف .ومنــذ بدايــة لجــوء الفلســطينيين مــن ســوريا إلــى لبنــان ،بــادرت منظمــة
التحريــر الفلســطينية والفصائــل الفلســطينية واللجــان الشــعبية والمؤسســات األهليــة العاملــة داخــل المخيمــات الفلســطينية
فــي لبنــان إلــى تشــكيل لجــان عمــل إجتماعيــة لمتابعــة أوضــاع الالجئيــن والمســاهمة فــي تغطيــة إحتياجاتهــم وحــل
مشــاكلهم .وعلــى الرغــم مــن الــدور المهــم لهــذه اللجــان إال أنهــا لــم تســتطع بمفردهــا مــن اإلســتجابة لإلحتياجــات كافــة
بســبب قصــور المــوارد الماليــة مــن جهــة ،والحاجــة الــى تدخــل علــى المســتوى السياســي فــي مــا خــص القضايــا القانونيــة
مــن جهــة أخــرى.

 -١تقريــر تحالــف المنظمــات الحقوقيــة المقــدم فــي تشــرين الثانــي عــام  2015إلــى مجلــس حقــوق اإلنســان فــي جنيــف ضمــن آليــة اإلســتعراض الــدوري
الشــامل عــن أوضــاع حقــوق اإلنســان فــي لبنــان .
/https://www.unrwa.org/ar -2

3

حماية مفقودة أطفال بلغوا الخامسة عشرة

تنــدرج هــذه الورقــة ضمــن مشــروع «تعزيــز إســتراتيجيات حمايــة الالجئيــن الفلســطينيين مــن ســوريا إلــى لبنــان
«الــذي تعمــل عليــه منظمــة دياكونيــا \ الســويدية بالتعــاون مــع جمعيــة النجــدة اإلجتماعيــة فــي لبنــان .وهــو يهــدف الــى:
 بلــورة أوراق سياســات عامــة (هــذه الورقــة واحــدة منها) تلقــي الضوء على الوضــع القانوني لالجئين الفلســطينينوإجــراءات المديريــة العامــة لألمــن العــام اللبنانــي فــي مــا خــص دخولهــم وخروجهــم وتنقالتهــم واقاماتهــم علــى
االراضــي اللبنانيــة.
 توفيــر حمايــة قانونيــة وبلــورة خطــة مناصــرة تحــدد عــددا مــن األولويــات المســتندة إلــى المعاينــة المباشــرةعلــى االرض.
لقــد تــم االعتمــاد إلعــداد هــذه الورقــة علــى منهجيــة المقابــات الفرديــة المباشــرة مــع المســؤولين وأصحــاب القــرار
مــن الوســطين اللبنانــي والفلســطيني ،وتنظيــم عــدد مــن المجموعــات المرّ كــزة مــع المعنييــن/ات مــن الالجئيــن/ات،
إضافــة إلــى القضايــا القانونيــة التــي تولــت جمعيــة النجــدة متابعتهــا ومعالجتهــا مــع الجهــات المختصــة.
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المشكلة
لبنــان ليــس مــن الــدول الملتزمــة باتفاقيــة الالجئيــن لعــام  1951وهــذا يعنــي محدوديــة الحمايــة القانونيــة الممنوحــة
لالجئيــن وطالبــي اللجــوء علــى أراضيهــا ،لكــن ذلــك ال يعفــى الدولــة اللبنانيــة مــن إلتزاماتهــا تجــاه المبــادىء القانونيــة
الناتجــة عــن جملــة المواثيــق والمعاهــدات التــي إنضمــت إليهــا والتــي ضمّنتهــا فــي متــن دســتورها .إن هــذه المعاهــدات
والمواثيــق توجــب علــى لبنــان إتخــاذ تدابيــر الحمايــة لضمــان ســامة إســتقبال الالجئيــن وحمايتهــم مــن اإلعــادة القســرية
الــى ســوريا واحتــرام حقوقهــم اإلنســانية ،مــع التأكيــد أن لبنــان واجــه موجــة لجــوء كبيــرة تفــوق قدراتــه علــى
مســتوى المســاحة والمــوارد االقتصاديــة والخدماتيــة وعــدد الســكان وضعــف مؤسســاته الرســمية مــن دون أن يتكاتــف
معــه المجتمــع الدولــي كمــا يجــب .لقــد ظهــر العجــز وغابــت الخطــة الرســمية وتفاوتــت مســتويات اإلســتجابة والتدخــل
الســتيعاب هــذا التدفــق غيــر المســبوق .إنعكــس ذلــك علــى ضعــف تمتــع الالجئيــن بظــروف حياتيــة كريمــة وعلــى عــدم
إدراج فلســطينيي ســوريا فــي أيــة خطــة طــوارئ لمعالجــة أزمــة الالجئيــن العامــة .إن أحــد أســباب ذلــك يعــود إلــى
«عــدم وفــاء الــدول المانحــة بالتزاماتهــا الماليــة التطوعيــة لوكالــة االونــروا ،إضافــة لمحدوديــة خدمــات قســم الحمايــة
فــي الوكالــة وهــو أمــر تــم التنبــه لــه مــن خــال الوثيقــة االســتراتيجية متوســطة األجــل لألونــروا لألعــوام الممتــدة مــن
 2016حتــى  2021والــذي تطلــب مــن الوكالــة العمــل مــن أجــل ضمــان حمايــة وتعزيــز حقــوق الالجئيــن المنصــوص
عليهــا فــي القانــون الدولــي ،تزامنــا مــع حيــاد كامــل للمفوضيــة الســامية العليــا لشــؤون الالجئيــن  UNHCRبحجــة
أن «الالجئيــن الفلســطينيين القادميــن مــن ســوريا إلــى لبنــان هــم فــي حالــة لجــوء منــذ فتــرة طويلــة وليســوا مؤهليــن
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لإلســتفادة مــن برامــج الحمايــة التــي تقدمهــا المفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئيــن التابعــة لألمــم المتحــدة» .
تكمــن اإلشــكالية فــي إجــراءات الدخــول واإلقامــة القانونيــة للفلســطينيين القادميــن مــن ســوريا .البدايــة تعــود الــى شــهر
آب  2013وتقييــد دخولهــم إلــى لبنــان ،مــرورا بأيــار  2014وصــوال إلــى إجــراءات العــام .2016فــي بدايــة األزمــة
وبغيــة التمكــن مــن دخــول االراضــي اللبنانيــة كان يتوجــب علــى الالجــئ حيــازة تصريــح مســبق بمغــادرة االراضــي
الســورية صــادر عــن الســلطات الســورية للموافقــة علــى دخــول األراضــي اللبنانيــة .ومنــح الفلســطينين مــا يســمى
«بطاقــة دخــول» بشــكل تلقائــي صــادرة عــن مديريــة األمــن العــام فــي لبنــان ،مــع اإللــزام بدفــع رســم دخــول قيمتــه
 25000ليــرة لبنانيــة ،صالحــة لمــدة أســبوع فقــط ثــم تحولــت فــي مــا بعــد إلــى شــهرين بضغــط مــن المرجعيــات
الفلســطينية .تــا ذلــك قــرار المنــع مــن دخــول األراضــي اللبنانيــة إال فــي حــاالت محــددة مثــل وجــود كفيــل لبنانــي،
حيــازة تأشــيرات وتذاكــر ســفر تثبــت التوجــه إلــى بلــد ثالــث ،وجــود ســبب وجيــه مثــل موعــد مــع ســفارة مــا ،او موعــد
لســبب صحــي.

 -3تقرير أعدته كلية العلوم الصحية في الجامعة األمريكية في بيروت ووكالة األونروا عام 2015
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يؤكد عدد كبير من الالجئين على اإلستنسابية في التعاطي مع منع من استوفي
الشروط مقابل السماح آلخرين لم يستوفوا الشروط ،من دون إغفال واقع
اإلضطرار لإلنتظار أيام عدة على الحدود اللبنانية  -السورية.
شــكل تاريــخ ايــار  2014مســارا ثانيــا ،مــع نشــر وســائل اإلعــام أخبــاراً عــن عمليــات ترحيــل قامــت بهــا الحكومــة
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اللبنانيــة ،وفــي ذلــك إنتهــاك لمبــدأ عــدم جــواز اإلعــادة القســرية وإنتهــاكا للمــادة الثالثــة مــن إتفاقيــة مناهضــة التعذيــب .
وتزامنــا مــع منــع العشــرات علــى الحــدود مــن دخــول األراضــي اللبنانيــة ســربت وســائل اإلعــام المحليــة واالجنبيــة
معلومــات تفيــد بمنــع شــركات الطيــران مــن نقــل اي الجــىء إلــى لبنــان تحــت طائلــة الغرامــة .ثــم عــاد وزيــر الداخليــة
اللبنانيــة فــي  8ايــار  2014ليعلــن عــن وضــع معاييــر تنظــم مــا ســمي «عمليــة دخــول الفلســطينيين الالجئيــن مــن ســوريا
5

إلــى لبنــان» .

 سمة دخول مسبقة مبنية على موافقة المديرية العامة لألمن العام أو علىبطاقة إقامة (سنة واحدة 3-سنوات – مجاملة) أو سمة خروج وعودة عدة
سفرات ولحين إنتهاء صالحيتها.
 تمديد اإلقامة  3أشهر إلكمال مدة السنة بالنسبة للذين استوفي منهم رسم 300ألف ليرة لبنانية عن سنة كاملة.
منح الفلسطيني الالجئ من سوريا سمة مرور لمدة  24ساعة اذا كان قادماعبر مطار رفيق الحريري الدولي في حال سبق وغادر عبر المطار عينه أو
في حال كان لديه إقامة صالحة في الخارج ويرغب بالعودة إلى سورياعن
طريق لبنان.
 السماح بدخول المسافرين منهم والراغبين بالمغادرة إلى الخارج عبر مطاررفيق الحريري الدولي على أن يكون بحوزتهم بطاقة سفر أو سمة إلى الدول
المسافرين إليها.
 وقف منح التأشيرة التلقائية للفلسطينيين الالجئين على الحدود ،حتى لو كانبحوزتهم إذن عودة.
 -عدم تمديد التأشيرة التلقائية الممنوحة والممدة سابقاً.
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 -4ال يجــوز ألي دولــة طــرف أن تطــرد شــخصا أو تعيــده أو أن تســلمه لدولــة أخــرى  ،إذا توافــرت لديهــا أســباب حقيقيــة تدعــو إلــى اإلعتقــاد
إنــه ســيكون فــي خطــر التعــرض للتعذيــب
 -5القرار رقم ذ\ 5325م.د .ص  .في  3ايار 2014

المســار الثالــث هــو التقييــد عبــر رفــض تجديــد إقامــات مــن تجــاوزت إقاماتهــم الســنة وفــرض رســوم ماليــة تعــد باهظــة
قياســا الــى الوضعيــن االقتصــادي والحياتــي لالجئيــن ،علمــا أن المديريــة العامــة لألمــن العــام اللبنانــي دعــت الالجئيــن
الفلســطينيين الســوريين المقيميــن علــى أراضــي لبنــان بصــورة شــرعية أو غيــر شــرعية المخالفيــن لنظــام اإلقامــة ،كــي
يتقدمــوا مــن مراكــز األمــن العــام لتســوية أوضاعهــم مجانـا ً إعتبــاراً مــن يــوم  24تشــرين األول .2015
المســار الرابــع هــو القــرار الصــادر فــي ايلــول مــن العــام  2016والقاضــي بضــرورة دفــع رســوم تجديــد اإلقامــة لســتة
أشــهر لقــاء مبلــغ مئتــي دوالر أميركــي ،تبعتهــا تجديــد لســتة أشــهر بشــكل مجانــي دون األخــذ باإلعتبــار األوضــاع
اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة المترديــة لالجئيــن.
المســار الخامــس مختلــف كليــا عمــا ســبق وهــو التجديــد لمــن دخلــوا األراضــي اللبنانيــة مــا بيــن العاميــن  2012و2014
ورفــض التجديــد لمــن دخلوابعــد تاريخ  16ايلــول .2016
تزامنــا ،مشــكلة أخــرى تواجــه الالجئــن تتمثــل بالمــدة الزمنيــة الطويلــة التــي يســتلزمها الحصــول علــى االوراق
القانونيــة بحيــث أنــه فــي حــال الحصــول عليهــا يجــد الالجــىء إن المهلــة الممنوحــة لــه قــد شــارفت علــى اإلنتهــاء.
أمــا فــي مــا يتعلــق بمــن دخلــوا خلســة ،فقــد كان ومــا زال يصــدر األمــر بالترحيــل دون أن ينفــذ وقــد صــدر عــام 2016
قــراراً قضــى بتســوية أوضاعهــم ولكــن بشــرط دفــع مبلــغ ســتماية الــف ليــرة لبنانيــة ومغــادرة االراضــي اللبنانيــة خــال
خمســة أيــام.
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اآلثار الجانبية إلجر اءات
األمن العام اللبناني
الدخــول خلســة ،التعــرض للعنــف األســري ،كســر اإلقامــة ،التوقيــف بســبب كســر اإلقامــة ،إحتجــاز األمــن العــام
لــأوارق ،إقامــة مــزورة ،الحاجــة ألوراق ثبوتبــة لألطفــال الذيــن بلغــوا الخامســة عشــرة مــن العمــر ،صعوبــة تســجيل
األوالد ،عــدم إمتــاك مبلــغ تجديــد اإلقامــة .هــي أبــرز المشــكالت التــي تواجــه الالجئــون الفلســطينيون مــن ســوريا إلــى
لبنــان ،كمــا يؤكــد تقريــر اإلستشــارات والخدمــات القانونيــة المقدمــة مــن جانــب جمعيــة النجــدة اإلجتماعيــة فــي أربــع
مخيمــات فــي لبنــان للعــام  2016حتــى تاريــخ شــباط مــن العــام .2017
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علــى تنــوع هــذه المشــكالت ونتائجهــا ،تبقــى المشــكلة األبــرز كمــا وضــح الجــدول هــي عــدم إمتــاك المبالــغ المطلوبــة
لتجديــد اإلقامــات .لقــد إنعكســت إجــراءات األمــن العــام اللبنانــي علــى حيــاة الالجئيــن الفلســطينيين مــن ســوريا بشــكل
ســلبي الــى حــد كبيــر .وتفاوتــت المعاملــة بيــن مركــز وآخــر مــن مراكــز االمــن العــام ،إن لجهــة الوثائــق المطلوبــة أو
لجهــة رســوم اإلقامــة و مــدة تجديــد اإلقامــة ،مــا دفــع العديــد مــن الالجئيــن إلــى الهــروب خلســة مــن لبنــان عبــر البحــر
االبيــض المتوســط فــي قــوارب غيــر مؤهلــة غالبــا مــا كانــت تغــرق فــي عــرض البحــر ممــا دفــع وســائل االعــام الــى
وصفهــا بقــوارب المــوت .وقــد قضــى مئــات االشــخاص غرقــا ً فــي ميــاه المتوســط ،ووقــع آخــرون ضحايــا إحتيــال
وإبتــزاز مافيــات الهجــرة غيــر الشــرعية ،ووصــل االمــر بهــؤالء إلــى حــد إســتخدام إســم وشــعار األونــروا فــي ســياق
6

اإلحتيــال المنظــم .
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 -6األوضــاع القانونيــة واإلنســانية لالجئيــن الفلســطينيين مــن ســوريا إلــى لبنــان _ تمــوز
 _ 2015مركــز التنميــة اإلنســانية

أيض ـا ً عمــد البعــض إلــى العــودة لســوريا فــي محاولــة لدخــول لبنــان مجــدداً مــن خــال المعابــر الرســمية الشــرعية
والحصــول علــى قســيمة دخــول جديــدة مجانـا ً أو دفــع مبالــغ باهظــة لقــاء اســتعادة وثائــق التعريــف الشــخصية مــن ســوريا
7

أو شــراء الوثائــق المــزورة أو اســتخدام وثائــق أشــخاص آخريــن .
أولــى النتائــج تتمثــل فــي وقــوع آالف األشــخاص تحــت طائلــة المالحقــة القانونيــة حيــث يتحــول المخالفــون بســبب
«اإلقامــة غيــر الشــرعية» او «تجــاوز مــدة اإلقامــة» إلــى مطلوبيــن ،فيلجــأون إلــى المخيمــات الفلســطينية ليقيمــوا
فيهــا .لقــد تعــرض عشــرات األشــخاص لإلعتقــال لمــدد تراوحــت بيــن اليــوم والشــهر ،وأفــاد بعضهــم إلــى التعــرض
لمعامــات ال إنســانية أثنــاء فتــرة اإلحتجــاز وأن الســلطات األمنيــة قامــت أحيانــا كثيــرة بإحتجــاز أوراق المخالفيــن فــي
حيــن تمتنــع مديريــة المخابــرات فــي الجيــش اللبنانــي التــي تنظــم الدخــول والخــروج مــن والــى المخيمــات مــن إعطــاء
تصاريــح دخــول المخيمــات لمــن ال يحملــون أوراقــا ثبوتيــة .مــن االثــار واالنعاســكات أيضــا تشــتت العائــات الفلســطينية
بيــن ســوريا ولبنــان .لقــد علــق الكثيــرون فــي ســوريا ولــم يتمكنــوا مــن االلتحــاق بعائالتهــم فــي لبنــان بســبب منــع الدخــول
اال بشــروط صعبــة التحقيــق خصوصــا لجهــة الحصــول المســبق علــى موافقــة دخــول مــن االمــن العــام اللبنانــي.
أيضــا يواجــه كثيــر مــن الفلســطينين مشــكالت كبيــرة نتيجــة محدوديــة صفتهــم القانونيــة بمــا فــي ذلــك الحــد مــن قدرتهــم
علــى طلــب االنتصــاف والوصــول إلــى النظــام العدلــي ،إذ غالبــا مــا تزيــد محدوديــة الصفــة القانونيــة مــن مخاطــر
8

اإلســاءة واالســتغالل .
إن تأثيــرات وقــوع اآلالف ضحايــا محــاوالت تســوية أوضاعهــم القانونيــة (اإلقامــات القانونيــة) ينعكــس علــى مجمــل
واقــع الالجئيــن وحياتهــم اليوميــة لجهــة صعوبــة -إن لــم نقــل -إســتحالة تســجيل عقــود الــزواج والــوالدات ومعامــات
الطــاق و تثبيــت الوفيــات .وبســبب األوضــاع اإلقتصاديــة الســيئة وصعوبــة تأميــن رســوم إقامــة لــكل افــراد العائلــة،
ال تتمكــن العديــد مــن العائــات مــن تجديــد جميــع تأشــيرات أفرادهــا وهــي عمــدت فــي ســبيل ذلــك إلــى منــح أولويــة
فــي ذلــك لألشــخاص الذيــن يعيلونهــا وغالبـا ً مــا يكونــون مــن أفــراد األســرة الذكــور .مــن جانــب آخــر وفــي مــا يتعلــق
بالحــق فــي العمــل فــإن القانــون اللبنانــي يجــرم العمــل بــدون إجــازة أو ترخيــص عمــل ،وعليــه فــإن معظــم الفلســطينين
الذيــن قدمــوا مــن ســوريا ال يســتطيعون الحصــول علــى إجــازة عمــل .إن مجــال عمــل الفلســطيني القــادم مــن ســوريا
محصــور فــي ســوق العمــل غيــر الرســمي والــذي يتــم بمعظمــه داخــل المخيمــات ،وهــذا يؤثرعلــى قــدرات النــاس فــي
العيــش خــارج المخيمــات ويثقلهــم بهمــوم إضافيــة ويفاقــم مــن التوتــرات األمنيــة والمشــكالت اإلجتماعيــة .إن االكتظــاظ
الســكاني والوضــع االقتصــادي المتهــاوي داخــل المخيمــات زاد ســوءا مــع قــدوم الفلســطينين الســوريين بســبب إزديــاد
9

الضغــط الكبيــر علــى المرافــق الخدماتيــة والبنــى التحتيــة  .إن نســبة العاطليــن مــن العمــل عنــد الفلســطينين اللبنانيــن
تبلــغ  %56كمــا إن مــا يقــارب  %90مــن الجئــي فلســطين مــن ســورية يعيشــون فــي لبنــان تحــت خــط الفقــر،
10

وإن  %95منهــم غيــر آمنيــن غذائيــا.

 -7ممنوعون من اللجوء الفلسطينييون النازحون من سوريا إلى لبنان __ بحثا عن مالذ آمن  2014منظمة العفو الدولية
 -8محدودية الصفة القانونية لالجئين من سوريا الى لبنان – نشرة الهجرة الدولية -
 -9دراسة لهشاشة وضع الالجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا للعيش في لبنان _ الجامعة األميركية واألونروا
/https://www.unrwa.org/ar -10
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حماية مفقودة أطفال بلغوا الخامسة عشرة

فالدخــل المالــي الوحيــد واالساســي للكثيــر مــن الفلســطيني القادميــن مــن ســوريا يأتــي مــن وكالــة األونــروا التــي تعانــي
تحديــات ماليــة وتقليصــا فــي خدماتهــا .ويمكــن اإلشــارة هنــا إلــى قصــور باقــي وكاالت األمــم المتحــدة علــى دراســة
واقــع الالجئيــن الســوريين ،إذ أغفــل تقريــر «تقويــم جوانــب الضعــف لــدى الالجئيــن الســوريين لعــام  »2016الــذي
صــدر للمــرة الرابعــة عــن ثــاث وكاالت تابعــة لمنظمــة األمــم المتحــدة ،هــي المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون
الالجئيــن ،منظمــة األمــم المتحــدة للطفولــة – اليونيســف وبرنامــج األغذيــة العالمــي أي ممــا يطــال أو يتعلــق بأوضــاع
الالجئيــن الفلســطينيين.
فــي ســياق متصــل ،ال يمكــن إغفــال آثــار هــذا الواقــع علــى الدولــة اللبنانيــة ،إذ إن عــدم تســوية األوضــاع القانونيــة
للجميــع بمــا فــي ذلــك مــن دخــل خلســة الــى لبنــان يعنــي فــي النهايــة عــدم معرفــة األجهــزة األمنيــة لمــن يقيــم علــى
اراضيهــا مــا يضعــف الــدور األمنــي المنــاط بالدولــة وأجهزتهــا ،إن الحــرص علــى األمــن يقتضــي علــى مختلــف اجهــزة
الدولــة اللبنانيــة إعــادة النظــر فــي ســياق الشــروط القانونيــة المتوجبــة لتســوية أوضــاع الالجئيــن بمــا يخــدم مصلحــة
جميــع االطــراف.
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التوصيات
• للدولة اللبنانية
-1

الســماح لجميــع الالجئيــن الفلســطينيين القادميــن مــن ســوريا بتجديــد تصاريــح إقامتهــم بمــدة صالحيــة ســنة

كاملــة ( 12شــهرا) وإعفائهــم مــن الرســوم.

-2

إصــدار تعاميــم دوريــة وواضحــة التطبيــق وتعميمهــا عالنيــة علــى مراكــز االمــن العــام وعبــر اإلعــام وعلــى

الالجئيــن الفلســطينيين مــن ســوريا فــي المخيمــات ليكونــوا علــى بينــة و معرفــة بهــا.
 -3تســوية أوضــاع العائــات واالفــراد الذيــن دخلــوا خلســة الــى لبنــان لجهــة منحهــم إقامــات شــرعية أســوة بغيرهــم
مــن الالجئين.

-4

زيــادة عديــد عناصــر األمــن العــام الموكليــن اإلهتمــام بقضايــا الالجئيــن وتأميــن مكاتــب مجهــزة إلســتقبال

الالجئيــن.
 -5إحتــرام الحكومــة اللبنانيــة إللتزاماتهــا بموجــب القانــون الدولــي اإلنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان فــي
مــا خــص تقديــم الحمايــة لالجئيــن وعــدم التمييــز ضدهــم.

-6

الحرص على عدم إعادة أي شخص إلى سوريا بصرف النظر عن طريقة اإلعادة.

-7

ضمــان تســجيل جميــع عقــود الــزواج والطــاق والوفيــات والــوالدات فــي لبنــان بغــض النظــر عــن مخالفــات

اإلقامــات لألهــل.

-8

ضمــان إلتحــاق جميــع األطفــال بالمــدارس والســماح لهــم بتقديــم اإلمتحانــات الرســمية بمعــزل عــن الوضــع

القانونــي المتمثــل بمخالفــة اإلقامــة.

-9

تعزيز ممارسات عناصر قوى األمن الداخلي واألمن العام وفقا لمقاربات حقوق اإلنسان.

-10

التنسيق مع مؤسسات المجتمع األهلي والمدني التي تعمل في مشاريع الحماية.

-11

وضــع قضايــا الالجئيــن الفلســطينيين مــن ســوريا إلــى لبنــان علــى أجنــدة الحــوار بيــن الجهــات

اللبنانيــة والفلســطينية.
 -12ضمــان الحــق فــي الوصــول إلــى الخدمــات الصحيــة بغــض النظــر عــن الوضــع القانونــي لالجئين الفلســطينين
من ســوريا.
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• للمجتمع الدولي و االونروا
-1

تعزيــز تدخــل األونــروا فــي مجــاالت تقديــم خدمــات وإستشــارات الحمايــة وكذلــك مراقبــة االنتهــاكات

واإلبــاغ عنهــا.

-2

االنخراط في حمالت المناصرة الخاصة بالوضع القانوني لالجئين الفلسطينيين من سوريا.

-3

تقديــم المجتمــع الدولــي الدعــم الــازم لمشــاريع الحمايــة القانونية للدولــة اللبنانية و لوكالة األونروا ولمؤسســات

المجتمــع المحلــي العاملــة مــع الفلســطينيين لإلهتمــام بالالجئيــن الفلســطينيين الفاريــن من الحرب في ســوريا.

• للمنظمات الحقوقية
-1

إيالء اإلهتمام لقضايا الحماية المتعلقة بالالجئين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان.

 -2تعزيــز الوعــي القانونــي فــي أوســاط الالجئيــن \ ات حــول األوضــاع القانونيــة عبــر نشــر اإلجــراءات والتعاميــم
التــي تصــدر عــن الجهــات الرســمية اللبنانيــة.

-3

إستخدام مختلف اآلليات الدولية لحماية حقوق االنسان للضغط على الحكومة اللبنانية لتعديل إجراءاتها.

-4

تعزيــز التنســيق بيــن مؤسســات المجتمــع األهلــي \ المدنــي العاملــة ووســائل اإلعــام المختلفــة فــي مجــال

الحمايــة القانونيــة لالجئيــن الفلســطينيين مــن ســوريا إلــى لبنــان.

• لوسائل اإلعالم
-1

تعزيز مناصرة اإلعالم لهذه القضايا والتطرق اليها وفقا لمقاربات حقوق اإلنسان.

-2

التأكد من صحة المعلومات التي تنشرها وسائل اإلعالم.

-3

مقاربــة الحمايــة القانونيــة لالجئيــن الفلســطينيين مــن ســوريا إلــى لبنــان ببعدهــا اإلنســاني (الحمايــة اإلنســانية)

بعيــدا عــن مســائل التوطيــن والتوظيــف السياســي.
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