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

المقدمة
تأتــي هــذه الورقــة ضمــن مشــروع «تعزيــز إســتراتيجيات حمايــة الالجئيــن الفلســطينيين مــن ســوريا إلــى لبنــان» الــذي
تعمــل عليــه منظمــة دياكونيــا الســويدية بالتعــاون مــع جمعيــة النجــدة اإلجتماعيــة مــن خــال خطــة مناصــرة وضعــت
عــدداً مــن األولويــات أبرزهــا األوضــاع القانونيــة لألطفــال الفلســطنينين الالجئيــن مــع عائالتهــم مــن ســوريا إلــى لبنــان
الذيــن يتجــاوز ســنهم 15عامـاً.
تــ ّم إعــداد هــذه الورقــة إســتنادا إلــى العمــل والبحــث الميدانــي داخــل المخيمــات الفلســطينية المنتشــرة علــى امتــداد
االراضــي اللبنانيــة ،والخدمــات القانونيــة المقدمــة إلــى الالجئيــن الفلســطينيين القادميــن مــن ســوريا إلــى لبنــان مــن قبــل
مراكــز جمعيــة النجــدة االجتماعيــة المنتشــرة فــي لبنــان.
ننطلــق فــي المقاربــة والتحليــل فــي هــذه الورقــة مــن التزامــات لبنــان الدوليــة ،فهــذا البلــد هــو عضــو مؤســس وفاعــل فــي
هيئــة االمــم المتحــدة وقــد إلتــزم بعــدد مــن المواثيــق الدوليــة الخاصــة بالقانــون الدولــي اإلنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق
١

اإلنســان ،مــن أبرزهــا إتفاقيــة حقــوق الطفل عــام  ،1990وبموجبهــا يلتــزم تأميــن حمايــة جميــع األطفــال الالجئيــن
مــن مختلــف الجنســيات مــن جميــع أشــكال العنــف والضــرر واإلســاءة واإلســتغالل .وال يمكــن بحســب اإلتفاقيــة إســتخدام
٢

الوضــع القانونــيّ مــن قبيــل اإلقامــة غيــر الشــرعية كأســاس أليّ شــكل مــن أشــكال التمييــز ضـ ّد الطفــل .

 -١اتفاقيــة حقــوق الطفــل المــادة :1ألغــراض هــذه االتفاقيــة  ،يعنــي الطفــل كل إنســان لــم يتجــاوز الثامنــة عشــرة ،مــا لــم يبلــغ ســن الرشــد قبــل ذلــك بموجــب
القانــون المنطبــق عليــه. .
 -٢المــادة  38البنــد الرابــع مــن إتفاقيــة حقــوق الطفــل  :تتخــذ الــدول األطــراف ،وفقــا اللتزاماتهــا بمقتضــى القانــون اإلنســاني الدولــي بحمايــة الســكان
المدنييــن فــي المنازعــات المســلحة ،جميــع التدابيــر الممكنــة عملي ـا ً لكــي تضمــن حمايــة ورعايــة األطفــال المتأثريــن بنــزاع مســلح.
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السياق الحالي للمشكلة
ليــس هنــاك رقــم نهائــي وثابــت ألعــداد لالجئيــن الفلســطينيين القادميــن مــن ســورية ،قــد أظهــر تعــداد شــامل قامــت بــه
وكالــة األونــروا أنــه منــذ شــهر كانــون األول مــن عــام  2014حــدث نقــص فــي عــدد الالجئيــن الفلســطينيين مــن ســورية
المســجلين لــدى مكتــب األونــروا فــي لبنــان ،فقــد انخفــض العــدد مــن  41,413الجــئ إلــى  32,000بحلــول نهايــة كانــون
٣

األول  . 2016وتشــير التقديــرات غيــر الرســمية إلــى إن التهجيــر الفلســطيني خــارج الحــدود الســورية لــم يتجــاوز %10
٤

مــن عــدد الفلســطينيين المقيميــن فــي ســورية ومعظــم هــؤالء قصــد لبنــان .
لقــد بــرزت عقبــات اداريــة وقانونيــة ،بشــأن شــروط دخــول الفلســطينين الــى االراضــي اللبنانيــة ومعاييــر إقامتهــم
(تحديــدا بمــا يتعلــق باألطفــال) .ولقــد اختلفــت هــذه الشــروط بيــن األطفــال الســوريين والفلســطينيين ،وبيــن مــن دخلــوا
قبــل بلوغهــم ســن 13عامــا أو تجــاوزوا ســن  15عامــا خــال فتــرة إقامتهــم فــي لبنــان ،و بيــن مــن دخلــوا بصــورة
شــرعية ومــن دخلــوا خلســة.
٥

وفقـا ً إلحصائيــة قامــت بهــا جمعيــة النجــدة اإلجتماعيــة عــام  2016تبيــن أن عــدد األطفــال الذيــن بلغــوا ســن  15عامــا
والذيــن ال تعلــم الســلطات اللبنانيــة بوجودهــم علــى أراضيهــا بلــغ  1141طفــا يتوزعــون علــى الشــكل التالــي:

 882طفال في مخيم عين الحلوة في مدينة صيدا جنوب لبنان بينهم 487
 63طفال في مخيم برج البراجنة في ضاحية بيروت الجنوبية
 331طفال في مخيم شاتيال في ضاحية بيروت الجنوبية
 70طفال في مخيم نهر البارد شمال لبنان بينهم34إناث
 267طفال في مخيم البداوي قرب مدينة طرابلس شمال لبنان بينهم140إناث
291طفال في مدينة صور بينهم 189إناث
 173طفال في مخيم الجليل في مدينة بعلبك في البقاع بينهم 93إناث
إناث
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https://www.unrwa.org/ar -٣
 -٤األوضاع القانونية واإلنسانية لالجئين الفلسطينين من سوريا إلى لبنان مركز التنمية اإلنسانية  -تموز 2015
https://najdeh.wordpress.com/2016/22/12/ -٥

جملــة مــن المشــكالت تطــال أوضــاع األطفــال الالجئيــن مــن ســوريا إلــى لبنــان يقــى أبرزهــا الوضــع القانونــي لألطفــال
الذيــن تجــاوزا ســن الخامســة عشــر عامــا.
إن القيــد اإلفــرادي (إخــراج قيــد – أو بطاقــة شــخصية أو جــواز الســفر) هــو واحــد مــن المســتندات التــي يجــب ان ترفــق
إلــى جانــب أوراق أخــرى للحصــول علــى إقامــة رســمية فــي لبنــان .إن جميــع األطفــال الالجئيــن الفســطينيين مــن ســوريا
تحــت ســن الخامســة عشــر يتــم الحاقهــم وفقــا للقانــون الســوري فــي جــوازات وبيانــات العائلــة ،وتجــاوز الطفــل ســن
الخامســة عشــر يعنــي أنــه يتوجــب عليــه الحصــول علــى مســتندات فرديــة منفصلــة خاصــة بــه (قيــد نفــوس وهويــة) مــن
أجــل تســوية أوضاعــه القانونيــة فــي لبنــان.
مــع إجــراءات تقييــد دخــول الفلســطينيين مــن ســوريا إلــى لبنــان يصبــح مــن شــبه المســتحيل علــى أي كان المغــادرة
والعــودة ،مــا يعنــي إن مغــادرة أي طفــل للحصــول علــى مســتنداته مــن ســوريا ســيؤدي إلــى بقائــه هنــاك واالنفصــال
عــن عائلتــه.
تحديــات متصلــة ترتبــط بصعوبــة الحصــول الســهل علــى المســتندات المطلوبــة مــن الداخــل الســوري ،فالحاجــة لتواجــد
الوصــي الشــرعي أمــر معقــد فــي غالــب األحيــان بســبب ســفر او وفــاة أو إعتقــال أو إختفــاء األب او الجــد أو بســبب
عــدم تمكنهــم مــن الدخــول الــى ســوريا لصعوبــة الســماح بالعــودة مجــددا إلــى لبنــان.
بالتــوازي إن تكلفــة الحصــول علــى جــواز ســفر مــن الســفارة الســورية فــي لبنــان تصــل الــى  400دوالرا اميركيــا،
وهــو مبلــغ كبيــر بالنســبة لالجئيــن وال يمكــن تأمينــه بيســر فــي ظــل الظــروف االقتصاديــة واالجتماعيــة التــي يعيشــونها.
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األثر واإلنعكاس
تشــير أرقــام مســتقاة مــن جمعيــة النجــدة اإلجتماعيــة و جمعــت مــن أربعــة مخيمــات فلســطينية فقــط إلــى وجــود 491
مشــكلة قانونيــة تعانــي منهــا  420عائلــة ،مــا يشــير إلــى أن العائلــة الواحــدة تعانــي أكثــر مــن مشــكلة قانونيــة .ان %24
مــن إجمالــي المشــكالت لهــا عالقــة بالدخــول غيــر الشــرعي إلــى لبنــان ،و %23منهــا تتعلــق بتجديــد اإلقامــة و %9منهــا
تتعلــق باألطفــال الــذي دخلــوا لبنــان قبــل بلوغهــم ســن  13عامــا وتجــاوزوا ســن  15عامــا ،ولــم يتمكنــوا مــن تجديــد
إقاماتهــم أو الحصــول علــى إقامــة شــرعية فــي لبنــان بســبب التكاليــف والشــروط والمســتندات التــي يصعــب تحقيقهــا.
إن عــدم توافــر هــذه الوثائــق يضــع العائلــة واألطفــال فــي وضعيــة عــدم الحصــول علــى أوراق إقامــات شــرعية وقانونيــة
وهــو مــا ينعكــس علــى فقــدان الحمايــة وعلــى ضعــف التمتــع بأبســط الحقــوق اإلنســانية.
إن خضــوع األطفــال الفلســطينين الالجئيــن مــن ســوريا إلــى لبنــان إلمتحانــات الشــهادة الرســمية مرتبــط بحصولهــم علــى
إقامــة قانونيــة فــي لبنــان وربطــا بمــا ســبق بيانــه إن عــددا كبيــرا ممــن تجــاوزوا ســن الخامســة عشــر عامــا خــال فتــرة
تواجدهــم فــي لبنــان ال يتمكنــون مــن التقــدم لالمتحانــات الرســمية ســواء فــي لبنــان أو فــي ســوريا ،حيــث تعــذر علــى
األطفــال الذيــن رغبــوا بتقديــم اإلمتحانــات الرســمية فــي ســوريا وفقــا للمنهــج التربــوي الســوري الدخــول الــى ســوريا
والرجــوع الــى لبنــان إال بعــد تنظيــم الوضــع القانونــي وتســوية المخالفــات ودفــع الغرامــات المســتحقة.
يبــرز إرتفــاع نســبة إلتحــاق طــاب المخيمــات فــي المــدارس مقابــل تراجعهــا فــي التجمعــات األمــر الــذي يشــير إلــى
التأثيــر الســلبي للقيــود المفروضــة علــى التنقــل علــى نســب اإللتحــاق فــي المــدارس .إن  %35فقــط مــن األطفــال
الفلســطينيين الالجئيــن مــن ســوريا فــي لبنــان قــد التحقــوا بالمــدارس ،فقــد أشــارت الدراســات إلــى أن معــدالت إلتحــاق
األطفــال الالجئيــن الفلســطينيين مــن ســوريا بالمــدارس والجامعــات هــي أدنــى مــن معــدالت إلتحــاق األطفــال الالجئيــن
الفلســطينيين فــي لبنــان بســبب بُعــد المــدارس والجامعــات عــن مــكان ســكنهم ،أو بســبب عــدم توفــر المــوارد الالزمــة
لشــراء اللــوازم المدرســية مــن كتــب وقرطاســيات ،إضافــة إلــى القيــود المفروضــة علــى التنقــل والخــوف مــن االعتقــال
٦

والترحيــل  .تشــير أرقــام وكالــة االونــروا إلــى أن  %60مــن الالجئيــن الفلســطينيين مــن ســوريا الــى لبنــان يخافــون
٧

الترحيــل  .األمــر نفســه تؤكــده جمعيــة النجــدة االجتماعيــة بحيــث إن  %83مــن الالجئيــن الفلســطينيين الذيــن يقطنــون
فــي منطقــة البقــاع يخافــون مــن الترحيــل.
مــن النتائــج كذلــك تعــرض كثيــر مــن االطفــال الفلســطينين الهاربيــن مــن ســوريا الــى االســتغالل فــي العمــل مــن دون
وجــود أي جهــة تحميهــم مــن أربــاب العمــل فهــم يقبلــون مكرهيــن علــى العمــل بظــروف صعبــة بســاعات عمــل طويلــة
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http://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/survey_on_the_economic_ -٦
status_of_palestine_refugees_in_lebanon_2015.pdf
http://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/survey_on_the_economic_ -٧
status_of_palestine_refugees_in_lebanon_2015.pdf

وشــروط مضنيــة غيــر مالئمــة وآمنــة صحيــا وبيئيــا لعمــر االطفــال  ،وفــي ذلــك مخالفــة لنــض المــادة  32مــن إتفاقيــة
٨

حقــوق الطفــل .
تزامنـا ً إن خطــة العمــل الوطنيــة التــي أعدتهــا اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة عمــل األطفــال ومنظمــة العمــل الدوليــة تشــير
إلــى إن أكثــر مــن  100ألــف طفــل يقعــون ضحايــا عمــل األطفــال واالتجــار بهــم فــي لبنــان ،مــا يعنــي لبنــان قــد يكــون
٩
مــن الــدول التــي تســجل النســبة األعلــى فــي العالــم لألطفــال العامليــن بيــن  10و 17عامـا ً .

إن هــذه اإلجــراءات قــد دفعــت المئــات مــن الالجئيــن ،ومعهــم أطفالهــم للســفر إلــى الــدول األوروبيــة عبــر البحــر
معرضيــن أنفســهم إلســتغالل عصابــات التزويــر والتهريــب كمــا تعــرض العديــد منهــم للغــرق فــي ميــاه البحــر االبيــض
المتوســط .ايضــا لقــد تعرضــت العشــرات مــن العائــات الفلســطينية الالجئــة للوقــوع ضحيــة اإلحتيــال المالــي مــن جانب
مافيــات تدعــي القــدرة فــي الحصــول علــى األوراق والمســتندات مــن داخــل األراضــي الســورية.
فــي ســياق متصــل ،إن لهــذه اإلجــراءات أثرهــا علــى واقــع إعتقــال األطفــال بســبب مخالفــة شــروط اإلقامــة القانونيــة
وفــي ذلــك إنتهــاك واضــح للحــق فــي الحمايــة ،تزامنــا مــع األوضــاع الســيئة ألماكــن التوقيــف واإلحتجــاز فــي لبنــان،
ومــع غيــاب أي مواكبــة للطفــل الالجــئ المعتقــل مــن جانــب إتحــاد حمايــة األحــداث.
إنعــكاس آخــر يتمثــل بضعــف التمتــع بالحــق فــي الصحــة ،مــع إشــتراط المؤسســات الصحيــة اللبنانيــة توافــر اإلقامــة
القانونيــة كشــرط مــن شــروط اإلســتفادة مــن هــذه الخدمــات .بحســب وموقــع وكالــة األونــروا  ،فــإن مــا يقــارب %90
مــن الجئــي فلســطين مــن ســورية فــي لبنــان يعيشــون تحــت خــط الفقــر وإن  % 95منهــم غيــر آمنيــن غذائي ـاً.
إن األثــر المباشــر إلجــراءات المديريــة العامــة لالمــن العــام تنعكــس إذا علــى ضعــف تمتــع األطفــال بالحمايــة ولكنهــا
كذلــك تســاهم بشــكل غيــر مباشــر فــي تعاظــم األوضــاع المزمنــة الســيئة التــي يعانيهــا الالجئــون الفلســطينيون فــي
لبنــان سياســيا وأمنيــا واقتصاديــا واجتماعيــا وقانونيــا ،فقــد أدى تدفــق الالجئيــن إلــى لبنــان وتمركزهــم فــي المخيمــات
إلــى تفاقــم المشــكالت اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة فــي هــذه التجمعــات والــى زيــادة الضغــط علــى البنــى التحتيــة الهشــة
أساســا والــى اســتحالة إيجــاد مســاكن لإليجــار بســعر مقبــول ،هــذا عــدا الصعوبــة فــي التكيــف النفســي ممــا ولّــد آثــاراً
وأنعكاســات لألزمــة فاقــت مــا كان متوقعــا .كمــا إن هــذه الواقــع ال يخــدم بــأي حــال اإلســتقرار األمنــي واإلجتماعــي
داخــل المخيمــات وخارجهــا بالتأكيــد.
أيضـاً ،مــن النتائــج غيــر المباشــرة لهــذه اإلجــراءات تلــك التــي تمــس بالنســاء والفتيــات ،حيــث تصبــح قضايــا تنظيــم
الوضــع القانونــي للعائلــة هــي األولويــة علــى حســاب اإلفصــاح عــن باقــي المشــكالت او الرغبــة بتناولهــا ،كمــا تق ًيــد
فــرص وإمكانيــات الوصــول إلــى العدالــة عنــد حــدوث قضايــا العنــف المبنــي علــى النــوع اإلجتماعــي بســبب الخــوف
مــن اللجــوء إلــى المخافــر او النيابــات العامــة ،إضافــة لإلنعــكاس المالــي واإلجتماعــي المعقــد لهــذه اإلجــراءات علــى
العائلــة التــي تعيلهــا النســاء.
 -٨تعتــرف الــدول االطــراف بحــق الطفــل فــي حمايتــه مــن االســتغالل االقتصــادي ومــن أداء أي عمــل يرجــح أن يكــون خطيــراً أو أن يمثــل إعاقــة لتعليــم
الطفــل ،أو أن يكــون ضــاراً بصحــة الطفــل أو بنمــوّ ه البدنــي ،أو العقلــي ،أو الروحــي ،أو المعنــوي ،أو االجتماعــي
al-akhbar.com/node/199184 -٩
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التوصيات
• للدولة اللبنانية :
 -1منــح األطفــال الفلســطينين الالجئيــن مــن ســوريا الذيــن تجــاوزوا ســن الخامســة عشــر عامــا حــق اإلقامــة
القانونيــة دون إشــتراط الحصــول علــى الهويــة مــن ســوريا.

-٢

جعل اإلقامة مجانية لكل األطفال الالجئين الفلسطينيين من سوريا لحين بلوغهم الثامنة عشرة من العمر

-٣

تسوية أوضاع األطفال الذين دخلوا مع او بدون عائالتهم بصورة غير رسمية الى لبنان.

-٤

تعميــم القــرارات الصــادرة عــن مديريــة األمــن العــام اللبنانــي او نشــرها علــى الموقــع الرســمي للمديريــة علــى

شــبكة االنترنــت وإرشــاد العناصــر والضبــاط علــى كيفيــة تطبيقهــا منعـا ً لإلستنســابية فــي التعامــل.

-٥

تطبيق القرارات بشكل منتظم وموحد في جميع مراكز األمن العام في المناطق اللبنانية كافة.

-٦

زيــادة عــدد عناصــر األمــن العــام الموكليــن اإلهتمــام بقضايــا الالجئيــن وتأميــن مكاتــب مجهــزة

إلســتقبال الالجئيــن.

-٧

عدم ترحيل األطفال الالجئين الفلسطينيين من سوريا.

-٨

وفــاء الدولــة اللبنانيــة بإلتزاماتهــا بموجــب القانــون الدولــي ال ســيما اتفاقيــة حقــوق الطفــل واإلنضمــام إلــى

اإلتفاقيــة الخاصــة بأوضــاع الالجئيــن لعــام .1951

-٩

ضمــان وزارة التربيــة والتعليــم إلتحــاق جميــع األطفــال بالمــدارس وتقديــم اإلمتحانــات الرســمية بمعــزل عــن

الوضــع القانونــي المتمثــل بمخالفــة اإلقامــة.
 -١٠إدراج قضايا الوضع القانوني لألطفال الالجئين على أجندة المشاورات السياسية اللبنانية الفلسطينية.
 -١١تعزيز ممارسات األمن الداخلي واألمن العام بشكل يتوافق مع معايير ومقاربات حقوق اإلنسان.

-١٢

تفعيل دور المجلس األعلى للطفولة في حماية األطفال الالجئين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان.

 -١٣ضمان عدم إعتقال األطفال الالجئين الفلسطينيين من سوريا بسبب مخالفة شروط اإلقامة.

-١٤
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تفعيل قانون حماية األحداث لضمان حماية األطفال الالجئين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان.

-١٥

تفعيــل وتعزيــز دور إتحــاد حمايــة األحــداث ليشــمل حمايــة األطفــال الالجئيــن الفلســطينيين مــن ســوريا

إلــى لبنــان.

-١٦

ضمــان وضــع قضايــا الوضــع القانونــي لألطفــال الالجئيــن الفلســطينيين مــن ســوريا إلــى لبنــان علــى أجنــدة

الحــوار اللبنانــي الفلســطيني.

-١٧

تفعيــل عمــل اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة عمــل األطفــال وضمــان اإلهتمام بعمالــة األطفال الالجئين الفلســطينيين

مــن ســوريا إلــى لبنان.

• للمجتمع الدولي و وكالة االونروا:
 -1تقديم المجتمع الدولي الدعم الالزم لإلهتمام بالالجئين األطفال الفلسطينيين من سوريا.

-2

تفعيــل قســم الحمايــة القانونيــة مــن جانــب المنظمــات الدوليــة والمحليــة وال ســيما وكالــة األونــروا تحديــدا بمــا

يتعلــق بالوضــع القانونــي لألطفــال.
 -3تعزيز نظام الشفافية والرقابة بما يخص أداء الجهات المانحة.
 -3زيادة الدعم المالي والمساعدات العينية الالزمة للعائالت الفلسطينية الالجئة من سوريا.

-4

توفيــر وكالــة األونــروا لبطاقــات تعريفيــة خاصــة بالفلســطينين الفاريــن مــن ســوريا توفــر لهــم غطــا ًء للتنقــل

اآلمــن علــى غــرار بطاقــة اللجــوء التــي توفرهــا المفوضيــة الســامية لشــؤون الالجئيــن للســورين.

-5

تعزيــز التشــارك والتعــاون بيــن األونــروا ووزارة التربيــة والتعليــم بمــا يتعلــق بتمكيــن األطفــال تقديــم

اإلمتحانــات الرســمية.
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• للمنظمات العاملة على قضايا اللجوء:
 -1تفعيل العمل المطلبي والمناصرة من قبل المنظمات العاملة على قضايا حقوق الالجئين والطفل.
 -2تعزيز وعي اإلعالم بهذه القضايا والعمل على مناصرتها وفقا لمقاربات حقوق اإلنسان والطفل.
 -٣تعزيز الوعي القانوني في أوساط الالجئين \ ات عبر مختلف الوسائل ومنها وسائل اإلعالم.
 -4إســتخدام اآلليــات الدوليــة لحمايــة حقــوق االنســان للضغــط علــى الحكومــة اللبنانيــة لتعديــل إجراءاتهــا المتعلقــة
بــكل تفاصيــل اللجــوء علــى اراضيهــا مــن العمــل واالقامــة والتنقــل والدراســة الــخ..
 -5إيــاء المنظمــات العاملــة مــع األحــداث المخالفيــن للقانــون قــدرا مــن اإلهتمــام باألطفــال الالجئيــن الفلســطينيين
مــن ســوريا إلــى لبنــان ،والعمــل علــى التمكيــن والتأهيــل وتقديــم الدعــم القانونــي.

-6

توثيــق أطــر الشــراكات والتحالفــات بيــن المنظمــات اللبنانيــة والفلســطينينة  ،تحديــدا المنظمــات العاملــة علــى

قضايــا األطفــال وعلــى قضايــا التعليــم وحمايــة األحــداث.

-7

األخــذ باإلعتبــار قضايــا النــوع اإلجتماعــي فــي تحليــل إشــكاليات األوضــاع القانونيــة لالجئيــن الفلســطينيين مــن

ســوريا إلــى لبنــان.
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