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غير حكومية، ُمستقلة، اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق 

اإلنسان مصدرًا أساسيًا في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن 
حصيلة الضحايا في سوريا.

مجموعة من منظمات 
المجتمع المدني تنظر 

بقلق إلى سياسة 
الحكومة اللبنانية تجاه 

الالجئين السوريين 
والعودة اآلمنة

بــيــــــان مشترك

أقــر مجلــس الــوزراء اللبنانــي فــي جلســته المنعقــدة فــي الرابــع عشــر من تمــوز الجاري 
بشــكل مبــدأي ورقــة أعدتهــا وزارة الشــؤون االجتماعيــة فــي لبنــان تتضمــن سياســة 
الــوزارة فــي التعامــل مــع ملــف الالجئيــن الســوريين، وخطتهــا لتنظيــم عودتهــم إلــى 
ســوريا، كمــا تتضمــن الخطــة التــي يتــم تــداول مســودتها عبــر عــدة مواقــع ثــالث محاور 
بشــكل رئيســي للتعامــل مــع القضيــة، وهــي البعــد اللبنانــي والبعــد اللبنانــي الســوري 
والبعــد اللبنانــي الدولــي، وفــي حــال كانــت هــذه الورقــة صحيحــة، فــإن الموقعيــن 

يدينونهــا ويبــدون مخــاوف وقلــق بالــغ حــول هــذه السياســة.
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إلى سياسة الحكومة اللبنانية تجاه الالجئين السوريين 

والعودة اآلمنة

تعتمــد الخطــة علــى جملــة مــن المعلومــات والتــي تحتــوي جملــة مــن التناقضــات، 
مــن ضمنهــا االرتــكاز علــى معلومــة تقــول أن دراســة أعدتهــا المفوضيــة الســامية 
لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن تســتنتج أن 89 % مــن الالجئيــن الســوريين يرغبــون 
بالعــودة لوطنهــم، بينمــا فــي الحقيقــة الدراســة تســتنتج أن الظــروف غيــر مالئمــة 
لرغبتهــم بالعــودة وتوضــح ازديــاد فــي نســبة الســوريين الذيــن ال ينــوون العــودة مــن 

لبنــان خــالل العــام القــادم بنســب مــن 85 % إلــى 88.

تؤكــد الدراســة المســحية التــي أعدتهــا المفوضيــة أن عــدم توفــر عوامــل الســالمة 
واألمــان هــو العامــل الرئيســي فــي قرارهــم، يليــه مباشــرة عــدم توفــر ســبل العيــش، 
بعكــس مــا تضمنتــه ورقــة الحكومــة اللبنانيــة التــي ترتكــز على تحســن األوضــاع األمنية 
فــي ســوريا كركيــزة أساســية لبنــاء سياســتها. عــدا أن ذلــك يعاكــس اســتنتاجات 
الالجئيــن  اســتقبال  مــن  كبيــرة  حصــة  أخــذت  دول  أعدتهــا  ومســوحات  دراســات 
الســوريين، حيــث خلصــت دراســة أعدتهــا الخارجيــة األلمانيــة فــي حزيــران الماضــي أن 

ــة للعــودة. ــة فــي ســوريا ليســت آمن األوضــاع االمني

تســتند الورقــة أيضــًا علــى جملــة مــن االجــراءات التــي تعتمدهــا الحكومــة الســورية مــن 
ضمنهــا مجموعــة مــن مراســيم العفــو التــي طالــت جملــة مــن المخالفــات والجرائــم 
المرتكبــة فــي ســوريا، ولكــن لــم تشــمل هــذه المراســيم فــي أي مــرة معتقلــي الــرأي 
فيهــم  بمــا  العــام  الشــأن  فــي  العامليــن/ات  أو  السياســيين/ات  والمعتقليــن/ات 
العامليــن/ات فــي الشــأن اإلنســاني، ممــا يثيــر مخــاوف حقيقيــة حــول الجــدوى لهــذه 

المراســيم فــي إزالــة الخطــر الواقــع علــى هــذه الشــريحة فــي حــال عــادت للبــالد.

كذلــك تســتند السياســة التــي وضعتهــا وزارة الشــؤون االجتماعيــة علــى اإلجــراءات 
لحــاالت  تــام  إغفــال  الحدوديــة فــي  المعابــر  الســورية علــى  الحكومــة  التــي تتخذهــا 
االعتقــال التــي تلــي عودتهــم، وقــد وثقــت تقاريــر تعــّرض مــا يزيــد عــن 2000 الجــئ 
ســوري لالعتقــال بعــد عودتهــم عــدا عــن تصريــح مــن وزيــر الدولــة لشــؤون الالجئيــن 
فــي لبنــان فــي نوفمبــر 2019 عــن تعــرض 20 الجــئ ســوري )مــن بينهــم طفليــن( للقتــل 

ــى ســوريا. تحــت التعذيــب بعــد عودتهــم إل
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كمــا أن الخطــة التــي وضعتهــا الحكومــة اللبنانيــة فــي محاورهــا الثــالث، تضــع تشــجيع 
الالجئيــن علــى العــودة إلــى ســوريا كهــدف رئيســي وذلــك يناقــض مقدمــة الورقــة التــي 
تؤكــد االلتــزام بمبــادئ حقــوق اإلنســان وعلــى رأســها مبــدأ عــدم اإلعــادة القســرية 
non refoulement. كمــا أن الخطــة تضــع الحكومــة الســورية كشــريك بمــا يتضمــن 
مشــاركة معلومــات بحجــة تذليــل العقبــات أمــام عــودة الالجئيــن، متجاهلــة كــون 
الحكومــة الســورية طــرف رئيســي فــي الصــراع، لــه الحصــة األكبــر مــن االنتهــاكات 
الحاصلــة خــالل تســع أعــوام، ولسياســاتها األمنيــة الحصــة األكبــر مــن عوامــل دفــع 

الســوريين إلــى الهجــرة خــارج البــالد.

إضافــة إلــى ذلــك فــإن خطــة وزارة الشــؤون االجتماعيــة اللبنانيــة تتضمــن حمــالت 
إعالميــة وتوعويــة تشــجع الالجئيــن علــى العــودة ممــا مــن شــأنه زيــادة االحتقــان 
والحساســية بيــن المجتمــع المضيــف والالجئيــن، ممــا ســيحفز المجتمــع المضيــف 
لزيــادة الســلوكيات التــي تضغــط علــى الالجئيــن  للعــودة. هذه السياســات من شــأنها 
إلــى جانــب الظــروف المتدهــورة فــي لبنــان أن تدفــع مــا يزيــد عــن خمســين ألفــًا مــن 
الالجئيــن إلــى العــودة إلــى ســوريا علــى الرغــم مــن معرفتهــم أن عودتهــم غيــر آمنــة.

وبينمــا ترفــض الخطــة الصــادرة عــن وزارة الشــؤون االجتماعيــة اللبنانيــة أي إجــراءات 
مــن شــأنها إعــادة توطيــن الالجئيــن فــي لبنــان فإنهــا تطالــب بتخصيــص تمويــل 

ــة. ــدان ثالث لبرامــج إعــادة توطيــن نفــس الالجئيــن فــي بل

لــدى منظمــات المجتمــع المدنــي والمنظمــات الغيــر حكوميــة الموقعــة مخــاوف 
كبيــرة حــول البنــود الموجــودة فــي الخطــة والتــي تحصــر قيــادة عمليــة االســتجابة 
لالجئيــن تحــت قيــادة الحكومــة اللبنانيــة متضمنــة فــرض مشــاركة معلومــات عــن كل 
األنشــطة والمشــاريع التــي تقدمهــا المنظمــات الغيــر حكومية، وفرض ســيطرة على 
التمويــل المقــدم لالســتجابة لالجئيــن، وإقصــاء المنظمــات الغيــر حكوميــة المنخرطــة 

فــي االســتجابة مــن عمليــة التخطيــط رغــم اســتعدادهم الكامــل للتعــاون.
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إن المنظمات الموقعة على هذه الرسالة، تطالب:

إعــادة . 1 اتجــاه  تضغــط  اجــراءات  أي  وإيقــاف  الورقــة  بإلغــاء  اللبنانيــة  الحكومــة 
الالجئيــن الســوريين قبــل حــدوث عمليــة سياســية ديمقراطيــة تضمــن عــودة آمنــة 
وطوعيــة وكريمــة، وااللتــزام بالمــادة 14 مــن اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان 

التــي تضمــن حــق التمــاس اللجــوء فــي حــال التعــرض لالضطهــاد.
الحكومــة اللبنانيــة باتخــاذ كافــة اإلجــراءات للحــد من الخطاب المحفــز ضد الالجئين . 2

لــدى المجتمــع المضيــف والتشــجيع علــى حمــالت إعالميــة تعــزز مــن العالقــة بيــن 
المجتمــع المضيــف والالجئين.

الحكومــة اللبنانيــة والمفوضيــة الســامية لالجئيــن بوضــع حلــول دائمــة لمشــكلة . 3
األوراق القانونيــة لالجئيــن فــي لبنــان بمــا يضمــن عــدم تعرضهــم ألي أخطــار فــي 
المســتقبل، وبمــا يأخــذ بعيــن االعتبــار القيــود المفروضــة مــن الحكومــة الســورية 
عليهــم الســتصدار أوراق رســمية، وبمــا يتجــاوز العقبــات الحاليــة الســتصدار أوراق 

حيــث يعيــش %74 مــن الالجئيــن الســوريين فــي لبنــان بــدون أوراق رســمية.
األمين العام لألمم المتحدة والمفوضية الســامية لالجئين باتخاذ كافة اإلجراءات . 4

التــي مــن شــأنها أن تضمــن اســتقاللية االســتجابة اإلنســانية لالجئيــن الســوريين 
فــي لبنــان وعــدم تســييس الملــف وعــدم وجــود أي نفــوذ للحكومــة الســورية علــى 
اإلجــراءات المتبعــة فــي لبنــان لتيســير عــودة الالجئيــن، بمــا يشــمل عــدم مشــاركة 
أي بيانــات أو معلومــات عــن الالجئيــن فــي لبنــان مــع أجهــزة الحكومــة الســورية 

كافــة.
الــدول والجهــات المانحــة لزيــادة المخصصــات باالســتجابة ألوضــاع الالجئيــن فــي . 5

لبنــان، مــع لحــظ االحتيــاج الكبيــر لــدى المجتمــع المضيــف وزيــادة األعبــاء عليــه، وأن 
تتخــذ تدابيــر وشــروط تضمــن اســتقاللية هــذه البرامــج والمشــاريع والمخصصات 
بشــكل  المنفــذة  والــوكاالت  المنظمــات  عمــل  يســهل  وبمــا  كامــل،  بشــكل 

مســتقل، آمــن، وحيــادي.
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المنظمات والمؤسسات الموقعة:

أورنامو للعدالة وحقوق اإلنسان  .1
أطفال عالم واحد  .2

البوصلة  .3
الحركة السياسية النسوية السورية  .4

الرابطة السورية للمواطنة  .5
الرابطة الطبية للمغتربين السوريين - سيما  .6

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان  .7
اللجنة الكردية لحقوق اإلنسان )راصد(  .8

اللجنة النسائية السورية بالريحانية  .9
المجلس السوري البريطاني  .10

المرصد االستشاري  .11
)SCM( المركز السوري لإلعالم وحرية التعبير  .12

النساء اآلن من أجل التنمية  .13
اليوم التالي  .14

بروباكس  .15
بصمات من أجل التنمية  .16

بيتنا سوريا  .17
تجمع المحامين السوريين  .18

جمعية فكر وبناء  .19
جنى وطن  .20

حركة عائالت من أجل الحرية  .21
حملة من أجل سوريا  .22

رابطة النساء السوريات  .23
رابطة عائالت قيصر  .24

سوريون من أجل الحقيقة والعدالة  .25
شبكة المرأة السورية - شمس  .26

شبكة سوريا القانونية في هولندا  .27
شمل تحالف منظمات المجتمع المدني السوري  .28
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فسحة أمل  .29
مؤسسة التآخي Birati لحقوق اإلنسان  .30

مؤسسة بدائل  .31
مؤسسة دعم المرأة  .32

مجموعة البحث واالدارة  .33
مركز أمل للمناصرة والتعافي  .34

مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان  .35
مركز الكواكبي للعدالة االنتقالية وحقوق اإلنسان  .36

مركز عدل لحقوق اإلنسان  .37
مساواة  .38

مع العدالة  .39
)LDSPS( مكتب التنمية المحلية ودعم المشاريع الصغيرة  .40

منظمة بنيان  .41
منظمة حقوق االنسان في سوريا- ماف  .42

منظمة رصد اإلفالت من العقاب )امبيونتي واتش(  .43
منظمة سوار  .44

منظمة كش ملك  .45
هيئة االغاثة االنسانية الدولية  .46

 www.snhr.org - info@sn4hr.org


