بيـ ــان مشرتك

حول تدابري مفوضية الالجئني واحلكومة
اللبنانية ملنع انتشار فريوس كوفيد 19-
يف خميمات الالجئني السوريني
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تأسست نهاية حزيران  ،2011غير حكومية،
الشبكة السورية لحقوق اإلنسانَّ ،
ً
ً
أساسيا
مصدرا
ُمستقلة ،اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان
في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.

بعــد اختــاذ احلكومــة اللبنانيــة ق ـرار “التعبئــة العامــة” يف حماولــة ملواجهــة انتشــار فــروس الكوفيــد ،19-والبــدء ابختــاذ التدابــر
الوقائيــة وحظــر التجــول لضمــان صحــة املقيمــن علــى أراضيهــا منــذ  15آذار /مــارس  ،2020راقــب كل مــن املنظمــات الــي
قامــت إبعــداد البيــان علــى مــدار األســبوع الفائــت التدابــر واإلجـراءات الوقائيــة العامــة الواجــب اختاذهــا مــن قِبــل مفوضيــة األمــم
املتحــدة لشــؤون الالجئــن يف لبنــان حلمايــة الالجئــن الســوريني يف املخيمــات.
مت تســجيل ثالثــة إصــاابت بفــروس الكوفيــد 19-بــن الالجئــن الســوريني ،وخنشــى مــن عــدم القــدرة علــى الوصــول للرعايــة
ـريّ ،إل أنــه يتحتــم علــى مفوضيــة األمــم املتحــدة لشــؤون
الصحيــة املناســبة وشــبكة اإلحالــة الالزمــة لتشــخيص احلــاالت خمـ ً

الالجئــن ،واهليئــات الطبيــة العاملــة مــع الالجئــن تقــدمي كل مــا يلــزم مــن الرعايــة الطبيــة هلــذه احلــاالت واختــاذ االحتياطــات الالزمــة
لتجنــب أيــة إصــاابت جديــدة.
يرحــب املوقعــون علــى هــذا البيــان بتعــاون احلكومــة اللبنانيــة مــع القــوى األمنيــة علــى تطبيــق حظــر التجــول يف لبنــانّ ،إل أننــا

الحظنــا مناشــر وتعاميــم مــن قبــل بعــض البلــدايت اللبنانيــة حتتــوي علــى لغــة متييــز ســلبية جتــاه الالجئــن الســوريني متضمنــة قـرارات
تســتهدف الالجئــن الســوريني بتعليمــات للبقــاء يف املخيمــات وااللتـزام إبرشــادات وزارة الصحــة بعــدم التجــول وإلغــاء املناســبات
االجتماعيــة وتقليــص التجمعــات وعــدم اســتقبال الــزوار ،ابلرغــم مــن أن هــذه اإلجـراءات تطبــق عمليًــا علــى كافــة ســكان البلــدة
وخصوصــا يف
وليــس علــى الالجئــن فحســب ،وهــذا قــد يكــون مــن شــأنه زايدة االحتقــان بــن اجملتمــع املضيــف واجملتمــع الالجــئ
ً
هــذه الظــروف االســتثنائية الطارئــة الــي ميـّـر هبــا العــامل أمجعــه.

أبــدى اجملتمــع اللبنــاين يف هــذه الظــروف ويف عــدة بلــدات مبــادرات مســؤولة وإجيابيــة جــداً يف حــق الالجئــن ،كإعفائهــم مــن

أجــور بيوهتــم بســبب توقــف أعماهلــم بنــاءً علــى اإلجـراءات احلكوميــة الوقائيــة إبغــاق احملــات واملؤسســات وورشــات العمــل .ويف

حــن ترحــب اجلهــات املوقعــة علــى هــذه اإلجـراءات ،فــإن لديهــا خمــاوف كبــرة مــن اســتخدام هــذه اإلجـراءات بشــكل متييــزي
ضــد الالجئــن الســوريني ،عــدا ذلــك فــإن وصــول الالجئــن للخدمــات الصحيــة يف لبنــان مرهــون بوضعهــم القانــوين واخلدمــات
املقدمــة هلــم مــن قبــل مفوضيــة الالجئــن واملنظمــات الصحيــة ،وهــذا ال ميكــن أن يكــون مقبـ ًـول يف الظــروف احلاليــة ،وعليــه جيــب
توفــر وصوهلــم للخدمــات الصحيــة بشــكل كامــل.
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إضافــة إىل ذلــك فــإن ظــروف الصحــة العامــة والنظافــة يف املخيمــات ،النظاميــة منهــا والعشـوائية ،املخصصــة الســتقبال الالجئــن،
جتعــل منهــا أماكــن مؤهلــة النتقــال العــدوى بشــكل كبــر ،مــا يســتدعي اســتجابة س ـريعة لتوفــر مســتلزمات النظافــة الشــخصية
والصحــة العامــة لــكل ســكان املخيمــات.
تطالب اجلهات املوقعة على هذا البيان
احلكومة اللبنانية مبا يلي:
• توحيد لغة اخلطاب والتوجيهات لكافة املقيمني على األراضي اللبنانية حول الوقاية من انتشار الفريوس.
• مراقبــة اإلجـراءات والقـرارات التمييزيــة حبــق الالجئــن “فقــط” الصــادرة عــن البلــدايت مــن دون الرجــوع إىل وزارة الداخليــة
والبلدايت.
• عــدم التمييــز يف تطبيــق حظــر التجــول بــن أماكــن تواجــد خميمــات الالجئــن وابقــي املناطــق اللبنانيــة (عــدم التشــديد يف
حظــر التجــول علــى املخيمــات فقــط).
• التوقّــف فــوراً عــن اعتقــال الالجئــن بســبب عــدم حوزهتــم علــى إقامــات قانونيــة أو أي إجـراءات أمنيــة مشــددة ،ألنــه يــؤدي

إىل شــعور الالجئــن ابخلــوف وابلتــايل التكتّــم علــى عوارضهــم الصحيــة و/أو عــدم زايرة املستشــفى مــا يــؤدي إىل تفشــي

الــوابء أكثــر.

• مطالبة مالكي األراضي يف أماكن جتمعات الالجئني بتأجيل املطالبة أبجرة السكن خالل هذه احملنة.
مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني مبا يلي:
•دعــم منظمــات اجملتمــع املــدين العاملــة مــع الالجئــن يف امليــدان ،لتقــدمي املســاعدات الالزمــة ك ـ املـواد الغذائيــة واملســتلزمات
الصحيــة وشــروط الصحــة العامــة.
• العمــل علــى إعــداد خطــة تفعيــل املســاعدات الغذائيــة واملاليــة ،بعــد أن فقــد الكثــر مــن الالجئــن فــرص عملهــم ،وتوقــف
األعمــال واألشــغال بشــكل عــام يف لبنــان.
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املنظمات/املؤسسات املوقعة:
.1

هيئة اإلغاثة اإلنسانية الدولية IHR

.2

مركز فينيكس للتعليم التعويضي

.3

شبكة املرأة السورية

.4

الرابطة السورية لكرامة املواطن

.5

العدالة والتنمية املستدامة

.6

بصمات من اجل التنمية

.7

اللجنة السورية حلقوق اإلنسان

.8

منظمة بنفسج

.9

هيومينا حلقوق اإلنسان واملشاركة املدنية

 .10دار السالم
 .11امبيونييت واتش  -منظمة رصد اإلفالت من العقاب
 .12الشبكة السورية حلقوق اإلنسان
 .13جىن وطن
 .14مؤسسة دعم املرأة
 .15رابطة أهل حوران
 .16فريق االمل التطوعي
 .17الرابطة الطبية للمغرتبني السوريني
 .18اجمللس السوري األمريكي
 .19مركز الدفاع عن احلقوق واحلرايت العامة
 .20املؤسسة اللبنانية للدميقراطية وحقوق اإلنسان-اليف
 .21مركز وصول حلقوق اإلنسان
 .22مركز توثيق االنتهاكات يف سوراي
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