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 الحكومات المحليةدور -
 دور السلطات المحلية-

 دور البيئة المضيفة -

 في نظام الحماية



 االنتهاك حقوق االنسان

 األفعال
 

 اإلغفال
 

 الحماية من ماذا؟



الالجئين /خطة لبنان لإلستجابة ألزمة النازحين

 3 :السوريين
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أزمة انسانية: الحرب في سورية  

5,000,000+ Réfugiés 

2,764,000 

1,017,000 
225,000 

655,000 

115,000 29,000 



 أساسية، بصفة المضيفة، الحكومات عاتق على تقع

 على 139 الـ البلدان وتعتبر .الالجئين حماية مسؤولية

 بتنفيذ ملزمة ،1951 اتفاقية على وقعت التى العالم، نطاق

 هذه على ”رقابي التزام“ بـ المفوضية وتحتفظ .أحكامها

 الالجئين منح لضمان االقتضاء حسب وتتدخل العملية،

 بلدان إلى العودة على إرغامهم وعدم اللجوء الصادقين

 الوكالة وتلتمس .للخطر حياتهم فيها تتعرض أن يخشى

 مجدداً، حياتهم بدء على الالجئين مساعدة أجل من السبل

 يكن لم إن أو، أوطانهم إلى الطوعية العودة خالل من إما

 أو مضيفة دول فى توطينهم إعادة خالل من ممكناً، ذلك

 .أخرى ”ثالثة“ بلدان



هل باستطاعة البلدان غير األطراف فى االتفاقية أن ترفض 

 السماح بدخول الالجئين الراغبين في ذلك؟

 

تعتبر جميع الدول، بما فيها الدول التي لم توقع على 

االتفاقية، ملزمة بالتمسك بمعايير الحماية األساسية التى 

ويجب، على سبيل . تعتبر جزءاً من القانون الدولي العام

المثال، أال يعاد أي الجئ إلى أراض تتعرض فيها حياته أو 

 .حياتها، حريته أو حريتها للتهديد

 



 الفلسطينيين -حق العودة
 1948كانون األول  11من الجمعية العامة لألمم المتحدة،  194قرار 

 العودة في الراغبين لالجئين ممكن، وقت أقرب في بالعودة، السماح وجوب تقرر .11

 للذين الممتلكات عن تعويضات دفع ووجوب جيرانهم، مع بسالم والعيش ديارهم إلى

 من يكون عندما بضرر، مصاب أو مفقود كل وعن ديارهم إلى العودة عدم يقررون

 اضرر أو الفقدان ذلك عن يعوض أن واإلنصاف الدولي القانون لمبادئ وفقاً  الواجب

 .المسؤولة السلطات أو الحكومات قبل من
 

 وكذلك واالقتصادي، االجتماعي تأهيلهم وإعادة جديد، من وتوطينهم الالجئين، إعادة ...

 التعويضات، دفع



  حــق العــودة

  (١٩٤)الجمعية العامة رقم قرار 

 (٢٣٧)قرار مجلس األمن رقم 

 (١٣المادة )اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 

 (٤٩المادة )اتفاقات جنيف الرابعة المشتقة من 

 الرأي االستشاري لمحكمة العدل الدولية حول تبعات بناء جدار

 ...الفصل العنصري

 من نظام روما األساسى الخاص بمحكمة الجرائم الدولية( ٢)٧المادة 
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 موقف السلطات اللبنانية

سياسة الال سياسة: ٢٠١٤ –٢٠١١ 

 اقفال الحدود وفرض اجراءات تأشيرية : ٢٠١٥كانون الثاني
 نوع تأشيرة للسوريين ١١تضم 

 الحاالت االنسانية“الفئة الثامنة من التأشيرات للسوريين تشمل” 

فرض نظام الكفالة للعمالة السوريين. 

تأمين خدمات تربيوة ولكن ال وثائق والدة 



 معاناة انسانية في لبنان

العواصف وفصل الشتاء القارس 

 التهاب السحايا والجدري(األمراض واألوبية الخطيرة( 

اعتداءات، قمع، استغالل جنسي، زواج القاصرات 

مساعدات غذائية ركيكة 

عمالة األطفال 

طرد من التجمعات والمنازل 

اعتقاالت تعسفية ومداهمات امنية 

خطر مكتومي القيد 

الديون 

غياب الوصول الى العدالة 



 الوضع في لبنان

”الدعاوى القضائية ضد السوريين في لبنان“  

 من هم المدعون؟

 النوع العدد النسبة المئوية

 االدعاء العام 738 91.4%

 الشكاوى الفردية 65 8%

 الكيانات 4 0.5%

 المجموع 807 100%



 ما اتهم السوريون؟
 لمحة عامة

 (3# /  2# /  1# كما يظهر في أي التهم )فئات اإلتهتمات  عدد القضايا النسبة المئوية

32.6% 263 
الةةةةدخول غيةةةةر / اإلقامةةةةة غيةةةةر القانونيةةةةة : انتهاكااااات اإلقامااااة

 المشروع

20.6% 166 
التجارة فةي / االحتيال / تزوير النقود / وثائق مزورة : التزوير

 انتحاال للشخصية/ بضائع مسروقة 

 كسر والدخول/ تفاقم سرقة / السرقة : السرقة 163 20.2%

 تعاطيال/ الترويج / تهريب : لمخدراتا 116 14.4%

 (غير العسكرية العسكري)الحيازة غير المشروعة لألسلحة  59 7.3%

6.8% 55 
القتةل / االغتصةاب / الشةروع فةي القتةل / القتةل : جرائم العناف

/ جرائم مشةتركة / عصابة مسلحة / خطف / االعتداء / الخطأ 
 التخريب

 انتهاك للوائح 38 4.7%

8.4% 68 
/ البيةةع بةةدون تةةرخيص / الةةدعارة / االحتشةةام / إهانةةة : آخاارون

السةةكر فةةي / التشةةهير / صةةرف شةةيك بةةدون تةةوفير / التسةةول 
 التهديدات/ مقاومة االعتقال / الجمهور / األماكن العامة 



مخالفات في السوريين نتائج الدعاوى القضائية ضد المتهمين 

 اإلقامة - كما يحسب 209 قضية فقط

٪87.6 -عدد اإلدانات   

 عدد من أطلق 

٪3.4 -سراحهم   

 ٪9 -القضايا الجارية 



  –في اإلقامة مواطنين سوريين ألدين األحكام 

 فقطقضية  183نعول كما 

٪71 -غرامة فقط   

٪8.2 -سجن أسابيع  1-3  

٪19.7 -السجن أسابيع  1-3  

٪1.1 -أشهر في السجن  6  



 اإلطار القانوني لحقوق اإلنسان

القانون الدولي لحقوق 
 القانون اإلنساني الدولي اإلنسان

الدساتير الوطنية والقانون  القانون الدولي لالجئين
 الوطني



 حماية على يد من؟



الحكومة : الدول
 المركزية والمحلية

المنظمات غير 
 هيئات األمم المتحدة الحكومية

 األطراف المستفيدة

 الشركاء المحليين

الصليب األحمر والهالل 
  المجتمعات األخرى األحمر

 المنظمات اإلقليمية

 المجتمعات المستضيفة
األشخاص 

 ولين بالحمايةمالمش



 أرقام من أرض الواقع
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سياسة السلطات اللبنانية ازاء أزمة 

 السوريين “النازحين"



 :دور الحكومات في مسألة الالجئين •

 Non Refoulementاحترام مبدأ  -

 

 

 في تأمين حقوق الالجئين االساسية-

 (التعليم؟؟؟ -العمل؟؟ )

 

 هل من ضرورة لحيازة إقامة؟

 

 



 تنظيم تواجد الالجئين

 

 مسألة منع التجّول؟؟

 

 مراقبة السكن 

 

 الممارسات والتعسفات

 

:دور البلديات  



 دور المفوضية العليا لالجئين

 

 ألشخاص الذين تعنى بهم المفوضية 

ال يزال السوريون الفارون من الصراع يشّكلون غالبية الالجئين الموجودين في 

ووفق التوقعات الراهنة، سيصل عدد الالجئين السوريين المسجلين في . لبنان

 .2017مليون شخص مع بداية العام  1.5لبنان إلى أكثر من 

 

وال يزال طالبو اللجوء من العراق يشكلون غالبية المسجلين الجدد من غير 

أدت التطورات الحاصلة في العراق إلى زيادة ملحوظة في طلبات . السوريين

 .2014حزيران /التسجيل منذ شهر يونيو

.  تشير التقديرات إلى وجود عشرات اآلالف من عديمي الجنسية في لبنان

ويكون الالجئون السوريون المولودون في لبنان هم األكثر عرضة للخطر 

مولوداً  5,779وشمل  2014أظهر مسح تم إجراؤه في العام . بشكل خاص

في المئة منهم ال يحملون شهادة والدة رسمية، ما يطرح  72سورياً جديدا أن 

 .مخاوف بشأن االعتراف بجنسيتهم من جانب السلطات السورية

 



 

 

 

مؤسسة عامل، جمعية العدل والرحمة، مركز كاريتاس للهجرة، مؤسسة 

، ”كونسيرن“اإلسكان التعاوني، اللجنة الدولية لتنمية الشعوب، منظمة 

اإليطالية، مجلس ” التعاون الدولي“، منظمة ”المجتمعات العالمية“منظمة 

الالجئين الدانماركي، دار الفتوى، منظمة اإلشعار الدولية ، الهيئة الطبية 

الدولية، الجمعية المسيحية األرثوذكسية الدولية لألعمال الخيرية 

واإلنسانية، منظمة اإلغاثة والتنمية الدولية، لجنة اإلنقاذ الدولية، 

اإلسالمية، مؤسسة مخزومي، منظمة ميدير، ” اإلغاثة“إنترسوس، هيئة 

فيلق الرحمة، مجلس الالجئين النرويجي، أوكسفام، المركز البولندي 

المساعدة الطبية الدولية، مركز –للمعونة الدولية، منظمة األولية الملحة 

، جمعية الحق في اللعب، منظمة إنقاذ الطفولة الدولية، منظمة ”ريستارت“

أرض “البحث عن أرضية مشتركة، منظمة شيلد، منظمة سوليدار، منظمة 

 .ةيهولندا، المنظمة الدولية للرؤية العالم -، منظمة أطفال الحرب ”اإلنسان

 منظمات غير الحكومي



 : مسؤليات لبنان ازاء أزمة الالجئين

 العيش بكرامة في المدن والقرى

ومنح اقامات مؤقتة ”نازحين”تسجيل الـ 

 تنظيم آليات الرعاية والمسكن 

 تأمين أدنى الحماية للجائين من حيث السالمة الغذائية

 والصحية والبدنية

تأمين الحق في التعليم لألطفال 

 نقلهم الى بلدان ثالثة من شأنها ان تؤمن لهم راحة

 وحقوق أوسع



ما هي االلتزامات التي تقع على عاتق 

 الالجئ؟

 

على الالجئين أن ينصاعوا لقوانين وأنظمة 

 بلد اللجوء الذى يقيمون فيه

 



 

 تعليم –عمل : الدمج االلجتماعي

 المجتمع الدوليدور  –

 القانون الدوليتطبيق  –

 المحليةالتشريعات  –



 : مسؤليات لبنان ازاء أزمة الالجئين

 العيش بكرامة في المدن والقرى

ومنح اقامات مؤقتة ”نازحين”تسجيل الـ 

 تنظيم آليات الرعاية والمسكن 

 تأمين أدنى الحماية للجائين من حيث السالمة الغذائية

 والصحية والبدنية

تأمين الحق في التعليم لألطفال 

 نقلهم الى بلدان ثالثة من شأنها ان تؤمن لهم راحة

 وحقوق أوسع


