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 تقدیر موقف
 في لبنان المبنیة الالجئینغرف  إزالة حول قرار السلطات اللبنانیة

 

تناقلت بعض الوسائل اإلعالمیة والھیئات المحلیة كالماً عن وجود قرار من أعلى المستویات الرسمیة واألمنیة 

السوریون في مخیماتھم باعتبارھا إنشاءات غیر قانونیة  الالجئونفي البلد بإزالة أعمال البناء التي أنشأھا 

ابقاً وأوقفھ وزیر الداخلیة السابق نھاد المشنوق س وسبق أن بوشر بھ .وھذا القرار لھ مدة متداوال في لبنان

أمن الدولة بإزالة تلك المخیمات في منطقة البترون  دوریات منقامت  ولكنھ فعل في اآلونة األخیرة حیث

كما تبلغنا بإزالة غرف  .وقبلھا في بعض مناطق عكار األمر الذي استدعى تدخل وزیرة الداخلیة الحالیة إلیقافھ

في حین جمع قائد حجریة في البقاع األوسط في منطقة المرج حیث تم إزالة خمسة عشر غرفة حجریة مبنیة، 

في اللواء التاسع المتواجد بمنطقة عرسال والمحیط المسؤولین عن مخیمات السوریین بعرسال یوم الخمیس 

وال بد  .الغرف والخیام حتى العاشر من حزیران أي بعد شھرأیار وبلغھم القرار معطیا مھلة لتلك الثاني من 

ن البحث في أزمة وجود المخیمات وتصویرھا كأنھا أكبر مشكلة من الى أ من وجھة نظرنا، من االشارة

لالجئین ا لمسألة، وذلك أنھ ووفق إحصاءات مفوضیةمشاكل اللجوء السوري إلى لبنان لیست معالجة حقیقیة ل

األكثر ٪ منھم وقاطنوا المخیمات ھم 19ال یعیش في مخیمات من الالجئین السوریین سوى  في األمم المتحدة

وغیر قادرین على استئجار منازل، مما یؤكد أن الحلول الجذریة  لقضیة الالجئین ال فقرا بین كل الالجئین 

 وحتى نفصل في المسألة فال بد من إیضاح الحقائق التالیة: تبدأ من ھنا.

 
 وتجمعاتھم الالجئین ي اإلنشاءات المبنیة من باطون أو حجر في مخیمات أوالً: ما ھ

 تنقسم ھذه اإلنشاءات بحسب الواقع إلى عدة مستویات: 

ً تحتاج إلى ترخیص مسبق  -１ بناء غرف حجریة كاملة بسقف حجري (باطون) وھذه قطعا

إن معلوماتنا بأن الحال ف وبناؤھا یشبھ بناء المنازل ولكن ھذا األمر معتاد علیھ في القرى، وبطبیعة

غرفة بینما ال نعلم وجود مخیمات كاملة  ۸۰۰اذ تبلغ حوالي  مثل ھذه الغرف لیست قلیلة في عرسال

ھذه الغرف متفرقة وذلك الرتفاع تكلفة بناء  في مثل ھذه الحالة في بقیة مناطق لبنان وإنما حاالت

 2004 /646وھذا یخضع لقانون البناء رقم  التي قد تصل تكلفة الواحدة إلى عشرة آالف دوالر.

الذي ینص على وقف اعمال البناء ال ھدمھ ریثما   2005 لعام 15874والمرسوم التطبیقي لھ رقم 

 یتم تنظیمھ بتسویة او دفع مخالفة.
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بناء حیطان مع سقف تنك أو زینكو أو أترنیت وھذه الغرف معتاد إنشاؤھا في القرى بشكل  -２

واسع وال تحتاج إلى ترخیص مسبق وتكفي فیھا ورقة من البلدیة ألنھا بال سقف حجري وھذه الغرف 

 ۱۰۰۰وتجمعاتھم ونتوقع وجود أكثر من  الالجئینھي المتوافرة بشكل كبیر في مختلف مخیمات 

غرفة مشابھة في  ٥۰۰ي مثل ھذه الحالة في عرسال وحدھا كما نعتقد أنھ توجد أكثر من غرفة ف

من عكار والبقاع الغربي ومشاریع القاع ووادي بما مثل ھذا العدد أو أكثر في كل البقاع األوسط ور

كید خالد وأكروم ولربما وصل ھذا العدد مجتمعا إلى سبعة آالف غرفة في مختلف مناطق لبنان مع التأ

أننا لم نعتمد إحصاءات موثقة وإنما مجرد إحصاءات مبدئیة بناء على مشاھدة مندوبینا في المناطق 

 بحسب حجمھا. $ ۳۰۰۰وقد تصل تكلفة ھذه الغرفة إلى 

بناء مطبخ وحمام داخل الخیمة الواحدة من حجارة أو اقتطاعھا إلى غرفتین بحائط حجري  -３

ة سواء كانت من قماش أو من نایلون وخاصة ما یصطلح السوریون أو االثنین معاً مع بقاء الخیمة كامل

ً تكون من ھیكل خشبي زید علیھا المطبخ أو الحمام أو القاطع  على تسمیتھا بالبراكیة وھي غالبا

األمر الذي یصعب  الالجئینالحجري، ونشیر إلى أن ھذه الحاالت منتشرة بقوة داخل معظم خیام 

ال یدخلون الخیام في توزیع المساعدات ولكننا نعتقد أن ھذه الحاالت  ضبط عدده ألن مندوبینا عادة

باآلالف، ونرى أن ھذه الحاالت یجب أن یتجاوز عنھا لضرورة عزل الحمامات داخل الخیام خاصة 

لمن لدیھ أوالد صغار في ظل الصقیع واألمطار الطوفانیة التي تأتي في شتاء لبنان، وتصل تكلفتھا 

 $.۲۰۰۰إلى حوالي 

وجود خیمة متكاملة مع ھیكل حدیدي أو خشبي (والغلبة للخشبي) مع بناء جدار نصفي أو  -４

أقل في محیط الخیمة من داخلھا لمنع دخول الماء إلیھا في الشتاء والحشرات في الصیف مع صب 

األرضیة قشرة باطون رقیق وقد یرتفع الجدار متراً واحداً أو نصف متر وھو یثبت الخیمة بشكل 

و یحمیھا من الریاح العاتیة وھذا األمر طبعاً تسمح بھ البلدیات واألنظمة ولیس فیھ أي تجاوز أساسي 

 لواحدة.لخیمة افي مثل ھذه الحاالت اإلنسانیة وھذه تكلف في حدھا األقصى ألف دوالر ل

) وھذه تعتبر إنشاءات غیر x 4 8) أو (x 3 7غرف جاھزة مسبقة الصنع بمساحات مختلفة ( -５

لتالي ال تحتاج إلى ترخیص مسبق ألنھ یمكن نقلھا بمبلغ بسیط من دون أن تتأذى وتعتبر ثابتة وبا

األفعل في مقاومة الشتاء واألضمن ألنھا تبقى فترات طویلة فقد تعمر إلى عشر سنوات كحد أقصى 

بعة بینما البراكیة والخیام تحتاج إلى تجدید ھیكلھا الخارجي كل سنة تقریباً، وقد یصل ثمنھا من أر
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آالف إلى ستة آالف دوالر بحسب حجمھا ووجود حمام ومطبخ فیھا وسماكة الحدید والعازل الذي في 

 $.200داخل الحدید، أما نقلھا داخل لبنان فیكلف حوالي 

 

السوریون في لبنان في المخیمات، وھناك أشكال  الالجئونھذه ھي أھم األشكال للوحدات السكنیة التي یعتمدھا 

یسكنون في فقط  الالجئین٪ من 20ن تلك األشكال ولكنھا لیست حالة عامة، مع التأكید أن أخرى تخلط بی

 یر.ر وھذا لم نتحدث عنھ في ھذا التقر٪ في بیوت ومحالت ومخازن وحظائ80مخیمات بینما یسكن 

 

 في أراضي مشاع أو عامة أو بال أصحاب. الالجئونثانیاً: ھل یسكن 
أقاموا خیامھم فوق أراض مستأجرة من أصحابھا بشكل قانوني ویندر جداً أن نجد خیمة مقامة  الالجئینجمیع 

 على مشاع أو ملك بلدي وإال تعرضت لإلزالة فوراً ویتم استئجار لألراضي حسب التقسیم التالي:

إیجار األرض دفعة واحدة تدفع سنویاً عادة أو بشكل نصف سنوي وفي بعض األحیان شھریاً  -１

وح إیجار األرض الواحدة بمساحة بین ثالثة آالف إلى خمسة آالف متر مربع بین ستة آالف ویترا

ألف دوالر بحسب موقعھا فھي في عرسال أرخص من عكار وفي عكار  18آالف دوالر سنویاً إلى 

 أرخص من البقاع األوسط.

إیجار أرض الخیمة  اإلیجار على الخیمة الواحدة وھذه الحالة ھي األعم واألوسع انتشاراً ویبلغ -２

ألف لیرة  200ألف لیرة شھریاً في عكار و  100ألف لیرة لبنانیة شھریاً في عرسال و  50الواحدة 

شھریاً في البقاع الغربي أو األوسط وأحیانا أقل أو أكثر من دون احتساب الخدمات األخرى كالكھرباء 

ً بین  ً في والمیاه واشتراكات النظافة للبلدیة التي تتفاوت أیضا ألف لیرة على الخیمة الواحدة شھریا

 لیرة في غیرھا. 5000عرسال إلى 

المخیمات التي أنشأت على أراض تملكھا جمعیات خیریة وال تأخذ إیجاراً وھي قلیلة جداً بل  -３

یؤخذ من كل خیمة بدل خدمات من كھرباء وماء ونظافة واشتراك البلدیة وصیانة وھذا االشتراك قد 

 ألف لیرة في عكار. 35یرة في البقاع األوسط وألف ل 50یصل إلى 

 

ھذا ویتم التعامل مع األراضي المستأجرة بحسب العقد مع صاحب األرض الذي لھ الحق الكامل في إخراج 

المستأجرین إذا انتھت مدة العقد ولم یتم تجدیده وھذا قد حصل مراراً وتتولى السلطات األمنیة  الالجئینجمیع 

 حصل وتأذن لھم عادة ببناء غیره على أرض أخرى مستأجرة.تنفیذ اإلخالء إذا 
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ولكن منذ أشھر قلیلة لم تعد تعطي اإلذن بنقل المخیمات مما جعل أصحاب األراضي یتغولون في رفع 

 ال یستطیع االنتقال إلى مكان آخر. الالجئاإلیجارات كون 

 

 اً وباطوناً.ثالثاً: ما ھي أضرار وسلبیات القیام بإزالة الغرف المبنیة حجر
وترك تلك العائالت بال مأوى وخاصة النساء واألطفال والعجائز  الالجئةتشرید كم كبیر من العائالت  -１

وذوي اإلعاقة إذا لم یتأمن لھم البدیل وبحسب نوعیة الغرف التي ستھدم ولكنھ قد یتشرد على األقل 

 ألف شخص وھذه ستكون مأساة إنسانیة كبیرة إذا لم نجد حلوالً وبدائل. 35سبعة آالف عائلة أي 

الذي ھو في أعلى مستویاتھ أصالً مما سیخلق مشاكل متراكمة  الالجئینالمدقع بین ازدیاد حاالت الفقر  -２

 جدیدة سواء صحیة أو نفسیة.

انتشار تلك العائالت واألوالد بین بیوت وقرى المجتمع المضیف وانتقالھم من خراج البلدات والقرى  -３

یھدد بتفاقم ظاھرة التسول وأیضاً وضواحیھا إلى داخلھا سواء عند أقارب لھم أو في أقبیة أو زوایا مما 

السرقة من أجل الطعام وربما االستغالل الجنسي وعمالة األوالد وبیع األعضاء وغیرھا من المظاھر 

 التي تترافق مع الفقر المدقع.

ھناك عائالت قد تدفعھا تلك اإلجراءات للعودة إلى سوریا ولكن العائالت التي ال تستطیع العودة  -４

ورّدات الفعل السلبیة وستشكل بؤراً أمتھا ھناك قد تلجأ إلى الھروب واالختباء ألسباب تختص بسال

 حاضنة للفساد أو التطرف.

المجتمع المضیف من سكان وبلدیات وأجھزة أمنیة وعلى البنى التحتیة المھترئة سیزداد الضغط على  -５

 جّراء التّشرید الحاصل  الناشئةأصالً وستنشغل البلدیات واألجھزة األمنیة في مالحقة الظواھر الشاذة 

 ھظة التي یعاني منھا لبنان أصالً.مما سیزید العبء والتكالیف والفاتورة البا

ألن األول سینظر للثاني بأنھ سبب  والالجئیناألسباب السابقة ستزید من الشرخ بین المجتمع اللبناني  -６

نما سینظر الثاني لألول بأنھ مجتمع لھ المزید من األعباء والمشاكل والضغط على البنى التحتیة، بی

يء بین الشعبین ھجره مرة ثانیة وتركھ فریسة للجوع والمرض والفقر والجھل، وھذا ینذر بمستقبل س

 اللبناني والسوري اللذّین تجمع بینھما عالقات أخّوة تاریخیّة مشتركة.

من بحثھم عن العمل ولو  في حال ھدمت غرفھم في داخل القرى اللبنانیة سیزید الالجئینإن انتشار  -７

بفتات المال كونھم لم یعودوا یحصلون على المساعدات اإلنسانیة التي تقدمھا الجھات الدولیة والخیریة 

في المخیمات التي كانوا یعیشون علیھا مما سیزید من حرمان اللبنانیین من مزید من فرص العمل، 

 وسیزید الشرخ بین الشعبین بشكل أكبر.
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في البیئة اللبنانیة سیزید بشكل كبیر من التعارف بین مریدي الزواج،  الالجئینط المزید من اختال -８

وأمام متطلبات الزواج من لبنانیة وبساطة تكالیف الزواج من سوریة سترتفع بشكل كبیر حاالت 

الذین ال یمكنھم العودة إلى  الالجئینالزیجات بین لبنانیین وسوریات مما سیؤدي إلى ازدیاد عدد 

ا عند انتھاء الظروف المانعة كون المرأة ارتبطت بزوج لبناني، والعكس أیضاً في حاالت أقل سوری

 بكثیر.

ھدم سبعة آالف غرفة أو أكثر سیؤدي إلى تقلص الخدمات المقدمة من الجھات والجمعیات الدولیة  -９

المنظمات  لعدم الوصول لھم مما سیؤدي إلى تخفیض عدد اللبنانیین الذي یعملون في الالجئینإلى 

ألف موظف وفق إحصاء مفوضیة األمم المتحدة  36الذي یقدر عددھم ب  الالجئینالدولیة العاملة مع 

 مما یحرم عدة آالف من اللبنانیین من فرص عمل لھم.

 12و  8كما سیحرم أصحاب األراضي من اللبنانیین المؤجرة لھذه الغرف من مبلغ بین  -１０

ألصحاب ھذه األراضي على اعتبار أن عدد الغرف التي یمكن  الالجئونملیون دوالر سنویاً یضّخھ 

أن تھدم ھو سبعة آالف غرفة كما سیحرم أصحاب المحالت اللبنانیین المجاورین للمخیمات ھذه من 

رزقھم وھذا ال مجال لتحدیده في ھذا التقدیر، في وقت یحتاج فیھ اللبناني ألي مبلغ إضافي في زمن 

 الصعبة في لبنان. الغالء والضرائب واألوضاع

في الشارع دون  الجئینضرار بسمعة لبنان ووجھھ الحضاري واإلنساني أنھ ألقى أناساً اإل -１１

 تأمین أي بدیل مما یؤلّب المنظمات اإلنسانیة الدولیة وجماعات حقوق اإلنسان على لبنان.

الن حیث أن لبنان عضو مؤسس وعامل في منظمة األمم المتحدة وملتزم بمواثیقھا واإلع  -１２

العالمي لحقوق اإلنسان وتجّسد الدولة ھذه المبادئ في جمیع الحقوق والمجاالت دون استثناء وذلك 

ورد في مقدمة الدستور اللبناني وتتمتع بالقوة الدستوریة الكاملة وحیث أن المشّرع اللبناني في قانون 

یة قوة في التطبیق على القانون أصول المحاكمات اللبناني المادة الثانیة منھ قد أعطى للمعاھدات الدول

اللبناني عند وجود التعارض بینھم وتسمو على القوانین المحلیة وحیث أن العھد الدولي الخاص 

بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة (ولبنان مصادق على ھذه االتفاقیة) یوفر حق الحمایة لجمیع 

جئین وطالبي اللجوء والعمالة المھاجرة وعدیمي األشخاص المقیمین على أرض الدولة بما فیھم الال

الجنسیة بغض النظر عن الصفة القانونیة والوثائق الثبوتیة ویضمن حقھم في السكن الالئق وحرمة 

 المسكن ومنع اإلخالء القسري وفي حال حدوث ذلك سیؤثر على موقف لبنان دولیاً والتزامھ بمعاھداتھ.

 

 ات ھدم أو إزالة ھذه الغرف دون تأمین بدیل؟رابعاً: بالمقابل، ما ھي إیجابی
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نعتقد أن اإلیجابیة الوحیدة في ذلك ھو دفع عدد ممن ھدمت غرفھم إلى العودة إلى سوریا وھذا یخفف عبء 

% من أصحاب ھذه الغرف سیقررون العودة نظراً 10عن لبنان ولكنھ بالمقابل ال نعتقد بأن أكثر من  اللجوء

ألن معظم قاطني ھذه المخیمات من أھالي القرى المحاذیة لحدود لبنان التي ال تزال إشكاالت كثیرة تغلف 

 ات.قضیة عودتھم فضالً عن إمكانیة تعرض بعض من عاد لألذى في ظل عدم وجود ضمان

 

 من ھي الجھة المسؤولة عن إصدار ھذا القرار ؟خامساً: 
 
 

زارات الحكومیة والحكومة اللبنانیة تتداخل فیھ عدة جھات من الدوائر وال إن إصدار مثل ھذا القرار لدى

الجھات األمنیة التي تنفذ القرارات  لالمختصة ولكن المسلّم فیھ أنھ قرار سیاسي ال أمني وبالتالي ال یصح تحمی

من جیش وطني أو قوى أمنیة أخرى أیة مسؤولیة حین تنفیذ أي جزء من القرار باعتبارھا تنفذ قرارات السلطة 

 السیاسیة العلیا.

 

 ً  والقانون الدولي وحقوق اإلنسان  من ناحیة الدستورزالة مخیمات الالجئین في لبنان إ: سادسا
 

 مقدمة جاء في الفقرة "ب" منھا:اللبناني أضاف إلى الدستور  21/9/1990التعدیل الدستوري في إن 

" لبنان عربي الھویة واإلنتماء، وھو عض�������و مؤس�������س وعامل في جامعة الدول العربیة وملتزم 
قوق مواثیقھا، كما ھو عض���و مؤس���س وعامل في منظمة األمم المتحدة وملتزم مواثیقھا واإلعالن العالمي لح

 . "دون استثناءاإلنسان. وتجّسد الدولة ھذه المبادئ في جمیع الحقوق والمجاالت 

  
المواثیق الدولیة المعطوف علیھا صراحة في مقدمة الدستور باتت تتمتّع بالقوة الدستوریة وعلیھ فإن 

مقدمھا اإلعالن المواثیق الدولیة، وفي بوإن إلتزام لبنان  لس الدس�������توريالكاملة، على ما قض�������ى بھ المج

 –العالمي لحقوق اإلنس��ان، بص��ورة ص��ریحة، ، وھو أمر یجعل من لبنان جزءاً من الورش��ة العالمیة القائمة 

والعاملة على تعزیز احترام حقوق اإلنس�������ان والحریات العامة في جمیع  –بدفع من منظمة األمم المتحدة 

تأمین ا یة التي تتبعھا، وعلى  قانون لدان وفي النظم ال یّ الب د الفعلیین بھا للجمیع من دون تمییز؛ إلعتراف والتق

 واألھم أن لبنان یلتزم، في ھذا المجال، أن یخضع لمساءلة األسرة الدولیة.

اً یغلّب أحكام المعاھدات الدولیة  أّن المش���ترع اللبناني ض���ّمن قانون أص���ول المحاكمات المدنیة نص���ّ

 وقد جاء في المادة الثانیة من القانون المذكور ما حرفیّتھ: على أحكام القانون العادي عند التعارض بینھما،
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سل القواعد.عند تعارض أحكام المعاھدات الدولیة مع أحكام القانون  سل "على المحاكم أن تتقید بمبدأ ت
 العادي، تتقدم في مجال التطبیق األولى على الثانیة.

لعدم إنطباق القوانین العادیة على الدس����تور أو ال یجوز للمحاكم أن تعلن بطالن أعمال الس����لطة اإلش����تراعیة 
 "المعاھدات الدولیة

ً  جزءاً  لبنان لدى الدولیة واالتفاقیات المعاھدات وتش�كل  القوانین على تس�مو الدولیة بحیث التزاماتھ من ھاما

 .بھا المحاكم تلزم كما التطبیق في علیھا وتتقدم

 

یوفر والذي العھد الدولي الخاص بالحقوق االقتص����ادیة واالجتماعیة والثقافیة وحیث أن لبنان مص����ادق على 

الحمایة لحق الالجئین وطالبي اللجوء في الحصول على تحقیق مستوى معیشي كاف والحصول على التعلیم. 

اإلنس�������ان أن تقرر، مع إیالء المراعاة الواجبة لحقوق ") من العھد الدولي للبلدان النامیة 3( 2وتجیز المادة 

والقتصادھا القومي، إلى أي مدى ستضمن الحقوق االقتصادیة المعترف بھا في ھذا العھد لغیر المواطنین." 

بید أن ھذا التحدید یجب أن یُفسَّر بشكل مقیِّد، نظراً ألنھ یمثل استثناء لضمانات حقوق اإلنسان. وعالوةً على 

عھد الدولي الخاص بالحقوق االقتص�����ادیة واالجتماعیة ذلك فإن لجنة األمم المتحدة المس�����ؤولة عن تفس�����یر ال

خاص، بمن فیھم غیر  لدولي تنطبق على جمیع األش������� ھد ا حت أن الحقوق الواردة في الع یة أوض������� قاف والث

المواطنین، كالالجئین وطالبي اللجوء وعدیمي الجنسیة والعمال المھاجرین وضحایا عملیات االتجار بالبشر 

 ".صفة القانونیة والوثائق الثبوتیةالدولیة، بغض النظر عن ال

في تعلیقھا أكدت اللجنة المعنیة بالحقوق االقتص��ادیة واالجتماعیة والثقافیة وفیما یتعلق باالخالء القس��ري فقد 

مبادئ القانون الدولي أنھ ال یمكن تبریر عملیات اإلخالء القس��ري إال في ظروف إس��تثنائیة وفقا ل 7العام رقم 

ینبغي للدول  . التوجیھیة بش��أن اإلخالء والتش��رید بدافع التنمیة، مثل المبادئ األس��اس��یة والمبادئ ذات الص��لة

، وتعزز االجراءات لتي تحظر ممارس���ة التمییز والتعس���فالض���مانات القانونیة ا  أن تكفل ، من جملة أمور،

القانونیة الواجبة واإلنص��اف اإلجرائي بما فیھا التش��اور والمش��اركة في ص��ناعة القرار والوص��ول إلى س��بل 

 . ف والتعویضات وتوفیر مأوى بدیل الئقاالنتصا

 

وحیث أن االخالء القس��ري محظور بموجب القانون الدولي ویش��كل انتھاكا لحقوق االنس��ان ولمجمل الحقوق 

 المدنیة والثقافیة و االقتصادیة واالجتماعیة المكرسة في الصكوك الدولیة بما في ذلك :

 ) . 1 – 6الحق في الحیاة ( العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة م  -1

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCESCR%2fGEC%2f6430&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCESCR%2fGEC%2f6430&Lang=en
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/Guidelines_en.pdf
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عدم الخض������وع لمعاملة قاس������یة أو ال انس������انیة أو مھینة (العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة  -2

 ) . 7والسیاسیة م 

  1- 9حق الشخص في األمن على شخصھ (العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة م  -3

الحق في مس��توى معیش��ي مالئم بما في ذلك الحق في الس��كن والغذاء والماء والمرافق الص��حیة  -4

 ) . 11المالئمة ( العھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة م 

حق الش��خص في عدم التدخل في خص��وص��یاتھ أو ش��ؤون أس��رتھ أو بیتھ (العھد الدولي الخاص  -5

 ) . 7والسیاسیة م بالحقوق المدنیة 

 ). 1-12حریة التنقل واختیار مكان االقامة (العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة م  -6

 ) . 26و  3-2الحق في االنتصاف الفعال (العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة م  -7

 

ضد غیر المواطنین تنص على  الصادرة عن لجنة القضاء على التمییز 2004/ 30وحیث أن التوصیة رقم 

ینبغي على جمیع الدول االطراف في االتفاقیة الدولیة للقض�����اء على جمیع أش�����كال التمییز العنص�����ري أنّھ "

 .المساواة في الحق في سكن الئق" ضمان تمتع المواطنین وغیر المواطنین على قدم

 4والحق في أمن الحیازة ( التعلیق رقم اض��افة إلى أن عملیات االخالء القس��ري تنتھك الحق في س��كن الئق 

الصادر عن اللجنة المعنیة بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة فیما یتعلق بالحق في سكن  1991لعام 

ینبغي لجمیع األش����خاص أن یحص����لوا على درجة من أمن الحیازة  ئق ( بص����رف النظر عن نوع الحیازة ال

 ء القسري والمضایقة وسوى ذلك من تھدیدات .تكفل الحمایة القانونیة من االخال

 وحیث أن لبنان قد صادق على ھذه االتفاقیات :

o  1966اإلتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري لعام . 

o  1966العھد الدولي الخاص بالحقوق اإلقتصادیة واإلجتماعیة والثقافیة لعام . 

o 1966نیة والسیاسیة لعام العھد الدولي الخاص بالحقوق المد. 

o  إتفاقیة مناھضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو الالإنسانیة أو

 .1984المھینة لعام 

o  البروتوكول اإلختیاري التفاقیة مناھضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة

 . 2002القاسیة أو الالإنسانیة أو المھینة لعام 

على مكانة لبنان الدولیة والتزاماتھ بما لذلك من أثر  ال بدّ أن تؤثّرو إن ھذه االتفاقیات واجبة التطبیق ومخالفتھا 

 سلبي على مختلف المجاالت .
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عن ھذا القرار أو إیجاد المخارج المناسبة التي ال تتعارض مع ما مر من مواثیق التراجع  یتملذلك نأمل أن 
 ة.دولیة وقوانین لبنانی

 
 

 الحلول المقترحة
 

 نجد اإلقتراحات التالیة حالً مثالیاً: الالجئینمن خالل تجربتنا الطویلة مع ملف 

تحدید عدد وأماكن الغرف المخالفة ذات السقف الحجري أو التقسیم الداخلي الحجري الكثیر مع أسماء  -1

 العائالت التي تقطنھا وال ترغب بالعودة إلى سوریا.

التي سقفھا من أترنیت أو تنك على أن ال یزاد علیھا شیئا سواء في العدد أو في أي استثناء الغرف  -2

 تعدیل علیھا نفسھا.

 نظرا لوجود كم كبیر من الغرف المبنیة. كلھ استثناء بلدة عرسال تحدیدا من القرار -3

أراض السماح للجمعیات األھلیة والدولیة والمحلیة ببناء خیام وفق المواصفات المسموح بھا على  -4

الغرف ذات السقف مستأجرة أخرى بعدد ھذه العائالت دون زیادة أو نقصان. وإخراج العائالت من 

 وإسكانھم في ھذه الخیام، على أن تكون تراعي شروط السالمة والعیش الكریم والصحي. الحجري

من الجھات المختصة ذات السقف الحجري قیام أصحاب األراضي اللبنانیین بترخیص الغرف  -5

سبیل على مصانع أو حظائر بقر أو دواجن أو مشاتل مشاریع تجاریة منتجة مرخصة كویلھا إلى وتح

 .تم بناؤهكي ال نخسر ما  المثال ال الحصر

 

 اتحاد الجمعیات االغاثیة والتنمویة
 قسم الدراسات واألبحاث                                                                        
 ۲۰۱۹أیار  ۹بیروت في                                                                         

 

 

 

 


