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  العربیة

تــبـــــرع اآلنانضم لنا

FR  | EN

لبنان.. خطة ترحیل الالجئین السوریین غیر إنسانیة وتمّثل خطًرا حقیقًیا
على سالمتھم

صورة أرشیفیة لمخیم لالجئین السوریین في بلدة عرسال الحدودیة شرقي لبنان (أسوشییتد برس)

          مشاركة على   لبنان   07 یولیو 2022 

جنیف - دعا المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان السلطات اللبنانیة إلى التراجع الفوري عن خطة ترحیل الالجئین السوریین إلى بالدھم

قسًرا، واالمتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنھ تعریض أمنھم وسالمتھم للخطر.
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وقال المرصد األورومتوسطي في بیان صحافي الخمیس إّنھ تابع بقلق بالغ تصریحات وزیر المھّجرین اللبناني "عصام شرف الدین" التي

قال فیھا إّن لبنان یخطط إلعادة 15 ألف نازح سوري شھرًیا، بزعم أّن "بالدھم أصبحت آمنة بعدما انتھت الحرب فیھا".

وأّكد األورومتوسطي أّن إعادة الالجئین على عكس إرادتھم یمّثل انتھاًكا واضًحا لمبدأ عدم اإلعادة القسریة، والذي یحمي الالجئین من الطرد

 ویشمل ذلك إمكانیة تعرضھم للتعذیب والمعاملة القاسیة والمھینة. أو اإلعادة إلى بلدان تكون فیھا حیاتھم أو حریاتھم معرضة للخطر،

وأشار إلى أّن لجنة التحقیق الدولیة المستقلة المعنیة بالجمھوریة العربیة السوریة أّكدت في تقریر لھا في سبتمبر/ أیلول 2021، أّن سوریا

ما تزال مكاًنا غیر آمن أو مستقر لعودة الالجئین إلیھا، أو حتى عودة النازحین داخلًیا إلى مناطقھم التي اضطروا إلى تركھا بسبب النزاع

المسلح.

وقالت مسؤولة اإلعالم في المرصد األورومتوسطي "نور علوان": "إعادة

الالجئین السوریین في لبنان قسًرا إلى بالدھم تعني التوقیع على قرارات

بإخفائھم أو تعذیبھم أو حتى إعدامھم. ھل ینبغي لنا بعد كل الممارسات

الوحشیة للنظام السوري أن نثق في رغبتھ أو قدرتھ على احتضان مئات

آالف الالجئین وتوفیر حیاة آمنة وكریمة لھم؟"

وأضافت "نتفھم األزمات المعقدة التي یعیشھا لبنان، ولكّن حّل ھذه

األزمات ال یبدأ من إرغام أشخاص ضعفاء على العودة إلى المناطق التي ھربوا منھا في ظل استمرار الخطر على حیاتھم، وعدم وجود

ضمانات كافیة لعدم تعرضھم لالضطھاد مرة أخرى".

وانتقد األورومتوسطي التقدیر غیر الواقعي للحكومة اللبنانیة بشأن تعامل النظام السوري مع المعارضین من الالجئین المقرر ترحیلھم، إذ

قال الوزیر اللبناني إّنھم أمام خیارین؛ إما العودة إلى سوریا مع التعھد بعدم ممارسة أي أعمال سلبیة، أو أن تتكفل مفوضیة شؤون الالجئین

بنقلھم إلى دولة ثالثة، الفًتا إلى أّن منظمات حقوقیة وّثقت تعّرض عدد من الالجئین الذین عادوا إلى سوریا سابًقا النتھاكات خطیرة وصلت

في بعض الحاالت إلى اإلعدام.

ویعیش في لبنان نحو 1.5 ملیون الجئ سوري، منھم حوالي 950 ألًفا مسجلون لدى مفوضیة األمم المتحدة السامیة لشؤون الالجئین.

ویعاني الالجئون السوریون في لبنان من أوضاع معیشیة غایة في السوء، إذ یعیش 9 من كل 10 منھم في فقر مدقع، وتصل نسبة عائالت

الالجئین السوریین التي تعاني من انعدام األمن الغذائي إلى نحو 49%، كما أّن 60% من العائالت السوریة الالجئة تعیش في مساكن

 مكتظة أو معرضة للخطر أو دون المعاییر المطلوبة.

ومنذ سنوات، یتعرض الالجئون السوریون في لبنان إلى ممارسات تمییزیة وعنصریة، بما في ذلك عدد من القوانین التي تحد من قدرتھم

، إضافة إلى تعّرضھم لعدد كبیر من االعتداءات التي تسّببت  على التمتع بحقوقھم األساسیة وال سیما الحق في الصحة والحق في العمل

بمقتل عدد منھم وإحراق بعض المخیمات، والتي تكون غالًبا مدفوعة بخطابات كراھیة وتحریض من مسؤولین سیاسیین وشخصیات حزبیة.

نور علوان، مسؤولة اإلعالم في المرصد األورومتوسطي

إعادة الالجئین السوریین في لبنان    
قسًرا إلى بالدھم تعني التوقیع على قرارات

بإخفائھم أو تعذیبھم أو حتى إعدامھم   
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وأّكد المرصد األورومتوسطي على ضرورة رفض المفوضیة السامیة لشؤون الالجئین لخطة ترحیل الالجئین السوریین من لبنان وعدم

التعاون معھا في شكلھا الحالي، واالستمرار في تقدیم الدعم والخدمات لالجئین السوریین، إلى جانب التواصل مع السلطات اللبنانیة بشكل

حثیث لبیان عواقب الترحیل القسري لالجئین.

وشّدد المرصد األورومتوسطي على أّن لبنان ُملزم بموجب تعھداتھ في إطار اتفاقیة األمم المتحدة لمناھضة التعذیب بعدم إجبار أي شخص

ُیخشى أن یتعرض للتعذیب للعودة إلى بالده، إذ جاء في المادة (3) من االتفاقیة أّنھ "ال یجوز ألیة دولة طرف أن تطرد أّي شخص أو تعیده

("أن ترده") أو أن تسلمھ إلى دولة أخرى، إذا توافرت لدیھا أسباب حقیقة تدعو إلى االعتقاد بأنھ سیكون في خطر التعرض للتعذیب".

وطالب المرصد األورومتوسطي األمم المتحدة بالضغط على السلطات اللبنانیة للتراجع عن خطة ترحیل الالجئین السوریین، وتمكینھم من

حریة تقریر مصیرھم، وعدم السماح بإعادتھم إلى دیارھم إال بعد التأّكد من أّنھا أصبحت آمنة، وضمن برامج إعادة طوعیة منظمة.

وحّث المرصد األورومتوسطي الدول المانحة على تكثیف المساعدات المالیة للبرامج اإلنسانیة الخاصة بالالجئین في لبنان، ودعم جھود

السلطات اللبنانیة في استضافتھم وتقدیم الخدمات األساسیة لھم.
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المرصد األورومتوسطي منظمة مستقلة، مقرھا الرئیسي في جنیف، ولھا مكاتب إقلیمیة وممثلین في أوروبا والشرق األوسط
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تابعنا

             

النشرة البریدیة

یرجى تسجیل بریدك لیصلك كل جدید لدینا.
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اشتراك اشتراك

https://euromedmonitor.org/ar/Algeria
https://euromedmonitor.org/ar/Libya
https://euromedmonitor.org/ar/Egypt
https://euromedmonitor.org/ar/Saudi
https://euromedmonitor.org/ar/Yemen
https://euromedmonitor.org/ar/Oman
https://euromedmonitor.org/ar/Sudan
https://signal.group/#CjQKIF82Rozb78-K6XHVi74BXp2otUFtAoPJQaCYqAwOjT9aEhAfvCXeaxJHJLzFQbdjUFzA
https://chat.whatsapp.com/6I9yWc4NbenL1j0egX4O18?fbclid=IwAR0-4yx5WuwDPDE83oIwA5XeNwufmMxbWOWDrzoNzbGImjEtAYiZhvtFQsQ
https://t.me/EuroMedHRar
https://www.pinterest.com/EuroMedHR/
https://instagram.com/euromedhr
https://www.youtube.com/c/EuroMedMonitor
https://twitter.com/EuroMedHRar
https://www.facebook.com/EuroMedHR
https://euromedmonitor.org/ar/privacy-policy

