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محمد حسن - المدير التنفيذي

مع نهايِة عام 2020، كاَن لـ "وصول" والدًة جديدة بعد اختتام عملية التأسيس التي كّنا قْد بدأنا برسِم مالمح وطريِق الوصول 
إليها في عام 2018، وأصبح "وصول" تحالف وشراكة تتخُذ من المعاييِر العالمية سنًدا في عمِلها المؤسساتي. لقد مضْت 
أكثُر من ثالِث سنوات من الجهِد الجماعي لمدافعاٍت ومدافعيَن أْثروا فيها مبادئ العمل اإلنساني والحقوقي، شّكلنا خاللها 
برفع  ساهمت  التي  والعثرات  التحديات  من  العديد  األثناء  تلك  في  واجهتنا  الُمحترف،  المؤسساتي  للعمل  مميًزا  نموذًجا 
قدراتنا المعرفية ومهاراتنا التشغيلية، وزادت من إصرارنا في المطالبة بتحقيق العدالة واالمتثال للقوانين المحلية والدولية، 
وجعلتنا أكثَر صالبًة لتحقيق قدر من طموحاتنا في سبيل رفع أصوات الالجئين نحو العمل على تغيير واقِع حقوق اإلنسان 

لالجئين بدًءا من لبنان.
 

ال شّك بإن المجتمع المدني يشكل عنصًرا أساسًيا في النهوض بالحقوق المدنية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية، وقد 
لعب دوًرا حاسًما في تقديم الخدمات العاّمة غير المتوفرة أو المحدودة وتحديد ورفع القضايا التي تتطلب حًال جماعًيا، ال 
أّن المجتمع المدني مّثل أصوات المستضعفين في العديد من  سيما في تلك البلدان التي تعاني من أزمات ممتّدة، كما 
القضايا وأثار الرأي العام وساهم في الضغط على المجتمع الدولي، وسيبقى جزًءا هاًما في سبيل البحث عن العدالة حتى 

تحقيقها في مختلف القضايا.
 

إن رحلة الوصول إلى ما نطمح إليه صعبة، لّكنها لم ولن تكن مستحيلة، الطريق أمامنا طويل، على الرغم من أن العمل في 
مضمار النشاط الحقوقي يحتوي على تحّديات قد تكون خطيرة في الكثير من األحيان، إّال أن نجاحاتنا في التأثير على أجزاء 
بسيطة من قضايا الالجئين في لبنان، جعلت تلك التحديات سبًبا في إكمالنا النضال، فحجم االنتهاكات الواقعة على الالجئين 
ال يمكن وصفها في بضع كلمات قد تصدر في تقرير أو ورقة بحثية، إّال أنها سبيًال قد يكون طويًال في وضع حّد لالنتهاكات، 
القسري  الترحيل  المدني إليقافها هو  المجتمع  العمل عليها اآلن، وتكاتف منظمات  الواجب  القضايا  أولويات  وعلى سّلم 

لالجئين من جميع البلدان إلى سوريا والتي ُتسمى لدى الحكومات بـ "العودة الطوعية".

لنتذّكر جميًعا، أّن صفة "الالجئ/ة" باإلطار العام تحمل معنًى واحد غير قابل للتأويل، وهم أولئك الباحثين عن بلد أكثر أماًنا 
من بلدهم األصلي، كما السوريين الذين فّروا من سوريا بسبب عدم توّفر األمان والحياة الكريمة التي تضمن لهم حقوقهم 
كـ بشر، مما يعني أن سبب لجوئهم سياسًيا، وقد يكون سبب لجوء بعضهم اقتصادًيا لكّنه لم يكن يوًما السبب الرئيسي، لذلك 
ينبغي أن نبحث وراء األسباب، وأن ننقل معاناتهم بشكل واضح وصريح من دون أّي تحوير في الحقيقة، وهذا ما يجب على 
الحكومات المستضيفة مراعاته ووضعه بسياق التزاماتهم بالقوانين الدولية الواجب احترامها لضمان حقوق اإلنسان بشكل 

فعلي، وفصله عن المصالح السياسية التي تخرق المبادئ اإلنسانية وتنتهك حقوق اإلنسان كما هو الحال اليوم.
 

ال يمكننا أن ننسى أن نجاحنا هو نتيجة عمل مشترك لفريقنا بالتعاون مع شركائنا، وبدعم مانحينا، وبكل تأكيد لن نكن لننجح 
في محاوالتنا لوال ثقة الضحايا في فريقنا ومنهجية عملنا وإيمانهم بصدق أهدافنا، بالتعاون مع الجميع سوف نستمر في 

محاوالتنا لمنع انتهاكات حقوق اإلنسان ونشر ثقافة حقوق اإلنسان وتشجيع الدفاع عنها.
 

نحن نعمل من أجل تغيير التعريف الواقعي لحقوق اإلنسان، الذي وصفته العام الماضي :
 

اختصاٌر  القانون“.. هذا  يحاِسُب عليها  بها ”جريمٌة  البحُث عنها ”ممنوع“، والعمُل  اإلنسان في بالدنا ”مفقودة“،  إن حقوَق 
النظَر ملًيا قبل  المدافعين والمدافعات  البشرية بات يجب على  المتأّصلة في  لتعريف حقوِق اإلنسان في بالدنا، الحقوق 

الدخوِل إلى ساحِة المعركة الحقوقية.
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ضمان توفير الحقوق األساسية لالجئين لحين عودتهم 
اآلمنة والكريمة والطوعية.

على  والعمل  الالجئين  حقوق  حماية  في  المساهمة 
قضايا المجتمعات المستضيفة.

مركز ”وصول“ لحقوق اإلنسان هو جمعية حقوقية غير 
وباريس، تأسس في  بيروت  ربحية وغير حكومية مقّره 
ذوي  الناشطين  من  مجموعة  يضم   .2017 عام  لبنان 
المحلية  والمناصرة  القوانين  مجاالت  في  الخبرة 
والدولية. انطلق بنشاطه من لبنان إليمانه بدعم واقع 
االنتهاكات  فيه  ارتفعت  وقٍت  في  الالجئين  حقوق 

الجسيمة بحّقهم. 
يعمل ”وصول“ بشكل متخصص في مراقبة حالة حقوق 
قضايا  حول  دورية  إصدارات  وينشر  لالجئين،  اإلنسان 
االنتهاكات الجماعية بهدف التوعية والمناصرة الدولية 
اللجوء  بلدان  في  اإلنسانية  الكرامة  حق  ضمان  بغرض 
بلدهم  إلى  واآلمنة  والكريمة  الطوعية  عودتهم  لحين 

األصلي.

مـــن نحـــن؟

الرؤية

الرسالة

3

المبادئ

الموضوعية:  

االحترام: 

الشفافية: 

المسؤولية: 

التضامن: 

اعتماد الدقة في العمـــــل واالستنـــاد إلى الحقـــــائق المنحــــازة 
للحقوق والحريات العاّمة.

عدم التسامح مطلًقا مع أي شكل من أشكال التمييـــز والتحيـز 
الجنسي والتحرش، داخلًيا وخارجًيا.

الوضوح في آليـــات تنفيــــذ العمــــــــــــل والتعامـــــل مــــع الفئـــــات 
المستهدفة والشركاء.

االلتزام بسياســــــــات وقواعــد العمــــــل الداخليـــــــة والمراجعــــــة 
والتقييم الذاتي.

دعــم ومناصــــرة الشركـــاء الذين يتشاركـــون معنا الرؤية والقيم 
ذاتها.

عدم إلحاق الضرر: 

التأكيـــــــــــد على أمـــــــــــان الفريــــــــــــق والضحايــــــــــــــا والشركــــــــــاء.
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- مراقبة وتوثيق انتهاكات حقوق اإلنسان.
المستضيفة  البلدان  في  الالجئين  وأوضاع  بمشاكل  التوعية   -

لالجئين.
- توفير المساعدة والمساندة القانونية لالجئين عند الحاجة.

- التعاون مع المؤسسات/الجهات التي تشاركنا المبادئ وتوّجه 
الالجئين  عن  الالزمة  بالمعلومات  وتزويدهم  الحقوقي،  النشاط 

من الميدان.
عن  بالدفاع  المعنية  المؤسسات/الجهات  مع  شراكات  بناء   -

حقوق اإلنسان والمدافعين عن حقوق اإلنسان.

األهداف اإلستراتيجية

حماية ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان 
من الالجئين:

توسيع نطاق المناصرة حول قضايا 
حقوق الالجئين:

خالل  من  و/أو  المركز  داخل  للمدافعين  نشاط  مساحة  خلق   -
الشركاء.

لمجلس  الخاّصة  لإلجراءات  الشكاوى  تقديم  على  مساعدتهم   -
حقوق اإلنسان.

نشاطهم  الالزمة الستمرارية  والمعلومات  باألدوات  تزويدهم   -
الحقوقي واإلعالمي.

المساهمة في مساندة المدافعين 
عن حقوق اإلنسان من أفراد وجهات:

على  لمساعدتهم  المعنية  للجهات  الدقيقة  المعلومات  إتاحة   -
وسياسات  أجندات  بناء  في  ومساعدتهم  الالجئين  قضايا  فهم 

تحّد من انتهاكات حقوق اإلنسان في الدول المستضيفة.
- إيجاد حلول وخطط مستقبلية للتعامل مع المواضيع المرتبطة 

بعودة الالجئين.

دعم المجتمعات المستضيفة 
وتقديم توصيات للجهات ذات الصلة:



مهاجر نيوز

أبرز نشاطات
 2020

على   2020 العام  خالل  "وصول"  عمل 
بحقوق  المتعلقة  األنشطة  من  العديد 
لبنان،  في  السوريين  لالجئين  اإلنسان 
ومنذ انطالقته الرسمية في عام 2019، 
التطوعية  األنشطة  من  سلسلة  بعد 
العمل على قضايا  احتياجات  والبحث في 
الالجئين، تبّنى مركز "وصول" فكرة العمل 
على توثيق انتهاكات حقوق اإلنسان ورّكز 
جّل جهوده على تسليط الضوء والمناصرة 
على  العمل  خالل  من  الالجئين،  لقضايا 
توعية  وحمالت  وبيانات  تقارير  إصدار 
ومناصرة دولية في الضغط على الحكومة 
مع  تتالءم  توصيات  وإصدار  اللبنانية 
القوانين الدولية التي يلتزم بها لبنان أمام 

المجتمع الدولي.

حمــــــايـــة الصحفييـــــن والمدافعيـــــن
عن حقوق اإلنسان 

التدخــــــــــــل بالقضايـــــــــــــا العـــاجـــــــلة

التوعيــــة في قضايـــــــا حقوق اإلنســـــان

(UPR) تقرير االستعراض الدوري الشامل

رصـــد وتوثيــــــق انتهاكــــات حقــــــــوق
 اإلنســـــان 

 المناصــــــرة في قضــــايا حقوق اإلنسان 
مع الجهــــــات الحكوميــــــــة
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رصـــــد وتوثيـــــــق انتهاكــــــات حقـــــوق اإلنســــــان 

يعمل مركز "وصول" على مراقبة أوضاع حقوق اإلنسان لالجئين السوريين في لبنان، وتسجيل و/أو توثيق انتهاكات 
ضدهم، بالتركيز على االنتهاكات الجسيمة كـاالعتقال واالحتجاز التعسفيين، والتعذيب وإساءة المعاملة، واالختفاء 
انتهاًكا   32 منها  انتهاًكا،   158 "وصول"  وّثق  إذ  الجنسي،  والعنف  القسري  واإلخالء  القسري  والترحيل  القسري، 

جماعًيا بحق الالجئين السوريين خالل العام 2020.

يتم اإلبالغ عن االنتهاكات من خالل: 

يقوم فريق العمل الميداني بجمع المعلومات والتأكد منها لتوثيق الحالة، بالتواصل مباشرة مع الضحايا أو مع 
مشفرة  آمنة  برامج  عبر  اتصاالت  أو  ميدانية  مقابالت  خالل  من  األولى،  الدرجة  من  أقربائهم  و/أو  ذوييهم 
الُمدلى بها ويكفل "وصول" كتمان  التصريحات  المصدر، بشكل منفرد وبما يضمن استقالليتهم في  ومفتوحة 

هوّية األفراد الُمحتمل تعّرضهم للخطر.

تعتمد المقابالت على قائمة موحدة من األسئلة حول وقائع الحادثة للتيّقن من صحة المعلومات الُمدلى بها، 
وذلك بالّلغة األصلية لألشخاص الذين تمت مقابلتهم، ومن دون أي مقابل مادي. ويتم االستعانة بطبيب شرعي 

في بعض الحاالت لتوثيق االنتهاك.

يّتخذ "وصول" تعريفات االنتهاكات المعتمدة من قبل مكتب مفوضية األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان 
ومعاييرها المتضمنة "الدقة"، و"الموضوعية"، و"الحياد" ضمن ُسلم أولوياته في عمليات التوثيق وإعداد األوراق 

البحثية والتقارير.

التواصل المباشر 
مع فريق العمل.

الموقع 
اإللكتروني.

 إحاالت من
 الشركاء.

المتطوعين
 الميدانيين.

مواقع التواصل 
االجتماعي.

الحاالت االجمالية النتهاكات حقوق االنسان المسجلة من قبل مركز "وصول" خالل العام 2020.
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عاجًال  تدخًال  تستوجب  التي  الجماعية  القضايا  على  "وصول"  يعمل 
بشكل مباشًرا  عن طريق المساعدة القانونية و/أو اإلنسانية، وذلك 
بعد تحقق فريق العمل من صحة المعلومات وتحديد مدى قدرته 
إلى  إحالتها  خالل  من  أو  مباشرة  بشكل  المساعدة  تقديم  على 

الشركاء.

جماعية  حالتين  و  فردية  حالة   74 إحالة  تمت   ،2020 العام  وخالل 
الشريكة  األخرى  المحلية والدولية  الالجئين والمنظمات  لمفوضية 
لتمثيل  التدّخل  إمكانية  ولديها  القانونية  االستشارات  تقّدم  التي 
أو من لديها قدرة على  اللبناني  القضاء  أو  السلطات  أمام  الضحايا 
مع  تعسًفا،  والمعتقلين  المفقودين  مصير  عن  والكشف  المتابعة 
والمساعدة  التعسفيين،  واالحتجاز  االعتقال  حاالت  على  التركيز 
اإلغاثية  والمساعدة  القسري  اإلخالء  حاالت  إلى  إضافًة  القانونية، 
التعبئة  فترة  خالل  خاصًة  والمادية  العينية  المساعدات  لتقديم 

العامة.

الالجئين  الحتياجات  االستجابة  وخالل 
 4 في  بيروت  مرفأ  انفجار  نتيجة 
آب/أغسطس 2020، أنشأ "وصول" خط 
الضحايا  حاالت  وتوثيق  لرصد  ساخن 
والمتضررين جّراء االنفجار، وقد تّم متابعة 
الالجئين  من  وجماعية  فردية  حالة   37
اإلحاالت،  عدد  مجمل  من  المتضررين 
وإحالتها إلى الشركاء الذين قاموا بدورهم 

في تقديم المساعدات الالزمة.

 ،2020 الثاني/نوفمبر  تشرين   23 وفي 
بعد حادثة بشري – محافظة لبنان الشمالي 
عائلة   270 حوالي  بتشريد  سببت  التي 
سورية، عمل "وصول" على توثيق احتياجات 
الالجئين  مفوضية  مع  والتواصل  العوائل 
المادية  اإلغاثية  المساعدات  لهم  لتأمين 

والعينية الالزمة.

التدخــــــل بالقضايا العاجـــــــــلة



في 2 تموز/يوليو 2020، نظم "مركز وصول لحقوق اإلنسان" بالتعاون 
مع نقابة المحاميين في طرابلس جلسة حوارية افتراضية لمناقشة ملف 
اللبنانية،  التوقيف  ومراكز  السجون  في  المعاملة  وإساءة  التعذيب 
ومخاطر الترحيل القسري على الالجئين ودور الدولة اللبنانية في تطبيق 
اتفاقية مناهضة التعذيب. وتم من خاللها تقديم التوصيات للسلطات 
المعنيين بمجال  المدني وكافة  القضائية والمجتمع  اللبنانية والسلطة 

حقوق اإلنسان. 

التوعيـــــة في قضايـــــــا حقــــوق اإلنســــــان

 2020 العام  خالل  نقاش  حلقات  بثالث  "وصول"  مركز  شارك  و/أو  استضاف 
بالتعاون مع مختلف الشركاء والجهات بهدف تسليط الضوء على قضايا الالجئين 

السوريين في لبنان، وتقديم التوصيات الالزمة للجهات المعنية، وأبرزها:

1- حلقــــة نقـــــاش مع نقـــــابة المحــاميين في طرابلس حول
 اليـــــــــــــوم العـــــــــالمي لمســـــــــــاندة ضحايــــــــــــا التعـــــــــذيب.

المهجرين  أصوات ألجل  ”منتدى  عقد   ،2020 حزيران/يونيو   24 بتاريخ 
السوريين“ حدًثا جانبًيا افتراضًيا على هامش مؤتمر بروكسيل الرابع لدعم 
تناول  والذي  كمتحدث،  "وصول"  مركز  فيه  شارك  الجوار،  ودول  سوريا 

المحاور التالية:
• العودة اآلمنة والطوعية والكريمة إلى أماكن المنشأ في سوريا.

لمنع  المضيفة  والبلدان  الدولي  المجتمع  من  المطلوبة  اإلجراءات   •
العودة القسرية إلى سوريا.

منظمات  عمل  وعلى  السوريين  الالجئين  على   COVID-19 وباء  تأثير   •
المجتمع المدني المحلية.

2- حلقــــة نقـــــاش على هـــــــــامش مؤتمــر بروكســـل الرابــــع. 

8

3- حلقـــــة نقـــــاش حــــــول ضغوطات السلطــــــات اللبنانيــــــة
على المجتمع المدني فــي ملف الالجئين السوريين.

لحقوق  وصول  "مركز  نّظم   ،2020 الثاني/نوفمبر  تشرين   4 بتاريخ 
اإلنسان" بالتعاون مع "معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون 
اإلنترنت  عبر  نقاش  حلقة  بيروت"،  في  األميركية  الجامعة  في  الدولية 
المجتمع  على  اللبنانية  السلطة  ضغوطات  حقيقة  ”ما  عنوان:  تحت 
ورقة  "وصول"  إصدار  إثر  على  السوريين؟“  الالجئين  ملف  في  المدني 
البحثية حول الضغوطات التي تتعرض لها منظمات المجتمع المدني من 

قبل السلطات اللبنانية.
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يسعى مركز "وصول" للمساهمة في دعم الناشطين في مجال الدفاع عن حقوق اإلنسان، 
وخلق مساحة آمنة لهم للقيام بنشاطات من خالله أو دعمهم من خالل شركائه، باإلضافة 
إلى تزويدهم باألدوات والمعلومات الالزمة لتمكينهم من ممارسة نشاطاتهم المرتبطة 
الوسائل  أو  المدني  المجتمع  منظمات  في  األنشطة  تلك  كانت  سواًء  اإلنسان  بحقوق 

اإلعالمية.
يعمل "وصول" على تقديم شكاوى لإلجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق اإلنسان حول 
الخّطة  ضمن  "وصول"  مركز  أعّد  كما  لبنان،  في  المدافعون  لها  تعرض  التي  االنتهاكات 
االستراتيجية التي وضعها في عام 2020 لألعوام المقبلة 2022-2021 أنشطة التدريب 

الداخلي لناشطين ومدافعين على النشاط الحقوقي بشكل عملي مع فريق عمله.

أطلق "وصول" ورشة عمل تدريبية مكّثفة للمدافعين عن حقوق اإلنسان حول استراتيجية 
الحماية والمناصرة والتي امتدت ألربعة أيام متتالية من 20 إلى 23 تشرين األول/أكتوبر 
الناشطين  من  مشارك/ة   15 بحضور  اآلمنة،  االجتماعي  التواصل  برامج  أحد  عبر   2020
الشأن  والمدافعين عن حقوق اإلنسان من جنسيات مختلفة، عاملين و/أو مهتّمين في 

السوري أو مع الالجئين السوريين في لبنان.

السبل  حول  لتوعيتهم  الضرورية  والرقمية  الحقوقية  بالمعلومات  المشاركين  تزويد  وتم 
المتاحة لحمايتهم أثناء تنفيذ النشاطات، كما تم تزويدهم ببرامج رقمية تساهم في تأمين 

الحماية الالزمة وتدريبهم على طريقة استخدامها.

 Freedom House و (Lifeline) ُأنجز هذا التدريب بدعم وتمويل من مؤسسة اليف الين
و"المؤسسة   (SLDP) القانوني"  للتطوير  السوري  "البرنامج  في  شركائنا  مع  بالتعاون 
فور  كوميتي  "منظمة  من  تقني  وبدعم   ،(Life) اإلنسان"  وحقوق  للديمقراطية  اللبنانية 

جستس (CFJ) التي ساهمت بشكل كبير في إعداد برامج األمان الرقمي.

وقد تم إنتاج فيلم وثائقي "ومضة-Wamda" من مخرجات ورشة العمل يتحّدث عن قصص 
لالجئين مدافعين عن حقوق اإلنسان وأبرز االنتهاكات التي واجهتهم، تم العمل عليه خالل 

العام 2020 ونشره على قناة اليوتيوب في نيسان 2021.

1- ورشات العمل والتدريب الداخلي للمدافعين والصحفيين:

رابط الفيلم الوثائقي ”وْمضة“
 https://bit.ly/3uJQaVS 

حمــــاية  الصحفييــــن والمدافعيـــــــــن عن حقوق اإلنسان
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السوري  "البرنامج  مع  "وصول"  مركز  تعاون   ،2020 العام  خالل 
للتطوير القانوني " (SLDP) لتقديم الشكاوى إلى اإلجراءات الخاصة 
التابعة لألمم المتحدة بشأن قضايا انتهاكات حقوق اإلنسان، وقّدم 
بقضايا  المعنيين  الخاصين  للمقررين  شكاوى  ثالث  "وصول" 

المدافعين عن حقوق اإلنسان:
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2- تقديم الشكاوى لإلجراءات الخاصة التابعة لألمم المتحدة:

17 كانون األول/ديسمبر 2020  17 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 30 أيلــــــــــــول/سبتمبـــــر 2020

الدولة  ممارسات  حول  شكوى 
السيئة  بالمعاملة  المتمثلة  اللبنانية 
عن  فضًال  والالإنسانية  والمهينة 
ضد  الجنسية  أساس  على  التمييز 
من  عناصر  قبل  من  سوري  ناشط 

الجيش اللبناني عند حاجز أمني. 

بحالة  المعنية  الخاصة  المقررة   -
اإلنسان،  حقوق  عن  المدافعين 

السيدة ماري لولور.
- المقررة الخاصة المعنية باألشكال 
تندايي  السيدة  للعنصرية،  المعاصرة 

أشيوم.
بالتعذيب  المعنى  الخاص  المقرر   -
أو  المعاملة،  ضروب  من  وغيره 
أو  الالإنسانية،  أو  القاسية،  العقوبة 

المهينة، البروفيسور نيلز ميلتسر.

بحالة  المعنية  الخاصة  المقررة   -
اإلنسان،  حقوق  عن  المدافعين 

السيدة ماري لولور.
بالتعذيب  المعنى  الخاص  المقرر   -
أو  المعاملة،  ضروب  من  وغيره 
أو  الالإنسانية،  أو  القاسية،  العقوبة 

المهينة، البروفيسور نيلز ميلتسر.

بحالة  المعنية  الخاصة  المقررة   -
اإلنسان،  حقوق  عن  المدافعين 

السيدة ماري لولور.
بالتعذيب  المعنى  الخاص  المقرر   -
أو  المعاملة،  ضروب  من  وغيره 
أو  الالإنسانية،  أو  القاسية،  العقوبة 

المهينة، البروفيسور نيلز ميلتسر.
بمسألة  المعني  العامل  الفريق   -

االحتجاز التعسفي.

حق  فرنسا  حرمان  حول  شكوى 
أنها  رغم  سورية،  لناشطة  اإلقامة 
نظًرا  سوريا  في  للخطر  معّرضة 
وأفكارها  السياسية  آلرائها 
ونشاطاتها  العلمانية  الديمقراطية 
والمتعددة  المتتالية  واالعتقاالت 

التي تعرضت لها سابًقا في سوريا.

ناشط  واحتجاز  اعتقال  حول  شكوى 
على  بناًء  تعسفي  بشكٍل  سوري 
شخص  مع  األسماء“  في  ”تشابه 
األمنية،  األجهزة  قبل  من  مطلوب 
قبل  من  المعاملة  لسوء  وتعرضه 
أفراد الجيش واألمن العام اللبناني. 

 

BillionPhotos.com/fotolia

وقّدمت الشكوى لكل من:وقّدمت الشكوى لكل من: وقّدمت الشكوى لكل من:



التقليدية"  غير  الدول  مع  "التعامل  بمشروع  "وصول"  مركز  شارك   ،2020 العام  خالل 
الذي طوره البرنامج السوري للتطوير القانوني والذي يهدف إلى تمكين المنظمات غير 
الحكومية السورية من االنخراط االستراتيجي مع الدول غير التقليدية في قضايا حقوق 
النزاع السوري مثل قضايا االعتقال والتعذيب واالختفاء القسري  الناشئة عن  اإلنسان 
لمواصلة وزيادة الضغط الدولي. ويقصد بالدول غير التقليدية الدول التي ال يعتاد على 

المنظمات غير الحكومية التعامل معها في مجال المناصرة. 

وفي هذا اإلطار، تواصل "وصول" مع دولة المكسيك حول قضية الترحيل القسري من 
لبنان في ظّل األوضاع الراهنة في سوريا. وتم اختيار المكسيك نظًرا لبياناتها السابقة 
الدولي  اإلنساني  والقانون  اإلنسان  لحقوق  الخطيرة  لالنتهاكات  المدينة  بشأن سوريا 
في الصراع السوري، وبكونها عضو في مجلس حقوق اإلنسان حتى نهاية العام 2020، 
وبكونها ستعمل في مجلس األمن التابع لألمم المتحدة في عامي 2021 و2022، مما 

يسمح للمنظمات السورية غير الحكومية بالتعامل االستراتيجي معها.

11

المجتمع  من  منظمة   56 من  ائتالف  في  "وصول"  مركز  شارك 
لالستعراض  الثالثة  للجولة  مرافقة  تقارير  بإنتاج  اللبناني  المدني 
تقريًرا،   12 إعداد  وتم   ،2021 للعام   (UPR) للبنان  الشامل  الدوري 
شارك المركز بإعداد تقرير حول حقوق   الالجئين السوريين تطرق فيه 
للقوانين المتعلقة بالسوريين في لبنان واالنتهاكات التي يتعرضون 

لها مع تقديم توصيات للسلطات اللبنانية.

المناصرة في قضايا حقوق اإلنسان مع الجهات الحكومية

(UPR) تقرير االستعراض الدوري الشامل
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اللبنانية  التي تمارسها السلطات  البحثية الضغوطات  الورقة  ُتظهر هذه 
على منظمات المجتمع المدني العاملة مع الالجئين السوريين في لبنان 
والدور الرئيسي الذي لعبته تلك المنظمات في االستجابة ألزمة اللجوء 
إلى لبنان، كما وتوضح المنح المقدمة إلى لبنان، وكيفية إدارة الحكومة 
اللبنانية لملف اللجوء السوري والسياسات التي تبّنتها منذ العام 2011 
التي  والمحلية  الدولية  للقوانين  تحليًال  الورقة  وتقّدم  هذا.  يومنا  حّتى 
تطبيقها  ومدى  الجمعيات،  وتشكيل  السلمية  التجمعات  حرية  تكّرس 

واحترامها في لبنان. وتبع الورقة فيديو تلخيصي ألبرز ما جاء فيها.

ورقـــــة بحثـيـــة: "ُرهــــاب المجتمــــــع المـــدني 
من الحكــــومة اللبنانيـــة". 

اإلصدارات والتقارير

عمل "وصول" خالل العام 2020 على مراقبة واقع حقوق اإلنسان لالجئين السوريين في كافة األراضي اللبنانية 
لدراسة أبرز التحديات التي يواجهونها وتسليط الضوء عليها وتقديم التوصيات الخاصة للجهات المعنية، حيث قام 

المركز بإصدار األوراق والتقارير البحثية التالية حول القضايا األكثر إلحاًحا.

للسوريين  العمل  حق  على  الضوء  البحثية  الورقة  هذه  ُتسلط 
والفلسطينيين والالجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا وتقدم عرًضا 
للقوانين المحلية واالتفاقيات الدولية التي صادق عليها لبنان، إضافًة إلى 
االتفاقيات الثنائية بين سوريا ولبنان والتي تضمن حق العمل للسورين مع 

ضمان شروط العمل الكريم.

ورقة بحثية: "ماهية حق العمل لالجئين 
السورييـــن والفلسطينييــــن فــــي لبنان". 

آذار/مارس 2020 

أيلول/سبتمبر 2020 
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تبعه فيديو ملّخص حول استعدادات  ببحث ميداني  قام مركز "وصول" 
للجهات  توصيات  مقدًما  الشتاء،  فصل  الستقبال  السوريين  الالجئين 
المعنية تفادًيا من تكرار المأساة ذاتها كل فصل شتاء بسبب غياب حلول 
هذا  ويظهر  اللبنانية.  والسلطات  الالجئين  مفوضية  قبل  من  مستدامة 
فصل  خالل  الالجئون  يواجهها  التي  والتحديات  الصعوبات  أبرز  التقرير 

الشتاء واحتياجاتهم الملحة.

بحث ميداني: موجز حول استعدادات الالجئين 
السورييــــــــن الستقبــــــــال فصــــــــــل الشتـــــــاء. 

تشرين الثاني/نوفمبر 2020

السورين  الالجئين  المساعدات بحق  توزيع  التمييز في  التقرير  ُيظهر هذا 
والمنظمات  اللبنانية  السلطات  قبل  من  بيروت  انفجار  من  المتضررين 
المحلية والدولية في لبنان، كما ويوثق العديد من االنتهاكات الواقعة 
على  بناًء  المساعدات  توزيع  في  التمييز  مظلة  تحت  الالجئين  على 

الجنسية. 

في  السوريين  الالجئين  تجاه  "التمييز  تقرير: 
توزيــع المســــاعدات لضحـــايا انفجـــار بيروت". 

”الوحدة  مع  بالشراكة  استقصائي  تحقيق  على  "وصول"  مركز  عمل 
سوريون  ”الجئون   " بعنوان  (سراج)  االستقصائية“  للصحافة  السورية 
مجّردون من حقوقهم بسبب حجز وثائقهم في لبنان" حول سياسة حجز 
التي يواجهها  لبنان والصعوبات  الرسمية لالجئين السوريين في  الوثائق 
الالجئون نتيجة ذلك. وحاز التحقيق“ على جائزة المرتبة الثالثة لعام 2020 
في مسابقة مشروع ”صندوق اإلنتاج المشترك“ لمنظمة الصحافة الحّرة 

.(Free Press Unlimited – FPU) غير المحدودة

وحدة  مع  مشترك  استقصائي  تحقيق 
الصحافة االستقصائية السورية "سراج" حول 
حجــــز الوثــــائق الرسميــــة لالجئين في لبنــــان. 

أيلول/سبتمبر 2020 

تشرين األول/أكتوبر 2020
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خالل عمل "وصول" في مراقبة أوضاع الالجئين السوريين في لبنان، تبين 
زيادة ملحوظة في االنتهاكات التي يتعرضون لها في ظل انتشار جائحة 
كوفيد-19 وإعالن حالة التعبئة العامة في لبنان. فكّثف "وصول" نشاطه 

في رصد ودراسة أوضاع الالجئين خالل تلك الفترة.

من هنا، قام "وصول" بإصدار ورقة بحثية بعنوان "لبنان: تقّصي أحوال 
 ،2020 أيار/مايو  في  كوفيد-19"  جائحة  ظل  في  السوريين  الالجئين 
لبنان  السوريين في  الالجئين  تبّين حالة  التي  الورقة  يلّخص  تبعها فيديو 
لزيادة  المعيشية  العامة، من تدهور في األوضاع  التعبئة  في ظل فترة 

القرارات التعسفية التمييزية ضدهم من قبل بعض البلديات اللبنانية.

التي  االنتهاكات  وأبرز  العامة  التعبئة  فترة  خالل  الالجئين  أوضاع  عن  دورية  ملخصات  ثالث  "وصول"  أصدر 
يتعرضون لها خاصًة في ظّل القرارات التمييزية المتخذة من قبل بعض السلطات المحلية في مختلف المناطق 

اللبنانية.

تغطيات أوضـــــاع الالجئين خـــــالل أزمــــــة كوفيــــــد- 19

الملّخص األول:

"استمرار التضييق على الالجئين
 السوريين في لبنان

 بظل أزمة كوفيد-19" 

نيسان/أبريل 2020 

الملّخص الثاني:
 أيار/مايو 2020

 ”ملّخص أوضاع الالجئين السوريين
 في ظل جائحة فيروس كورونا 

المستجد (كوفيد-19)“

الملّخص الثالث: 

”أبرز االنتهاكات بحق الالجئين
 السوريين في لبنان في ظل

 وباء كوفيد-19“

نيسان/أبريل 2020 
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العضويات في الشبكات

الجهات المانحة

فريق العمل

(VDSF) المنتدى ألصوات المهجرين السوريين
رئيسي في  للمنتدى، وعضو  مركز وصول لحقوق اإلنسان هو عضو مؤسس 
مجموعة العمل على المناصرة. كما أنه تم انتخاب المدير التنفيذي ليكون عضو 

في اللجنة التوجيهية.

CIVICUS
المدني مكرسين  المجتمع  تحالف عالمي لمنظمات ونشطاء  سيفيكوس هو 

لتعزيز عمل المواطنين والمجتمع المدني في جميع أنحاء العالم.

يمكنكم التعّرف على فريق العمل من خالل زيارة الموقع اإلكتروني:

الشبكة األورو متوسطية للحقوق
تقدم مركز وصول لحقوق اإلنسان بطلب عضوية الشبكة األورو متوسطية في 
نهاية العام، ليكمل سلسلة نشاطاته مع مجموعات العمل التي هو جزء منها 

في الشبكة.

https://bit.ly/3tlvwtY



@ACHRights 

www.achrights.org


