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 ٢٠٠٥) فبراير( خالل شهر شباط -بادئ ذي بدء–أعّد هذا التقرير للنشر 
باعتباره أحد ثالثة عناصر مكونة لمشروع مناصرة وتقديم المساعدات اإلنسانية 
لالجئين الفلسطينيين فاقدي األوراق الثبوتية المقيمين في لبنان، وهو المشروع 

خالل شهر حزيران ) حقوق(ق اإلنسان الذي أطلقته المنظمة الفلسطينية لحقو
  .٢٠٠٤) يونيو(

باالشتراك مع المنظمة ) DRC" (المجلس الدنمرآي لالجئين"لقد قام 
بتنسيق آامل أعمال البحث واالستطالع وذلك ) حقوق(الفلسطينية لحقوق اإلنسان 

ولكن في ) ECHO(مكتب المعونات اإلنسانية بالمفوضية األوروبية "بتمويل من 
 -ومن صندوق اشتراآات عضويتها الخاص–) المنظمة(المطاف قامت نهاية 

بتحّمل أعباء إتمام وإصدار هذا التقرير، الذي ُيعتبر بحد ذاته تحديًا آبيرًا في ضوء 
والتشارآية التي استجدت بين هذين الشريكين أثناء تنفيذ المشاآل القانونية 

  ). ٣أنظر الملحق رقم . (المشروع

المجلس الدنمرآي لالجئين قد انطلق أساسًا من دراسة )/ةالمنظم(إن مشروع 
الشبكة  األوروبية / بتمويل من مؤسسة فورد٢٠٠٢عام  )المنظمة( قامت بها اولية

بإصدار تقرير ) المنظمة(، حيث قامت )EMHRN (المتوسطية لحقوق االنسان
، ضّمنته "الالجئين فاقدي األوراق الثبوتية في لبنان: المجتمع المستجد"بعنوان 

لقد آان الهدف المتوّخى من مشروع . نتائج ما توصلت إليه تلك الدراسة االولية
هو االنطالق من تلك الدراسة للقيام بمسح شامل يهدف إلى ) المجلس)/(المنظمة(

جمع معلومات وبيانات تسهم في إعطاء صورة شاملة عن األوضاع القانونية 
 الالجئين، بحيث يتم الحقًا استخدام تلك  منلفئةاواالجتماعية االقتصادية لهذه 

المعلومات والبيانات لتحديد االحتياجات والثغرات التي تعترض تقديم الخدمات، 
بحيث يصار إلى تنظيم برامج إعانة تطال تلك المجموعة من الالجئين، إضافة إلى 

ل عادل اإلسهام بتقديم الدعم والتأثير على الصعيد المحلي والدولي، سعيًا إليجاد ح
  . وقابل للتطبيق فيما يخص الوضع القانوني لتلك المجموعة

أن تتقدم بشكرها إلى آل من أسهم في إنجاح وإنجاز هذه ) المنظمة(ويسّر 
المجتمع الفلسطيني والعائالت آافة التي  الدراسة، آما ويسّرها أن تخّص بالشكر

ونوّد أن نخص . اناستضافتنا في منازلها ومنحتنا من وقتها الستكمال االستبي
بالذآر السيد أحمد عبداهللا الذي آان مستشارنا في جمع وتحليل البيانات المتعّلقة 
بالمشروع، والذي آان للجهد الذي بذله الفضل الكبير في وصولنا إلى النتائج 

 آذلك، نوّد أن نشكر فرق العمل الميداني، من باحثين. الدقيقة التي تحّصلنا عليها
هذا، . ين ومدخلي بيانات على عملهم المتفاني وجهودهم الدؤوبةميدانيين ومشرف

مكتب المعونات اإلنسانية "و" المجلس الدنمرآي لالجئين"ونود أن نشكر أيضًا 
  . على إسهامها المادي" بالمفوضية األوروبية
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نأمل أن يسهم تقريرنا هذا في لفت األنظار إلى أوضاع عموم الالجئين 
وباألخص فاقدي األوراق الثبوتية، الذين يعيشون أوضاعًا الفلسطينيين في لبنان 

   .مزرية نتيجة وضعهم القانوني
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إن الصراع اليومي إليجاد عمل، وللذهاب إلى المدرسة، وإلعالة أسرة هي 
لكن، بالنسبة لفاقدي األوراق . صراعات جميع الالجئين الفلسطينيين في لبنان

هناك ثالثة أجيال من الالجئين . ّمهم اليوميه" المجهول"الثبوتية يصبح 
الفلسطينيين فاقدي األوراق الثبوتية، يعيشون قلقًا يوميًا، خائفين أال يتمكنوا من 
االحتفاظ بالقليل القليل مما يملكون، إضافة إلى عدم قدرتهم على مواجهة التحديات 

إن حكاية حسني . اليومية التي يصادفونها بسبب عدم حيازتهم على أوراق ثبوتية
ليست سوى إحدى النهايات المؤلمة لقصص اآلف من الالجئين الفلسطينيين 

  . الفاقدين لألوراق الثبوتية، الذين يعيشون في لبنان

يهدف لخلق تعاطف وتسامح مع ) المنظمة(لقد شّكلت المأساة أعاله حافزًا لدى 
ى جاهدة لمؤازرة أوضاع هذه الفئة من الالجئين في لبنان، آما وحثتها آي تسع

إثر وفاة حسني قامت . أوضاعهم عبر آليات حقوق اإلنسان المتاحة لديها
بإعداد أول دراسة استطالعية لها حول أوضاع الالجئين فاقدي األوراق ) المنظمة(

. )٢(٢٠٠٢) ديسمبر(الثبوتية في لبنان، وأصدرت تقريرها في شهر آانون األول 
غم من آون الالجئين الفلسطينيين يعيشون في لقد أظهرت تلك الدراسة أنه بالر

في – سنة، يتصارعون مع الحياة اليومية، معتمدين ٥٤لبنان منذ ما يربو على 
 على المساعدات اإلنسانية، إال أن هنالك الجئون فلسطينيون -معظم األحيان

آخرون، تساقطوا ما بين الشقوق، يواجهون تحديات اجتماعية اقتصادية وقانونية 
  .  حدة، نتيجة لوضعهم القانوني في لبنانأآثر

ولكي نكون أآثر دقة وأوسع إلمامًا بالتحديات اإلضافية التي تعترض حياة 
في عملية مسح تفصيلية ألسر ) المنظمة(الالجئين فاقدي األوراق الثبوتية، انطلقت 
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ئج هؤالء الالجئين، مقّدمة للبعض منهم ما أمكن من مساعدة قانونية، وموزعة النتا
التي تحصلت عليها على من لديه القدرة الحداث تغيير، في محاولة لقلب الوضع 

  . القانوني لتلك األسر، وبالتالي تغيير أوضاعها الحياتية

) نوفمبر(إلى شهر تشرين الثاني ) أغسطس(خالل الفترة الممتدة من شهر آب 
لى اثني  أسرة موّزعة ع١٨٠٠، قامت المنظمة بدراسة عّينة مؤلفة من ٢٠٠٤

عشر مخيما مسجال، إضافة إلى سبعة وعشرين تجّمعًا سكنيًا غير مسجل، موّزعة 
وعن طريق " االستمارات"لقد تّم تجميع البيانات من خالل . على أنحاء لبنان

المجلس الدنمرآي "المقابالت التي جرى اعدادها من قبل المنظمة بالتنسيق مع 
بيانات أن هنالك عوامل عدة تؤثر في هذا، وقد أظهر تحليل تلك ال". لالجئين

  . قدي االوراق الثبوتيةاأوضاع الالجئين الفلسطينيين ف

يتضّمن هذا التقرير النتائج الرئيسية لتلك المعاينات آما ويورد تحليًال شامًال 
للعوامل الرئيسية المؤثرة في الوضع القانوني لهذه الفئة من الالجئين الفلسطينيين، 

ر أيضًا تفاصيل دخولهم الى األراضي اللبنانية، وما إذا آانوا آما يشمل التقري
وفي حين .  طبيعة الصعوبات التي تواجههماضافة الىمسّجلين في بالد أخرى، 

ترّآزت هذه الدراسة على الالجئين فاقدي األوراق الثبوتية، إال أنها قد شملت أيضًا 
، وذلك بهدف (NR)ين مقابالت تم إجراؤها مع فلسطينيين مسّجلين وغير مسجل

 على الفوارق في أوضاع وظروف معيشة -حيث أمكن–المقارنة، وإللقاء الضوء 
وتشتمل الدراسة أيضًا على نظرة الالجئين الشاملة . تلك المجموعات الثالث

، وآيف ينظرون إلى أوضاعهم، ومدى تفهمهم لوضعهم القانوني وآيف لذاتهم
  .يرون الحل لقضيتهم
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إن الالجئين الفلسطينيين الذين يقيمون في لبنان هم جزء من اآثر من 
، )٣( يشّكلون إجمالي السكان االصليين داخل فلسطين المنتدبة سابقًا٧٠٠٠٠٠

والذين هربوا أو ُطردوا منها سواء إّبان أو أثناء أو ُبعيد الحرب العربية 
بتوثيق عددهم عام ) UNRWA( لقد قامت األونروا .)٤(١٩٤٨عام " اإلسرائيلية"

ولكن مع تتابع األحداث في المنطقة، ومع عدم .  نسمة١٢٧٦٠٠ فبلغوا ١٩٥٠
وجود حل للصراع، فإن عدد الالجئين الفلسطينيين القاطنين داخل لبنان قد تزايد 

ولقد تشّعب هذا التواجد وتنّوع في مضمونه آما .  نسمة٤٤١٠٠٠ليصل إلى 
  ). ١-٢أنظر الرسم . ( الحقًا في هذا القسمسيتضح

وفقًا إلحصائيات األونروا، فإن عدد الالجئين الفلسطينيين المسّجلين لديها هو 
 لعدد اللبنانيين هو )٦()ESCWA(، آما وأن تقديرات االسكوا )٥( نسمة٤٠٠٥٨٢

نان وبذلك يشكل عدد الالجئين الفلسطينيين في لب.  مليون نسمة٣٫٧أآثر بقليل من 
ولكن هذه اإلحصائية مبالغ فيها بشكل آبير إن نحن . من سكان البلد% ١٠حوالي 

أردنا تحديد العدد الحقيقي لالجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان، حيث أن لجنة 
إن هذا . )٧( نسمة٢٥٠٠٠٠تقّدر ذلك العدد بـ ) USCR(الواليات المتحدة لالجئين 

قوانين التمييزية الموّجهة ضد الالجئين التباين ناجم بشكل أساسي عن ال
، )١٩٩٠-١٩٧٥(الفلسطينيين، واألحداث المتالحقة للحرب األهلية اللبنانية 

-١٩٨٥(، والحرب على المخيمات ١٩٨٢عام " اإلسرائيلي "االجتياحوخاصة 
هذه الظروف مجتمعة قد أجبرت أعدادًا آبيرة من الالجئين الفلسطينيين ). ١٩٨٧

  . السيما أوروبا الغربية والدول االسكندنافية تحديدًا، ى دول عديدةعلى الهجرة إل

ومع أن عددًا آبيرًا من المهاجرين إلى أوروبا قد استقر هناك بشكل دائم، ومع 
أن الالجئين الفلسطينيين في دول الخليج يتمّتعون بتصاريح عمل قانونية، إال أن 

  .  آالجئين فلسطينيين في لبنانالعديد من هؤالء المهاجرين ال يزالون مسجّلين
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  .تجزئة السكان: الالجئون الفلسطينيون في لبنان= ١-٢: الرسم

   ٢٠٠٣المنظمة الفلسطينية لحقوق اإلنسان  *** ٢٠٠٥األونروا  ** ٢٠٠٣االسكوا * 

  ٢٠٠٤المنظمة الفلسطينية لحقوق اإلنسان **** 
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א אא א
 جئون الفلسطينيونلقد حرم الال
حقوقهم اإلنسانية  من التمتع بكامل

األساسية بحسب ما نّص عليه 
" االعالن العالمي لحقوق اإلنسان"
)UDHR.(  

 فبالرغم من مشارآة لبنان 
بصياغة ذلك االعالن، وبالرغم من 
آونه أحد الموّقعين على العديد من 
المعاهدات الدولية األخرى، إال أنه 

ات والمواثيق قد انتهك المعاهد
واالتفاقيات بشكل علني وضمني 
من خالل التمييز الذي يمارسه تجاه 

، وآما هو الحال )٨(الفلسطينيين
بالنسبة لجميع الدول األخرى 
المجاورة لفلسطين، لم يوّقع لبنان 

 Geneva" (معاهدة جنيف"على 
Convention (١٩٥١ لعام ،

المتعّلق بأوضاع الالجئين، وبالتالي 
  . رهم غرباء أو أجانبفهو يعتب

متذّرعة بحق العودة، ومتخوفة 
من التوطين ألسباب سياسية 

ُتنكر التشريعات والممارسات ) تخّل بالتوازن الطائفي(ومذهبية وديموغرافية 
اللبنانية على الالجئين الفلسطينيين حقوقهم المدنيًة، فمن بين آافة دول المنطقة 

ان األقل انخراطًا ومقبولية داخل المجتمع ُيعتبر الالجئون الفلسطينيون في لبن
اللبناني، آما وأنهم محرومون من آامل حقهم بالعمل والتعليم والسكن وحرية 
التمّلك وحرية التنقل والعناية الصحية والمحاآمة العادلة وحرية تاسيس الجمعيات 

  . )٩(عالوة على حرمانهم من الضمان االجتماعي ومن حق اآتساب الجنسية

אא א א
شرط المعاملة بالمثل يتيح لرعايا الدول المعترف بها من قبل الدولة اللبنانية، 

على . ان يعاملوا بنفس المعاملة التي يعامل بها اللبناني على اراضي تلك الدولة
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الرغم من ان لبنان هو عضو في جامعة الدول العربية، وعلى رغم اعترافه 
، اال ان الالجىء طنية الفلسطينية تمثل دولة عربيةمني بان السلطة الوالض

الفلسطيني على مستوى القانون اللبناني ال يعتبر من رعايا دولة معترف بها 
ففي  تطبيق شرط المعاملة بالمثل .  وبالتالي ال ينطبق عليه شرط المعاملة بالمثل
  . ن تحديدا ومارست التمييز ضدهمتكون الحكومة اللبنانية قد استهدفت الفلسطينيي

א א
وآالة االمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق االدنى "إن 

هي وآالة تابعة لألمم المتحدة، تم تفويضها بمساعدة ) UNRWA( االونروا -"
 آوآالة مؤقتة لتقوم بتوفير ١٩٤٩تأسست األونروا عام . الالجئين الفلسطينيين

مات اإلغاثة األساسية لالجئين الفلسطينيين الذين فّروا من بلدهم بسبب الصراع خد
إن آل من ينطبق عليهم توصيف األونروا لالجئ . ١٩٤٨العربي اإلسرائيلي عام 

الفلسطيني قد جرى تسجيله لدى هذه الوآالة وبالتالي حق له االستفادة من 
 سنة بتوفير الرعاية ٥٦زيد على وتقوم األونروا منذ ما ي. المساعدات اإلنسانية

نظرًا لكون هذه . الصحية والتعليم والخدمات االجتماعية لهؤالء الفلسطينيين
الوآالة ذات طبيعة مؤقتة، وفي ظل عدم وجود حل لمشكلة الالجئين الفلسطينيين، 
تقوم الجمعية العمومية لألمم المتحدة بتمديد عمل الوآالة مرة آل ثالث سنوات، 

  . ٢٠٠٨) يونيو( حزيران ٣ت مؤخرًا بالتمديد لها حتى ولقد قام

  : حتى يومنا هذا، تعّرف األونروا الالجئين الفلسطينيين بأنهم

) يونيو(األشخاص الذين آان موطنهم الطبيعي فلسطين ما بين حزيران "
، ممن قد فقدوا منازلهم وسبل عيشهم نتيجة للصراع ١٩٤٨) مايو( وأيار ١٩٤٦
وُتقدم خدمات األونروا إلى آل من يعيش داخل . ١٩٤٨لي عام اإلسرائي-العربي

مناطق عملها ممن ينطبق عليهم هذا التعريف، والذين هم مسّجلون لدى الوآالة 
إن تعريف األونروا لالجئ يشمل أيضًا ذرية هؤالء . ويحتاجون المساعدة

  ". ١٩٤٨األشخاص الذين أصبحوا الجئين عام 

، وال ١٩٥٠ل الالجئين الذين غادروا فلسطين بعد األونروا ال تشم "واليةإن 
تتعّدى هذه الوالية منح المساعدات اإلنسانية للمسجلين وبعض مشاريع البنى 

من المهم جدًا معرفة أن األونروا ال تمنح الحماية القانونية . التحتية للمخيمات
لالجئين للعام  من اتفاقية ا- دلالجئين الفلسطينيين، إذ أن المادة االولى، الفقرة 

، التي صيغت بعد إنشاء وتفويض األونروا، تنّص على أنها ال تنطبق على ١٩٥١
الذين يتلقون المساعدات أو الحماية حاليًا من أعضاء أو وآاالت تتبع "األشخاص 

لذلك فقد تم استثناء الالجئين ". األمم المتحدة غير المفوضية السامية لالجئين 
المفوضية السامية لالجئين "وحماية " تفاقية الالجئينا"الفلسطينيين من حماية 

  . ، وبذلك ُترآوا لالعتماد فقط على األونروا)UNHCR(التابعة لألمم المتحدة 
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א א א
 أدناه يمكن تصنيف الالجئين الفلسطينيين ضمن ١-٢آما هو مبّين بالجدول 
  . ثالثة مجموعات أو فئات

  
يتلقون مساعدة  سجلون لدى م عدد السكان 

 من 

 النقاط 

% ١٠يمثلون حوالي  األونروا  األونروا ٤٠٠٥٨٢ الجئون مسجلون

 من سكان لبنان
السلطات   

 اللبنانية

بحسب األونروا يعيش  

 )١٠(٢١٠٩٥٢حوالي 

 مخيماً ١٢داخل 

مسجالً، والرقم يمثّل 

من الالجئين % ٥٣

أما الباقي . المسجلين

ت فيعيشون في تجمعا

فلسطينية غير مسجلة 

او في اوساط فلسطينية  

 . 

الجئون غير 

 مسجلين

بشكل (األونروا الحكومة اللبنانية   ألفا٣٥ً-٣٠

 )١١()غير رسمي

ال ينطبق عليهم تعريف 

األونروا لالجئ 

الفلسطيني وبالتالي ال 

يستطيعون تلقي 

مساعدات من األونروا 

 . بشكل رسمي
مسجلون فقط لدى     

 اللبنانية بناء الحكومة

على قرارات صادرة 

وزراء داخلية  عن

-١٩٦٩(سابقين 

١٩٧٨.( 

الجئون فاقدو 

 األوراق الثبوتية 

٤٠٠٠-

١٢(٥٠٠٠( 

األونروا بشكل  

غير رسمي 

غير مسجلين لدى أية 

وكالة في لبنان أو لدى 
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  . أية هيئة دولية وبحسب االمكانية 

  

ال يملكون وثائق 

صالحة تثبت وجودهم 

  يالقانون

  

ال يستطيعون رسمياً 

  تلقي مساعدات األونروا 

  

ال يتلقون مساعدات من 

  . الحكومة اللبنانية
 

  الفئات الثالث لالجئين الفلسطينيين في لبنان ١-٢الجدول 

  

א א א א א
ن جذورهم إن الالجئين الفلسطينيين فاقدي األوراق الثبوتية في لبنان يعتبرون أ

إن تلك . تعود إلى هؤالء الرجال الفلسطينيين الذين قدموا إلى لبنان في السبعينيات
الجذور قد امتدت وتشّعبت على مر العقود الثالثة األخيرة لتشمل اآلن زوجاتهم 

  . ونسلهم وأقاربهم األدنون اآلخرون

، وحال بعض هؤالء الرجال آان قد قدم ليقاتل جنبًا إلى جنب مع أبناء شعبه
وصوله إلى لبنان جرى احتضانه وإعالته من قبل جهات سياسية أهمها منظمة 

البعض اآلخر من . التي آانت مهيمنة في لبنان آنذاك) PLO(التحرير الفلسطينية 
الالجئين فاقدي األوراق الثبوتية هم هؤالء الذين آانوا متواجدين في لبنان ألسباب 

في لبنان ألنهم ُمنعوا من  البقاء على واجبروا) لخ العائلة إ- التعليم-العمل(أخرى 
أو شارك في /العودة إلى الدولة التي آانوا يقيمون فيها، وخاصة إن آان له عالقة و

إن آان أحد أفراد األسرة منتميًا إلى : مثًال. ()١٣(في االردن"  أيلول األسود"أحداث 
  ). منظمة التحرير الفلسطينية

ة األردن، أقامت منظمة التحرير الفلسطينية قاعدة بعد أن أجبرت على مغادر
هذا، وقد وفد إلى . لها في لبنان وتمّكنت بسرعة آبيرة من تحقيق وجود هام لها فيه

لبنان عدد من أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية المخلصين، غالبيتهم من الدول 
 اعتبرها المجاورة، وصدرت لهم بطاقات تعريف من منظمة التحرير الفلسطينية

لذلك لم يسع أصحابها إلى مزيد من التسجيل لدى السلطات . اللبنانيون قانونية آنذاك
  . اللبنانية
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 أضحى ١٩٨٢ولكن بعد اخراج منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان عام 
وجودها فيه غير شرعي، وبالتالي لم يعد لديها القدرة على إصدار أو تجديد 

حتى يومنا .  بمرور الوقت غير صالحة في لبنانبطاقات التعريف التي أصبحت
هذا، ال يزال لبنان يرفض االعتراف بهؤالء الذين بقوا في البالد، آما وال يزال 

  . مستمرًا في رفضه تسجيلهم أو تسجيل عائالتهم رسميًا لديه

في هذه اآلونة ينمو ويتزايد عدد أفراد هذا الجيل الجديد الغير موّثق، آما وأن 
 المتحدرة من هؤالء األشخاص، التي ال تملك باألصل أوراقًا ثبوتية، األجيال

تواجه آما آبيرًا من المشاآل آالتخرج من الكليات، وانعدام فرص العمل، وتسجيل 
الزواج، والتمتع بالرعاية الصحية والمشارآة في الجوانب االجتماعية االقتصادية 

  . ساسية داخل هذا البلدوحتى الجوانب القانونية من حياة الالجئين األ

إن عدم تمتعهم بوضع قانوني يؤدي ال محالة إلى ظروف اجتماعية اقتصادية 
جد صعبة إذا ما قورنت باألوضاع العامة لالجئين الفلسطينيين اآلخرين في لبنان، 
فهم محرومون من الحصول على مصدر دخل ثابت بسبب عدم أهليتهم للعمل، وال 

صحية أو المرافق التعليمية أو إلى أنواع المساعدات سبيل لهم إلى العناية ال
إن الجمعيات المحلية . اإلنسانية األخرى، آمساعدات إعادة التأهيل المنزلي

آجمعية الهالل األحمر الفلسطيني مثًال توّفر خدمات صحية يمكن لالجئين فاقدي 
ديد ثمن تلك األوراق الثبوتية أن يستفيدوا منها، ولكن في معظم األحيان عليهم تس

عمليا ليس بمقدور هؤالء الالجئين أن يغادروا مخيماتهم ألن وجودهم . الخدمات
وبما . في لبنان يعتبر غير قانوني، نظرًا لعدم حيازتهم على أوراق ثبوتية قانونية

 على متابعة دراستهم العليا والدهمأن حرية حرآتهم قد أصبحت مقّيدة فإن قدرة أ
حقيقة، قليلون جدًا هم الذين يتابعون تعليمهم بعد المرحلة في ال. قد تصبح معدومة

االبتدائية، وذلك لعدم وجود مدارس ثانوية وجامعات داخل المخيمات أو 
  .التجمعات



 19

  

  
  

א א א
إستبيان األسر، مقابالت شبه بنيوية، : تتكون الدراسة من ثالثة أجزاء

سائل المستخدمة آان قد جرى إعدادها من هذه الو. والمجموعات المرآزية
خصيصًا لهذه الدراسة " المجلس الدنمرآي لالجئين"و) المنظمة(قبل 

  . االستطالعية
  

א
إن استبيان األسر قد صمم بهدف الحصول على بيانات تسهم في تحسين 

 بشكل مستوى اإللمام باألوضاع القانونية واإلنسانية لالجئين الفلسطينيين في لبنان
  : لقد أعّد اإلستبيان في ستة أجزاء. عام والالجئين فاقدي األوراق الثبوتية تحديدًا

  خصائص العائلة -
  الوضع القانوني  -
 المستوى التعليمي  -
 األوضاع االجتماعية واالقتصادية -
 االوضاع المنزلية والبيئية -
  االوضاع الصحية  -

أصبح عدد نماذج ) االتي ال يعتد به ()١٤(بعد حذف االستبيانات الالغية
 مخيمًا وتجمعًا، موزعة على المناطق ٣٩ إستبيانًا تغّطي ١٧٦٥االستبيان المتبقية 

إن المخيمات المستهدفة هي تلك المسجلة لدى األنروا والتي تقوم . األربعة
 الجئ ٢٥٠أما التجمعات المستهدفة فهي التي يتجاوز عدد ساآنيها . بإدارتها

ولقد تم توزيع . ظروف شبيهة جدًا بظروف المخيماتفلسطيني ممن يعيشون في 
 :على المناطق األربعة في لبنان على النحو التالي) نموذج االستبيان(النموذج 
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 ٣١٩ بيروت وجبل لبنان 

 ١٤٩ البقاع 

 ٣٤٨ الشمال 

 ٩٤٩ ) صيدا وصور(الجنوب 

  

  المخيمات 
 الرشيدية-٩ البص -٥ عين الحلوة -١

 شاتيال -١٠ إلياس مار -٦ البداوي -٢

 ويفل -١١ المية ومية -٧ برج البراجنة -٣

 )١٥( ضبية-١٢ نهر البارد -٨ برج الشمالي-٤

  

  التجمعات 
  القاسمية -١٩  العيتانية -١٠  بر الياس -١

  رياق-٢٠  جل البحر -١١  باريش -٢

  سعد نايل -٢١  جلّول -١٢  برغلية -٣

 بريحا  ش-٢٢ كفر بدا -١٣  الداعوق -٤

  السماعية -٢٣  كفر زبد -١٤  دوريس -٥

  سيروب -٢٤  معشوق-١٥  الفاكهاني -٦

  تعلبايا -٢٥  مجدل عنجر -١٦  الفاكهة -٧

 وادي الزيني -٢٦  المينا -١٧  تجمع غزة -٨

  الواسطى -٢٧  تجمع المدينة القديمة -١٨  الهمشري -٩
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  عات على المناطق األربعة في لبنانتوزيع المخيمات والتجم: ١-٣الرسم 

  

لقد جرى عشوائيًا اختيار الالجئين الفلسطينيين المسجلين، أما الالجئين الغير 
مسجلين والالجئين فاقدي األوراق الثبوتية فقد سعينا إليهم نظرًا لقلة عددهم 

أنظر القطاعات الديموغرافية لإلطالع على شرائح (ولصعوبة تحديد أماآنهم 
  ). ن الفلسطينيين الذين تم استطالعهم بحسب فئاتهمالالجئي

نظرًا لعدم قانونية أوضاع الالجئين الفلسطينيين فاقدي األوراق الثبوتية، 
وألنهم غير مسجلين في أي مكان، فقد توّجب علينا اختيار العينة من خالل 
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 قيام لقد تم تحديد أوضاعهم مستعينين بما اآتسبناه من معرفة أثناء). ١٦(التشبيك
بإعداد الدراسة االستطالعية عنهم، آما وقد استعّنا بمشرفي المناطق ) المنظمة(

والمتطوعين الذين جرى اختيارهم من داخل المخيمات والتجّمعات ممن 
  . يستطيعون تحديد أماآن مثل تلك العائالت

الجتماعية االقتصادية تهدف المقابالت الشبه بنيوية إلى التعّرف على المزايا ا
المحددة التي تمّيز هذه الفئة الُمستهدفة من الالجئين الفلسطينيين فاقدي األوراق 

  : الثبوتية، وقد تم تنظيم تلك الميزات وفقًا ألربعة قيود أو مداخل هي

  نموذج الدخل والنفقات -١
  الحوادث النموذجية -٢
 فرص اخرى للدخل -٣
  الدعم-الجمعية المساعدة /المنظمة -٤

من الالجئين فاقدي األوراق % ٧٥ أظهرت النتائج األولية أن حوالي لقد
صور (الثبوتية الذين تم استطالعهم يعيشون في المنطقة الجنوبية من لبنان 

 عائلة التي تم اختيارها عشوائيًا، ممن تم ١٩٣أما أل . ، يليها منطقة البقاع)وصيدا
 ١٥ تجّمع ٢٠عبر (صور  عائلة في ٥٠: استطالعها أيضًا فقد آانت آما يلي

 عائلة في صيدا ٥٠إضافة إلى )  في برج الشمالي١٥داخل مخيم الرشيدية و 
 عائلة في ١٥ عائلة في الشمال و ٣٠ عائلة في البقاع و ٤٨و ) مخيم عين الحلوة(

 . بيروت

א א
لقد تم إعداد المجموعات المرآزية آوسيلة للحصول على منظورات 

ات متعددة تجاه الحياة اليومية لألفراد، والشعور المشترك لهؤالء واستبصار
أما الهدف من ذلك . األفراد تجاه محيطهم وتجاه اآلخرين الذين يعيشون من حولهم

الديموغرافية والصحية (فهو اإلطالع على الظروف المعيشية العامة لهؤالء الناس 
تواجههم ومدى انخراطهم في والتعّرف إلى الصعوبات التي ...) والتعليمية إلخ

لقد تم استطالع عشرة مجموعات مرآزية  في مناطق مختلفة، وقد سبق . المجتمع
تجهيز مجموعات األسئلة التي طرحت على تلك المجموعات، آما تمت إدارة 

هذا، وقد ضّمت آل حلقة من تلك . وتنظيم تلك الحلقات من قبل منسق للحوار
 يتمتعون -بحكم عملهم في المنطقة– أشخاص ممن الحلقات ما بين ثالثة وثمانية

االجتماعية وبدراية تامة عن امور التعليم والصحة واألوضاع المعيشية 
  . االقتصادية داخل مجتمعهم أو في المكان الذي آانت المقابلة تجري فيه
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א
ت الشبه بنيوية آافة البيانات المتحّصل عليها من خالل االستبيانات والمقابال

ومقابالت المجموعات المرآزية قد جرى تجميعها ثم تدقيقها بهدف الوصول إلى 
عددًا من األسر المستطلعة، ممن اختيروا عشوائيًا، قد . تقرير أآثر تفصيًال ودقة

أعيد استطالعها للتأآد من صحة ودقة اإلجابات، وعالوة على ذلك، جرى 
 معلومات معترف وموثوق بها، آتلك التابعة مراجعة البيانات ثانية مع مصادر

وبعض اإلصدارات الحكومية ) NGO(لألونروا وبعض المنظمات الغير حكومية 
  . والغير حكومية، والتي أوردناها في صفحة المراجع

א
 متطوعًا على أساس خبرتهم السابقة في مجال اعمال المسح ١٨لقد تم تجنيد 

 لمتابعة -واحد لكل منطقة–لمنهجية ، إضافة إلى خمسة مشرفين آخرين الميدانية ا
هذا، وقد قمنا بتدريب المتطوعين، .  االستبيان، آل في المنطقة التابع لهاتعبئة

شارحين لهم األهداف التي يرمي إليها المشروع وذلك للتأآد من استيعابهم الكامل 
والمتطوعين ) المنظمة(م تدريب أعضاء وإدراآهم التام ِلُكنه االستبيان، آذلك فقد ت

على آيفية إدخال البيانات، حيث جرت االستعانة بخمسة متطوعين بدوام آامل 
  . واثنان بدوام جزئي من أجل إدخال البيانات

  

א א א
للتعويض عن النقص في االستبيانات في عدد من المناطق قمنا بزيادة عددها 

ة في البقاع وصيدا، حيث تمت تعبئتها من قبل عدد من في مناطق أخرى، خاص
آذلك فقد امتنع . الالجئين الفلسطينيين فاقدي األوراق الثبوتية في هاتين المنطقتين

عدد من هؤالء الالجئين عن تعبئة نماذج االستطالع، خاصة أولئك المتواجدين في 
بب وضعهم بيروت وبعض اإلسالميين المتواجدين في منطقة صيدا، وذلك بس

  . القانوني الحساس

بعض المشاآل العامة التي واجهت فرق العمل الميداني التي جرى اإلبالغ 
  : عنها هي

قلة المعلومات التي قدمها الالجئون المستطلعون فاقدو األوراق  •
  . الثبوتية بسبب وضعهم القانوني

آان من الضروري تضمين االستبيان سؤاًال عن الدعم المالي  •
  . ونه من أقاربهم في الخارجالذي يتلق

 . الفترة الزمنية المحددة للعمل الميداني آانت قصيرة جدًا •
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لم تكن األسئلة المتعلقة بالصحة بالعمق المطلوب أو الكافي  •
إلعطاء صورة شاملة عن األوضاع الصحية لألسرة وخاصة 

 لدى الالجئين فاقدي األوراق الثبوتية 
نب عدد من األسر بسبب آثرة انعدام الثقة وقلة الترحيب من جا •

االستطالعات التي مروا بها دون تحقيق أية نتائج ملموسة 
 . بالنسبة ألوضاع تلك األسر

 . منع بعض الفصائل لعناصرها من تعبئة االستبيان •
آان الخوف والتحفظ ظاهرين على بعض األشخاص وخاصة  •

 ). فاقدي االوراق الثبوتية(المجموعة المستهدفة باالستطالع 

من ناحية أخرى، آان عدد من طواقم العمل الميداني متحّمسين جدًا لالستبيان 
آذلك رّحب العديد من الالجئين فاقدي األوراق الثبوتية بالمسح . وللدارسة آكل

  . االستطالعي معتبرين هذه البادرة جهدًا إيجابيًا داعمًا لحالتهم
  

א א
أي برنامج منظومة ) CSPro(م استخدام برنامج بالنسبة لهذا المشروع، ت

معالجة اإلحصاءات والدراسات االستطالعية وهو عبارة عن مجموعة منظومات 
وهذا . تقوم بإدخال ومالئمة وجدولة وتصنيف البيانات اإلحصائية واالستبيانية

أي نظام ) IMPS(البرنامج المستخدم يجمع ما بين المزايا التي يتمتع بها نظام 
أي النظام التداخلي ) ISSA(الجة الدمج الدقي، وتلك التي يتمتع بها النظام مع

يستخدم قاموس البيانات ) CSPro(وهكذا، فإن برنامج . لتحليل المسح االستبياني
إن البيانات أو المعلومات . ليعطينا توصيفًا مشترآًا لكل ملف بيانات مستخدم

يمكن نقلها إلى منظومة قاعدة ) CSPro(أو المحّورة بواسطة نظام /المتوّلدة و
البيانات، وحالما يتم إدخال البيانات يجري نقل المعلومات مباشرة إلى منظومة 

)SPSS ( التي هي عبارة عن مجموعة منظومات إحصائية جرى تصميمها لتقوم
  . ببحوث آمية على البيانات التحليلية

. لواردة بهذا المستند متباينةلقد تم القيام بتحليل البيانات وجاءت نسب البيانات ا
بالنسبة لبعض : لتوضيح ذلك، إن النسب قد بنيت على أساس العدد الفعلي لإلجابات

األسئلة آانت اإلجابة بالكامل من داخل النموذج بينما بالنسبة ألسئلة أخرى 
رب األسرة، الجئ فاقد : مثًال(المجيب ) شريحة(اعتمدت اإلجابات على فئة 

وتم أخذ النسب بناًء على اإلجابات داخل آل فئة ) إلخ... ية األوراق الثبوت
وفي حين أن االستبيان موّجه إلى رب األسرة، إال أن عدد من األسئلة ). شريحة(

وبالتالي تؤخذ اإلجابة على أنها إجابة آل فرد من . آان يتعلق بكافة أفراد األسرة
  . أفراد تلك األسرة
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بالمسكن وبالمحيط السكني فلم يتم تقسيم اإلجابات أما بالنسبة لإلجابات المتعلقة 
إلى فئات نظرًا ألن آافة من جرى استطالعهم يعيشون في نفس المخيم أو نفس 

  . التجمع السكاني، وبالتالي فإن ظروفهم السكنية والبيئية واحدة

  
  

א א
 تلقي الضوء على إن نتائج هذا المسح االستطالعي الواردة بهذا القسم إنما

النتائج الهامة المتعلقة بالالجئين فاقدي األوراق الثبوتية في لبنان، آما وتورد 
مقارنات بين الالجئين المسجلين والغير مسجلين آلما أسهم ذلك في بلورة أوضاع 

  . ٠٫٥إن آافة النسب قد تم تقريبها إلى أقرب . الالجئين فاقدي األوراق الثبوتية

امة التي تمخضت عنها الدراسة وجود تعقيدات تؤثر في سبل من النتائج اله
العيش وفي األوضاع المعيشية لالجئين الفلسطينيين فاقدي األوراق الثبوتية، نظرًا 
لوضعهم القانوني، وبالتالي لوجود قيود تحول دون تمتعهم بالخدمات وبالفرص، 

النتائج أيضًا أن وتظهر . بما في ذلك خدمات التعليم والخدمات الصحية والعمل
 سنة قد دفع العديد من هؤالء الالجئين إلى ٣٠استمرار هذا األمر لما يربو على 

استخدام وسائل غير شرعية في محاولة منهم لشرعنة أنفسهم من أجل البقاء ومن 
  . أجل رعاية أسرهم

  

א

المناطق  مخيمًا وتجمعًا موزعة على ٣٩لقد شمل هذا المسح االستطالعي 
منهم :  الجئًا فلسطينيًا٩٥٨٢اللبنانية األربعة، حيث جرى استطالع ما مجموعه 

لقد .  من فاقدي األوراق الثبوتية ١٧٤٥ غير مسجلين و ١٦٢٠ مسجلين و ٦٢١٧
 فردًا، وهو ما ٥٫٥أظهرت إحصاءات االستبيان أن متوسط عدد أفراد األسرة هو 

 قدرت متوسط عدد أفراد األسرة ما بين التي" المجموعات المرآزية"يتوافق مع 
تعيش معًا تحت ) تشمل األقارب(ومما هو شائع وجود أسر موّسعة .  أفراد٦ و٥

  . سقف واحد
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بغّض النظر عن الوضع القانوني، يعيش جميع الالجئين معًا داخل المخيمات 
رض تعت) من الناحية الديموغرافية(والتجمعات السكنية، إذ ليس هنالك أية مشاآل 

  ."المجموعات المرآزية"سبيل الالجئين فاقدي األوراق الثبوتية، بحسب ما أآدته 
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 توزيع إجمالي الالجئين الفلسطينيين  بحسب المناطق: ١-٤الرسم    

  
يعيشون %) ٥٣( أن غالبية الالجئين الذين تم استطالعهم ١-٤ يظهر الرسم 

من لبنان، ومن خالل عّينات األسر المستطلعة يتضح أن في المنطقة الجنوبية 
من الالجئين فاقدي األوراق الثبوتية يعيشون في الجنوب، بينما ُتعتبر % ٦٤

  .منطقة البقاع ثاني أآثر المناطق اآتظاظًا بمثل هذه الفئة من الالجئين
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تجمع

  ين داخل المخيمات والتجمعاتتوزيع فئات الالجئين الفلسطيني: ٢-٤الرسم 
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ممن تم ( توزيع إجمالي عدد الالجئين الفلسطينيين ٢-٤يظهر الرسم 
بالرغم من أن معظم الالجئين . داخل المخيمات والتجمعات السكنية) استطالعهم

منهم الذين % ٢٣فاقدي األوراق الثبوتية يعيشون داخل المخيمات ، إال أن الـ 
 عرضة للمضايقات من قبل السلطات األآثر هم يعيشون داخل تجمعات سكنية

 .اللبنانية، مما يجعل تواجدهم داخل تلك التجمعات أآثر تحديًا
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توزيع فئات الالجئين الفلسطينيين بحسب الجندر داخل المخيمات : ٣-٤الرسم 

  والتجمعات

ين فاقدي األوراق الثبوتية  أن نسبة العينة السكانية من الالجئ٣-٤يظهر الرسم 
إناث، بينما إجمالي نسبة النساء الالجئات إلى الرجال % ٤١ذآور و% ٥٩هي 

أما الفرق في نسبة الرجال الالجئين فاقدي % ٤٩٫٥إلى % ٥٠٫٥الالجئين هي 
من األرجح أن يكون الملتحقين بالثورة : األوراق الثبوتية فيمكن تفسيرها بطريقتين

، ثم أن معظم النساء يتبعن هوية الرجل، فإذا ما تزوجت )١٩(جالالفلسطينية من الر
امرأة من فاقدي األوراق الثبوتية من الجئ مسّجل، فإنها وأوالدها يصبحون 

  . مسجلين

 ادناه يظهر أن غالبية الالجئين الفلسطينيين هم من العازبين، ٤-٤الرسم 
فاقدي األوراق الثبوتية بلغت  نسبة العازبين بين هؤالء  أنفالعينة المستطلعة أثبتت

لدى الالجئين % ٦١لدى الالجئين الغير مسجلين و % ٦٦٫٥بينما بلغت % ٧٣٫٥
المسجلين، في حين أن نسبة المتزوجين لدى فئة فاقدي األوراق الثبوتية بلغت 

لدى الالجئين % ٣٠٫٥لدى الالجئين الغير مسجلين و % ٢٨بينما بلغت % ٢٢٫٥
لمتبقية فقد توزعت ما بين الخاطبين والمنفصلين والمطّلقين أما النسب ا. المسجلين
  .واألرامل

إن ارتفاع نسبة العازبين وانخفاض نسبة المتزوجين لدى الالجئين فاقدي 
األوراق الثبوتية إنما هي ملفتة للنظر ويمكن أن ُتعزى إلى أوضاعهم القانونية 

، إضافة إلى أن )٢٠(يًا ال يستطيعون الزواج رسم-في حقيقة األمر–وإلى آونهم 
  .تكاليف الزواج لدى البعض منهم تعتبر باهظة
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مطلقون منفصلون

  الحالة االجتماعية بحسب فئات الالجئين الفلسطينيين: ٤-٤الرسم 

  

إن االرتفاع في نسبة الشباب يعتبر عنصرًا هامًا ألنه يؤدي إلى ارتفاع نسبة 
  .دي االوراق الثبوتيةلدى فئة الالجئين فاق" العازبين"

 ادناه يظهر أن نسبة األطفال الذين هم دون التاسعة من العمر لدى ٥-٤الرسم 
من إجمالي عدد هذه الفئة، ونسبة من هم % ١٩٫٥فئة فاقدي األوراق الثبوتية تبلغ 

، %٤٨، وبجمع هاتين النسبتين معًا نحصل على %٢٨٫٥ سنة هي ١٧ و١٠بين 
أما نسبة . ن الزواج من فاقدي األوراق الثبوتيةالتي هي نسبة من هم دون س

، %٥١٫٥لهذه الفئة أيضًا فتبلغ )  سنة٦٥ و١٨أي من هم بين (العاملين والبالغين 
 ٦٥ سنة، آما وأن نسبة من تتجاوز أعمارهم ٣٣في حين أن متوسط أعمارها هو 

  .%١سنة هي فقط 
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א א

  ستندات والوثائقالم

في حين أن بعض الالجئين 
وغير %) ٤٫٥(المسجلين 

ممن يعيشون %) ٢(المسجلين 
المخيمات والتجمعات  داخل

  يحملون 
  الجنسية اللبنانية، 

فإن ال أحد من فاقدي 
األوراق الثبوتية يحمل الجنسية 
اللبنانية، بالرغم من أن بعضهم 
يحملون وثائق تسجيل أخرى، 

 عن نوع عند سؤال هؤالء
  المستندات التي 

يمتلكونها والجهة التي 
أصدرتها، تبّين أن معظمهم 
يحمل وثائق تسجيل صادرة اما 
من األردن او من سوريا أو 

أنظر الرسم (مصر أو العراق 
وفي حين أن بعض ). ٨-٤رقم 

هؤالء قد ولد في بالد أخرى 
إال أن آافة الذين تم 
استطالعهم آانوا من اصٍل 

د راآم الالجئون لق. فلسطيني
 )٢١(الفلسطينيون عددًا من المستندات القانونية التي تثبت شخصيتهم أو تعّرف بهم

 أدناه، فإننا عند سؤالنا لهم عن ٦-٤وآما يتضح من الرسم . طوال تاريخهم العائلي
دون التأآد من صالحية تلك الوثائق –عدد المستندات القانونية الموجودة بحوزتهم 

من الالجئين المسجلين بأن لديهم وثيقتين أو أآثر، أما % ٩٣٫٥ب  أجا-في لبنان
فيملكون وثيقة قانونية واحدة، في حين أن %) ٧٥٫٥(غالبية الغير مسجلين 

هذا . من الالجئين فاقدي األوراق الثبوتية يملكون وثيقة تعريف واحدة% ٦٤٫٥
ن بحوزتهم وثيقة الرقم المرتفع في نسبة الالجئين فاقدي االوراق الثبوتية الذي

  : تعريف واحدة على االقل يقودنا إلى استنتاجين
  . إن الهوية الفلسطينية لدى غالبية هذه الفئة يمكن إثباتها بسهولة -١
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بالنسبة لهذه الغالبية، من الممكن تعّقب ملفاتها وطلب التعاون من  -٢
الجهات المصدرة للوثائق التي يحملونها، لتخليصهم وتخليص 

  . من الوضع الحالي الذي هم فيه) أي ذريتهم (المتحدرين منهم

من الالجئين فاقدي األوراق الثبوتية ممن ال يملكون % ١٣٫٥ولكن هنالك 
وثائق قانونية، بعضهم متحدر من والٍد أو من والدين فاقدين لألوراق الثبوتية، ولم 

البعض اآلخر يحمل وثائق والدة أو وثائق تعريف . يتم تسجيلهم عند والدتهم
صادرة عن المخاتير الموجودة في المنطقة التي يعيشون فيها، ولكن هذه 
المستندات غير آافية لشرعنة إقامتهم في لبنان وال تخولهم الحصول على 

  .الخدمات، آالعناية الصحية والتعليم
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 عدد المستندات القانونية المستحصل عليها: ٦-٤الرسم 
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مضيفة أخرى 
غير مسجلين 

مسجلون لدى األونروا في لبنان 

  جهات إصدار الوثائق والمستندات الثبوتية: ٧-٤الرسم 

  

 أعاله النسب التالية فيما يخص أسر الالجئين فاقدي األوراق ٧-٤يظهر الرسم 
  ): من خالل سؤال موجه الى رب االسرة(الثبوتية 

  .مسجلون لدى دوائر التسجيل في دولة أخرى% ٥٢٫٥ •
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  . ل في لبنانمسجلون لدى دوائر التسجي% ٨ •
 . مسجلون لدى األونروا في دول أخرى% ٦٫٥ •

أما الباقين من فاقدي األوراق الثبوتية فقد ذآروا جهات إصدار متنوعة أخرى 
المستشفيات، والمفوضية /مثل منظمة التحرير الفلسطينية، القابالت القانونيات

  ... إلخ) روافي دول خارج تفويض األون(العليا لالجئين التابعة لألمم المتحدة 

فقط من الالجئين فاقدي األوراق الثبوتية قد أآدوا % ٥وتجدر اإلشارة إلى أن 
ولكن، بالرغم من تعذر تمثيل ذلك، فإن عددًا من هذه الفئة من . عدم تسجيلهم سابقًا

الالجئين قد تحصلوا على مستندات قانونية من سلطات معترف بها داخل لبنان، 
  .   مزّورةوذلك بموجب أوراق ثبوتية
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 أدناه نسب ٨-٤يوضح الرسم 
الالجئين الفلسطينيين بحسب فئاتهم، 
ممن مر بدولة مضيفة أخرى قبل 

معظم الالجئين . وصوله إلى لبنان
%) ٨٤أي (فاقدي األوراق الثبوتية 

قد مروا عبر دولة مضيفة أخرى، 
% ١١مع العلم أن ذلك ينطبق على 
% ٣٥فقط من الالجئين المسجلين و

من .  الفلسطينيين الغير مسجلينمن
 األوراق الثبوتية فاقديبين الالجئين 

ممن مروا بدولة % ٧٧نجد أن 
أما ألـ .  أو ما بعد١٩٧٠مضيفة أخرى قبل وصولهم إلى لبنان قد دخلوه عام 

  . رب أسرة ُولد في لبنانيشملالباقين فإن قسمًا منهم % ٢٣
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 الالجئون الذين عاشوا في بلد آخر قبل وصولهم إلى لبنان: ٨-٤الرسم 

  

من الالجئين فاقدي % ٨٤حددت الدراسة أيضًا البلدان التي عاش فيها الـ 
 منهم عاشوا في األردن و %٦٤٫٥: األوراق الثبوتية قبل وصولهم إلى لبنان

أحد . )٢٣(عاشوا في العراق% ١٢مصر و% ٢٠٫٥في سوريا و % ٥٥٫٥
أيلول "رئيسية الرتفاع نسبة الذين مروا باألردن هو ارتباط ذلك بأحداث األسباب ال
آثيرون من الفلسطينيين ترآوا . ١٩٧٠التي جرت هناك عام ) ٢٤"(األسود

  . األردن إثر األحداث وآخرون تم ترحيلهم الحقًا إلى سوريا

א א
 اوراق الثبوتية مقيدومن المعروف جيدًا أن الالجئين الفلسطينيين فاقدي األ

الحرآة خارج المخيمات والتجمعات ألنهم عرضة للتوقيف من قبل السلطات 
من هذه الفئة قالوا % ٩٤٫٥حوالي . اللبنانية لعدم حيازتهم أوراق ثبوتية صالحة
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أيضًا أآدوا مصادفتهم % ٩٥أنهم واجهوا قيودًا في تحرآاتهم خارج المخيمات و 
منهم ان هذه % ٨٨إضافة لذلك، أفاد . نحاء البالدلقيود أثناء تحرآهم في أ

 معظم هذه الفئة افصحوا عن ميلهم لتفضيل .الصعوبات تحد من رغبتهم في التنقل
  . البقاء داخل المخيم الذي يعيشون فيه نظرًا ألن السلطات اللبنانية ال تدخله

، الذين وُيعتبر التنقل أآثر خطورة بالنسبة لالجئين فاقدي األوراق الثبوتية
منهم يواجهون قيودًا على تحرآاتهم % ٩٧يعيشون داخل التجمعات، حيث أن 

  . خارج تلك التجمعات و في أرجاء البالد

نظرًا لهذا التهديد الدائم والمستمر فإن معظم الالجئين فاقدي األوراق الثبوتية 
 .أفادوا بأن هذا التهديد يؤثر على رغبتهم بالتنقل%) ٩٦(
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 القيود المفروضة على الحرآة والتنقل: ٩-٤الرسم 

 حالة الحصار التي يعيشها الالجئون فاقدو األوراق الثبوتية ٩-٤يبرز الرسم  
إنهم يواجهون ثالثة أضعاف القيود التي يواجهها الالجئون . ومعهم أبناؤهم

لهم إلى أسواق العمل ونتيجة لهذه القيود فإن وصو. المسّجلون والغير مسجلين
والمؤسسات والخدمات الواقعة خارج المخيمات يظل محدودًا، األمر الذي 

  . يضاعف صعوباتهم اليومية

א א
إحدى النقاط المثيرة للدهشة ، التي أبرزها آل الذين تم استطالعهم من فاقدي 

قات ال نظير لها االوراق الثبوتية هي الحصول على الخدمات، فهم يواجهون معو
  . مقارنة بالالجئين الفلسطينيين المسجلين وغير المسجلين

أولى واهم تلك المعوقات هي حظر خدمات األونروا عليهم، وهو ما يعتبر 
مشكلة حادة لهم، على اعتبار ان األونروا تقّدم خدمتين هامتين داخل المخيمات 

ًا قليًال جدًا من هؤالء الالجئين وتجدر اإلشارة هنا إلى أن عدد. هما التعليم والصحة
فاقدي األوراق الثبوتية يستطيع الوصول إلى خدمات األونروا سواء اآانت صحية 
أو تعليمية، ألن ذلك يعتمد على مدى توفرها، عالوة على إعطاء األفضلية دومًا 
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من % ٢٣٫٥من الالجئين المسجلين و% ٧٧٫٥ففي حين أن . لالجئين المسجلين
فقط من % ٦ير مسجلين يستفيدون من خدمات األونروا، نجد أن الالجئين الغ

تتألف % ٦هذه الـ . الالجئين فاقدي األوراق الثبوتية يستفيدون من تلك الخدمات
وليس " مستمعين"في غالبيتها من أبناء تلك الفئة الذين يلتحقون بالمدارس بصفة 

، عند بلوغ هؤالء لذلك. آمشارآين فعليين، أي أنهم ال يمنحون شهادات رسمية
، أي حيث )٢٥(الصف الرابع من مرحلة التعليم المتوسط" المستمعون"الطلبة 

تفرض امتحانات حكومية رسمية، فإن خيارهم الوحيد هو ترك المدرسة لعدم 
أنظر أيضًا القسم . (قدرتهم على توفير المستندات الرسمية التي تثبت هويتهم

  ). المتعلق بالتعليم

دات األونروا ممنوعة على الالجئين فاقدي األوراق الثبوتية، وفي حين أن عيا
نجد أن بعض هؤالء يحاولون الوصول إلى تلك العيادات بطرق ملتوية، آاستخدام 

ومع أن الظروف الحياتية . بطاقة هوية مزورة أو باستخدام بطاقة هوية الجئ آخر
إال أن ذلك ال يعتبر قياسًا لتلك الفئة تدفعهم للجوء إلى مثل هذه األساليب المواربة، 

  .وال هو حل مقبول للوصول إلى الخدمات المذآورة

0%
20%
40%
60%
80%

100%

ال أحد منظمة
التحرير
الفلسطينية

الهالل األحمر
الفلسطيني

األونروا

مسجل

غير مسجل

فاقدي األوراق الثبوتية 

  الجهات الرئيسية التي توفر الخدمات لالجئين الفلسطينيين: ١٠-٤الرسم 

  
 أن الالجئين فاقدي األوراق الثبوتية يعوضون بشكل ١٠-٤يظهر الرسم 

 -أآثر من سواهم–دونها لدى األونروا بحصولهم أساسي عن الخدمات التي يفتق
منهم يحصلون على مساعدات من % ١٢على خدمات من جهات أخرى، حيث أن 

في حين أن أقلية من الالجئين ) PRCS(جمعية الهالل األحمر الفلسطيني 
منهم يستفيدون % ١٧المسجلين والغير مسجلين تستفيد من هذه الجهة، آما وأن 

ولكن بالمقابل، ). PLO(توفرها منظمة التحرير الفلسطينية من الخدمات التي 
من هذه الفئة عدم استفادتهم من الخدمات المجانية أو اإلعانات المالية % ٦٠يدعي 

  . )٢٦(التي تقّدمها أي من المنظمات
فبالرغم من . هنالك حقيقة أخرى غير متوقعة أظهرتها نتائج هذا االستبيان

ل لالجئين الغير مسجلين حصولهم على خدماتها منذ إعالن األونروا بأنها تسه
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، فإن عددًا قليًال من هؤالء الالجئين على دراية بهذا األمر، ولكي ٢٠٠٤مطلع 
 التي أآدت لنا أنه بإمكان الالجئين الغير )٢٧(نتحرى صحة ذلك اجتمعنا باألونروا

ت العسر حاال"مسجلين الحصول على خدماتها آما ويمكنهم االستفادة من قائمة 
، ولكن ذلك لم يصرح عنه علنًا ألن األونروا تعتمد على تناقله وتعميمه "الشديد
إن قرار األونروا بعدم التصريح العلني عن ذلك يفّسر جزئيًا عدم معرفة . شفهيًا

  . الالجئين الغير مسجلين بتوسيع األونروا خدماتها لكي تشملهم
  

א א
سم الصعوبات التي تواجه الالجئين فاقدي األوراق الثبوتية  يتناول هذا الق

والالجئين الغير مسجلين، باعتبارها نتيجة مباشرة لوضعهم القانوني، آما يتناول 
  .مدى تفهمهم وإدراآهم لبعض عناصر هذا الوضع الذي هم فيه
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  ئين فاقدي األوراق الثبوتيةالمشكلة االهم التي تواجه الالج: ١١-٤م الرس

  

  
عند طرح السؤال المفتوح الذي استدعى تسمية وتصنيف المشكالت الرئيسية 
الناجمة عن الوضع القانوني لالجئين الفلسطينيين فاقدي األوراق الثبوتية، جاءت 

  : اإلجابات بالدرجة االولى من االهمية على النحو التالي
  . القيود على الحرآة والتنقل%: ٤٣
  . عدم وجود أوراق ثبوتية/التسجيل%: ٢١
  . الحصول على الخدمات الصحية% ١٥

  .١١-٤وهذا ما يوضحه الرسم 
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  المشكالت التي يواجهها فاقدي األوراق الثبوتية: ١٢-٤الرسم 

  
 التي تواجه الالجئين) ١٢-٤الرسم (لو أننا ألقينا نظرة على أهم ثالثة مشكالت 

ففي حين . فاقدي األوراق الثبوتية لظهر لنا اختالف طفيف في ترتيب هذه القائمة
هي المشكلة االولى فإن ثاني أهم %) ٨٧(ظلت مشكلة القيود على الحرآة والتنقل 

عدم /يليها عدم حيازة أوراق ثبوتية%) ٥٠(مشكلة هي ما يتعلق بالرعاية الصحية 
وعدم الوصول إلى سوق %) ٣٩(عليم ثم عدم الحصول على الت%) ٤٨(التسجيل 

  .%)١٠(وأخيرًا عدم الحصول على خدمات األونروا %) ٣٩(العمل 
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  .المشكلة االهم التي تواجه الالجئين غير المسجلين: ١٣-٤الرسم 

  

 أن الالجئين الغير مسجلين يعتبرون المشكلة ١٣-٤بالمقارنة، ُيظهر الرسم 
%) ٣٥٫٥(هم هي الحصول على الخدمات الصحية التي أصبحت تشملهم األهم لدي

وفي حين %). ٨(ثم التعليم %) ٣٥٫٥(يليها الحصول على خدمات األونروا عامة 
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يواجه معظم الالجئين الفلسطينيين ظروفًا معيشية صعبة، نجد أن الالجئين الغير 
ا، آما ونجد أن مسجلين ليسوا على علم بإمكانية حصولهم على خدمات األونرو

الالجئين فاقدي األوراق الثبوتية يعيشون أشد الظروف قساوة وصعوبة نتيجة 
  .لوضعهم القانوني

א
إن حق العودة هو جزء غامر من القضية الفلسطينية وهويتها، فقرار األمم 

 قد أعطى ١٩٤٨) ديسمبر( آانون األول ١١ الذي صدر في ١٩٤المتحدة رقم 
لسطينيين الذين أجبروا على ترك بيوتهم، الحق بالعودة في أقرب موعٍد الالجئين الف

أما الذين يختارون عدم العودة فسيتم تعويضهم عن فقدان أو ضياع . )٢٨(ممكن
  . يوضع موضع التنفيذ حتى يومنا هذا ممتلكاتهم، ولكن هذا القرار لم

 يزال حق وال// ١٩٤// سنة على اتخاذ القرار رقم ٥٧لقد انقضى ما يناهز 
 مجاًال -بالنسبة لالجئ الفلسطيني–العودة موضوعًا شديد االنفعالية، فهو يثير 

 -بالنسبة للبعض–إنه يعني ": حق العودة"واسعًا من التصورات تتعلق بما يقتضيه 
العودة إلى منازلهم في المدن والقرى التي جاؤوا منها، أما بالنسبة لآلخرين فهو 

  . ن أقل طوباوية وأآثر واقعيةيعني حًال لمشكلتهم يكو

في بعض الحاالت آان الالجئون يشعرون أن طرح مثل هذا السؤال يعني 
مطالبتهم النظر في تسوية أو بديل لحق العودة، فكانوا يشعرون باإلهانة إزاء ذلك، 

  . وبالتالي آان رّدهم دفاعيًا

ملتزمين وبغّض النظر عن مجاالت التفسيرات فإن معظم الفلسطينيين يظلون 
  . بحق العودة إلى منازلهم، فال الزمن وال المشّقة استطاعا االنتقاص من هذا الحق

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

نعم  ال ال يدرون

مسجل
غير مسجل 
فاقدي األوراق الثبوتية 

 حق العودة إلى فلسطين: ١٤-٤الرسم 
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 إلى أنه عند طرح السؤال بشأن حق العودة آان رد ١٤-٤يشير الرسم 

ن الالجئين الغير م% ٩٤٫٥من الالجئين فاقدي األوراق الثبوتية و % ٩٣٫٥
في حين ان . من الالجئين المسجلين مع العودة الى فلسطين% ٩٢٫٥مسجلين و 

من الالجئين الغير مسجلين وأقل % ٣٫٥فقط من الالجئين المسجلين وآذلك% ٣٫٥
إال أن . من الالجئين فاقدي األوراق الثبوتية قالوا أنهم ال يريدون العودة% ١من 
من % ٤بألوراق الثبوتية ردوا بأنهم ال يدرون مقارنة من الالجئين فاقدي ا% ٥٫٥

  .من الالجئين الغير مسجلين% ٢الالجئين المسجلين و 
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אא
لقد أسهمت الظروف المعيشية داخل المخيمات والتجمعات في تردي صحة 

 على خدمات - الغالبفي–هذا، ويعتمد الالجئون المسجلون . الالجئين بشكل عام
األونروا وإعاناتها المجانية، بينما يعتمد آل من الالجئين الغير مسجلين والالجئين 
فاقدي األوراق الثبوتية بشكل أساسي، على الخدمات الصحية التي تقدمها جمعية 
الهالل األحمر الفلسطيني مقابل رسوم محددة، وهذا يعود بشكل رئيسي إلى سهولة 

أي (ولكن، آليهما . ك الخدمات وإلى القدرة على تسديد تلك الرسومالوصول إلى تل
تقتصر خدماتهما على الرعاية ) األونروا وجمعية الهالل األحمر الفلسطيني

  . الصحية األساسية، وهذا ال يسهم في تحسين الصحة العامة لالجئين

ي لقد لوحظ أيضًا ازدياد حاالت اإلعاقة الجسدية وحاالت االضطراب النفس
  . داخل آافة فئات الالجئين

ومع أن األونروا تقوم بتوفير العناية الصحية االولية لالجئين المسجلين، ومع 
، إال )٢٩( لتشمل الالجئين الغير مسجلين-ولو بشكل محدود–أنها قد وّسعت خدماتها 

أن خدماتها ال تشمل الالجئين فاقدي األوراق الثبوتية وآونهم ال يتمتعون رسميًا 

التعويض كبديل لحق العودة:١٥-٤الرسم  
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بين فئات –ع قانوني فإن الالجئين فاقدي األوراق الثبوتية هم الفئة الوحيدة بوض
 التي ال تحظى بخدمات األونروا المجانية، وبالتالي عليهم -الالجئين الفلسطينيين

  . اللجوء إلى خدمات أخرى وإلى عناية صحية يدفعون ثمنها من جيبهم الخاص

  
لعناية بالطفل وتنظيم األسرة ومنع توفر األونروا خدمات في مجال األمومة وا

أما العوامل التي تحد من الحصول على . مكافحة األمراض المعدية وغير المعدية
العناية الصحية فهي ارتفاع نسبة الزيادة السكانية وارتفاع تكاليف الرعاية الطبية 

 ١٩٩٣ففي عام . ي تتعرض لها األونرواوالقيود على الميزانية والتقلبات الت
 أدت إلى -ال تزال سارية إلى يومنا هذا–أدخلت األونروا قيودًا انضباطية جديدة 

خفض التمويالت المتعلقة بعالج الحاالت الطارئة واستخدام الطواقم الطبية 
  . ومستوى تجهيز وصيانة العيادات الطبية

ع العام داخل المجتمع اللبناني أما الحصول على الخدمات الصحية لدى القطا
فهو محدود نظرًا للنقص في البنى التحتية، إضافة إلى آون تلك الخدمات غير 
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لذا، يضطر معظم . متطورة، فالمستشفيات العامة تكاد ال تكفي الشعب اللبناني
  . الناس للتوجه إلى المستشفيات الخاصة إن هم أرادوا عناية طبية الئقة

ن الفلسطينيين فيمنع عليهم الحصول على العناية الصحية أما بالنسبة لالجئي
لدى المستشفيات اللبنانية، نظرًا لعدم التفريق بين فئاتهم، إذ ينظر إليهم 

واحدة من الناس في لبنان، وبالتالي، يعتبر جميع الفلسطينيين تحت " آمجموعة"
ا شاء الجئ فإذا م. رعاية ومسؤولية األونروا فيما يخص توفير العناية الصحية

مسجل أو غير مسجل الحصول على عالج داخل مستشفى عام أو خاص توجب 
ولما آان الالجئون فاقدي األوراق الثبوتية . عليه دفع قيمة التكاليف الطبية العادية

ال يستطيعون الحصول على خدمات األونروا الصحية، فالخيار الوحيد لديهم هو 
  . حصلون عليهاأن يدفعوا مقابل أية خدمات طبية يست

في مخيم برج البراجنة قد وافقت باإلجماع على أن " المجموعة المرآزية"إن 
الوضع الصحي المتردي إنما يعزى إلى الضغط االجتماعي االقتصادي والسياسي 

 بما يتعلق بالمشاآل -على وجه الخصوص–وهذا صحيح . في أوساط الالجئين
وفي حين أن . د في أوساط الالجئينالسيكولوجية والسرطانات المتزايدة باضطرا

جميع الالجئين يتعرضون لنفس المخاطر الصحية إال أنهم ال يتمتعون جميعًا بحق 
  . الرعاية الصحية

بالمجمل، تعتبر زيارة العيادات الطبية أمرًا شائعًا في أوساط الشعب 
الفلسطيني، حيث أظهرت نتائج المسح االستطالعي أنه خالل األشهر الثالثة 

من الالجئين فاقدي األوراق الثبوتية بزيارة عيادة، أي بمعدل % ٦٨٫٥ألخيرة قام ا
من الالجئين فاقدي األوراق % ١٥ زيارات لألسرة الواحدة، في حين أن ٥٫٧

 ١٦٫٥ شهرًا الماضية، آما وأن ١٢-٣الثبوتية قاموا بزيارة عيادة خالل فترة الـ 
أما بالنسبة لالجئين المسجلين . لمنقضيةمنهم لم يزر أية عيادة طبية خالل السنة ا

منهم على التوالي قاموا بزيارة عيادة % ٨٢٫٥و% ٨٥٫٥والغير مسجلين فإن 
 ٦ زيارات ألسرة الالجئ المسجل و ٦٫٧خالل األشهر الثالثة الماضية أي بمعدل 

بالنسبة (إن هذا الرقم المرتفع لعدد الزيارات . زيارات ألسرة الالجئ الغير مسّجل
  . يمكن إرجاعه لسهولة حصولهم على العناية الطبية) مسجلين والغير مسجلينلل
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القدرة المادية بسبب القرب عدم حيازة أوراق ثبوتية

  اسباب اختيار الالجئين فاقدي األوراق الثبوتية عيادة معينة: ١٦-٤الرسم 

  

يختارون عيادات %) ٥١٫٥( أعاله أن غالبية الالجئين ١٦-٤يظهر الرسم 
بسبب عدم حيازتهم % ٨منهم بسبب قرب العيادة و % ٢٦بسبب قدرتهم المادية و 

وفي حين أن القدرة المادية آانت السبب الرئيسي لدى جميع فئات . أوراقًا ثبوتية
من % ١٢فإن ) لدى الغير مسجلين% ٥٧لدى المسجلين و % ٦٢٫٥(الفلسطينيين 
 أي من غير المسجلين قالوا أن السبب هو قرب العيادة، آما وأن% ١٩المسجلين و

  . من هاتين المجموعتين لم يتحدث عن مشاآل باألوراق الثبوتية

يترددون على عيادات %) ٦٢٫٥(إن معظم الالجئين فاقدي األوراق الثبوتية 
منهم يترددون على % ٢٧٫٥جمعية الهالل األحمر الفلسطيني بشكل منتظم و

 يترددون على عيادات% ١٧٫٥عيادات أو مستشفيات خاصة في حين أن فقط 
من الالجئين فاقدي األوراق الثبوتية أفادوا بأنهم يترددون % ١٣٫٥إن . األونروا

هذا، . على عيادات منظمات غير حكومية أو على عيادات المؤسسات االجتماعية
 على عيادات -ولو بشكل محدود–ويسمح لالجئين فاقدي األوراق الثبوتية بالتردد 

، ولكن ليس من المسموح تحويلهم إلى األونروا، وخاصة لتلقي العالجات االولية
إن العدد الهائل من الزيارات إلى عيادات جمعية الهالل األحمر . المستشفيات

الفلسطيني جاء ألن عدم حيازة أوراق ثبوتية ال تعتبر عائقًا للحصول على خدمات 
  . صحية، وغالبية المترددين على تلك العيادات تتم معالجتهم

 اضافة الى خمسة مستشفيات تابعة لجمعية الهالل هنالك فقط تسعة عيادات
األحمر الفلسطيني،أي بمعدل مستشفى واحدة في آل محافظة لبنانية، إال أن هذه 
المستشفيات ال تقع جميعها داخل المخيمات، األمر الذي يجعل الوصول إليها غير 

جئين لذلك فإن الال. مستشفى الهمشري مثًال يقع خارج مخيم عين الحلوة. يسير
فاقدي األوراق الثبوتية تزداد مصاعبهم إذا ما استلزم دخولهم المستشفى أو إذا ما 
استدعت حالتهم إجراء عمل جراحي، آون ذلك يستدعي انتقالهم إلى أماآن متفرقة 

إن المخيمات مجّهزة بعيادات طبية ولكن إذا ما استدعى األمر دخول . غير قريبة
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 الالجئ أن ينتقل إلى المستشفى الكائن خارج أو عناية خاصة فعلى/المستشفى و
  .محيط المخيم

من أسر الالجئين فاقدي األوراق الثبوتية قد دخل % ٥٢من الالفت لالنتباه أن 
من هذه % ٤٦أحد أفرادها المستشفى مرة خالل السنة الفائتة، آما وأن حوالي 

سر وفاعلي الخير الفئة قد تلّقى دعمًا ماليًا من مصادر مختلفة، آأفراد تلك األ
لمساعدتهم على تسديد تكاليف االستشفاء، وذلك مقابل ... ومؤسسات خيرية إلخ

من الالجئين الغير مسجلين الذين تلقوا % ٤٠من الالجئين المسجلين و % ٦٢
مساعدات، علمًا بأن المصدر الرئيسي للمساعدات التي تلقاها الالجئون فاقدو 

  . التحرير الفلسطينيةاألوراق الثبوتية يأتي من منظمة 

يعتبرون أنه من الصعب الحصول %) ٧٢٫٥(معظم الالجئين الفلسطينيين 
من الالجئين فاقدي األوراق الثبوتية يعتبرون % ٦٠٫٥إن . على الخدمات الصحية

أن العبء المالي هو السبب األهم في عدم حصولهم على الخدمات الصحية، يليه 
لعدم آفاءة خدمات األونروا % ١٢ية ولعدم حيازتهم على أوراق ثبوت% ١٨

من هذه الفئة يدفعون تكاليف الخدمات % ٧١، مع العلم بأن حوالي )٣١(الطبية
الصحية، والسبب في ذلك هو عدم تمكنهم من الحصول رسميًا على خدمات 

علمًا . األونروا الصحية المجانية أو حتى تلك التي توفرها مؤسسات صحية أخرى
األحمر الفلسطيني تتقاضى رسمًا رمزيًا، األمر الذي يخلق عبئًا بأن جمعية الهالل 

  . ماليًا إضافيًا بالنسبة لالجئين فاقدي األوراق الثبوتية

إن أسباب صعوبة الحصول على العناية الطبية هي نفسها أيضًا بالنسبة 
لالجئين المسجلين والالجئين الغير مسجلين باستثناء عدم توفر أوراق ثبوتية 

، إذ أن أحدًا من هاتين الفئتين لم يذآر تعرضه لهذه المشكلة، واألمر اآلخر رسمية
من الالجئين المسجلين اعتبروا الخدمات الطبية بشكل عام غير % ٢٤٫٥هو أن 
فلو أن مريضًا ما احتاج دواًء أو عالجًا خاصًا تقوم األونروا بالتكفل بجزء . آافية

 ما تكون األدوية غير متوفرة لديها أو صغير من القيمة اإلجمالية، ولكن غالبًا
تكون تكاليف متابعة العالج باهظة جدًا بالرغم من تحّمل األونروا لجزء من تلك 

  . التكاليف

أن أطباء األونروا مثقلي " المجموعات المرآزية"عالوة على ذلك، تزعم 
 وبالتالي ال يستطيعون تخصيص الوقت الالزم ألي من بالمرضىالكاهل 
أيضًا أن األونروا تغمض عينيها " المجموعات المرآزية"لقد آشفت . مرضاهم

ُيترك جانبًا " طارئة"عن متابعة األمراض الكامنة، فما لم تكن حالة مريض ما 
أي يمكن تأجيلها، وقد يطول هذا التأجيل أشهرًا، " باردة"على اعتبار أن حالته 

ولتعقيدات نتيجة لمثل هذا علمًا بأن هنالك حاالت مرضية عديدة تعرّضت لمشاآل 
  . التأجيل

في واقع الحال، فان أعباء العمل في مراآز األونروا الصحية آبيرة جدًا، إذ 
 مريضًا يوميًا، وهو ما يفسر سبب ٨٩يقوم الطبيب الواحد بمعاينة ما يقرب من 
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التذمر من عدم إيالء األطباء عناية آافية لمرضاهم، آما يفّسر سرعة تشخيصهم 
 آما ويفسر عدم توسيع األونروا لخدماتها الصحية بحيث تشمل الالجئين للمرض،

  .فاقدي األوراق الثبوتية
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فاقدي األوراق الثبوتية

  المشكالت التي تعترض الحصول على الرعاية الصحية: ١٧-٤الرسم 

 

من الالجئين صعوبات بسبب اإلجراءات اإلدارية % ٤٨على العموم، القى 
منهم انتقد االنتظار لساعات % ٣٥ يخص أمور الصحة، والبيروقراطية فيما

  . أفادوا بأن األطباء لم يكونوا صبورين وال مهتمين% ٣٠طويلة و

 يشير إلى أن المشكلة الكبرى التي تواجه الالجئين جميعًا في ١٧-٤الرسم 
النسبة . حصولهم على الرعاية الصحية هي البيروقراطية واإلجراءات اإلدارية

%). ٥٣(نسبة لهذه المشكلة آانت لدى الالجئين فاقدي األوراق الثبوتية األعلى بال
أما الالجئين المسجلين والغير مسجلين فقد جاءت نسبهم متساوية تقريبًا، عند 

إن معظم الالجئين غير . الحديث عن مشاآل الحصول على الرعاية الصحية
 من الالجئين %٦٩٫٥: راضين عن مستوى العناية الطبية التي يحصلون عليها

آانوا راضين إلى حد ما % ٢٢فاقدي األوراق الثبوتية آانوا غير راضين، 
  . الباقية فهي ال تدري% ٥اعتبروها آافية، أما الـ % ٣٫٥و

أما مستوى عدم الرضا فقد آان مرتفعًا جدًا في أوساط الالجئين المسجلين 
  ). على التوالي% ٦٨و% ٦٩(والغير مسجلين 

غالبية الالجئين الفلسطينيين من النظام الصحي المتوفر لهم، بالرغم من تذمر 
فإن موضوع حيازة أوراق تعريف شخصية بالنسبة لفئة الالجئين فاقدي األوراق 
الثبوتية يزيد من القيود التي تحول دون حصولهم على تلك الخدمات، األمر الذي 
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عوبات الطبية أدى إلى الضغط على ميزانياتهم المحدودة ما يجعلهم عرضة للص
  . أآثر من بقية الالجئين الفلسطينيين في لبنان

אא א
يعيش الالجئون الفلسطينيون في لبنان أسوأ الظروف االجتماعية االقتصادية 
مقارنة بكافة مناطق عمل األونروا، فالقانون اللبناني يحظر على الالجئ 

 مهنة، وهذا يعتبر واحدًا من جملة القيود ٧٠من الفلسطيني مزاولة العمل في أآثر 
العديدة المفروضة، التي تؤثر بشكل خطير على مجمل معيشة الالجئين 

  . الفلسطينيين

من الالجئين الفلسطينيين الذين % ٦٦وفقًا لنتائج هذا المسح االستطالعي فإن 
يضًا أن أ" المجموعات المرآزية"استفتيناهم هم عاطلين عن العمل، ولقد أآدت 

أما نسبة %. ٦٥البطالة مرتفعة جدًا في أوساط السكان الالجئين حيث تصل إلى 
، وهذه النسبة تقل قليًال عن %٥٨ فهي فاقدي االوراق الثبوتيةالبطالة بين الالجئين 

من الالجئين فاقدي األوراق الثبوتية موظفون لدى % ٣١نسبة البطالة العامة ألن 
 داخل مخيمات ويتقاضون مرتبات هزيلة، في حين أن منظمة التحرير الفلسطينية

من الالجئين الغير مسجلين قد أفيد بأنهم % ٥من الالجئين المسجلين و% ٢
  .موظفون لدى منظمة التحرير الفلسطينية
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  أنواع الوظائف التي يزاولها الالجئون فاقدو األوراق الثبوتية: ١٨-٤الرسم 

 

يعملون لحساب أنفسهم، %) ٧٢٫٥(ظم الالجئين فاقدي األوراق الثبوتية إن مع
% ٢٧منهم يعملون لدى منظمات دولية غير حكومية وآذلك % ٢٧في حين أن 

يعملون لدى شرآات % ١٨٫٥منهم يعملون لدى منظمات محلية غير حكومية، و
جئين  أعاله يظهر أن القطاع األشمل الذي يستخدم ال١٨-٤الرسم . )٣٣(خاصة

يليه منظمة التحرير %) ٤٩(فاقدين لألوراق الثبوتية هو قطاع العمالة العادية 
الباقون يمارسون % ١١٫٥وألـ %) ٨٫٥(ثم قطاع الفنيين %) ٣١(الفلسطينية 

  . وظائف مختلفة
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معظم الالجئين ينخرطون في أعمال تجارية صغيرة آعامل أو سائق، آما وأن 
–يمات والتجمعات الجنوبية غالبًا ما يعملون معظم هؤالء القاطنين داخل المخ

أما العاملون في حقل البناء فإنهم عاطلون عن العمل .  في الزراعة-بشكل موسمي
، إضافة لوجود أيد عاملة أجنبية منافسة، )٣٤(منذ انتكاسة قطاع البناء في لبنان

 عدم ونظرًا لعدم قدرتهم على العمل بسالم وطمأنينة خارج المخيمات وبالتالي
القدرة على الوصول إلى أسواق العمل فإن العديد منهم استمر باالنخراط في 

  .  السياسية آمنظمة التحرير الفلسطينيةالمنظماتصفوف 

% ٢٧يعملون بدوام آامل و% ٨٦٫٥من بين آافة فئات الالجئين نجد أن 
إن معدل دوام العمل . مؤقتة/يعملون بصفة موسمية% ٤١يعملون بدوام جزئي و

أي ما يعادل ( دوالر أمريكي ٨٫٧٠ ساعات بمتوسط أجر يومي يبلغ ٩ليومي هو ا
 ٣٣٨٠٠٠أي ( دوالر أمريكي في الشهر ٢٢٥، وهو ما يعادل )٣٥()ل. ل١٣٠٠٠

 هو حوالي الشهريأما داخل المخيمات والتجمعات فإن متوسط األجر ). ل.ل
  ". المجموعات المرآزية"ل بحسب ما ذآرت . ل٢٥٠٠٠٠

نظرًا " خط الفقر"من الصعب اإلجماع على توصيف دقيق ومحدد لـ لقد آان 
للشعور بأنه من الضروري أن يؤخذ باالعتبار أفراد األسرة وأماآن إقامتهم وما 

على أي حال، تم التوافق على أن غالبية الالجئين . إذا آانوا يتسلمون مرتبًا منتظمًا
  . )٣٦("تحت خط الفقر"تعيش 

 داخل منازلها خالل مدافىءأن تقوم العائالت بتشغيل أنه من الصعب مثًال 
 وضرورياتتحيا بمداخيل متدنية ووظائف قليلة ) أي العائالت(فصل الشتاء ألنها 

  . الكفاف اليومي

إن الالجئين فاقدي األوراق الثبوتية يعيشون في ضائقة أآبر لعدم قدرتهم على 
موظفي هذه الفئة من % ٦٨ يوضح أن ١٩-٤العمل خارج المخيمات الرسم 

من % ٦٠٫٥من الالجئين المسجلين و% ٦٢يعملون داخل المخيمات، في حين أن 
  .الالجئين الغير مسجلين يعملون خارج نطاق المخيم
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 أماكن العمل: ١٩-٤الرسم 
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إن الالجئين الغير مسجلين والالجئين المسجلين بوسعهم مغادرة المخيم للعمل، 
 يتحصلون عليها محدودة جدًا، إضافة إلى احتمال تعرضهم التيلكن أنواع العمل و

إن نقاط التفتيش تلك مشهورة بخلق . إلى عقبات وصعوبات يوميًا عند نقاط التفتيش
 في أرتال السيارات، حيث تعمد السلطات اللبنانية على السؤال وازدحاماختناقات 

ويواجه الالجئون الفلسطينيون أيضًا . تعن األماآن القادمة منها تلك السيارا
أحد . منافسة من جانب السوريين واألجانب اآلخرين الساعين إلى وظيفة أو عمل

 حتى لو تمّكن من -أشار إلى أن الفلسطيني" بالمجموعات المرآزية"المشارآين 
  . فذلك ال يعني أنه يقبض أجره آامًال أو في الوقت المحدد-العمل
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االفتقار إلى األوراق الثبوتية 

االفتقار إلى فرص العمل  

أسباب أخرى 

االفتقار إلى إذن عمل 

االفتقار إلى المؤهالت 

  
، عند استفسارنا عن الصعوبات في إيجاد عمل ٢٠-٤آما هو مبّين في الرسم 

ممن (من الالجئين فاقدي األوراق الثبوتية %) ٩١٫٥(أفادت الغالبية الساحقة 
أن عدم وجود أوراق ثبوتية شخصية هي آبرى المشاآل، في ) جرى استطالعهم
  : آانتمسجلين  إجابة الالجئين المسجلين والغير  انحين

، وعدم وجود مؤهالت )على التوالي% ٤٨و% ٥٣(عدم وجود فرص عمل 
  . هما المشكلتان الرئيسيتان في العثور على عمل%) ١٢و% ١٢(لديهم 

إن القيود التي ينص عليها قانون العمل وتفرضها الحكومة اللبنانية تطال جميع 
ألمر بالالجئين فاقدي األوراق ولكن عندما يتعلق ا. الالجئين الفلسطينيين في لبنان

الثبوتية تضاف مشكلة عدم حيازتهم أوراقًا ثبوتية شخصية إلى باقي العوائق 
األخرى التي تحد من تنقالتهم، األمر الذي يحول دون تجوالهم بحثًا عن وظيفة أو 

لذلك، عليهم القبول بأية وظيفة أو عمل يحصلون عليه في مناطق . عمل أفضل
ية ظروف أو شروط للدفع قد تعرض عليهم، وهذا ما يزيد وضعهم إقامتهم وتحت أ

  . المضطرب اضطرابًا جسديًا ونفسيًا

  مقابالت شبه بنيوية

م للحصول الصعوبات التي تواجه الالجئين فاقدي األوراق الثبوتية أثناء سعيه:٢٠-٤الرسم 

 على وظيفة
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في تحليالتنا، وذلك إلى " المجموعات المرآزية"لقد تم دمج نتائج ومالحظات 
وفيما يخص القسم المتعلق بالنواحي االجتماعية . جانب المقابالت االستبيانية

صادية قمنا بإضافة ملخص عن المقابالت الشبه بنيوية التي ترآز على هذه االقت
 قد أجريت فقط مع أسر فاقدي ١٩٣إن االستطالعات البالغ عددها . المسائل

األوراق الثبوتية لقد جرى استطالع عّينة من الالجئين فاقدي األوراق الثبوتية 
ل عيشهم إضافة إلى آلية باستخدام استبيان آمي مستقل وذلك لتقييم أسباب وسب

هذا، وقد تم تنظيم االستبيان الشبه بنيوي . في أوقات الشدة) استمرار حياتهم(بقائهم 
  :بواسطة

  نموذج الدخل والنفقات .١
  الحوادث النموذجية .٢
 فرص اخرى للدخل .٣
 التفاعل االجتماعي .٤

  نموذج الدخل والنفقات

خرى، ولكن أنماط إن نمطية النفقات الموسمية لألسر تختلف من منطقة إلى أ
أما . االنفاق على المأآل واإليجار والتعليم تظل متطابقة بالنسبة لكافة المناطق

  . النفقات األخرى فتحددها طبيعة المنطقة

 )٣٧( تشكالن جزءًا رئيسيًا من النفقات في صيدا-مثًال–فالكهرباء والماء 
ين المنطقتين والبقاع إذا ما قورنت بالمناطق األخرى ألن الالجئين في هات

والمازوت مثًال، يعتبر نفقة مقتصرة على . يحصلون على صهاريج الماء بمقابل
بالمثل، تميل األسر في منطقتي الشمال والبقاع إلى . األسر في منطقة البقاع فقط

األنفاق على الملبس أآثر من باقي المناطق األخرى بسبب برودة الطقس الذي 
ات العالج في صور والشمال والبقاع شّكلت جزءًا نفق. تتميز به هاتان المنطقتان

  . رئيسًا من النفقات بخالف صيدا وبيروت اللتان لم تعتبراه نموذجًا للنفقة

أما بالنسبة للنفقات الغير متوقعة فقد جاء الدواء مشترآًا في آافة المناطق، 
ثر  البحر حيث تتأمنونفقة صيانة المنازل تفردت بها منطقة صور بسبب قربها 

نفقات السجن واالحتجاز هي األخرى من النفقات . المنازل بالطقس الشتوي السيئ
الغير متوقعة التي ذآرتها األسر في صور، وهذا يعود إلى طبيعة المناخ السياسي 

  . المسيطر على المنطقة ولقربها من حدود األراضي المحتلة

ومن منظمة التحرير أما الدخل الشائع في آافة المناطق فهو من العمل العادي 
لكن، بالنسبة لصيدا وصور تعتبر منظمة التحرير الفلسطينية هي . الفلسطينية

المصدر الرئيسي للدخل، في حين أن مصدر الدخل الرئيسي في باقي المناطق هو 
مصدر الدخل من منظمات ). إلخ...  دهان - بائع خضار-جزار(العمالة العادية 

أما مصادر الدخل الغير . المناطق باستثناء بيروتغير حكومية ورد ذآره في آافة 
  . متوقع فكانت عبارة عن مساعدات مالية وهبات خالل شهر رمضان
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  الحوادث النموذجية

أحد مصادر الكرب الذي يصيب الالجئين في آافة المناطق يعود بالدرجة 
ى األولى إلى الرعاية الصحية، آثمن األدوية وتوفرها والحاجة إلى دخول مستشف

للعالج أو إلجراء عمل جراحي، حيث أن مثل هذه الخدمات غير متاحة لالجئين 
  . فاقدي األوراق الثبوتية، الذين يتعّين عليهم دفع مبالغ تفوق قدراتهم

آتلف المنزل : مصادر أخرى رئيسية للضيق والمشقة ترتبط بموضوع السكن
 تؤثر أن حالة منازلهم مما ال شك فيه. وتدهور حالته أو السيول واإلخالء القسري

هنالك أيضًا التأخر .  على أوضاعهم المعيشية وعلى صحتهم-بصورة مباشرة–
باستالم الراتب أو فقدان الوظيفة، اللذان غالبًا ما يؤديان إلى اختالل اقتصادي يزيد 

ومن األحداث الغير متوقعة التي ذآر . في الضغط على عافية األسرة ماديًا ونفسيًا
  . والسجن) أي االحتجاز(ن عليهم مواجهتها هي التوقيف الالجئون أ

 االقتصادي تؤدي إلى رّدات فعل مختلفة لدى الرجال الترديإن فترات 
والنساء داخل آل أسرة، وآالهما يتأثر بها سلبًا، حيث تصبح األجواء األسرية 

. لمشاآلمشحونة ومتوترة فينشأ الجدل الذي غالبًا ما يقود إلى مزيد من االنفعال وا
أما آلية مواجهة تلك المشاآل فهي تتفاوت في الغالب بين الرجال والنساء، ولكن 

، فيثوران بسهولة وتتوالى النقاشات )٣٨(في المجمل يصبح اإلثنان ال إجتماعيين
أما النساء . الرجال مثًال يدخنون أآثر ويبّدلون عملهم ويستدينون المال. الحادة

  . أو يلجأن إلى ذويهن طلبًا للمساعدة/ملهن وفإنهن يكتمن غضبهن وخيبة أ

إن األسى النفسي والقلق، الناجمين عن عدم القدرة على التّنبؤ بطريقة العيش 
داخل المخيمات غالبًا ما يؤديان إلى تصرفات ال اجتماعية تتراوح بين اإلهانة 

ة هنالك إجماع على أن المساعد. الكالمية و في حاالت نادرة اإليذاء الجسدي
المالية قد تخفف من التوتر األسري نظرًا ألن الالجئين غالبًا ما يعوزهم المال 

ولكن، مع آون المساعدات المالية ضرورية وحيوية إال أن منح . إلعالة أسرهم
بطاقات تعريف شخصية لهؤالء الناس سيكون له التأثير األآبر في إزالة الكثير من 

  . التوترات السيئة السائدة

   للدخل فرص اخرى

عند سؤالنا عن أنواع المهارات التي قد تساعد الالجئين في الحصول على 
فرص لرفع وزيادة مداخيلهم فإن أآثرية المناطق أفادت بأن الجواب على ذلك هو 
التعليم المهني، ففي الشمال والبقاع وصور أفاد الالجئون بأن توفر فرص العمل 

 دور إيجابي في ذلك، نظرًا ألن لديهم ووجود أوراق ثبوتية قانونية سيكون لهما
  . المهارات ولكن ليس لديهم أوراق ثبوتية قانونية للحصول على وظيفة أو عمل

بالرغم من أن المقابالت قد أظهرت أن غالبية الالجئين فاقدي األوراق الثبوتية 
يوافقون على أن زيادة فرص العمل ستحّسن من أوضاع أسرهم االقتصادية، إال 
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جال والنساء على حٍد سواء يشعرون أيضًا أن عدم حيازتهم على أوراق أن الر
إن معظمهم يدرك أن . تعريف شخصية يحد آثيرًا من حصولهم على تلك الفرص

 إلى -على األرجح–هنالك فرص متوفرة لآلخرين وغير متوفرة لهم، وهذا عائد 
في منطقة على أي حال، ذآرت األسر . عدم حيازتهم على أوراق تعريف شخصية

  . بيروت أن عدم تمتعها بمهارات يلعب دورًا في عدم الحصول على تلك الفرص

ولتحسين أوضاع معيشتهم االقتصادية يعتمد الالجئون فاقدو األوراق الثبوتية 
على مداخيل إضافية أو على مساعدات مالية من منظمة التحرير الفلسطينية ومن 

  .منظمات غير حكومية ومن مؤسسات خيرية

  

  التفاعل االجتماعي

لقد عبر الالجئون الفلسطينيون في غالبيتهم عن مشارآة بعضهم البعض في 
المناسبات بشكل اعتيادي، فداخل المجتمع وبين الجيران تسود العالقات الطيبة 

لقد أفاد جميع . ويشارك الجميع في المناسبات واألحداث، آالزواج والوالدة والوفاة
شاطات المتبادلة والعالقات الوطيدة وحدها يمكن أن تفيد من تم استطالعهم أن الن

المجتمع، فالتشابك والترابط داخل مجتمعهم يمنحهم الفرصة إليجاد أرضية 
  . مشترآة وخبرة متبادلة

لقد أفاد غالبية الالجئين أن العمل الجماعي واتخاذ القرارات تقوم بتنظيمها 
لقد ادعى الالجئون جميعًا أنهم . وتنسيقها األطراف السياسية واللجان الشعبية

من قبل قيادتهم، إال أن الالجئين فاقدي األوراق الثبوتية ال %١٠٠معترف بهم 
جميع الالجئين الذين تم . يشارآون في اتخاذ القرارات الجماعية المحلية

استطالعهم في بيروت والشمال والبقاع أفادوا بأنهم غير ناشطين على صعيد 
محلية في حين أفاد عدد قليل من المقيمين في صور وصيدا بأنهم اتخاذ القرارات ال

إن هؤالء الذين أفادوا بأنهم ال . يشارآون فعًال، بينما رفض البعض اآلخر اإلجابة
  ".األمر ال يعنيهم"يشارآون في اتخاذ القرارات المحلية ادعوا بأن 

א
فرها األونروا هي آما ورد في المقدمة، إحدى الخدمات الرئيسية التي تو

 مدرسة لمرحلة ما قبل ٧٩التعليم األساسي المجاني، إذ تملك األونروا في لبنان 
ونظرًا لألعداد . الثانوي؛ وخمسة مدارس ثانوية ومرآز واحد للتدريب المهني

دوام صباحي ودوام (الهائلة من الطالب تضطر المدارس إلى العمل بدوامين 
إن .  المقتدرين ماديًا أن يقصدوا المدارس الخاصةآما ويمكن للفلسطينيين) مسائي

اإلحصاءات التي ُجمعت من خالل االستبيان تدل على أن المستوى التعليمي ال 
في حين ) أي الالجئين المسجلين والغير مسجلين(يختلف آثيرًا بين الفئات القانونية 
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ية بصفة أن أبناء الالجئين فاقدي األوراق الثبوتية يحضرون الصفوف الدراس
وهم بالتالي مشارآون غير ناشطين، األمر الذي يخلق صعوبة لديهم " مستمعين"

  . إن هْم أرادوا متابعة تعليمهم العالي نظرًا لعدم منحهم شهادات رسمية

إن أراد الالجئون الفلسطينيون متابعة تعليمهم العالي فعليهم أن يتكفلوا بتكاليف 
ينيين يعاملون في لبنان آأجانب، وبالرغم من وآون الالجئين الفلسط. ذلك بأنفسهم

" الكوتا"وضعهم آالجئين، يترتب إذًا عليهم منافسة آافة األجانب، إنها ضرب من 
التي لها سقف علوي ولكن بدون سقف سفلي، بمعنى أنه باإلمكان لطالب لبناني أن 

  . يأخذ مقعد طالب أجنبي إذا ما لزم األمر

أيضًا نتيجة الختالف منطقة السكن أو جغرافية باإلمكان مالحظة وجود تباين 
وهي من –نجد أن منطقة البقاع مثًال " المجموعات المرآزية"السكن، فبحسب 

إن .  تنخفض فيها نسبة األمية الى حد ما-المناطق األقل تأثرًا بالحرب األهلية
الالجئين فاقدي األوراق الثبوتية ممن يعيشون في تجمعات خارج المخيمات 

ن االلتحاق بمدارس داخلها خوفًا من إيقافهم واعتقالهم من قبل حواجز يخشو
  . التفتيش اللبنانية

 إضافة لذلك، يفيد أهالي الطلبة من الالجئين فاقدي األوراق الثبوتية بأنه غالبًا 
ما يتم إرجاع أوالدهم إلى البيت بسبب عدم حيازتهم على المستندات المطلوبة، 

. ي التدخل من أجل قبول عودة أبنائهم إلى المدرسة ثانيةوأنه على هؤالء األهال
من الالجئين المستطلعين قد اضطر %) ٤٢٫٥( يبّين أن نسبة عالية ٢١-٤الرسم 

  .أحد أبنائهم لترك المدرسة
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مسجل

غير مسجل 

فاقدي األوراق الثبوتية 

اإلجمالي

  
 معدالت ترك المدرسة بين أبناء الالجئين: ٢١-٤الرسم 

 
درسة ال تختلف آثيرًا بين الفئات الثالثة، إال أن  معدالت ترك المانبالرغم من 

 يظهر أن السبب الرئيسي لترك ٢٢-٤الرسم . األسباب المؤدية لذلك تختلف
المدرسة لدى الالجئين فاقدي األوراق الثبوتية هو عدم وجود أوراق ثبوتية 
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أما الالجئين %). ٧٫٥(ثم عدم رغبة الطفل %) ٢٩(يليه العبء المالي %) ٤٢(
% ٤٢(جلين والغير مسجلين فالسبب الرئيسي بالنسبة لهم هو العبء المالي المس
وأخيرًا رسوب %) ١٦٫٥و% ٢١(يليه عدم رغبة الطفل ) على التوالي% ٤٣و

فقط من الالجئين فاقدي % ٤ومن الملفت أن يكون %). ٧٫٥و% ١٣(الطفل 
  .ك المدرسةاألوراق الثبوتية قد ذآروا أن سبب رسوب ابنهم هو الذي أدى إلى تر

  

42.30%
28.80%

7.70%
4.80%

3.80%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

فاقدي األوراق
الثبوتية

رسوب

المرض/الوفاة 

عدم الرغبة 

العبء المالي 

األوراق الثبوتية

 أسباب ترك المدرسة لدى الالجئين فاقدي األوراق الثبوتية: ٢٢-٤الرسم   
  

 دورًا هامًا عند الحديث عن متابعة -لدى جميع الفئات–تلعب الصعوبات المالية 
يعتبرون % ٨٩٫٥الدراسة، فمن بين الفلسطينيين الذين تم استطالعهم نجد أن 

مالحظة " المجموعات المرآزية"لقد أبدت .  االقتصادي السبب الرئيسيالعامل
هامة هي أن الالجئين الذين تقل فرص حصولهم على عمل عن غيرهم، هم الذين 

 . لديهم ميل أآبر لترك المدرسة

يواجه أبناء الالجئين الفلسطينيين فاقدي األوراق الثبوتية قيودًا على التحاقهم 
وحتى حين . فهم أآثر عرضة من غيرهم لترك المدرسةبالمدارس، وبالتالي 

فقط . يحاولون إتمام تعليمهم سيجدون صعوبة في الحصول على درجة علمية
من الالجئين فاقدي األوراق الثبوتية أفادوا بأن لديهم شهادات رسمية % ١٦٫٥

  . ألي من مستويات التعليم) درجات علمية(

 الذين تم استطالعهم قالوا أنهم ومع أن ذلك غير قابل للقياس، فإن بعض
أنفسهم، أو أوالدهم قد حصلوا على شهادات تحت اسم مزّور أو باسم صديق أو 

  .باسم فرٍد من عائلة أخرى
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هي السنة الرابعة من مرحلة التعليم المتوسط وتستدعي تقدم جميع الطلبة إلى امتحانات رسمية قبل أن يسمح : البروفية *

فترة االنتداب هذا النظام هو نفس نظام التعليم الفرنسي القديم الذي دخل حيز التطبيق أثناء . لهم باالنتقال إلى التعليم الثانوي

  .الفرنسي

 هذا المعهد مؤهالت في مجال يمنح. سبلين هو المعهد الوحيد للتدريب المهني للفلسطينيين، ويتبع األونروا **

 ..التدريب التقني، مثل الميكانيك والنجارة والمحاسبة إلخ
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אא א
 باعتبار أنها مؤقتة، وتم تجهيز ١٩٤٨إن المخيمات قد بنيت أساسًا في العام 

التحتية آنذاك على هذا األساس، ومنذ ذلك الحين لم يتم تطويرها بشكل البنية 
إن الجهود الوحيدة التي . مناسب آي تستوعب الزيادة في أعداد السكان الالجئين

  . بذلت آانت عبارة عن استبدال جزئي لبعض تلك الخدمات وليس تطويرًا لها

ية التحتية البيئية بين ليست هنالك فوارق بالنسبة للسكن أو حتى بالنسبة للبن
 بالنسبةالعامل الوحيد . الالجئين فاقدي األوراق الثبوتية والالجئين اآلخرين

لالجئين المسجلين والغير مسجلين هو إمكانية إقامتهم خارج المخيمات 
  . والتجمعات

فإن عددًا قليًال من الالجئين الفلسطينيين " المجموعات المرآزية"وبحسب 
فإذا ما صادفت . تجمعات، يستخدمون البنية التحتية اللبنانيةالذين يعيشون في 

أي إذا ما حصلوا على الكهرباء والماء –إقامتهم داخل منطقة سكنية لبنانية 
 يتحتم عليهم تسديد أقساط تلك الخدمات آاللبنانيين ، على -والصرف الصحي

 تلك إضافة إلى ذلك، تفتقر معظم. عكس ما هو الوضع عليه داخل المخيمات
فقد يحصلون على الكهرباء ولكنهم ال : التجمعات إلى عناصر البنية التحتية

  . يحصلون على تسهيالت الصرف الصحي

ُتعتبر الهيئة البنيوية لظروف السكن والمحيط السكني عامًال هامًا في تحديد 
وبحسب جميع . مدى راحة الفرد والمساحة المربعة المتوفرة له ضمن سكن األسرة

عات المرآزية فإن الالجئين فاقدي األوراق الثبوتية ال يواجهون داخل المجمو
المسجلين والغير (محيطهم السكني أية مشاآل مميزة ال تواجهها الفئتان األخرتان 

 إلى أن الالجئين آجماعة يرون أنهم جميعًا في نفس -جزئيًا–، وهذا يعود )مسجلين
  . الوضعية وال يفّرقون أو يمايزون فيما بينهم

إن المنازل المكتظة داخل المخيمات والتجمعات السكانية قد جعلت األسرة 
. المتوسطة الالجئة، المكونة من خمسة إلى سبعة أفراد تعيش في غرفتي نوم

تقريبًا من الالجئين الذين تم استطالعهم يعيشون داخل بيوت مكونة من % ١٧
تين، في حين أن في بيوت مؤلفة من غرف% ٤٦٫٥غرفة واحدة، بينما يعيش 

  . يعيشون في بيوت مؤلفة من ثالثة غرف% ٢٧

 أن ٢٣-٤لو أخذنا حجم األسرة الوسطي في البيت الواحد سيظهر لنا الرسم 
من العّينة السكانية المستطلعة تخصص للفرد الواحد من أفرادها أقل من % ٦٩٫٥

  . األرقامنصف غرفة، والالجئون فاقدو األوراق الثبوتية لم ُيستبعدوا من هذه
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 غرفة 0.5-1

 1إلى 2 غرفة

غرفتين فأآثر 

عدد الغرف المخصصة للفرد الواحد: ٢٣-٤الرسم    
  

لقد ذآرت . إن مساآن الالجئين أيضًا في حاجة ماسة إلعادة التأهيل
أن الفلسطينيين قد اعتقدوا في البداية أن مكوثهم في لبنان " المجموعات المرآزية"

مؤقتة، ومع مرور الزمن، ونظرًا لقيام سيكون مؤقتًا، فقاموا بتشييد مساآن 
السلطات اللبنانية بحظر أعمال البناء والتحسين واإلصالح األساسية على مساآن 
الالجئين، أصبحت البنى التحتية الحالية لتلك المساآن تشكل عددًا من المخاطر 

  ". المجموعات المرآزية"التي منها المخاطر الصحية بحسب ما ذآرته 

ا أمام التدمير السابق للمنازل، الذي حصل في التاريخ مع عدم صموده
الحديث، استمرت األسر خلسة ببناء إضافات وزيادات سكنية فوق المساآن 

  . المشيدة سابقًا، وذلك الستيعاب التنامي في أفراد تلك األسر

هذا التحول الكبير في البيئة السكنية قد منع مرافق الكهرباء والماء والمجاري 
ان أعمال البناء خلسة هي أآثر شيوعًا في الجنوب ألن . عمل بشكل جيدمن أن ت

السلطات اللبنانية هناك أآثر حزمًا وتشددًا في تطبيقها لقرار حظر البناء والصيانة 
  . والتطوير

يدعون أن بيوتهم تحتاج إلى % ٧٢بين جميع الالجئين الذين استطلعوا نجد أن 
ومع أن جميع الالجئين . ن ذلك السنة السابقةإعادة التأهيل وأنهم لم يتمكنوا م

يعيشون في ظروف مماثلة، إال أنه من المستغرب أن تكون بيوت الالجئين 
من % ٦٥٫٥، في حين أن %)٧٤(المسجلين هي األآثر حاجة إلعادة التأهيل 

إن مساآن الالجئين . الالجئين فاقدي األوراق الثبوتية آان لديهم نفس االدعاء
اق الثبوتية في الجنوب هي األآثر احتياجًا إلعادة التأهيل نظرًا فاقدي األور

الحتواء هذه المنطقة على أآثر التجمعات آثافة من فئة فاقدي األوراق الثبوتية 
  .وللتشدد الكبير في تطبيق الحظر على إعادة البناء
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إن الالجئين الذين تمكنوا من بناء وصيانة منازلهم قد فعلوا ذلك بتمويل 
إن االتحاد األوروبي هو الهيئة الخارجية الوحيدة .  ومن مواردهم الخاصةشخصي

  . التي قدمت تمويالت نقدية ولكن فقط في حاالت إعادة التأهيل االضطراري جدًا

لقد حظيت فئة الالجئين الغير مسجلين بأعلى نسبة فيما يخص إعادة تأهيل 
 يحققون سوى مداخيل زهيدة وبما أن الالجئين ال. المنازل خالل السنة المنقضية

جدًا فإن هذا الدخل ُينفق وفقًا لألولويات األآثر أهمية مثل المأآل والكهرباء 
إنهم يتأقلمون مع األوضاع المتردية لبيوتهم ويستمرون بالعيش فيها إلى أن . والماء

لقد أوضحت المجموعات المرآزية أن الالجئين غالبًا ما . تصبح غير محتملة
  . ملتوية للقيام بالصيانة األساسية الالزمةيجدون طرقًا

15.10%

1.60%

0.60%

0.60%

48.40%

27.00%

26.60%

7.30%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

ابار ارتوازية للعموم

البلدية 

خزانات مياه من األونروا 

خزانات مياه من جمعيات/منظمات غير حكومية 

آبار ارتوازية خاصة 

محالت المياه (غالونات)

شاحنات مياه 

قوارير مياه/مياه معبئة 

  مصادر المياه لالستعمال المنزلي: ٢٤-٤الرسم   
 

استنادًا إلى نتائج االستبيان وإلى رأي المجموعات المرآزية، يمكن الحصول 
خالل فصل الصيف يحدث شّح في المياه بسبب . على المياه داخل جميع المخيمات

يحصلون ) %٤٨٫٥( يبّين أن غالبية الالجئين ٢٤-٤الرسم . الزيادة في االستخدام
تقريبًا يتم تزويدهم بالمياه من % ٢٧. على المياه المنزلية من آبار ارتوازية للعموم

  . يحصلون علىالمياه من خزانات تابعة لألنروا%٢٦٫٥البلدية في حين أن 
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آبار ارتوازية خاصة

قواريرمياه/مياه معبئة  

شاحنات مياه

   

 مصادر مياه الشرب: ٢٥-٤سم الر
  

 آيف أن مياه الشرب يتم الحصول عليها من آبار عامة ٢٥-٤يوضح الرسم 
ومن خزانات %) ٢٥٫٥( ومن مصادر البلدية %)٢٩٫٥(مخصصة لهذا الغرض 

 إضافة إلى محالت بيع المياه بالغالونات %)٢٥٫٥(المياه التابعة لالونروا 
ه إلى الالجئين نظرًا لضعف وتردي البنية  وغالبًا ما يتم نقل الميا،%)٢٤٫٥(

. إن جميع الالجئين يحصلون على نفس نوعية المياه. التحتية لشبكة أنابيب المياه
 -آما سبق وأشرنا-أما الالجئين المقيمين داخل تجمعات خارج المخيمات فإنهم 
  . يعتمدون في الغالب على المياه التي توفرها البنية التحتية اللبنانية

ب المجموعات المرآزية يعتبر النقص في البنية التحتية للصرف الصحي بحس
إحد المشاآل الرئيسية للبيئة السكنية، وبدون نظام صرف مأمون ) أي المجاري(

. ستتأثر نوعية المياه، وبالتالي يصبح الالجئون أآثر عرضة لألمراض والتلوث
ن الالجئين يقولون أن م% ٧٧وبالرغم من سوء حالة الشبكة العامة للمجاري فإن 

  . لديهم خدمات مجاري للتخلص من مياه الصرف الصحي

. المشكلة هي أن تلك الخدمات ال تتناسب مع الكثافة السكانية داخل المخيمات
. فالمواسير لم تخضع ألية صيانة منذ جرى تمديدها، وبالتالي أصبحت متآآلة
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يب المجاري بشكل غير سليم عالوة على ذلك، فقد جرى تمديد أنابيب المياه وأناب
تحت األرض وعلى مقربة من بعضها البعض مما يؤدي إلى فيضانها وإلى تلوثها، 
وبالتالي إلى تلوث مياه الشرب الموّصلة إلى المنازل داخل المخيمات معّرضة 

عمومًا، يبدو أن تلوث المياه هو السبب الرئيسي الذي . البيئة بالكامل إلى الخطر
إلى اإلحجام عن استعمال مياه الشرب التي توفرها البلدية، إضافة يدفع الالجئين 

إلى احتواء تلك المياه على نسب ترآيز عالية من الملح والكالسيوم وحتى من 
  . الكلور

ومعهما بعض التجمعات " الرشيدية"و" برج الشمالي"المخيمين الجنوبيين 
ليس في هذين . لبنانتقريبًا من إجمالي عدد الالجئين في % ١٦السكنية تأوي 

المخيمين نظام صرف صحي، آما وأنهما يتخلصان من الفضالت بواسطة نظام 
، األمر الذي يؤدي إلى )من خالل حفر ال تتوافر فيها المواصفات الالزمة(محلي 

اضافة الى ذلك، فإن مخيم برج . تلوث المياه الجوفية وإلى اإلضرار بالبيئة
طئ البحر، يتخلص من مياه المجاري بصرفها الشمالي، وهو مخيم واقع على شا

 البحر، مما يؤدي إلى تلوث البحر الذي هو المصدر الوحيد لمياه االستخدام في
  ). أي المياه الغير مخصصة للشرب(

، المنتج الوحيد للطاقة الكهربائية التجارية )EDL(إن مؤسسة آهرباء لبنان 
إن البنية التحتية . جمعات السكنيةمن المخيمات والت% ٩٨والصناعية، تقوم بتغذية 

. للكهرباء ال تزال هي األخرى غير متطورة، مقارنة بباقي المناطق اللبنانية
هذا، . الكوابل موصلة بطريقة عشوائية وخطرة ومكشوفة داخل المخيمات

ويتعرض المخيم إلى انقطاعات متكررة للطاقة الكهربائية، آما وأن أسعار 
  .وى الالجئون على شرائهاالمولدات مرتفعة وال يق
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   األدوات المنزلية المقتناة٢٦-٤الرسم 
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.  نسبة أنواع األجهزة واألدوات التي تمتلكها أسر الالجئين٢٦-٤يظهر الرسم 

إن اقتناء األدوات والمعدات يختلف من فئة إلى أخرى، ولكن نظرًا للدخل المحدود 
 عن الذي يتحصل عليه الالجئون فإن األدوات المنزلية األساسية غالبًا ما تغيب

) تلفزيون(ذآروا أنهم يمتلكون جهازًا مرئيًا %) ٩٠(ففي حين أن الغالبية . بيوتهم
ال % ٣٠٫٥ال يمتلكون فرن غاز و% ٣٦٫٥يمتلكون ثالجة إال أن % ٨٠٫٥و

  . يمتلكون سخان ماء وهي من المقتنيات التي تعتبر أساسية في المنازل
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א

ى صعوبة األوضاع االجتماعية االقتصادية لقد أظهرت نتائج هذه الدراسة مد
 فاقدي األوراق منالتي يعيشها الالجئون الفلسطينيون بشكل عام والالجئون 

–الثبوتية بشكل خاص، إذ أن القيود اللبنانية على العمل والملكية بوجه الخصوص 
 تتحكم جميعها، وبشكل -اضافة الى الحرمان من الحقوق اإلنسانية األساسية

إن األوضاع البيئية . باالستقرار االقتصادي واالجتماعي لهذا المجتمعأساسي، 
المزرية والمحيط المعيشي الملوث الناجمين عن الكثافة السكانية الهائلة، إضافة 
إلى مسألة البنى التحتية الضعيفة تزيد جميعها من إمكانية تعّرض صحة الالجئين 

  . ي عبئًا إضافيًاإلى الخطر، األمر الذي يضيف إلى بؤسهم اليوم

وبسبب عدم قانونية وضعهم، تمتد وتتسع معاناة الالجئين فاقدي األوراق 
الثبوتية الذين يتراوح عددهم بين أربعة وخمسة اآلف نسمة، لتتحول إلى خوف 
يومي، فالخوف من أن ُتقدم السلطات اللبنانية على اعتقالهم يمنعهم من االنتقال 

وبنظر معظم الناس، هم محرومون . هم السكنيةبحرية خارج مخيماتهم وتجمعات
من حقهم اإلنساني األساسي بالوجود القانوني، سواء بسبب رفض دول معّينة 

  . تجديد أوراقهم الثبوتية أو بسبب الرفض اللبناني لالعتراف بوجودهم

إن المأزق اإلضافي لالجئين فاقدي األوراق الثبوتية يتعلق بالعواقب التي 
من بعدهم ألن األطفال الذين يولدون من أٍب الجئ من فاقدي ستصيب ذريتهم 

وهذا عقاب  ينزل بأطفال ألنهم بكل . األوراق الثبوتية يحرمون أيضًا من التسجيل
إن الحكومات المختلفة التي تحرم . فاقد الوراقه الثبوتيةبساطة ولدوا من أٍب 

لجماعي على أناس اإلنسان من إثبات قانونية وجوده إنما هي تمارس العقاب ا
  . أبرياء، لمجرد ان آبائهم منتمون سياسيًا

عندما سئل الالجئون فاقدو األوراق الثبوتية عن الحل الذي يتوقعونه آانت 
اإلجابة التي أجمع الجميع عليها أن الحل الوحيد هو الحصول على أوراق قانونية، 

حصول على الخدمات تتيح لهم التنقل بحرية والبحث عن عمل ومتابعة الدراسة وال
  . الصحية الكافية التي من الصعب عليهم حاليًا الحصول على أي منها
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" للبقاء"وإلى أن يحين ذلك الوقت، وبينما يبحث البعض عن اساليب أخرى 
  .يرتضي البعض اآلخر بقدرهم آملين أن يأتي الحل في يوٍم ما
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א
 معلومات وافرة عن الظروف استنادًا إلى نتائج الدراسة التي جمعت بعمق

المعيشية لالجئين فاقدي األوراق الثبوتية، بالمقارنة مع الالجئين المسجلين والغير 
  : مسجلين، فإن المنظمة الفلسطينية لحقوق اإلنسان تقترح ما يلي

   محلياً- أ

ممن هم مسجلون لدى - فيما يخص الالجئين فاقدي األوراق الثبوتية -١
 يجب تحويل ملفاتهم إلى لبنان بحيث يتمكنون -يفة أخرىاألونروا في دولة مض

  . رسميًا من االستفادة من خدمات األونروا

تجديد ) األردن مثًال( يتعين على الدول التي يحمل الالجئون مستنداتها -٢
  . أوراق هؤالء الالجئين المنتهية الصالحية، آما وعليها تسجيل اوالدهم

طوعًا العودة إلى البلد الذي آان قد أصدر  إن الالجئين الذين يختارون -٣
مستنداتهم، يتوجب السماح لهم بذلك من قبل الحكومات المعنية، آما ويتوجب 

  . حمايتهم من أية مالحقات قد يتعرضون لها

 على السلطة الفلسطينية أن تصدر بطاقات تعريف لالجئين فاقدي األوراق -٤
ر الفلسطينية آما يتوجب البحث عن الثبوتية الذين هم أعضاء في منظمة التحري

حٍل فاعل بحيث يتمكن هؤالء الالجئون من العودة طوعا إلى ديارهم وعائالتهم 
  . في فلسطين

  .  على الحكومة اللبنانية أن تعترف بوجودهم وأن تشّرع هذا الوجود-٥

 على األطفال الذين ال يحملون بطاقة تعريف أن ُيلحقوا بحالة والدتهم آي -٦
  . دوا من الخدمات التي تقّدم لهايستفي

 يتعين على المفوضية السامية لالجئين التابعة لألمم المتحدة أن تعترف -٧
بهؤالء الفلسطينيين الذين يحملون مستندات صادرة من دول ال يشملها تفويض 

  . األونروا، وأن تبادر إلى تسجليهم
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 فاقدي األوراق  يجب إعداد برنامج مساعدات قانونية لمساعدة الالجئين-٨
الثبوتية على أساس آل قضية على حدة بحيث يتم تقييم وضعهم القانوني وعرض 

  . اإلجراءات القانونية المتاحة التي يمكن متابعتها من أجل حل وضعهم

 ضرورة تقديم المساعدة لألسر التي تعيش ظروفًا خطيرة، والتي هي -٩
  . بحاجة إلى إغاثة فورية

عمل تساعد على تحسين دخل الالجئين فاقدي  يتوجب توفير فرص -١٠
األوراق الثبوتية وذلك داخل مخيماتهم لتجّنب مخاطر التحرك خارج المخيمات 

  . ولتمكينهم من إعالة أسرهم

 على الحكومة اللبنانية أن تطّبق القانون الذي ينص على منح الجنسية -١١
  .جنسية معّينةاللبنانية ألي طفل يولد في لبنان من أبوين ليس لديهما 

   دولياً-ب

 إعالم المجتمع الدولي بهذه المجموعة المحددة من أجل إنشاء هيئة ضاغطة -١
  . تحث الدول المضيفة على تسجيلهم لديها) لوبي(

يجب السعي للحصول على الدعم الدولي، بالتعاون مع المنظمات الغير -٢
عدات لفاقدي االوراق حكومية التي تعمل مع الفلسطينيين وذلك بهدف تقديم المسا

الثبوتية التي هم محرومون منها حاليا، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم 
الملحة والعاجلة، ويجب أن يقوم هذا الدعم على خلق الوعي لدى الالجئين فاقدي 
األوراق الثبوتية بحقوقهم، اضافة الى المشاريع التنموية اإلنسانية التي تهدف إلى 

  ضعهم االقتصاديالنهوض بو
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א
تم توثيق وإصدار القصة أساسًا بالنسخة العربية في النشرة الدورية  ١

 العدد أيار - الصادرة عن المنظمة الفلسطينية لحقوق اإلنسان" حقوق"
٢٠٠٢ . 

الالجئون الفلسطينيون فاقدو األوراق الثبوتية في : المجتمع الجديد"راجع  ٢
 .٢٠٠٢) حقوق(لبنان 

بما (والضفة الغربية ) ١٩٤٨(لسطين التاريخية مقسمة اليوم إلى إسرائيل ف ٣
. ١٩٦٧وقطاع غزة اللتان احتلتهما إسرائيل عام ) فيها القدس الشرقية

الضفة الغربية وقطاع غزة اآلن تحت االحتالل اإلسرائيلي إضافة إلى 
 . مجمل األراضي الواقعة تحت السيطرة العسكرية اإلسرائيلية

٤   
http://en.wikipedia.org/wiki/1948_arab-israeli_war#background 

 ٣١/٣/٢٠٠٥إحصاء األونروا  ٥
 ٢٠٠٣إحصاء األسكوا  ٦
   - تقرير عن لبنان–مفوضية الواليات المتحدة لالجئين  ٧

www.refugees.org/countryreports.aspx? 
" صري العنالتمييزالمؤتمر العالمي إلزالة آافة أشكال "راجع  ٨

)CERD .(لبنان، : تقرير الظل)٢٠٠٤) حقوق 
 .٢٠٠٤) حقوق (-الوضع القانوني لالجئين الفلسطينيين في لبنان"راجع  ٩
 الرقم ال يشمل أعداد الالجئين المسجلين لدى -٣١/٣/٢٠٠٥ - األونروا١٠

 . األونروا ممن ال يقيمون داخل لبنان
ت محدودة لالجئين الغير أقدمت األونروا مؤخرًا على تقديم مساعدا١١

مسجلين لديها، نظرًا ألنهم مسجلون لدى دولة ما وعلى اعتبار أنهم 
الجئون فروا أيضًا من ديارهم وال يتلقون أية مساعدات من الحكومة 

 . اللبنانية
 .٢٠٠٤ )حقوق(١٢
 صراعًا مسلحًا -ملك األردن– أشعل الملك حسين ١٩٧٠في شهر أيلول ١٣

فلسطينية التي حاولت اإلطاحة بعرشه، لقد استمر ضد التنظيمات ال
  : لمزيد من المعلومات راجع. ١٩٧١الصراع حتى تموز 

http://en.wikipedia.org/wiki/black_september_in_Jordan
االستبيانات الباطلة هي التي مألها المشارآون في المسح االستطالعي ١٤

 . ت المستهدف استطالعهاوعند مقارنتها تبين أنها غير مطابقة للحاال
بيانات التي تم ملؤها داخل هذا المخيم قد اعتبرت باطلة تجميع االس١٥

واستبعدت من إجمالي العينة لعدم وجود ما يدعم ويثبت البيانات المتحصل 
 . عليها

هي عندما يقوم " العينات الشبكية"لـ " منظمة الصحة العالمية"تعريف ١٦
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ل إلى المراد استطالعهم داخل مجتمعات يثور وسطاء بتعريف فريق العم
أو لكونهم غير راغبين /أفرادها بسرعة وال يمكن التواصل معهم بسهولة و

 . ان يتم استطالعهم
الالجئون الفلسطينيون فاقدو األوراق الثبوتية في : المجتمع الجديد"راجع ١٧

 .٢٠٠٢) حقوق(لبنان 
ابن / ابنة العم أو الخال/ األب/ األم/األخت/قد تشمل األسرة الموسعة األخ١٨

 . ألي من الزوجين.. إلخ/ العم أو الخال
الثورة الفلسطينية تعني الصراع الفلسطيني المسلح ضد االحتالل ١٩

 العربية اإلسرائيلية الحربانطلقت هذه الثورة إثر . اإلسرائيلي في فلسطين
 على ترك  والتي بنتيجتها هرب الفلسطينيون أو أرغموا١٩٤٨عام 

لمزيد من المعلومات . أراضيهم ومنذ ذلك الحين وهم يقاتلون السترجاعها
  : راجع

http://en.wikipedia.org/wiki/1948_arab-israeli_war 
 يتزوج الالجئون فاقدو األوراق الثبوتية شرعيًا، ولكن هذا الزواج ٢٠

 ويعتبر. يةال يتم تسجيله رسميًا لدى السلطات اللبنان) الديني(الشرعي 
الزواج الديني شرعيًا في نظر المجتمع، ولكن ما لم يتم تسجيله لدى 

 . السلطات المختصة يظل غير شرعي في نظر القانون
األوراق الثبوتية الشخصية تشمل أي وثيقة أو مستند صالح أو منتهي ٢١

  .  سلطة قانونية معترف بهامنالصالحية، جرى إصداره 
 ...نتهي الصالحية أو بطاقة تعريف إلخجواز السفر الم: مثًال

 ؟٢٢
. نظرًا ألن بعضهم قد سافر عبر أآثر من دولة% ١٠٠اإلجمالي يزيد عن ٢٣
 "١٢"راجع المالحظة رقم ٢٤
قبل االنتقال إلى المرحلة الثانوية، على آافة الطلبة أن يجتازوا بنجاح ٢٥

الطالب عندها في االمتحانات الرسمية للصف الرابع المتوسط، ويكون 
وهذا النظام مأخوذ عن النظام الفرنسي . الرابعة عشر من عمره تقريبًا

 . القديم الذي بوشر بتطبيقه أثناء فترة االنتداب الفرنسي
تشمل " الخدمات"لقد افترض الالجئون الذين أجابوا هذا السؤال إن ٢٦

 . الخدمات المجانية والخدمات التي يدفع مقابلها
نائب مدير ) Sven Berthelsen(سفين بيرثيلسون "لمقابلة مع جرت ا٢٧

 .٧/١٢/٢٠٠٤ بيروت بتاريخ - األونروا
تقضي بأن الالجئين الذين  "١٩٤ من قرار األمم المتحدة رقم ١١المادة ٢٨

يرغبون بالعودة إلى ديارهم والعيش بسالم مع جيرانهم يجب أن يسمح لهم 
دفع تعويض عن الممتلكات لهؤالء بذلك في أقرب موعد ممكن، وأن يتم 

 ..."الذين ال يرغبون في العودة، يشمل فقدان أو تلف تلك الممتلكات
المالحظة الهامة هنا هي أنه بالرغم من توسيع الخدمات لتشمل الالجئين ٢٩

 . الغير مسجلين إال أن األفضلية تعطى دائمًا إلى الالجئين المسجلين
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 .١٢راجع المالحظة رقم ٣٠
يحق لالجئين فاقدي األوراق الثبوتية باستخدام عيادات األونروا ولكن ال ٣١

الدواء يصرف لهم في حال توفره، علمًا . يمنحون تحويًال إلى المستشفيات
 . الالجئين المسجلين  حقبأن األفضلية تظل من

 .٢٠٠٣-تقرير األونروا السنوي حول الصحة٣٢
 . الالجئين لديه أآثر من وظيفة واحدة النسب هنا نظرًا ألن بعضتتراآب٣٣
، سمحت السلطات ٢٠٠٤) نوفمبر(اعتبارًا من شهر تشرين الثاني ٣٤

 لمدة حظرهااللبنانية ثانية بإدخال مواد البناء إلى المخيمات بعد أن استمر 
 .  سنة١١

 .أيام العمل األسبوعي هي من االثنين إلى السبت٣٥
الفقراء في " تحت عنوان ١٩٩٥حداد عام وفقًا دراسة أعدها أنطوان ٣٦

جرى تحديد خط الفقر بأنه مستوى الدخل الذي تستطيع به عائلة " لبنان
مكونة من خمسة أشخاص تأمين متطلبات مأآلها، وقد تم تقديره آنذاك بـ 

 .  دوالرات أمريكية شهريًا٣٠٦
سمين هما من أجل المقابالت الشبه بنيوية جرى تقسيم منطقة الجنوب إلى ق٣٧

صيدا وصور ألن نتائج المسح االستطالعي قد أظهرت أن غالبية 
الالجئين فاقدي األوراق الثبوتية يقطنون هاتين المنطقتين، نظرًا للوضع 

  . األمني الذي يحيط بمنطقة المخيمات
 

٣٨http://www.accg.net/antisocial.htm 
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א:١א א
  ". الفقراء في لبنان"اد أنطوان حد -١

http://www.lebanon-lep.org/pub/tlr/96/banonle-in-
poor.htm#6rtftoc 

  ٢٠٠٠تقييم البلد بشأن الحد من الفقر  -٢
://www.un.org.lb/un/template.asp?27-idhttp 

 التقرير -"الصحة والالجئين الفلسطينيين في لبنان "-ستيوات شيبرد -٣
 CAABUالسنوي لـ 

  )LSMS(دراسة قياس مستويات المعيشة  -٤
http://www.worldbank.org/html/hprdp/isms/index.htm 

الصعب ) Ugland, Ole Fr (ed) (-معهد الدراسات الدولية التطبيقية -٥
الظروف المعيشية لالجئين الفلسطينيين داخل : مضى والمستقبل غامض

 .٢٠٠٣-المخيمات والتجمعات في لبنان
 إدارة شؤون الالجئين بالتعاون مع مؤسسة -ة التحرير الفلسطينيةمنظم -٦

 الظروف الحالية -المخيمات الفلسطينية في لبنان: فردريك إيبريت
 .١٩٩٨) يونيو( حزيران -واالجتماعية

تقرير األونروا عن المفوضية العامة لوآالة غوث وتشغيل الالجئين  -٧
) يوليو( تموز ١ من -ألمم المتحدةالفلسطينيين في الشرق األدنى التابعة ل

   -٢٠٠٣ حزيران ٣٠ إلى ٢٠٠٢
.un.org/rwaunwww 

 ٢٠٠٣ - التقرير السنوي إلدارة الصحة-األونروا -٨
٩- www.badil.com 
الالجئون الفلسطينيون فاقدو األوراق الثبوتية في : المجتمع الجديد" -١٠

 .٢٠٠٢) حقوق (”لبنان
١١- ww.accg.net/antisocial.htm://http 
 الوضع القانوني لالجئين الفلسطينيين -المنظمة الفلسطينية لحقوق اإلنسان -١٢

 . ٢٠٠٤ -في لبنان
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هي جمعية غير حكومية، تعمل ) حقوق(إن المنظمة الفلسطينية لحقوق اإلنسان 

 ١٩٩٧عام ) في لبنان(منذ تأسيسها .  وتزاول نشاطها في لبنانعلى أساس طوعي،
تقوم المنظمة بتقديم وعرض برامج مؤقتة ودائمة بهدف تحسين حياة الالجئين 

  . الفلسطينيين المقيمين في لبنان

ولكونها مؤسسة مستقلة وغير متحّيزة فإنها تقوم بمبادراتها على األصعدة 
لدولية، وتترآز اهتماماتها على المجاالت الخمس المحلية والوطنية واإلقليمية وا

  . المراقبة والتدريب والبحث والمناصرة والمساعدة القانونية: التالية

على الصعيد المحلي تعمل المنظمة على نشر الوعي لدى الالجئين الفلسطينيين 
آما تعمل على توعية شرائح المجتمع اللبناني . بحقوقهم و تعزيز المجتمع المدني

االوضاع المزرية التي يعيشها الالجئون الفلسطينيون في لبنان، اضافة الى نشر ب
ثقافة الحوار والتعاطي البّناء مع االخر، والقيام بحمالت دعم ومناصرة تهدف 

  . الحداث التغيير في السياسة اللبنانية

–التي تدعم الشبكات الدولية لحقوق االنسان تشترك المنظمة في العديد من 
أما .  خلق حلول دائمة ألوضاع الالجئين الفلسطينيين آكل-لصعيد اإلقليميعلى ا

جهودها على المستوى العالمي فتهدف إلى نقل وإظهار المعاملة السيئة التي يلقاها 
الالجئون الفلسطينيون في لبنان من أجل فرض ضغوطات على لبنان حتى يغّير 

  . سياساته المجحفة والغير عادلة

إلى العمل على إحداث تغيير في السياسات اللبنانية التي تنعكس تهدف المنظمة 
سلبًا على الالجئين الفلسطينيين آما، وتعمل جاهدة لمنح الالجئين الفلسطينيين 

إضافة إلى هذا وذاك تدعم المنظمة دعمًا مكينًا قرار . حقوقهم المدنية في لبنان
  . لسطينيينللف" بحق العودة" الذي يقضي ١٩٤األمم المتحدة رقم 

  : شكر وتقدير إلى

מ א א:א
.א.:א

א א .א:א−א
/מ:

:מ
  א−מ–א:
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 إدخال البيانات  لميداني طاقم العمل ا المشرفون 
 علي معّنى أحمد غنيم  حسين قاسم. د

 عصمت غنام  علي عايشي  جابر أبو هواش 
 محمود بريش  عصمت غنام  خالد درويش 
 رنا صفا  حسين شراري  محمد خزعل 
 خالد عبيد  إيناس أبو سمرة  وسام حمزة 

 سارة حسين جالل مرزوق  
 طارق عثمان  ليلى درويش  
  محمود بريش  
  مريم حريري  
  ميساء عايشي  
   ندى الحاج  
  ناهد آيالني  
   رنده أيوب  
  سامر خطيب  
  سهام خضر  
  زهرة محمد  
  زينب جمعة  

  نتوجه بالشكر إلى شيراز بسمة على مساهمتها الفعالة في االستبيان
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نتيجة للخالف المؤسف، الذي نشأ بين المجلس الدنمرآي لالجئين والمنظمة 
 فسخ -بشكل غير رسمي-الفلسطينية لحقوق اإلنسان أثناء تنفيذ المشروع فقد تم 

 وبسبب طبيعة األحداث التي حصلت فإن المنظمة. الشراآة بينهما قبل إنجاز العمل
الفلسطينية لحقوق اإلنسان تقوم بمالحقة اإلجراءات القانونية ضد المجلس 

  . الدنمرآي لالجئين، حيث أن هنالك قضية عالقة بينهما

فكما هو وارد بالتعديل األخير لعقد الشراآة المبرم بين المجلس الدنمرآي 
نشر لالجئين والمنظمة الفلسطينية لحقوق اإلنسان فإن للمنظمة الحق الحصري ل

  . البيانات التي تم تجميعها، والتي يشمل هذا التقرير تحليلها ونتائجها

لقد قام المجلس الدنمرآي لالجئين بنشر تقريره الخاص حول الالجئين فاقدي 
، مستندًا إلى مسودة أولية لهذا التقرير الذي ٢٠٠٥األوراق الثبوتية في مطلع العام 

دنمرآي لالجئين بنشر النتائج التي لم يكن قد لقد قام المجلس ال. اشترك فيه الطرفان
  . تم التحقق منها، على اعتبار أنها نتائج نهائية وبدون استشارة أو إبالغ المنظمة

الحقًا، قامت المنظمة بتنقيح وتعديل عدد آبير من النتائج، وذلك عبر عملية 
  . التحرير الفني الالحقة

خطئًا في تقريره بأن ذلك التقرير وبما أن المجلس الدنمرآي لالجئين قد ادعى 
قد نشر بالتعاون مع المنظمة، فقد شعرت المنظمة أنه من الضروري تعميم رسالة 
تنفي فيها أية مشارآة أو مساهمة من جانبها في التقرير الذي نشره المجلس 

إن "الدنمرآي لالجئين، آما وأنها أعفت نفسها من أية مطالبات قد تترتب على ذلك 
المنشورة ادناه قد تم إرسال صورة منها إلى آافة المشارآين بالمشروع، الرسالة 

من ذوي العالقة، وإلى آافة المنتسبين إليها، معّبرة فيها عن عدم ارتياحها 
 .للمشارآة المزعومة في التقرير الذي أصدره المجلس الدنمرآي


