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، لأصحاب ي
ي المجال الثقا�ف

ف �ف ف فاعل�ي  هذا الإصدار هو تقرير وهو بمثابة مناشدة من إئتالف من لبناني�ي

دراك أهمية المساحات الثقافية ف لإ ي الدولة اللبنانية والبلديات. الهدف هو دعوة المسؤولي�ي
  القرار �ف

ي
ف والمجتمع اللبنا�ف ف السوري�ي ف مجتمع الالجئ�ي ستقرار فيما ب�ي ي تعزيز التوافق والإ

كة �ف   والنشاطات المش�ت

المستضيف – إنها مسألة تتعلق بالأمن القومي.

ستمتاع ي لبنان والإ
ي لبنان من ممارسة الثقافة �ف

ي تمنع الأقّلية السورية �ف
 يذكر التقرير القيود الحكومية ال�ت

ي الحديث
ي عىل المجتمع اللبنا�ف  بها. ٕاذا تّمت مراجعة وتعديل تلك القيود، فسيكون لذلك تأث�ي ٕايجا�ب

ف اللبنانية. نسان والقوان�ي ف الدولية لحقوق الإ ي ظل القوان�ي
بشكل عام. يُحلل هذا التقرير تلك القيود �ف

قتصاد والمجتمع والضغط الذي يولده ئتالف التأث�ي الكب�ي للتوافد السوري ٕاىل لبنان عىل الإ  أولً، يفهم الإ

ي تقريرها للجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق
قتصادي والإجتماعي. �ف ي البلد عىل المستوى الإ

  �ف

: القتصادية والجتماعية والثقافية، ّفرست الحكومة اللبنانية التاىلي

 

ف ٕاىل بلدهم 2. هذه ف السوري�ي ي بقرب عودة النازح�ي
 حسب ما ذكرته الحكومة، توجد نافذة أمل ت�ش

ف المجتمعات اللبنانية ايد فيما ب�ي ف     الأوضاع المٔوسفة تتطّلب ردة فعل بخصوص الإضطراب الإجتماعي الم�ت

ستجابات الحكومية المركزية والبلدية بخصوص التدفق قد ساهمت بتفاقم هذا التوتر  والسورية. الإ
ئتالف وري، ومنعت الجهود الهادفة لتهدئة ذلك التوتر. يسعى هذا الإ ي بعض الأوقات بشكل غ�ي �ف

  �ف
كة، من خالل تنظيم ف المجتمعات وخلق مساحة ثقافية مش�ت ستخدام الثقافة لبناء الجسور ب�ي  لإ

 عروضات مرسحية، وورشات عمل ثقافية، والشعر والكتابة، والموسيقى والحفالت الموسيقية، أو أنشطة

ي
رهابية ال�ت   ثقافية أخرى. توّفر الثقافة، مثل توفر التعليم، يساعد عىل الحد من ٕانتشار الأيديولوجيات الإ

ة والمعزولة. ي المجتمعات الفق�ي
تتغذى عىل التهميش واليأس �ف

المقدمة

 «تسبب تدفق النازحين السوريي بتحيمل لبنان تكاليف تصل إل عدة مليارات من الدوالرات وإلى ضغط

 عميق على اقتصاده وإلى استنزاف حاد لخدمات الصحة والتربية والكهرباء والبنية التحنية. كما تسببت أزمة 

 النازحين السوريين بتوترات اجتماعية حيث يتنافس النازحون السوريون مع المواطنين اللبنانيين عل فرص

  العمل الضئيلة. تفاقم مشكالت االكتظاظ السكاني والفقر والموارد الشحيحة والتنافس عل الوظائف، حتى

  الوضيعة منها، مما أثار .حساسيات في العالقات االإجتماعية بين النازحين السوريين من جهة والمجتمع

اللبناني المضيف لهم من جهة أخرى.»

1
   للحصول عىل التقرير الكامل، ص 30

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fLBN%2f2&Lang=en
2
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قامة أنشطة ثقافية وٕاجتماعية ي تسمح وتّعزز الفرص لإ
ئتالف السياسات الحكومية والبلدية ال�ت  يدعم الإ

ف بتكلفة معقولة، بغض النظر عن وضع ٕاقامتهم. ف السوري�ي ف والالجئ�ي ف اللبناني�ي ف المواطن�ي كة فيما ب�ي  مش�ت

ي تعزز الحرية والمساحة الثقافية فرص لتطوير التفاهم الحقيقي، والتعاطف
 تخلق السياسات ال�ت

ي تطبقها
ف الأفراد من المجتمعات المختلفة. تضم هذه السياسات تلك ال�ت ام ب�ي والإح�ت

غاثة الدولية، الجمعيات غ�ي الحكومية والجمعيات المدنية المحلية والمجتمعات بحد ذاتها. منظمات الإ

ات  بٕامكان الفنان أن يكون ممثل، أن يكون صوتاً لمجتمعه، أن يتواصل ويّع�ب عن المشاعر والخ�ب

كة أمام مجموعات أخرى. عندما ئوخذ هذا الدور المجتمعي عىل محمل الجد، تصبح القيود  المش�ت

ة للقلق فهي تحد من ( مث�ي ف لتقديم العروضات والتعب�ي ف السوري�ي ي تحد من قدرة الفنان�ي
 الحكومية )ال�ت

ي فتختفي الفرص
ف للتعب�ي والتواصل مع مجتمعاتهم ومع الجمهور اللبنا�ف ف السوري�ي   حرية الفنان�ي

كة. للحوارات الثقافية المش�ت

ئتالف ول ئومن بفعالية السياسات المبنية عىل الفصل العنرصي. ينبت التفاهم والثقة    ل يدعم الإ

ثارة كة والتواصل. نقارن هذا مع الشعوبية المعادية لالأجانب والإ ة والمش�ت ات المبا�ش  الحقيقيان من الخ�ب

ف وغياب الثقة. ف المجتمعات المختلفة الخوف من خالل تطبيع التمي�ي عالمية. يوّلد الفصل المفروض ب�ي  الإ

ف من الذهاب ٕاىل بعض   الحالت الموثقة لمنع التجول المفروض من البلديات، ٕاضافة ٕاىل حرمان السوري�ي

المساحات العامة – أمثال واضحة عن تلك السياسات.

التلخيص
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نماء المتوازن للمناطق ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً ركن أساسي من أركان وحدة الدولة واستقرار النظام.” “االإ
مقدمة الدستور اللبناني

البند )ز(

 “لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكاً حراً في حياة المجتمع الثقافي.”
 المادة 27 )1( 

نسان عالن العالمي لحقوق الإ الإ
لبنان من الدول المشاركة في الصياغة، 1948

“تقر الدول االأطراف في هذا العهد بأن من حق الفرد أن يشارك في الحياة الثقافية.”
المادة 15)1()أ(

العهد الدولي الخاص بالحقوق القتصادية والجتماعية والثقافية
وقعها لبنان في العام 1991

 "تتعهد الدول االأطراف بحظر التمييز العنصري والقضاء عليه بكافة أشكاله، وبضمان حق كل إنسان، دون
سهام على قدم المساواة  ثني: حق الإ  تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإ

في النشاطات الثقافية"
المادة 5 )ه( )6(

التفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
وقعها لبنان في العام 1971

 "تحترم الدول االأطراف وتعزز حق الطفل في المشاركة الكاملة في الحياة الثقافية والفنية وتشجع على توفير
فرص مالئمة ومتساوية للنشاط الثقافي والفني والستجمامي وأنشطة أوقات الفراغ."

المادة 31 )2(
اتفاقية حقوق الطفل

وقعها لبنان في العام 1991

*
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قامات وتصاريح العمل الإ

ف الحصول عىل ترصيح عمل من أجل تقديم عروضات أو ممارسة فّنهم بشكل  ف السوّري�ي  عىل الفنان�ي

قامة الجديدة قامات. ٕاجراءات الإ ي تام. تتعلق صعوبة الحصول عىل ترصيح عمل بتجديد الإ
 قانو�ف

اً عىل الأفراد ي العام 2015 شاقة ومكلفة جداً "بحيث يصعب كث�ي
 الموضوعة من قبل الحكومة اللبنانية �ف

ف من ي وهم محروم�ي
ي البلد غ�ي قانو�ف

ف �ف  التّقيد بتلك المتطلبات“3 . لهذا السبب، وضع الكث�ي من الالجئ�ي
ف ي لبنان مّسجلون لدى المفوضية السامية لالأمم المتحدة لشٔوون الالجئ�ي

 كل الحقوق. معظم السوّريون �ف

 وقد ُطلب منهم "التعهد بعدم العمل“. يوقعون عىل هذا التعهد بحضور كاتب عدل عند الحصول عىل

قامة اللبنانية4 .عىل أي سوري غ�ي مسجل لدى المفوضية الحصول عىل "تعهد بتحمل المسؤولية“ من  الإ

ف إجازة عمل للمواطن السوري ي بتأم�ي
م الكفيل اللبنا�ف ف ي يصبح كفيله عند تجديد إقامته. يل�ت

 مواطن لبنا�ف

قامة، الطعام أو أي تكاليف ف العمل، الإ   ويتحمل مسؤولية أي مخالفة قانونية. كما يتحمل مسؤولية تأم�ي

ف ضئيل جداً. ف المكفول�ي أخرى للمواطن السوري5 . عدد السوري�ي

3 

 Amnesty International, Pushed to the edge: Syrian refugees face increased restrictions in للحصول عىل المزيد من المعلومات 
 /https://www.amnesty.org/en/documents/mde24/1785/2015/en 2015 حزيران , Lebanon

 4 

Amnesty International, Submission to the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights: Lebanon, 10- أيلول 2016، صفحة https://www.amnesty.org/en/documents/
mde18/4435/2016/en11/ 

5

المرجع نفسه 

الفنانون السورّيون
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6 
ين الأول 2016. وت، ترسش ي ب�ي

ف �ف ف سوري�ي   مقابالت مع فنان�ي
7 

Amnesty International, Pushed to the edge: Syrian refugees face increased restrictions in Lebanon صفحة 18
8

، المقدمة، مقطع18  ي
 اتفاقية اليونسكو حول حماية وتعزيز تنوع أشكال التعب�ي الثقا�ف

، المادة 8 ي
عالن العالمي بشأن التنوع الثقا�ف انظر أيضاً الإ

9
ي الحياة الثقافية )الفقرة 1 )أ( من المادة 15 من العهد الدوىلي الخاص بالحقوق القتصادية

ي أن يشارك �ف
 اللجنة المعنية بالحقوق القتصادية والجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 21 حق كل فرد �ف

 والجتماعية والثقافية(، كانون الأول 2009، مقطع 43. أنظر
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fGC%2f21&Lang=en

ف بتقديم ف الراغب�ي ف السوّري�ي ي يواجهها الفنان�ي
 ٕاعتبار الثقافة "عمل“ ٕاحدى المشاكل الأساسية ال�ت

ي الحياة الثقافية هي كون الدولة اللبنانية تخلط ما
ي العلن والمشاركة �ف

 العروضات والتعب�ي عن أنفسهم �ف

ف الممارسات والأنشطة الفنية من جهة والأنشطة التجارية من جهة أخرى – أي أن الدولة اللبنانية تعت�ب  ب�ي

 تلك الأنشطة "عمل“. الفنانون السوريون الذين تمكنوا من تقديم عروضات لجماه�ي لبنانية وسورية

 مقابل مبالغ قليلة أو من دون أي مقابل – هٔولء ل يتمكنون من الحصول عىل ٕاجازة عمل أو تجديد

ستجواب والمساءلة من قبل الأمن العام. ويُطلب منهم التعهد مجدداً بعدم  ٕاقامتهم – يتعرضون لالإ

 ممارسة العمل أو ٕايجاد كفيل6. الأشخاص الذين يمارسون ”العمل“ ح�ت لو بشكل مٔوقت من دون التّقيد
ي حال علمت الدولة بممارساتهم.7

عتقال أو الإحجتاز �ف بالمتطلبات المتعلقة بالكفالة قد يتعرضون لالإ

ف للسعي لمغادرة لبنان. وهٔولء ف الموهوب�ي ف السوري�ي ي مثل هذه الحالة بالكث�ي من الفنان�ي
 دفع العيش �ف

ي لعب دور
ف �ف ف السوري�ي الذين لم يتمكنوا من المغادرة يمارسون الرقابة الذاتية. وهكذا تضيع قيمة الفنان�ي

ف المجتمعات اللبنانية والسورية. ف ب�ي الوسطاء الثقافي�ي

 طلبت لجنة العهد الدوىلي الخاص بالحقوق القتصادية والجتماعية والثقافية من الدول الأطراف

عتبار أن الأنشطة الثقافية... لها أبعاد إقتصادية وثقافية، وتع�ب عن الهوية، والقيم ف الإ  ”أن تأخذ بع�ي
. يجب أل يتم التعامل معها فقط من منطلق قيمتها التجارية 8... عىل الدول الأطراف أن تتب�ف ي

 والمعا�ف

نسان بما هتمام بمعاي�ي حقوق الإ ... لذلك، ل بد من الإ ي
ي التعب�ي الثقا�ف

إجراءات لحماية وتعزيز التنوع �ف
، وحماية التدفق الحر لالأفكار من خالل الكلمات والصور.“9 ي ذلك حق الإخبار والتعب�ي

�ف

ف عىل العمل أو الحصول عىل إقامات بسبب تلك الإجراءات ف السوري�ي ي ظل حقيقة عدم قدرة الفنان�ي
 �ف

ف الذين يقدمون عروضات علنية. القاسية، نطالب الدولة اللبنانية بالتوقف عن معاقبة الفنان�ي

: دراسة حالة ف القيود عىل الحقوق الثقافية لالأطفال السوري�ي

ف الذين يديرون ورشات عمل مرسحية  ف�ي ف المح�ت ف المرسحي�ي  الكرفانة هي مجموعة لبنانية من الفنان�ي

ي العام 2016 يهدف ٕااىل التجول مع
وع �ف ي مخيمات اللجوء. قدمت المجموعة مرسش

ف �ف  لتدريب سوري�ي

ي لبنان من أجل مشاركة قصصهم مع الجماه�ي اللبنانية. لم يحصل الأولد عىل
ف �ف  ثالثة أولد سوّري�ي

ف كونهم لم يحصلوا عىل إقامة أو إجازة عمل، بالرغم من أن العروضات ليست ة يوم�ي   تصاريح سفر لف�ت
تجارية.

ف – بهدف تقديم عروضات مرسحية – هو إنتهاك واضح  رفض إعطاء تصاريح سفر لهؤ ء الأولد السوري�ي
ي المشاركة

ي تنص عىل حق الطفل �ف
 لحقوقهم بناءاً عىل المادة 31 )2( من اتفاقية حقوق الطفل ال�ت

، هي أسباب ي
ي الحياة الثقافية والفنية. الأسباب لرفض التصاريح، أي وضعهم غ�ي القانو�ف

الكاملة �ف
تفاقية، المادة 2 )1(. مرفوضة حسب الإ
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ية وغ�ي متناسبة، ز ز يشكل سياسة تمي�ي  حظر التجول من قبل البلديات المفروض حرصاً عىل السوري�ي

حتماالت الحوار والتفاهم نسان. إنها مؤذية  الإ ز اللبنانية والدولية المتعلقة بحقوق االإ   تنتهك القوان�ي

. ز ز والسوري�ي ز اللبناني�ي ب�ي

 منذ العام 2014، ُفرض حظر تجول عىل المجتمعات السورية من قبل 45 بلدية عىل الأقل حيث

ي المساء10. قد يُج�ب السوريون عىل دفع الغرامات، أو
 يُمنع السوريون من التواجد خارج مساكنهم �ف

ي حال تواجدهم خارج منازلهم. قد
طة، �ف عتقال المٔوقت أو للمضايقات من قبل الرسش  قد يتعرضون لالإ

ف قد اتخذوا عىل عاتقهم تطبيق حظر التجول11 . تٔوثر ف لبنانّي�ي  يتعرضوا أيضاً للمضايقات من قبل مواطن�ي

ي
ف الفقراء بشكل غ�ي متناسب، فيعت�ب أنهم يشكلون خطر أم�ف  حالت حظر التجول هذه عىل السوري�ي

بناءاً عىل هيئتهم فقط.

ي
وري ومناسب بناءاً عىل مخاوفها الأمنية. لكن �ف ر البلديات حظر التجول بأنه �ف ي معظم الحالت، ت�ب

 �ف

ي نسبة الجرائم12. فتلك المخاوف الأمنية هي
 الواقع ل تملك تلك البلديات أي دلئل عىل ٕارتفاع حقيقي �ف

زعاج العام. فهي حالت يمكن التعامل معها من خالل ي معظم الحالت مخالفات بسيطة كالرسقة أو الإ
 �ف

ف ية قاسية تّروج لعدم الثقة والتمي�ي ّ ف   تطبيق الإجراءات الأمنية المتعارف عليها ول تتطّلب ٕاجراءات تمي�ي

.13 ف ف ضد السوّري�ي  من قبل اللبنانّي�ي

: شكوك تٔودي للمزيد من الفصل ن ن المقيم�ي رهابية والسورّي�ي عتداءات االإ ن االإ الربط ب�ي

عتداءات  ف كردة فعل عىل الإ ي المناطق الحدودية حظر التّجول عىل السوري�ي
 فرضت بعض البلدياّت �ف

ي
عتداءات ينتمون لجماعات ٕارهابية تعمل �ف ي تلك الحالت، أثبتت السلطات أن منفذي الإ

رهابية. �ف  الإ

رهابية اق الجماعات الإ ي لبنان14. المخاوف من ٕاخ�ت
ف �ف ف مقيم�ي  سوريا، وليس لهم أي ٕارتباط مع سوري�ي

عتقالت الجماعية  للمجتمعات السورية دفعت السلطات اللبنانية ٕاىل القيام بالمداهمات، والإ

ي القيود المفروضة عىل المساحات الإجتماعية والثقافية
 والإحتجازات، ٕاضافة ٕاىل المزيد من التشديد �ف

 )حالت حظر تجول، وقيود عىل المساحات العامة وعىل حرية التحرك(. تؤدي هذه القيود إىل المزيد من

ي مثل
  الفصل والعزل للمجتمعات السورية. ومن المعروف أن إنتشار الأيديولوجيات المتطرفة يحدث �ف

ي تولد العزل واليأس، حيث تغيب كلياً الأنشطة الثقافية والإجتماعية الحقيقية.
ية ال�ت ف هذه الأوضاع التمي�ي

ين الأول 2014، أنظر :  Human Rights Watch, Lebanon: At Least 45 Local Curfews Imposed on Syrian Refugees 10، ترسش

https://www.hrw.org/news/2014/10/03/lebanon-least-45-local-curfews-imposed-syrian-refugees
The Daily Star Lebanon, Aley vigilantes enforce nighttime curfews on Syrians 11 نيسان 2014، أنظر:

http://www.dailystar.com.lb/News/Local-News/2013/Apr-08/212903-aley-vigilantes-enforce-nighttime-curfews-on- syrians.ashx
Legal Agenda, Refugees Under Curfew: The War of Lebanese Municipalities Against the Poor 12 ،كانون ا ول 2014. أنظر 

http://legal-agenda.com/en/article.php?id=674&folder=articles&lang=en
13

المرجع نفسه 
14

ز ،Syrians in Lebanon Hit by Arrests, Curfews and Hostility After Bombings ،تموز 2016، انظر:   روي�ت
 http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-lebanon-idUSKCN1051KO

المجتمعات السورية
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15
ي أن 

 اللجنة المعنية بالحقوق القتصادية والجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 21 حق كل فرد �ف

ي الحياة الثقافية )الفقرة 1 )أ( من المادة 15 من العهد الدوىلي
يشارك �ف

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fGC%2f21&Lang=en
16

المرجع نفسه 

ي ظل القانون المحلي
عية حظر التجول من قبل البلديات �ن عدم �ش

ي فرض حظر التجول عىل أي من الفئات المجتمعية. 
عي �ف ي لبنان الحق الرسش

 تملك السلطات البلدية �ف

 السلطات العسكرية اللبنانية فقط تملك السلطة الحرصية لفرض حظر التجول، بحسب قانون الأحكام

ي حال إعالن منطقة
 العسكرية اللبنانية. ويتم فرض حظر التجول بناءاً عىل إشعار من الحكومة اللبنانية �ف

عسكرية أو حالة طوارئ.

ي التعامل مع التوافد السوري وبحسب
ي ظل ضعف السلطات المركزية، تترصف البلديات بٕاستقاللية �ف

 �ف

ي يتوجب
ستثنائية تشكل معضالت جدية بالنسبة للبلديات ال�ت  تقديراتها الخاصة. وبالطبع تلك الأوضاع الإ

رات ف ضمن حدودها. ولكن ل يمكن أن تكون تلك الأوضاع م�ب  عليها أن تّتخذ القرارات الأنسب للمقيم�ي

ف اللبنانية من قبل السلطات ف اللبنانية. تُشكل المخالفات الواسعة للقوان�ي ي المتهور للقوان�ي
 للتغا�ف

ة للقلق ضمن ٕادارة البلد. وتصبح المسألة أك�ش ي تترصف خارج صالحياتها، تُشكل ظواهر مث�ي
 البلدية ال�ت

نسان. امات لبنان تجاه القانون الدوىلي لحقوق الإ ف وضوحاً عند النظر ٕاىل ال�ت

نسان ي ظل القانون الدولي لحقوق االإ
عية حظر التجول �ن عدم �ش

ي بالمشاركة
نسا�ف  تحرم حالت حظر التجول الأقليات السورية، وخصوصاً الفقراء منهم، من حقها الإ

ي الحياة
ي الحياة الثقافية. حرية الوصول ٕاىل المساحات العامة هو عامل أساسي من حق المشاركة �ف

 �ف
ستمتاع ي يجب أن تكون متوفرة للجميع لالإ

تفاقية أن السلع والخدمات الثقافية ال�ت  الثقافية. ّفرست لجنة الإ
فهات ، مثل المن�ت ي

ورية للتفاعل الثقا�ف كة الرصف ستفادة منها وهي تشمل "الأمـاكن المفتوحة المش�ت  بها والإ
ف كـل الـسلع الثقافية،  والميادين والجادات والشوارع"15. المنطق وراء هذه العبارة هو "أن هناك، من ب�ي

ف الثقافات الذي يحدث حيثمـا يتس�ف للجماعات   سلعة ثقافية ذات قيمة خاصة هي التقارب المثمر ب�ي
والأقليات والمجتمعات االمختلفة تقاسم نفس الأرض بحرية 16.
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17
المادة 4 من العهد الدوىلي الخاص بالحقوق القتصادية والجتماعية والثقافية، أنظر أيضاً التعليق العام رقم 21، مقطع 19 

18
التعليق العام رقم 21، مقطع 19

19
ف ضد ف العنرصي، المادة 1، اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمي�ي لتعريف مماثل، أنظر المادة 1، التفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمي�ي

ي التعليق العام رقم 18، مقطع 6 و7.
نسان لتفس�ي مماثل �ف عاقة. تصل لجنة حقوق الإ المرأة، المادة 2 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإ

20
ي الحقوق القتصادية، الجتماعية والثقافية: المادة 2، المقطع 2 من العهد الدوىلي الخاص بالحقوق القتصادية والجتماعية والثقافية

ف �ف عدم التمي�ي
21

ي الحقوق القتصادية والجتماعية والثقافية )المادة2، المقطع 2 من العهد
ف �ف اللجنة المعنية بالحقوق القتصادية والجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 20 عدم التمي�ي

الدوىلي الخاص بالحقوق القتصادية والجتماعية والثقافية(، تموز 2009، مقطع 35. أنظر
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fGC%2f20&Lang=en

22
المرجع نفسه، مقطع 13

ي الحياة الثقافية
عية عل حق المشاركة �ن قيود غ�ي �ش

ي بعض الحالت بهدف حماية
نسان بالحاجة للحد من بعض الحقوق �ف ف القانون الدوىلي لحقوق الإ  يع�ت

عية وللحفاظ عىل المصلحة عي، يجب أن يكون هادف لغاية �ش  المصلحة العامة. ولكي يكون التقييد �ش

 العامة بشكل حرصي، ويجب أن يكون متناسباً مع هذه الغاية )أقل التداب�ي تقييداً(17. هناك حاجة

ي يمكن أو ل يمكن فرضها
نسان المتعلقة بالقيود ال�ت  "لمراعاة ما هو قائم من المعاي�ي الدولية لحقوق الإ

ي الحياة الثقافية، مثل الحقوق
ي المشاركة �ف

وع عىل الحقوق المرتبطة ارتباطاً جوهرياً بالحق �ف  بشكل مرسش

ي
ي التجمع السلمي، و�ف

، و�ف ي حرية الرأي والتعب�ي
ي حرية الفكر والضم�ي والدين، و�ف

ي الخصوصية، و�ف
 �ف

حرية تكوين الجمعيات".18

وعة. يعت�ب حظر التجول تدب�ي ستقرار والأمن العام هي غاية عامة مرسش  غاية البلديات بالحفاظ عىل الإ

ي ظل غايب أي
وري" �ف ي ضد الحوادث الأمنية. ولكن ل يمكن إعتبار حظر التجول "تدب�ي �ف

ي وقا�أ
 أم�ف

ي تؤثر عىل
ي نسبة الجرائم. حالت حظر التجول ال�ت

 دليل يربط المجتمع السوري بأي إرتفاع حقيقي �ف

ستقرار العام، إذ أنها تنتهك مجموعة كاملة  المجتمعات السورية هي تداب�ي غ�ي متناسبة للحفاظ عىل الإ

يحة كاملة من الشعب. فال يمكن أن تعت�ب "أقل التداب�ي تقييداً". الحقوق نسان وتؤثر عىل �ش  من حقوق الإ

ي
  المنتهكة عديدة )مثل الحق بالحصول عىل الرعاية الصحية عند الحاجة(، وتتضمن الحقوق المذكورة �ف

ي حرية تكوين الجمعيات.
ي التّجمع السلمي و�ف

التعليق العام للّلجنة: الحق �ف

ّية ن ممارسة تمي�ي

ي كل إتفاقيات حقوق
نسان، كما هو ملحوظ �ف ي القانون الدوىلي لحقوق الإ

ف هو عنرص أساسي �ف  عدم التمي�ي

ي الحياة الثقافية بناءاً
ية عىل الحق بالمشاركة �ف ف تفاقية فرض القيود التمي�ي نسان الأساسية 19. تمنع الإ   الإ

 عىل جنسية الأفراد 21أو أوضاعهم القانونية20 أو بناءاً عىل إنتمائهم إىل طبقة إجتماعية معينة.

ر التفاضـل معقـولً ية ما لم يكن م�ب ف  تُعت�ب المعاملة التفاضلية المبنية عىل أسباب محظورة معاملة تمي�ي

ية لأنها مبنية ف  وموضوعياً. 22 تعت�ب حالت حظر التجول المفروضة حرصاً عىل المجتمعات السورية تمي�ي

ي الشوراع بعد ساعات حظر التجول سيؤدي إىل
 عىل أسس غ�ي منطقية: أي أن تواجد أي فرد سوري �ف

ي )وهو غ�ي متناسب مع هدف الحفاظ عىل الأمن العام كونه
ستقرار العام أو إىل إعتداء أم�ف   إضطراب لالإ

يخالف الكث�ي من الحقوق(.
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23
ي الحقوق القتصادية، الجتماعية والثقافية: المادة 2، المقطع 2 من العهد الدوىلي الخاص بالحقوق القتصادية والجتماعية والثقافية

ف �ف  عدم التمي�ي
24

ي الحقوق القتصادية والجتماعية والثقافية، المقطع 14
ف �ف اللجنة المعنية بالحقوق القتصادية والجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 20 عدم التمي�ي

25
المرجع نفسه

26
المرجع نفسه، مقطع 39

ي عىل أسس موضوعية: الجزم بأن كل المجتمعات السورية المقيمة
ف هذا غ�ي مب�ف  إضافًة إىل ذلك، التمي�ي

ي نسبة الجرائم هو غ�ي صحيح.
ي لبنان هي السبب �ف

�ف

ي
، فإن عدم الترصف بحسن نية لضمان ممارسة الحقوق المنصوص عليها �ف  وبموجب القانون الدوىلي

ي
23 يعادل حدوث انتهاك للعهد24. ومن الممكن انتهاك الحقوق المنصوص عليها �ف ف  العهد دون تمي�ي

ي ذلك من خالل مؤسساتها أو وكا تها عىل
 العهد بسبب فعل أو تقص�ي مبا�ش من الدول الأطراف بما �ف

ي والمحىلي 25.
الصعيدين الوط�ف

نسان نّي انتهاك لحقوق االإ ٕاعتبار حظر التّجول التمي�ي

ي لبنان، تشكل انتهاك
ف �ف ف المقيم�ي  تشكل حالت حظر التجول المفروضة من قبل البلديات عىل السوري�ي

امات لبنان تجاه ف ل�ت ي الحياة الثقافية. لذلك، فهي تعت�ب انتهاك لإ
  لحق المجتمعات السورية بالمشاركة �ف

لغاء فم بالتدخل  لإ نسان. بموجب العهد، عىل الدولة اللبنانية أن تل�ت  المعاهدات الدولية لحقوق الإ
حالت حظر التجول ولمنع أي إنتهاكات إضافية للحقوق .26

ي البلد أن هناك مساحات وفرص أقل لـ"التقارب
ي الحياة الثقافية �ف

نتهاكات للحق بالمشاركة �ف ي الإ
 تع�ف

ف الثقافات الذي يحدث حيثمـا يتس�ف للجماعات والأقليات والمجتمعات االمختلفة تقاسم  المثمر ب�ي
ف ف السوري�ي ئتالف من أن الفصل المستمر فيما ب�ي  نفس الأرض بحرية"، حسب ما ذكرته اللجنة. يخاف الإ

ف والفصل ي المستقبل إىل اضطرابات أمنية أك�ب وأعمق – نظراً إىل أن حالت التمي�ي
ف سيؤدي �ف   واللبناني�ي

ي البلد.
تتحول إىل واقع طبيعي �ف
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ي تقريب المجتمعات من بعضها البعض، وبالقضاء عىل
اف بالدور الذي يمكن أن تلعبه الثقافة �ف ع�ت  الإ

رهابية، نطلب التاىلي من أصحاب القرار  الإضطراب الإجتماعي والتوتر، إضافًة إىل محاربة الأيديولوجيات الإ

. ي
نسان الدولية والقانون اللبنا�ف . إننا نتقدم بهذه المطالب بناءاً عىل حقوق الإ ف اللبناني�ي

)1
ف الذين ل يتمكنون من الحصول عىل العمل أو عىل  ف السوري�ي  السماح بدرجة من التساهل مع الفنان�ي

عية، بهدف إعطائهم مجال للتعب�ي عن نفسهم، مما سيفيد مجتمعهم وسائر المجتمعات، كما  إقامة �ش
ي لبنان. السماح بدفع تعويضات مادية محدودة للعروضات الفنية بغض

ي الحياة الثقافية �ف
 وسيساهم �ف

ي الأنشطة الثقافية المقامة
ف بالمشاركة �ف ف أو الراغب�ي ف السوري�ي  النظر عن ترصيحات العمل. السماح للفنان�ي

خارج مناطق سكنهم السماح لهم بالتنقل بهدف المشاركة بالأنشطة والمناسبات الثقافية.

)2
 عدم استخدام حظر التجول كسياسة "أمر واقع" بهدف ٕاحتواء وعزل مجتمعات سورية بأكملها. تلك
ي تجاه المجتمعات السورية، كما وتّروج لالأنماط ية بطبيعتها ومٔوذية بشكل غ�ي تناس�ب ف  السياسات تمي�ي

ف المجتمعات السورية واللبنانية.  العنرصية والمٔوذية. ستٔودي تلًك السياسات للمزيد من عدم الثقة ب�ي
، أي الجيش بالتعاون مع ي

 لذلك، يجب تطبيقها فقط من قبل الجهات المّخولة بناءا عىل القانون اللبنا�ف
لمان. ال�ب

: ي تقريرها لللجنة المعنية بالحقوق القتصادية والجتماعية والثقافية، ذكرت الحكومة اللبنانية التاىلي
�ف

وح عل ما هو عليه وازدياد االأعباء المطلوبة من الحكومة اللبنانية للتعامل مع هذا ن  إن استمرار واقع ال�ن
ي المجال

هتمام الدولي وتراجع الدعم المادي للمنظمات الدولية العاملة �ن ي ظل تضاؤل االإ
 الوضع، �ن

، سوف يزيد الضغط عل الموارد القليلة المتوفرة للحكومة اللبنانية لتدقيم المساعدة للنازحن ي
نسا�ن  االإ

ن وللمجتمع المضيف لهم والذي هو مجتمع فق�ي أصاًل  ويحتاج إل الكث�ي من الدعم المادي  السوري�ي
قتصادية والمساندة االإجتماعية المستدامة27. ي الفوري وكذلك إل برامج المساعدة االإ

والعي�ن

ي الذين يحاولون بالفعل تقديم هذا الدعم
ي المجال الثقا�ف

 المنظمات الثقافية والأفراد العاملون �ف
قتصادية والإجتماعية( لهذه المجتمعات يواجهون مشاكل امج الثقافية والإجتماعية )وح�ت الإ  المعنوي وال�ب

ي هذا التقرير.
نتيجة للقيود الحكومية المذكورة �ف

ف ف المهاجرين السوري�ي ي خلق عالقة متجانسة ب�ي
اف بأهمية الثقافة �ف ع�ت  نكرر طلبنا  لأصحاب القرار بالإ

ي هذه التقرير.
والمجتمعات اللبنانية المستضيفة، وتطبيق التوصيات المذكورة �ف

27
التقرير الكامل، مقطع154

 http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2FC.12%2FLBN%2F2&Lang=en

الخالصة والتوصيات


