
                                                                                      

1 
 

 

 

 

 لبنانمنطقة البقاع على وضع الالجئين السوريين في  حقوق اإلنسانتقرير  

81/82/2182 

 5112/ 11عن شهر 

 

   تقديم

بدعم من  لبنان ،في البقاع لالجئين السوريين في منطقة اإلنسان ل حالة حقوقدرس يالراصد السوري في لبنان 

وهو مشروع لمدة سنة حيث يقدر عدد الالجئين   www.ahrfund.org الصندوق العربي لحقوق اإلنسان 

منطقتين في  علىألف الجئ حسب احصاءات االمم المتحدة وتم التركيز في هذه التقرير  011ب  السوريين 

ات موزعة في منطقة بر الياس ومنطقة سعد نايل وتم استهداف خمسة مخيم ، قبل فريق عمل الراصدالبقاع من 

جار االرض التقليل من أ فكان هناك خيم يسكنها عدة عائالت بهدحيث  خيمة  (111بين بر الياس وسعد نايل )

 311تضم الجئ( 111)عائلة  131موجودة في هذه المخيمات الوكان عدد العائالت المفروض من أصحابه 

مسجلين الذين العدد البالغين وقد رصد الفريق ازدياد في حاالت االطفال غير  يساوين عدد االطفال إطفل أي 

تسجيل  يةشهادة والدة من المستشفى مع عدم معرفة االهالي كيفى ولدوا في لبنان حيث ان اغلبهم ال يحملون سو

اضافة الى  ،فع التكاليف أو خوفهم من الذهاب للسفارة السوريةأو عدم قدرتهم على داطفالهم بشكل قانوني 

وارتفاع  لألهالياالرض  تم رصد حاالت استغالل أصحاب  اكم  وجود حاالت عدم تثبيت الزواج بالمحكمة

الرقابة والمحاسبة وهذا االرتفاع نتيجة غياب  ليرة 121111الى  ليرة لبنانية  الف 52اجار الخيمة الواحدة من 

نزوح ، باإلضافة ل واختالف سياساتهم بالتعامل مع الالجئين السوريين م التزام البلديات بوضع الالجئينوعد

يتم استغالل االهالي من قبل اصحاب  اكم ،الى منطقة البقاع نتيجة االوضاع االمنية في سوريا ةن بكثريسوري

ورات المياه الى خارجها حيث يكون ابار خارج المخيم او نقل د السطحية  االرض بعدم سماح لهم بحفر االبار

ساكنين في المخيم وأوبئة للوظهور امراض ،المياه الى جانب دورات المياه مما يؤدي الى تلوث مياه االبار 

في يتم  اكم سلف من أجار الخيمة  أخذت  كهرباء عن االهالي بهدف تقليل من الفاتورة  التي الاضافة الى قطع 

الحصائيات اللجمعيات بتوزيع االحتياجات حسب القوائم و هالي من االغاثة او سماحرمان االحبعض األحيان 

نتيجة استغاللها من قبل البلديات في تلك المنطقة حيث تم رصد عدة حاالت كان الشرط االساسي  االتي لديه

عن شؤن االغاثة انما الهدف هو توزيع قليل منها  ةلتوزيع المساعدات ان تكون من قبل البلدية التي هي بعيد

يتم مضايقات من  اكم، حيث يتم بيعه في المحال التجارية بسعر أرخص من باقي البضائع واخذ الباقي للبلدية 

 وارتفاع بشكل ملحوظ أو التعليمي ، او الدعم النفسي ةيالتوع الجهات التي تعمل على قبل البلدية لباقي 

ومع اقتراب فصل الشتاء ورصد كثير من حاالت فصل  ي تقوم بها المستشفيات في هذه المنطقة ،االنتهاكات الت

العمل خارج المخيم بسبب على شباب ال ل وغياب وسائل التدفئة  وعدم قدرةمن االمم دون معرفة سبب الفص

كارثة انسانية حيث  تكون مقبلة علىس ،اإلقامةلتجديد  صعبةمع شروط  العام  المفروضة من االمن القوانين

انتشار االمراض والبرد وعدم القدرة على تحمل البرد وخاصة االطفال حيث ان عددهم في ازدياد نتيجة غياب 

 الالجئين .بين اإلنجابية وسائل التوعية 

 

 

http://www.ahrfund.org/


                                                                                      

5 
 

 

 

 

 

 حاالت انتهاك:

تعرضوا  المخفر في، ش مخفر الى هملنق تم ل(-)ح لشاب ابينها  من وكان المخيم من شباب واخذ المخيممداهمة  تم-1

 ةورق اعطائه مع سبيله اخالء تمثم  يومين لمدة المخفر في بقي ، الموجودة عناصر قبل منواإلهانات اللفظية  للضرب

 يوم 15 بعد العام االمن مراجعة منه وطلبوا الثبوتية اوراقه جميع مصادرة تم و اقصى حد ك يوم 15 لمدة لبنان من ةالمغادر

 تاريخ الى هكذا وبقي يوم 15 بعد يراجعهم ان منه طلبوا لكنهم ألخذهم العام االمن الى ح ذهب اسبوعين بعد اوراقه ألخذ

 التقرير هذا كتابة

 دفع، مشدة عناية الى ادخاله طلبوا وهنالك (ل-ا)مستشفى الى نقله استدعى مم جفاف لحالة عبدالمالك الطفل تعرض الحالة -2

 وتم الوراقاو  المال اخذو ادخاله ليتم االمم اوراق المستشفى في طلبوا كم ادخاله في اسراع اجل من المال من مبلغ االب

 لتقديم المستشفى مدير الى االب ذهب سوء تزداد الطفل وحالة يومين لمدة الحالة هذه على الطفل بقي عادية غرفة في وضعه

 واحد يوم بقي مشددة العناية غرفة الى نقله تم ان الى ايام3 لمدة الطفل بقي فاضية غرفة ال يوجد انه الحجة وكانت شكوى

 وحاولوا بالجمعيات االب اتصل لبناني مليون مبلغ دفع قبل الجثة اخذ لألهل يسمحوا لم العناية في تأخر نتيجة الطفل وتوفي

 لديه ليس الن المستشفى ضد دعوة رفع االب يستطع ولم الجثة اخذ تم غالمبل باقي دفع مقابل االم هوية وحجزوا المبلغ تامين

 أوراق ثبوتية .

 أواوبد السيارة من هاانزا تم الرياق حاجز على توقيفها تمالبقاع  الى العودة وعند الزيارة بقصد عرسال الى ذهبتم( -ر)-3

 لكنها السيارة في معها كانت اخرى أمرأه مع مخفرال الى ااخذه تمف استفزازية بطريقة عليهم ردتاألسئلة  كثرة ولكن ايسالوه

 ( م-ر)نامت هناك عسكري مستشفى الى نقلهم فتم رفض المخفر رئيس لكن شباب مع وضعها عناصر احد طلب تعرفها ال

 زحلة الى الصباح في نقلهم تم العنصر قبل نموالشتائم  لإلهانة تعرضتحيث   تفتيشهم تم المستشفى في االمانات بغرفة

 . لبناني الف900 دفع مقابل عنهم االفراج تم هناك ومن

 فتح االم من طلبوا  مو س يسكنه التي الخيم بدخول وقاموا المخيم مداهمةالسادسة  ساعةال تمام الصباح فيي( -)س،م -0

 السبب معرفتهم دون وبضربهم خارج الى وسحبهم عنهم الغطاء كشفوا نائمون  وم س وكان الخيمة بتفتيش واأوبد الباب

 المخيم خارج الى باألرض سحبه العناصر من وطلب وضربه ضابط تقدم ضربهم سبب عن وسأله الضابط بوجه م وقف

 ضربلل يتعرضون ، حيث بقوا ،الضابط بوجه وقف ألنه جديد من ضربوا حيثالمخفر في اخوه مع سيارة في ووضعه

 لبط   عنه افرج وعندما واخذه مصادرته تم دراجة نارية  يملك م كان) القانوني سن تحت النهم عنهم افراج تم حتى للمساء

 .الموتور يعطى  ولم ضربهتم و هواوقف دراجته النارية ألخذ  ذهب عندما اسبوع بعد، يراجعهم ان منه

 9 لمدة تقف السريع خط على تعمل الف 13 وراتب ساعات 9 بدوام كنسروة معمل في تعمل كانت سنة16 العمر:ل(-)ك -2

 المشرفين من اهتمام اي دون ولكن طويال وقوفها نتيجة فجأة النهيار تتعرض احيانا كانت ساعة نصف استراحة و ساعات

 حالة وهذه تنفجر بها واذا العلبة اضع كنت المرات احدى في ك تقول ،بسرعة العمل الى ترجع ان منها ايطلبو كانوا بالعكس

 من قريب ص المشرف كان العلبة انفجرت ندماع العلب من كثير تنفجر العلبة في ضغط نتيجة المعمل في دئما تحدث طبيعية

 وخرج فول علبة انفجرت المرات احدى في ايضا ك تقول بشتمها وقام  ك فسالت انفجرت التي العلبة بنفس ك بضرب فقام ك

 الى العودة منها وطلب الوجه على البارد الماء بسكب المشرف قام المشرف الى فأخذوها وجهها الى وصلت ساخنة مياه منها

 الحق له فقط المدير ان بحجة الباردة المياه شرب عنهم ومنعوا العمال عاقبوا الصيف االيام احدى  في ك ايضا تقول العمل

 الساحة في وتجمعوا المعمل من العمال بإخراج فقاموا المعمل في حريق حدث وتقول ك ايضا تضيف البارد الماء بشرب

 . تسكت لكي الجميع امام ظهرها على ضربها مشرفة فقامت مأمن غير المعمل ان وقالت فتاة فقامت

 ان نستطيع حتى انتظروا لهم وقال (ه)قام الباب بدفع  قاموا ه خيمة على ودخلوا المخيم مداهمةج(الساعة السادسة -)ه -1

  بتعذيبه قاموا ان بعد الجميع امام الخيمة امام عمه وابن ه(( بضربه  وبدأوا البيت وفتشوا خارجال الى بسحبه فقاموا نلبس
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 فأخذه لنا هذا قال عمه ابن لكن له انه )ه( نكر هذا لمن الضابط فسأله موتور )ه( لدى وكان) سيارة الى بنقلهم الضابط لبط

 وشتمهم بضربهم واأوبد سيارة في وضعهم تم(الوقود لتعبئة ه من االف10 الضابط فأخذ الوقود من خالي لكنه بتشغيله وقام

 وقام العنصر فذهب الهاتف عن لتفتيش العناصر احد فأرسل لديه ليس انه   قال هاتفه وط لب من الضابط عاد ساعة ربع لمدة

 ووقفوا ثيابهم وشلح وايدهم والجميع ه عيون بربط العناصر قاموا هناك الفرع  الى نقلهم تم الهاتف اخذ حتى ه زوجة بتهديد

 ه نقل تم بعدها ظهرهم على بالكرباج بضربهم اخر وعنصر ارجلهم اصابع على السالح بكعب بضربهمبدأوا و واحد صف

 بكل يعترف حتى وفركه الجرح على حد فلفلف ووضع اليمنى يده بجرح قام سكين وبيده العناصر احد اتى ،وربطه مطبخ الى

 ادخلوا مخفر)ا(  الى اخر وشخص نقلهم  تم المساء في،  حديد بقطعة ىاليسر يده وضرب اخر عنصر اتى قليل بعدشيء ، 

 ليديه حدث ماذا يعرف وال العينين مربوط كان محققال الى )ه( دخول لحظة حتى يداك ل حدث ماذا فساله المحقق  الى )ه( 

 الضابط بخلي وال بتعترف المحقق له فقال متورم واالخر تنزف يده ان )ه( فرأى عينيه بفتح المحقق فأمر يتألم انه ى سو

 لكنه آخر  مخفر في ضابط الى سلمه وبعده  معفنة مجدرة اكل على واجباره ورطبة مظلمة زنزانة الى نقله تم ياه يقطعلك

 في العالج تكاليف الف25 ه من واخذو أوقفوا  النزيف و يده ربطوا مشفى الى اخذه معالجته يتم ان قبل استالمه رفض

 عنهم . باإلفراج عليهم وحكم المحقق جاء التالي يوم صباح

 

 

 :لتوصياتا

 والبلديات:وزارة الداخلية 

 وجود مراقبين على البلديات التي تتحكم باإلغاثة وعملية التوزيع 

 االجتماعية:وزارة الشؤون 

والعمل على وقف عمالة  محاسبة االشخاص الذين يستغلون االطفال ونشر الوعي بين االهالي بهدف التقليل من االستغالل

 األطفال السوريين

 تحليل مياه الشرب في منطقة سعد نايل ووجود مراقبين دائمين على االشراف على تحليل المياه

 خاص بهذا لدى الحكومة اللبنانية  وإيجاد مكتبنشر الوعي بين الناس على ضرورة تسجيل االطفال 

 مفوضية الالجئين: 

قرار فصل االشخاص من االمم والعودة الى المخيمات لرؤية احوال االشخاص الذين تم فصلهم لمعرفة  النظر فياعادة 

 وضرورة الشرح للناس عن أسباب الفصل بكل الحاالت  ة تدبير امورهم بعد الفصل وهل الفصل جائر ام ال.يفيك

 

 

 

إّن توجهات النظر واآلراء   www.ahrfund.orgهذا المشروع هو بدعم من الصندوق العربي لحقوق اإلنسان )  

 الواردة في هذا التقرير ال تعبّر بالضرورة عن السياسة الرسمية للصندوق العربي لحقوق اإلنسان أومواقفه(

http://www.ahrfund.org/

