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 لبنانمنطقة البقاع على وضع الالجئين السوريين في  حقوق اإلنسانتقرير  

81/2/2086 

 2086/ثانيالكانون عن شهر 

 

 

   :تقديم

بدعم من  لبنان،في البقاع السوريين في منطقة  لالجئيناإلنسان  حالة حقوقدرس يالراصد السوري في لبنان 

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

منطقة سعد نايل في  فيالتقرير ألف الجئ حسب احصاءات االمم المتحدة وتم التركيز في هذه  044 السوريين ب

 االوسط.البقاع 
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 :وضع المخيمات

إلى يذهبوا  طفال 230تبين ان في هذه المخيمات  الجئ تقريباً(8453) مخيمات 1خيمة موزعة على  236رصد تم 

 المدارس، اوعد المخيمات عن لعدة اسباب منها عدم وجود المدارس او ب   ،الدراسةمحرومين من  طفل 833و المدرسة

من  المحرومينقانونياً تم رصد ازدياد في عدد االطفال الغير مسجلين  اكم األهالي.الوعي بالتعليم بين  ةنتيجة قلً 

 سنوات.طفل تحت عمر ست  251وجود  طفل، مع 16الدراسة والرعاية الصحية وعددهم 

ً  ةحاالت زواج غير مسجل رصدكما تم   حالة زواج غير مثبت 31عائلة كان هناك  236بين  فمن ،رسميا

في المخيمات الكبيرة  المدافئ، خاصةاألدخنة المنبعثة من هي مشكلة  ،يعاني منها االهالي في المخيمات رصدنا مشكلة

 من وسواه البالستيك بحرق األهالي يقوم إذ )علب الصفيح(، صحيةووجود وسائل غير ة ئدفتال وقودنتيجة غياب 

 .الخيمة داخل السامة الغازات انبعاث نتيجة لألطفال أمراض يسبب ما لالشتعال، المواد القابلة

 السيئة للمعاملة   النساء تتعرض حيث. معاملال في العامالت النساء أوساط بين وخاصة العمال، أجور مشكلة رصدنا

 نصف منها ساعة 82 حتى العمل اعاتس تصل حيث. األجور وانخفاض الطويلة العمل ساعات حيث من واالستغالل

 والنسوة الفتيات واغلب.  الواحد اليوم في ليرة 82000 إلى ليرة 6000 من األجور تتراوح كما. استراحة ساعة

 .الثامنة عشر أكثرهن تحت أعمار وتقعن حياته على تأمين دون عملني العامالت،

كانت احدى المشافي  الالجئين فيحدث بحق  بعض المشافي في منطقة البقاع ووثقنا حالتي وفاة تم رصد انتهاكات بحق

على التشكي ع الالجئين ومعرفتهم بعدم قدرت الالجئ بوض المشفى، يستهينونمتعمد من كوادر طبي عن اهمال  ةناجم

 عليهم لعدة أسباب وأولها موضوع اإلقامة.

  الجمعيات إحدىهية الصالحية للمخيمات من قبل تتم رصد حالة توزيع أدوية من

الى فيليبو غراندي   الالجئينن ولشؤالسامي بالتزامن مع عمل الراصد على االرض كان هناك زيارة من قبل المفوض 

فيها  القمامة حيث  كانت تعاني من مشكلة تلوث النهر ووجود كميات كبيرة من  2086\8\22ريخ افي ت أحد المخيمات

البلدية بتنظيف النهر والمجاري الصحية اضافة الى قيامها  قيامتم رصد ،حفر كبيرة فيها مياه غير مسيجة ووجود 

باصطحاب قاموا  إلى انهم اضافة ،سوف يزورها المفوض  ،التيقريبة من المخيمات البوضع سياج على الحفر 

 حمامات من الخدمية المرافق معظم فيه تتوفر االنشاء، حديث مخيم إلى تكون أن في جولة تقصًدوا  الساميالمفوض 

 لتلقين بالذات المخيم ذلك إلى الزيارة قبل مكثفة بزيارات قاموا أن وسبق جديدة فيه الخيام أن كما مفروشة وأرضيات

 .مع التهديد بالطرد إذا لم يلتزموا بالتعليمات المفوض أمام يفعلون وماذا به سيتكلمون ما  االهالي

 

 :انتهاكحاالت 

ن واخاه الصغير مه على خيمة حسن وسحبو دخلواعام  تم مداهمة المخيم في الصباح الباكر حيث  84ج( -سن)ح  -8

سنة في  82الفراش الى خارج الخيمة، بدأت االم تتوسط اليهم النهم صغار وخاصة اخو حسن الذي يبلغ من العمر 

م االخ االصغر ، تم نقل حسن مع جميع الذين ت ام تركوه وربطوا يده وبعد ترجى االهالخارج ضربوا حسن على وج

عد ارى عندما قلت الحد العناصر لم ا :يقول حسن ،اخذهم من المخيم الى المخفر ،تعرض حسن لضرب كثير على عينه 

ز حتى بعيني قام  العنصر بضربي على وجهي وقال )وهلق كيف صرت تشوف منيح( بقي حسن مع رفاقه في الحج

.واالمساء وخرج  

كان مخالف ام ال ولم يتم أي تحقيق معهم. إذاانهم لم يطلبوا منه اي اوراق ليعرفوا قال حسن    
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 عام  54ا( - محمد)-2

يقول ،شخص من المخيم  81بحملة اعتقاالت طالت   وبدأواصباح الباكر التم مداهمة المخيم الذي يسكن فيه محمد في 

عندما طرق الباب وبدأ يصرخ شخص من الخارج افتح بسرعة ولك وعندما فتحت الباب قام بضربي على وجهي :محمد 

سيارة ،عند السيارة قاموا بضرب الجميع الفوقعت على ظهري فقام عنصرين بسحبي الى خارج الخيمة واخذوني الى 

وا بإنزالنا الى السجن أر  في السجن وعندما بدوقاموا بربط األيدي ووضعوا أكياس سود على عيوننا واخذونا الى المخف

وا دأوصلوا الى السجن وب ،قام احد العناصر بدفع محمد الى االمام فوقع من على الدرج فجرحت رجله وبدا ينزف

نزيف الذي اصاب محمد ، بقي الضرب حتى المساء بعدها  قاموا باإلفراج  عن محمد وجميع من كان البضربهم رغم 

 ق معهم .معه دون تحقي

  :التوصيات

  :والبلدياتوزارة الداخلية 

االنتهاكات  قانونية، باإلضافةألجهزة التي تقوم بمداهمة المخيمات دون أي مذكرات توقيف امراقبة عمل العمل على 

 التي تحصل في بعض المخافر في منطقة البقاع

 :الصحةوزارة 

  هذه االنتهاكات التي تقوم بها هذه المشافي بحق الالجئينالمراقبة الدورية للمشافي في منطقة البقاع بعد كل 

ميدانية بشكل دوري مع التنسيق مع الجمعيات التي تعمل فيها  زيارةالعمل على  :لالجئينلشؤون االمفوضية السامية 

 لالجئين.لتبيين الوضع الحقيقي 

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

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

http://www.ahrfund.org/

