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 لبنانمنطمة البماع على وضع الالجئٌن السورٌٌن فً  حموق اإلنسانتمرٌر  

81/3/1086 

 1086/شباط عن شهر 

 

 

 

  

   :تمدٌم

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  444 السوريين ب

 االوسط.البقاع 
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 :المخٌماتوضع 

 الجئ تمرٌباً(8000) مخٌمات 6خٌمة موزعة على  891رصد تم 

ٌتم تعنٌف االطفال فً المدرسة مثل الضرب  ب( حٌثموجودٌن بمدرسة )الٌشتكً االهالً من تصرف المعلمٌن 

 الى المدرسة وال ٌرغبون بالذهابوالعموبات التً تجعل االطفال ٌنفرون من التعلٌم 

الدولٌة بإجبار األطفال على تالوة تراتٌل دٌنٌة وتمنعهم من ذكر أي شًء ٌخص دٌنهم وتعالب على تموم أحد الجمعٌات 

 وتفرض على األهالً حضور حلمات تبشٌرٌة ممابل سالل غذائٌة  ذلن بشدة

إٌجار لٌرة لبنانٌة فً الٌوم أي ربع  6000خٌم )س( ٌجبر صاحب األرض الالجئٌن الممٌمٌن على العمل بإٌجار مفً ال

العمل الٌومً حسب المنطمة ومن ٌرفض العمل ٌطرد من المخٌم وال ٌمتصر هذا على النساء والرجال بل على األطفال 

 أٌضا

ٌوجد بجانب المخٌم )و( مسلخ وٌتم تصرٌف المٌاه والدماء من لناة تمر بجانب المخٌم مباشرة وهنان انتشار مخٌف 

ٌرة ومع أنه تم تمدٌم شكوى عن وضع المخٌم إال أن أحدا لم ٌتجاوب للجرادٌن والحشرات وٌسبب انتشار أمراض خط

 الماطنٌن فً المخٌم مع الناس

 :حاالت انتهان

 ٌستعملون دراجات نارٌة ولم ٌبرزوا أي صفة لانونٌة فً اشخاص عن للبحث مخٌم مداهمة تم -8

ً ئنا احمد وكان  صباحا العاشرة  ساعةال  فمط ٌلبس وهو خارجال الى فرشته من سحبه تم عندما ما

 دون لكن لعناصرل التحدثو تدخلال االم حاولت، رأسه على كٌس ووضع ٌدٌه ربط تم ،تالشور

 حٌث وضربهم غرف الى ونملهم هرفما امام ثٌابه شلح تم هنان مركز امنً  الى هنمل تم ،دةئفا

 على لضرب تعرض اكم)داعش( ٌنتمً لتنظٌم الدولة انه لٌعترف رجله فً للحرق احمد تعرض

 ورفاله هو ٌومٌن لمدة همع تحمٌك تم هنان المساء فً مخفر الى نمله تمثم  ،لوٌة بضربات ظهره

 اخالء تم بعدها ٌومٌن لمدة هكذا بمً ،ظهره معالجة او الحرق من احمد معالجة وعدم ضرب مع

 ه.سبٌل

تم تطوٌك ومداهمة للمخٌم )ن( فً الفجر من لبل أشخاص مجهولٌن لم ٌبرزوا أي أوراق لانونٌة  -1

 80ولم ٌشرحوا سبب دخولهم المخٌم واعتدوا بالضرب والشتم على كثٌر من الالجئٌن وأخذوا 

سنة وجمٌعهم ٌملكون أورالا ثبوتٌة و دخلوا لبنان بطرٌمة  39و  11شخص تتراوح أعمارهم بٌن 

ولد أفرج عنهم ة ولد عوملوا بطرٌمة مهٌنة حٌث وضعت أكٌاس على روسهم ولٌدت أٌدٌهم شرعٌ

 بالمساء بدون أي تحمٌك لكنهم تعرضوا طوال النهار للضرب واإلهانات

 المداهمة اثناء حدث مما نساء بعض شهادة

 مخالف ألنه اعتماله من خوفا خارجال الى ابنً بتهرٌب لمت فورا الخارج فً صوت سمعت عندما

 81 عمره كان سورٌا من اتى عندما ألنه االوراق ٌملن وال  سنة 86 العمر من ٌبلغ حٌثباإللامة 

 الباب بكسر عنصر ٌموم وفجأة حمام داخل ٌختبئل الخٌمة شك من االبن بتهرٌب (ر) لامت ،سنة

 ٌجدو لم الخٌمة فً كان من الجمٌع استٌمظ الكسر اثناء شباب عن بالبحث وبدأ الخٌمة الى ودخول

 تبكً مازلت كانت سنوات 5 العمر من تبلغ التً بنتهااو ر ب الراصد فرٌك التمى عندما ،خرجوا احد

  منها ٌتمرب غرٌب شخص أي من تخاف وكانت والصدمة الخوف منالطفلة 
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  :التوصٌات

  :والبلدٌاتوزارة الداخلٌة 

االنتهاكات الى  لانونٌة، باإلضافةألجهزة التً تموم بمداهمة المخٌمات دون أي مذكرات تولٌف امرالبة عمل العمل على 

 التً تحصل فً بعض المخافر فً منطمة البماع

 :وزارة التعلٌم

مرالبة المدارس التً تموم بها الجمعٌات المحلٌة واالللٌمٌة والدولٌة مع ازدٌاد حاالت العنف فٌها ومكافحة االتجار 

 باألطفال لنشر افكار دٌنٌة وغٌرها 

توجهات النظر واآلراء  إن    www.ahrfund.orgهذا المشروع هو بدعم من الصندوق العربً لحموق اإلنسان )  

 (وموالفهالواردة فً هذا التمرٌر ال تعب ر بالضرورة عن السٌاسة الرسمٌة للصندوق العربً لحموق اإلنسان 

http://www.ahrfund.org/

