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 تقرير حقوق اإلنسان على وضع الالجئين السوريين في منطقة البقاع لبنان 

18/5/2016 

 2016/ نيسانعن 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 

كامد اللوز منطقة  التقرير فيألف الجئ حسب احصاءات االمم المتحدة وتم التركيز في هذه  400 السوريين ب

 .الغربيالبقاع  في وجب جنين 
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 :المخيماتوضع 

 مخيمات في هذا التقرير في سبعة  الجئ تقريبا(300تم استهداف )

ينتشر وباء الجرب في هذه المخيمات بسبب عدم مراقبة الجمعيات الطبية حيث ال يوجد أي نشاطات توعية أو 

جات مواد صحية لمعالجة هذه المشكلة باإلضافة لوجود مكب نفايات مكشوف ويزداد الوضع سوء مع ارتفاع در

 .الحرارة فتنتشر الحشرات والفئران والجرذان واألفاعي

ويتمتع الشاويش بصالحيات كبيرة مدعوما من البلدية فيحجز المعونات ويوزع جزء منها لمن يطيع تعليماته 

ويمنعها عن الباقي ويجبر الالجئين في المخيم على العمل بأجور بخسة جدا وأحيانا على العمل بدون إيجار 

  .على أكثر من شاب ويهدد بطردهم إذا لم يطيعوه وقد سجلت حاالت اعتداء بالضرب من قبله

ومعظم األطفال المولودين حديثا ال يحصلون إال على ورقة والدة من المشفى ويرفض المختار إعطاء األهل 

 .ورقة تثبت أنهم أطفالهم حتى يستطيعوا تسجيلهم الحقا عندما تسمح لهم الفرصة

ويعامل األطفال بطرق وفي مجال العمل يجبر األهل على اصطحاب أطفالهم معهم وإال يطردون من العمل 

قاسية جدا حيث يعملون ألوقات طويلة دون راحة وفي درجات حرارة عالية ويتعرضون للضرب المبرح 

 .ات الصغيراتيوخاصة الفت

كما أن المدارس الحكومية ال تستطيع استيعاب كافة األطفال وتبعد مسافات طويلة عن معظم المخيمات ال 

 .األهل دفع تكاليف باص المدرسةيستطيع األطفال مشيها وال يستطيع 

استغالل البلديات في ءا ،هذا وتعجز الجمعيات اإلغاثية عن تغطية كافة احتياجات المخيمات يزيد الوضع سو

 .ظل تجاهل كامل من الجهات الحكومية النتهاكات البلديات ووضع المخيمات الذي يزداد سوأ باستمرار

وتشمل حتى من  ،ل الشباب بدون مذكرات واإلهانات والضربكما تستمر مداهمات األجهزة األمنية واعتقا

يحملون أوراق إقامة صالحة مما ينبئ بازدياد الغضب والنقمة عند الالجئين السوريين بسبب كل ما يتعرضون 

 .له وغياب وجود أي جهة يلجؤون لها تنصفهم وتحافظ على حقوقهم

 

 :مسألة التوطين وعودة الالجئين السوريين لبلدهم

 الجئ  300من أصل 

 195سنة يريدون العودة الى سوريا  18عدد االشخاص فوق 

 11سنة ال يريدون العودة الى سوريا  18عدد االشخاص فوق 

 87عدد االطفال يريدون العودة الى سوريا 

 10عدد االطفال ال يريدون العودة الى سوريا 

 بعض الجهات في لبنان  الجئ رفض الجميع فكرة التوطين التي تتحدث بها 300من أصل 
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  التوصيات:

  .مراقبة وضع المخيمات وخاصة األمراض المعدية والوبائية: وزارة الصحة-1

التي تقوم بالتعديات على المخيمات  األجهزة األمنية والبلديات: وضع قوانين رادعة بحق وزارة الداخلية -  2

  .والالجئين

: العمل مع الجمعيات التعليمة ودعمها لتشمل جميع  ووزارة التعليم والمنظمات المعنية بالتعليم اليونيسف -3

  .المخيمات المحرومة أطفالها من التعليم

إّن توجهات النظر   www.ahrfund.org)هذا المشروع هو بدعم من الصندوق العربي لحقوق اإلنسان   

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

 (ومواقفه

http://www.ahrfund.org/

