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 لبنانمنطقة البقاع على وضع الالجئين السوريين في  حقوق اإلنسانتقرير  

18/7/2016 

 2016/حزيرانعن 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 

 قب الياسمنطقة  فيالتقرير ألف الجئ حسب احصاءات االمم المتحدة وتم التركيز في هذه  400 السوريين ب

 .الغربيالبقاع  في
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 :وضع المخيمات

  .التقرير هذا فيمخيم خمسة عشرة  في( تقريبا   الجئ204) استهداف تم

 أطفالهم وال يستطيع االهالي ارسال ،بالمخيماتعدم وجود مدارس كافية تستوعب عدد االطفال الموجودة -

  .زمالعدم وجود المال الالى المدارس الخاصة بسبب 

يعاني منها اغلب المخيمات حيث هناك حاجة في فصل الصيف الى زيادة على مياه الشرب  مشكلة المياه التي-

حيث يكون مخصص لكل مخيم كمية محددة من المياه من قبل الجمعيات المسؤولة، وهذه الكمية ال تكفي 

ا واجبار طوال االسبوع مما يجبر االهالي الى شرائها وبالتالي االستغالل من قبل بائعي المياه على سعره

 .االهالي على الشراء

انتشار مياه الصرف الصحي بين الخيم وحولها مما يؤدي النتشار الروائح الكريهة تواجه هذه المخيمات - 

 واألوبئة.والحشرات والتي بدورها تسبب األمراض 

أهالي لها  بسبب المعاملة السيئة التي يتعرضاألطفال على البيئة المحيطة بين انتشار حالة النقمة وخاصة -

 .ااذاللهم وضربهم أثناء المداهمات وهذا الشيء يؤدي لنزاعات محتملة ال تحمد عقباه المخيمات، مع

معظم الشباب الموجودين بالمخيم ال يحملون إقامة لهذا هم محرمين من التنقل والعمل الذي يخفف عليهم -

 .طلب لقمة العيش، بسبب الخوف من الحواجز واالعتقال

 ية الحاجات الضرورية كلها.يات فقط تقدم المساعدة لهذه المخيمات والتي تعجز في تلبهناك ثالثة جمع -

ض الشكاوى التي يقدمها الالجئين عن وضع مياه الصرف اهمال تام من قبل البلدية لهذه المخيمات ورف -

  .كبيرةكهرباء األراضي الذي يأخذون مبالغ كبيرة لقاء األرض وفواتير  أصحابالصحي واستغالل 

 :مسألة التوطين وعودة الالجئين السوريين لبلدهم

 الجئ:204من أصل 

 114سنة يريدون العودة الى سوريا  18عدد االشخاص فوق 

 4سنة ال يريدون العودة الى سوريا  18عدد االشخاص فوق 

 86عدد االطفال يريدون العودة الى سوريا 

 ((0)) عدد االطفال ال يريدون العودة الى سوريا

ويرون بانه لعبه الجئ رفض الجميع فكرة التوطين التي تتحدث بها بعض الجهات في لبنان  204من أصل 

 الستغاللهم وحجة إلهانتهم والنقمة عليهم. 
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  التوصيات:

 .السارية األمراض انتشار من خوفا األساسية الصحية بالتجهيزات المخيمات أوضاع تحسين على العمل -1

 العمل مع الجهات المعنية في تأمين مراكز تعليم لألطفال خارج المدارس.اليونيسف:  -2

: تقديم دعم لتنفيذ مشاريع ضرورية لالجئين لمياه الصرف UNDP اإلنمائي المتحدة األمم برنامج -3

 الصحي ومياه الشرب.

 

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

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

 (ومواقفهاإلنسان 

http://www.ahrfund.org/

