
                                                                                      

1 
 

 

 لبنانمنطقة البقاع على وضع الالجئين السوريين في  حقوق اإلنسانتقرير  

18/8/2016 

 2016/تموزعن 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 

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

 .الغربيالبقاع 

 

 

 :وضع المخيمات

 ( طفل غير مسجل62( طفل )162) .التقرير هذا فيأربعة مخيمات  في( تقريبا   الجئ500) استهداف تم

  .ازدياد نسبة الوالدات غير المسجلة في هذه المخيمات -

  .لمصابي الحرب وعدم تقديم أي مساعدة لهمقبل األمم المتحدة بالنسبة  اإلهمال من -

  .على تجديدهااالرتفاع الكبير لعدد الالجئين المنتهية إقامتهم وعدم قدرتهم  -

استهداف هذه المخيمات من قبل بعض الجهات المدنية وسلب المعونات منهم بحجة إن وضعهم  -

  .أسوء من وضع الالجئين

 .إلهاناتاريضهم للضرب وعازدياد المداهمات من قبل األجهزة األمنية وت -
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عن هذه  فةالنظا إهمال البلدية في عمليات النظافة بهذه المخيمات رغم وجود جمعية تدفع رسوم -

 ليرة لبنانية50000بالكهرباء بشكل كيفي رغم دفع كل خيمة  للبلدية، وتحكم البلديةالمخيمات 

  .الشهر فيرسوم 

اجار الخيم )تم تهديد صاحبة أرض بحرق المخيم إذا لم يتم تهديد أصحاب األراضي للمخيمات بدفع  -

 لديات والجهات الحكومية.من قبل الب دفع المال( دون أي مراقبة أو رادع لهؤالء

  .األطفال في هذه المخيمات الذين ال يذهبون للمدارسعدد ازدياد  -

 حاالت انتهاك:

ة بحالة جيدة بشهادة الممرض اكانو ،بحالة والدة مستعجلة انجبت توأمين (ش)الى مشفى  خ(-ص)دخلت 

 احدىبصم على ورقة دون معرفة محتواها لكن الدخل أحد االشخاص الى غرفة االم ليجبروها على  ،واالهل

؟المخدرمع العلم ان االم كانت تحت تأثير  ،صديقات االم وصلت ورفضت ذلك  

بقي  ،لهمدون معرفة سبب نق آخرأصبحوا في مستشفى  الطفلينان  ا لهاقالو طفليها،عندما طلبت األم رؤية 

مليون مقابل تسليم 5من االم مبلغ  ، طلبواؤيتهمربيوم دون سماح لالم  15لمدة  المشفى اآلخراالطفال في 

الم ات ذهب ،في شهر التاسع الكن االم اكدت انهم ولدو ،نقص في الوالدة امعهم اكان الطفلينبحجة ان  طفليها

 ،المشكلة لحل بالمشفىاتصلت االمم حيث  المتحدة،األمم االم الى  ذهبت مثنابيا ا كالما  لمقابلة الطبيب قال له

.طفليها إعطائهاحين اذ بطلب هويتها مقابل  الطفلينذهبت االم ألخذ   

 ةمتواصلدقائق 5 لمدة بضربه، استمرواوا أتعرض لالعتقال من قبل حاجز، اثناء االعتقال كان مع اخوه وبد ح(-)ع

توقفوا عن الضرب  المسؤولية، هنا همحدث له اي مكروه سوف يحمل وإذاانه عامل عملية قلب  :اخوه وقال لهم تدخل

وهناك تدهور حالته الصحية وتم نقله  آخرالمخفر تعرض ايضا الى الضرب وتم نقله الى مخفر  مخفر، فيوتم اخذه الى 

ايام 4بقي هناك  ،العام في بيروتمن األمن المستشفى تم نقله الى وساعات  4الى مستشفى بقي في المستشفى لمدة 

 .مغادرةوتم افراج عنه واعطائه 

  التوصيات:

   وزارة الشؤون االجتماعية:

  .اإلسراع في وضع خطة حقيقية لموضوع تسجيل األطفال بصفة رسمية-1

العمل بشكل عاجل على خطة لتحسين أوضاع المخيمات حيث أن المخيمات ال يوجد فيها خدمة صرف -2

وتتكوم النفايات بمناطق قريبة جدا من المخيم كل هذا يجعل من خطر انتشار األوبئة وتفشيها حتى صحي 

 .خارج المخيم أمرا خطيرا

 الصحة:وزارة 

المتعاقدة مع األمم المتحدة لعالج الالجئين السوريين، وخاصة العمل على وضع رقابة على المشافي -1

باإلضافة لمسألة التالعب في  ،هذه المشافي بحق الالجئين حيث كثرة نسبة االنتهاكات التي تقوم بها

 .تغطية نفقات الالجئين من قبل األمم المتحدة

العمل والسماح بحمالت تلقيح لألطفال في المخيمات لوقف األوبئة التي تنتشر والتي تؤدي النتشارها -2

 .في المناطق المحيطة
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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/

