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 لبنانمنطقة البقاع على وضع الالجئين السوريين في  حقوق اإلنسانتقرير  

18/9/2016 

 

   :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 

ووادي  عرسالعن التقرير ألف الجئ حسب احصاءات االمم المتحدة وتم التركيز في هذه  400 السوريين ب

 الشمالي.في البقاع  حميد

 

مخيمات  10مخيمات في داخل البلدة و 104تقريباً( موزعين على الجئ  80.000تم استهداف بهذا التقرير )

 طفل بعمر التعليم. 11.600في منطقة وادي حميد بينهم 

 عرسال :
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كيلو  38 بعلبك عنتبعد ي وه .الشماليفي البقاع  تابعة لقضاء بعلبك ،هي بلدة على سلسلة جبال لبنان الشرقية

 .نسمة 35.000 أصالً  يقطنهاومتر 

  :الالجئين في عرسالوضع  

مقر للكثير من الالجئين القادمين  أصبحت عرسال ،لقربها من الحدود السورية ،في سورية 2011بعد أحداث 

 االمؤسفة وما تاله 2014آب  2بعد أحداث وقد تغير هذا الوضع  .سوريا الذين لقوا األمان في هذه المنطقةمن 

وخطف عسكريين من قبل ))جبهة النصرة(( وما ترتب  ،عناصر من الجيش اللبناني امن حوادث راح ضحيته

عليه من تحويل منطقة عرسال لمنطقة عمليات عسكرية راح ضحيتها عدد من الالجئين السوريين وتهديم 

 .السوريين لالجئينوانتهاكات بحق التبدأ بعدها مرحلة جديدة أكثر قسوة  المخيمات،وحرق بعض 

 وادي حميد:  الالجئين فيوضع 

هذه  تعيش .مخيماتعائلة موزعة على عشر  560 ابين عرسال والحدود السورية ويقطنه وهي المنطقة الواقعة

فقط تلك المساعدات التي تأخذها  ،أي منظمات إغاثية وتعليمية احيث ال تصله للغاية العائالت وضع لجوء سيء

فأصبح هؤالء  .الضرورياتعن طريق القسائم والتي تأخذها النساء لبلدة عرسال لشراء من األمم المتحدة 

خروج من وادي حميد اليمنع من قبل الحاجز األمني السماح لدخول أو و .يزرعون األرض المحيطة كي يعيشوا

 بموافقة أمنية. إاّل 

 وا عرضة للتطرف وحمل السالح.خاف أن يكوني  و .األطفال محرومين من التعليم وهم تحت ضغط نفسي كبير

وهذا يعود  ،الثانية قورنت بأخرى في مناطق البقاع إذاالمخيمات في عرسال وضعها سيء  معظم السكن:

تحتاج لموافقات أمنية هي الجمعيات التحرك بسهولة كما في السابق و ةقدرللحصار الذي فرض عليها وعدم 

لهذا نرى الخيم غير مجهزة بشكل جيد للظروف الجوية القاسية حيث ان عرسال ترتفع  .بعض المخيماتدخول ل

 وهي عرضة دائماً للمداهمات من قبل األجهزة األمنية. .متر 1400عن سطح البحر أكثر من 

 هما:تعليم األطفال لقسمين رئيسين  ينقسم  التعليم:

 طالب تقريباً  800المدارس اللبنانية والتي تدرس  -1

 .طالب سوري تقريباً  5800متها بعض الجمعيات والتي تدّرس االمدارس التي أق -2

 

 طفل بدون تعليم. 5000طفل الجئ سوري التعليم ويبقى  6600وبهذا يحصل على 

تشهد عرسال وضعاً أمنياً خاصاً يؤثر على سوق العمل لالجئين  .فرص العمل بشكل عام شبه معدومة    العمل:

 البلدة التي يوجد فيها بطالة واسعة بين الشباب المحلي.باإلضافة ألهل 

منهم محرومين من اإلقامات  %80من الالجئين السوريين يتمتعون بوضع قانوني و %20    الوضع القانوني:

 ويعود ذلك لهواجس أمنية.

امية لشؤون تعمل في عرسال ثمانية جمعيات رئيسة باإلضافة للمفوضية الس    الجمعيات العاملة في عرسال:

وهذه الجمعيات تتعامل بشكل جيد مع وضع  ،الالجئين والتي التعمل بشكل مباشر بل عن طريق دار الفتوى

الالجئين وبحسب إمكانياتها يكون نشاطها بين متوسط إلى كبير كدار الفتوى والصليب األحمر الدولي 

 باإلضافة إلى أربعة جمعيات تقوم بنشاطات محدودة.هذا  . NRCوال
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مع الالجئين السوريين بصورة جيدة بعكس بلديات  ةوالحالي ةتعامل بلدية عرسال السابق    بلدية عرسال:

التجارية  تأخرى، ورغم وجود بعض المالحظات كمنع التجول داخل البلدة ليالً وإجراءات مالية على المحال

 التي يعمل بها الالجئين السوريين.

حالة  يهكما  ،ًمعدوما األطفال الحديثي الوالدةموضوع تسجيل     :الزواج-تسجيل األطفال حديثي الوالدة  

 الزواج. تتسجيال

يتم مداهمة المخيمات بشكل اسبوعي وفي الظروف الطارئة بشكل يومي حيث يساق الشباب     المداهمات:

 سراحهم. إطالقاهانتهم وضربهم أحياناً ثم يتم حيث والرجال الى المراكز األمنية 

وكذلك يعتقل  ،للكثير من الالجئين بحجة الهواجس األمنيةاإلقامة رفض األمن العام تجديد ي    األمن العام:

 بعض المراجعين بحجج أمنية أيضاً مما أحجم الكثير من الالجئين الذهاب للتجديد.

 

 التوصيات:

حالة الخوف التي تسببها حمالت المداهمة  من للحدإقامة من الالجئين ومنحهم  %80ع تسوية وض -

 .أوراق نظامية ال يحملونوالحواجز لالجئين وهم 

للمنظمات اإلغاثية والطبية والتعليمية للدخول والخروج من عرسال تسهيل إجراءات الموافقات األمنية  -

  .العاجلة دخول وادي حميد لتقديم المساعدةللسماح لها ب

إلى والمنظمات لجهات الرسمية اوخروج  لدخول األمنيةتسهيل إجراءات الموافقات بشكل عام  -

 عرسال.

ال يوجد في عرسال مراكز لعالجها لهذا حيث هناك عدد كبير من مصابي الحرب واألمراض المزمنة  -

 والمنظمات الطبية تقديم الدعم الالزم للمراكز الطبية والمشافي.في لبنان ندعو وزارة الصحة 

 مراقبة الحمالت اإلعالمية التحريضية على الالجئين التي تسبب لهم مزيد من االنتهاكات.  -

 

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/

