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 :املقدمة

ال تزال اPQملة املضادة لتواجد الالجئHن السورHIن FG لبنان، والتضAيق عل>;م مستمرة، وال23 ترافقت مع مدا,مات 

أمنية للمخيمات، و,دم لabيم ال23 تحوي حيطان اسمن\ية، ]عد ,ذا التقرIر من ضمن سلسلة تقارIر تصدر,ا 

 جئHن السورHIن FG لبنان. املنصة املدنية السورIة لرصد االنh;اgات املستمرة بحق الال 

 

 الmامة اPQوادث أوال

 من ا,م اPQوادث ال23 رصدq;ا املنصة املدنية السورIة خالل فnoة اعداد التقرIر: 

 

تمــوز؛ واعتقلــوا جميــع الرجــال ح3ــy املســنHن؛ وGــF  22دا,مت القوى األمنية مخيم العــودة GــF براليــاس، فجــر  -

و�عــد خمســة  GــF وقــت متــأخر مــن الليــل. اليــوم التــا�F تــم إطــالق ســراح املســنHن ظmــرا والبقيــة أطلــق ســراحmم

 Fــــ ــــيم Gــ ــــة نفــــــس ا�aــ ــــوى األمنيــ ــــت القــ ــــام دا,مــ ــــد  27أيــ ــ�;م �عــ ــ ــــت عــ ــــال وافرجــ ــــن الرجــ ــــزء مــ ــــت جــ ــــوز، واعتقلــ تمــ

�عرIضــmم للعنــف والh;ديــد واq;ــامmم بحمــل الســالح، كمــا أ�;ــا اشــاعت ان ا�aــيم يحتــوي ع�ــ� ســالح بداخلــھ، 

األ,ـــا�F بـــاaQروج مـــن ا�aـــيم واســـ\ئجار بيـــوت، أو إيجـــاد  وIتوجـــب ازالتـــھ مباشـــرة. االمـــر الـــذي دفـــع جـــزء مـــن

م�ان لھ عند األقارب كحّل مؤقت، وجزء أخــر انتقــل ا�ــ� مخــيم الياســمHن ا��ــاور بطلــب مــن إدارة ا�aيمــHن 

 Fــروي األ,ــا�Iــيم. وa�ال23 تحفظت ع�� موضوع السماح لل�شطاء اPQقوقيHن ووســائل اإلعــالم الــدخول إ�ــ� ا

 ا�Qديد حذرت األ,ا�F من �سرIب أي معلومات. أن إدارة ا�aيم 

 

تدe' إحدى الbساء )' اJKيم `ش^اد[\ا بخوف شديد تقول: (إدارة اJKيم ناطره الالجئ(ن )' اJKيم ع23 

ــا غلطــــة حlــــk يطردونــــا خارجــــھ  ــــا بــــدنا نطلــــع مــــن اJKــــيم. ولكــــن صــــاروا يضــــايقونا قبــــل املــــداpمات، مـــ
ّ

كن

، ليج��ونا بالذpاب JKيم الياسم(ن. ونحن ال �ستطيع تأم(ن قوت يومنا، حkl و*قطعوا الك^ر{اء وال|}

 2eم إpنا، اعتقل^م األمن وأخذوp 'eنقوم باالس�ئجار. ممنوع(ن من العمل، أنا خائفة ع23 زو�' وأطفا

ھ س�تّم إزالتھ). 
ّ

 ال��ن وضر{وpم. وحاليا نقلونا من مخيم العودة للياسم(ن، ألن

 

مات واعتقـــاالت GـــF مخـــيم الســـندباد GـــF البقـــاع. حيـــث قامـــت مخـــابرات ا�QـــAش بمدا,مـــة كمـــا تـــم رصـــد مـــدا, -

ــاء  تمـــــوز، وقـــــاموا باعتقـــــال أحـــــد عشـــــر رجـــــال منـــــھ، 24ا�aـــــيم عنـــــد الســـــاعة اaQامســـــة فجـــــرا، مـــــن يـــــوم األر�عـــ

أفرجـــوا عـــ�;م ب�;ايـــة اليـــوم، واعطـــو,م مmلـــة شـــmر ليقومـــوا ب\ســـوIة اقامـــاq;م حيـــث إن جمـــيعmم لديـــھ اقامـــة 

 h;ية الصالحية. من



 

أثنــاء املدا,مــة قامــت مخــابرات ا�QــAش ¦;ــدم خيمتــHن، واعطــوا اال,ــا�F انــذار، لmــدم البلــوك GــF اaQــيم وإبقــاء 

  تموز؛ عاودت ا�aابرات زIارة ا�aيم، و,دموا جميع اaQيم ا�aالفة. 26بلوكة واحدة فقط، وFG يوم 

الصــغ(�. و�ــانوا ير*ــدون اعتقالــھ، وpــو لــم يبلــغ  تقــول الســيدة م. ق ا�\ــم طلبــوا م�\ــا رخصــة لدراجــة اب�\ــا

 سنة، لوال أن توسلت إل�\م `ش�ل كب(� واخ��[\م ان لديھ اسياخ معدنية )' رجلھ وانھ مر*ض. ١٣

GــF ســعد نايــل  082اشــتعل حرIــق GــF مخــيم  �ــان ل¥¤رائــق نصــ�ب مــن مخيمــات الالجئــ(ن الســور*(ن، حيــث -

ــا³ي. اقتصــرت االضــرار ع�ــ� املاديــات و±ــF احoــnاق ، والســ°ب مــ25/7/2019بالبقاع، مســاء اaQمــAس  اس كḿر

خيم �ش�ل gامل. ُيذكر أّن س°ب اPQرائــق املتكــررة GــF مخيمــات الالجئــHن الســورHIن ,ــو افتقار,ــا ا�ــ� اPQــد  ٤

 األد¹ى من معايnH السالمة واألمان.

 

 :توصياتال

ــاه الالجئــــHن الســــورHIن، مــــرارا ع�ــــ� أن سياســــة ا�PQومــــة اللبنانيــــة املتبعــــة تؤكــــد املنصــــة املدنيــــة الســــورIة  مــــؤخرا تجــ

واملتمثلـــة: باملـــدا,مات واالعتقـــاالت، والnoحيـــل ومصـــادرة املركبـــات بـــدون وجـــود قـــانون يـــنظم قضـــية الالجئـــHن ســـواءا 

باإلقامــة او العمــل، ال �عــد ســوى أداة للضــغط ع�ــ� الالجئــHن الســورHIن ملغــادرة لبنــان إ�ــ� ســورIة، بــدون األخــذ �عــHن 

  االعتبار أن السورHIن
ً
 صــارخا

ً
املوجودين FG لبنان يواجmون q;ديد حقيقي ع�� حيــاq;م GــF بلــد,م، و,ــو مــا ]عــد انh;اgــا

ــا¹ي النـــــاظم لوضـــــعية الالجئـــــHن. وعليـــــھ نـــــدعو الســـــلطات  ــانون الـــــدو�F اإل¹ســـ للشـــــرعة الدوليـــــة PQقـــــوق اإل¹ســـــان والقـــ

ــF لبنــــان رغــــم اللبنانيــــة ا�ــــ� اعــــادة النظــــر �شــــ�ل جــــدي وحقيقــــي باألســــباب ال3ــــ2 أج¾ــــnت وتج¾ــــn الال  ــاء Gــ ــ� البقــ جئــــHن ع�ــ

 الظروف املnoدية ال23 ]عAشو�;ا FG ا�aيمات منذ سنوات، وندعو gل األطراف ذات الصلة وصناع القرار: 

 

تأمHن الظروف املواتية لعودة الالجئHن إ�� بالد,م، وال23 تبدأ �عملية انتقــال سياÃــ2Â حقيقيــة، يرافقmــا �Qــم  .1

 � أساس سيا2ÂÃالنظام السوري عن االعتقاالت ع�

 التحرك الفوري PQماية الالجئHن من الnoحيل عقب اعتقالmم. .2

ديل لالجئHن FG حال أصّرت الدولة اللبنانية ع�� قرار الmدم واإلزالة للمخيمات. .3  تأمHن سكن فوري ́و

 والتعذيب، االمر الذي بات مشmدا اعتياديا FG ا�Qميع! االعتقالتأمHن اPQماية لألطفال من  .4

ــ�  .5 ــّدة العمــــل ع�ــ إيجــــاد حلــــول بال�ســــبة إلقامــــات الالجئــــHن، والتفــــاوض مــــع الدولــــة اللبنانيــــة للتخفيــــف مــــن حــ

 القرارات املPÈفة بحق الالجئHن، أو اللبنانيHن املتعاطفHن مع الالجئHن.

العمـــل مـــع البلـــديات اللبنانيـــة وإدارة ا�aيمـــات لتحضـــnH ا�aيمـــات لفصـــل الشـــتاء �عـــد مـــا أصـــرت ا�PQومـــة  .6

م البلوك االسمن23 الذي gان ]ستخدمھ الالجئHن gواFÉ من الفيضانات اثناء فصل الشتاء و,و اللبنانية ¦;د

 ما ]ش�ل انذار مبكر لm�bات اإل¹سانية للتحرك قبل قدوم فصل الشتاء 

 

  

 

 


