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 2604: العدد

مفقوًدا منذ بداية  329قضوا تعذيباً و 614فلسطينياً و 1769مجموعة العمل وثقنا اعتقال "

 "األحداث في سورية

 اإلعالن عن تشكيل تجمع اللجان األهلية لفلسطيني سورية في لبنان  •

 مؤسسة حقوقية: فلسطينيو سورية يتكبدون معاناة مضاعفة جراء األزمة الراهنة في لبنان •

 هيئة فلسطينيي سوريا تستمر بتقديم خدماتها اإلغاثية للمهجرين الفلسطينيين شمال سورية  •

11-12-2019 



 

 آخر التطورات 

من أجل فلسطينيي سورية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق اإلنسان أنها   أعلنت مجموعة العمل
وثقت انتهاكات جسدية وقانونية خطيرة ارتكبت بحق الالجئين الفلسطينيين في سورية، عالوة  

 على آالف الجرحى الذين أصيبوا ألسباب مختلفة منذ بدء أحداث الحرب.

وا بسبب القصف والحصار واالشتباكات  ( الجئين فلسطينيين قض 4009وذكر فريق الرصد أن )
( حالة  1769باإلضافة إلى ) سورية،والتعذيب والغرق أثناء محاوالت الفرار من الحرب في 

اعتقال واختفاء قسري تواصل األجهزة األمنية السورية التكتم على مصيرهم، كما وثقت المجموعة 
 .  ( ضحية تحت التعذيب في السجون السورية614قضاء أكثر من ) 

أما على المستوى القانوني، ال يزال الالجئ الفلسطيني السوري ممنوعًا من الدخول إلى معظم 
الدول العربية واإلسالمية، والغربية إال تحت شروط تعجيزية، والتي تعتبر انتهاك صارخ لحقوق  

 أساسية نص عليها اإلعالن العالمي لحقوق االنسان.  

 
شرات العائالت الفلسطينية الالجئة إلى الجزء الجنوبي  وأشارت مجموعة العمل إلى أن هناك ع

الشرقي من قارة أسيا "مملكة تايالند " تعاني خطر الترحيل واإلعادة القسرية أو التوقيف غير  
معلوم المدة، في فصل جديد من فصول المعاناة المتجددة التي يحياها الالجئ الفلسطيني إلى  

 دول اللجوء الجديد.



 

مل من أجل فلسطينيي سوريا، المجتمع الدولي بكل مؤسساته للتدخل العاجل ودعت مجموعة الع
والسريع لوقف االنتهاكات التي يتعرض لها الالجئون الفلسطينيون السوريون الذين فروا من 
سورية للبحث عن األمن والخالص من الخطر الذي يتهدد أرواحهم، وتسوية أوضاعهم القانونية  

تهم والعمل بموجب النصوص والمواثيق الدولية واإلعالن العالمي لحقوق  واحترام إنسانيتهم وكرام
 اإلنسان.  

كما طالبت مجموعة العمل وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )األونروا( بشكل خاص  
القيام بالدور المطلوب منها في تقديم الحماية الجسدية والقانونية لفلسطينيي سورية، ودعم حق 

 لسطينيين بالتنقل واإلقامة والعمل في الدول التي آل اليها مصيرهم.  الالجئين الف

أما في لبنان أعلن عدد من الناشطين ولجان العمل األهلي الفلسطيني السوري المستقلة يوم أمس  
الثالثاء عن تشكيل "تجمع اللجان األهلية لفلسطيني سورية في لبنان"، بهدف توحيد كافة الجهود 

هة التحديات والصعاب التي تواجه الالجئون الفلسطينيون في لبنان، والمطالبة  والعمل على مواج
بحقوقهم والتخفيف من معاناتهم لحين انجالء مصابهم وإيجاد حل جذري لمعاناتهم يضمن لهم 

 العيش والحياة الكريمة. 

عملون  وشدد البيان على أن التجمع عبارة عن ناشطين فلسطينيين الجئين من سورية الى لبنان ي
ضمن لجان مستقله لهم باع في العمل التطوعي واالغاثي منذ سنوات، مؤكدًا وقوفه على مسافة  
واحدة من كافة الفصائل الفلسطينية في لبنان من أجل ايصال صوت الالجئ الفلسطيني السوري  

 للجهات المعنية والقيادة الفلسطينية.  

بالدور المنوط بها، وتفعيل دورها باعتبارها   كما طالب التجمع في بيانه وكالة األونروا القيام
المسؤولة مسؤولية مباشرة عن الالجئين الفلسطينيين وتأمين الحماية القانونية والجسدية لهم في  

 لبنان باإلضافة إلى ما تقوم به من أعمال اغاثة. 

سورية في  يذكر أن اللجان الفلسطينية السورية التي انضمت إلى تجمع اللجان األهلية لفلسطيني 
لبنان هي: لجنة معاناة المهجرين في صيدا، لجنة متابعة المهجرين في البقاع الغربي واالوسط، 

 لجنة متابعة المهجرين في طرابلس، وعدد من الناشطين عن منطقة بيروت وصور.



 

في السياق قالت المؤسسة الفلسطينية لحقوق اإلنسان "شاهد" التي تتخذ من بيروت مقرًا لها إن 
وبشكل سلبي على  وضاع الراهنة التي تشهدها لبنان منذ بداية األزمة، انعكست مباشرة األ

أوضاع الالجئين الفلسطينيين السوريين، الذين يعيشون بعد مرور حوالي ثمان سنوات على 
من أوضاع إنسانية غاية في الصعوبة، ويعانون أزمات إنسانية مركبة على   تواجدهم في لبنان

 ات الحياتية واالجتماعية والقانونية في ظل شح المساعدات االغاثية.  كافة المستوي

والجهات المعنية إلى تدارك األزمة واعتماد برنامج طوارئ   ودعت المؤسسة الحقوقية األونروا
ووضع وايجاد آليات للتعامل مع األزمة قبل تفاقمها تزامنًا مع الصرخات والنداءات العاجلة التي  

 من داخل المخيمات بعد اشتداد االزمة االقتصادية عليهم.   يطلقها الالجئون 

إغاثيًا تستمر هيئة فلسطينيي سوريا لإلغاثة والتنمية تقديم خدماتها اإلغاثية للمهجرين  
الفلسطينيين والسوريين في الشمال السوري، حيث تضمنت اطالق الحمالت اإلغاثية الخيرية،  

د يد العون ألبناء الشعب الفلسطيني المهجرين في  ومشاريع كفاالت األيتام، وذلك بهدف م
 الشمال السوري والتخفيف من معاناتهم.  

ويواجه الالجئون الفلسطينيون والسوريون في الشمال السوري أوضاع إنسانية ومعيشية غاية في  
القسوة في ظل شح المساعدات اإلغاثية وتجاهل وإهمال الجهات المعنية والدولية ألوضاعهم  

 ة.المزري

 


