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خالل ورشة عمل على هامش أعمال الدورة السنوية لمجلس حقوق "
دول عربية عديدة لم ترحب بفلسطينيي "مركز العودة  اإلنسان بجنيف

 "سورية مما اضطرهم لركوب البحر

 
 
  التعذيب في سجون النظام السوريالجئ فلسطيني يقضى تحت. 

 استمرار توزيع المساعدات الغذائية على أهالي مخيم اليرموك. 

 6 آالف عائلة فلسطينية نازحة إلى منطقة قدسيا تعاني من ظروف معيشية قاسية. 

  الخوف من االعتقال وإجبارهم على تأدية الخدمة اإللزامية دفعا شباب مخيم الرمل في
 .هالالذقية للهجرة من

 األمن السوري يعتقل عدد من الالجئين الفلسطينيين بريف دمشق. 

  للسماح لطفلة فلسطينية سورية ً المدير العام لألمن العام اللبناني يتدخل شخصيا
 .بدخول لبنان وااللتحاق بعائلتها

 العشرات من الالجئين الفلسطينيين يعتصمون في بريطانيا تضامناً مع اليرموك. 

   
 

 



 

Email:Reports@actionpal.org - Tel:+442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob:+447447423737 

 

 ضحايا 
الملقب أبو إبراهيم من سكان مخيم اليرموك،تحت " دمحم الخطيب" لالجئ الفلسطينيقضى ا

التعذيب في سجون النظام السوري، وذلك بعد اعتقال دام حوالي العام، حيث أكد ناشطون 
من قبل ذويه من خالل الصور المسربة لضحايا " الخطيب"للمجموعة أنه تم التعرف على جثمان 

 .األفرع األمنية التابعة للنظام السوري االختفاء القسري في 
/ 32أحد كوادر حركة فتح في مخيم اليرموك، وكان قد اعتقل يوم " الخطيب"الجدير ذكره أن 

 .3102/ مارس  –آذار 

 
 "دمحم الخطيب" الالجئ الفلسطيني

 آخر التطورات
عمل حول  عقد مركز العودة الفلسطيني بالتعاون مع مؤسسة الحقوق للجميع في جنيف ورشة

حق العودة لالجئين الفلسطينيين وذلك على هامش أعمال الدورة السنوية لمجلس حقوق اإلنسان 
 .التابع لألمم المتحدة

والتى تمحورت حول أهمية حق العودة " ساديا دار"وتم طرح ورقة عمل قدمتها الباحثه فى المركز
 .الفلسطيني واألطر القانونية التى كفلت هذا الحق

الباحثة على أن حق العودة هو الحل الوحيد لمشكلة الالجئين الفلسطينيين الذين  حيث شددت
يعانون من التهجير القسري حتى اللحظة حيث أنهم غير مرحب بهم فى بعض الدول المضيفة 

 .والتى تنظر لهم كعبء سكاني
ت اآلالف رأينا األزمة السورية المستمرة وما تسببت به من نكبة جديدة عصفت بعشرا"مضيفًة 

من الالجئين الفلسطينيين الذين فروا من القتال الدائر لدول عربية عديدة لم ترحب بهم ما 
 ".اضطرهم لركوب البحر حيث قضى منهم الكثير فى محاولة للبحث عن حياة افضل
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بدوره أشار مدير قسم اإلعالم والعالقات العامة في مركز العودة سامح حبيب إلى ضرورة أن 
المتحدة بدور حقيقي لحل هذه القضية والتي تجاوزت الست عقود ونيف على األقل  تقوم األمم

من خالل فك االشتباك بين مؤسسات األمم المتحدة فيما يخص الوالية على الالجئين 
 .الفلسطينيين في دول الشتات

 
 في جنيف ورشة عمل حول حق العودة لالجئين الفلسطينيين

اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق، يوم أمس، توزيع كميات وفي موضوع مختلف شهد مخيم 
من الحصص الغذائية على األهالي المحاصرين داخل المخيم، وذلك في منطقة التوزيع الجديدة 
في شارع فلسطين، فيما ال يزال سكان اليرموك يعانون من استمرار الحصار المفروض عليهم 

يومًا ( 302)القيادة العامة منذ حوالي  -الشعبية  من قبل الجيش النظامي ومجموعات الجبهة
على التوالي، والذي أدى إلى عدم توفر مقومات الحياة األساسية فيه، كما يشتكون من استمرار 

 .يومًا على التوالي( 082)يومًا، والماء منذ حوالي ( 392)انقطاع التيار الكهربائي منذ أكثر من 

 
 مخيم اليرموكاستمرار توزيع المساعدات في 
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آالف عائلة فلسطينية نازحة إلى بلدة قدسيا بريف دمشق من ( 3)وفي سياق آخر تعاني حوالي 
أوضاع أمنية غير مستقرة وذلك بسبب ما يقوم به الجيش النظامي من حمالت اعتقال ألبنائهم 

كس ذلك سلبًا وا غالق للطرقات الواصلة بين بلدة قدسيا ومركز المدينة، بين الحين واآلخر مما انع
عليهم ودفع العديد من العائالت للنزوح مجددًا من منطقة قدسيا إلى مناطق داخل مدينة دمشق 

 .وريفها
إلى ذلك تعاني تلك األسر من أوضاع وظروف معيشية قاسية نتيجة غالء األسعار وعدم وجود 

ة ما سبب لهم دخل مادي ألغلب هذه العائالت التي اضطرت ألن تستأجر بيوتًا بأسعار مرتفع
 .أزمة اقتصادية ومادية فوق نكبتهم وفقدانهم لبيوتهم وممتلكاتهم في المخيمات الفلسطينية

وفي ريف دمشق أيضًا قام األمن السوري باعتقال عدد من الشباب الفلسطينيين من أبناء مخيم 
اعتقالهم ، حيث تم "علي حسين"و" عمار أبو الفي"خان الشيح لالجئين الفلسطينيين عرف منهم 

هاني "فيما قام عناصر حاجز بلدة كوكب باعتقال كل من  من قبل عناصر حاجز بلدة الجديدة
 ."عبدو شاكر"، "بسام أسعد"، "الالفي

وفي موضوع ذي صلة يعيش شباب مخيم الرمل في الالذقية خاصة من هم في سن الخدمة 
لحواجز األمنية المنتشرة في أرجاء اإللزامية حالة من القلق خوفًا من أن يتم اعتقالهم من قبل ا

المدينة، حيث دفعت تلك الظروف الصعبة العديد منهم إلى ترك مخيمهم والذهاب إلى البلدان 
 .المجاورة في محاولة للوصول إلى أوروبا عبر البحر

إلى ذلك يشتكي أهالي مخيم الرمل من انتشار البطالة في صفوفهم خاصة مع ارتفاع أسعار 
 .ئية وغالء إيجارات المنازلالمواد الغذا

ابنة الخمس سنوات " رحاب رياض الخطيب"وباالنتقال إلى لبنان فقد تمكنت الطفلة الفلسطينية 
والالجئة في سورية، من دخول األراضي اللبنانية، للحاق بعائلتها الالجئة هناك، وذلك بعد تدخل 

اس ابراهيم، لوضع حد لمعاناة الطفلة شخصي من قبل المدير العام لألمن العام اللبناني اللواء عب
التي منعت من الدخول إلى لبنان بسبب قرار السلطات اللبنانية إغالق الحدود أمام الالجئين 

 .الفلسطينيين من سورية
حيث اضطرت الطفلة رحاب إلى مغادرة لبنان في وقت سابق للذهاب إلى سورية للعالج بسبب 

 .ر برامج األونروا في عالج الفلسطينيين السوريين في لبنانارتفاع تكلفة العالج في لبنان، وقصو 
ما أجبر عائلتها إلرسالها لجدتها هناك لتلقي العالج الالزم على أن تلتحق بعائلتها الحقًا، حينها 

 .لم تكن السلطات اللبنانية قد أصدرت قرارًا بمنع عودة من يغادر لبنان بعد
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في سبيل أن ( شاهد)المؤسسة الفلسطينية لحقوق اإلنسان يأتي ذلك في إطار جهود حثيثة بذلتها 
تلتحق الطفلة بعائلتها في لبنان، حيث استقبل وفد من مؤسسة شاهد الطفلة رحاب الخطيب عند 
نقطة المصنع الحدودية وسلمها لوالدها رياض الخطيب بعد االستحصال على تأشيرة دخول 

 .مؤقتة بعد تدخل اللواء عباس ابراهيم شخصياً 

 
أن حالة الطفلة رحاب الخطيب "في بيان تلقت المجموعة نسخة منه " شاهد"ومن جانبها أكدت 

حيث تقطعت بهم السبل  ،نموذجًا صارخًا عن مدى معاناة الالجئين الفلسطينيين من سوريا
وال تقوم وكالة األونروا بالواجب .وتمزقت أواصر العائالت وتشّتت بين لبنان وسوريا ودول أخرى 

ساني المطلوب تجاه هذه الفئة من الالجئين الفسطينيين ال على مستوى الحماية القانونية وال اإلن
على مستوى المساعدات اإلنسانية المطلوبة، وال يحظى الالجئون الفلسطينيون من سوريا إلى 

إن هذه الظروف الكارثية تدفع من .لبنان بأي صفة قانونية في لبنان تمكنهم من العيش بحرية
 ".ش منهم في لبنان إلى الهجرة إلى أوروبا بطرق غير شرعية مما يعرضهم لخطر متواصليعي

الجدير بالذكر أن عدد فلسطينيي سورية الذي لجأوا إلى لبنان إثر الحرب في سورية، قد تجاوز 
 ".األونروا"ألف الجئ، وذلك وفق إحصاءات سابقة لوكالة " 10"
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الشبان الفلسطينيين بتنفيذ اعتصام تضامني مع أهلهم في أما في بريطانيا قام العشرات من 
سورية، خاصة المحاصرين منهم في مخيم اليرموك، وذلك أمام مكتب المفوضية العامة لشؤون 

حيث طالبوا بفك الحصار عن مخيم اليرموك وانقاذ الالجئين الفلسطينيين في  ،الالجئين في لندن
لي لتحمل مسؤولياته تجاه الالجئين الفلسطينيين في الضغط على مؤسسات المجتمع الدو و  سوريا
 .سورية

 
 في بريطانيا تضامنيالعتصام اال

 5112/ مارس ــ آذار / 11احصاءات وأرقام حتى 
الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات ( 53922)ما ال يقل عن  •

 .األخيرة
 .العمل من أجل فلسطينيي سورية بتوثيقهاضحية فلسطينية قامت مجموعة ( 5262) •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

( 162)يومًا، والماء لـ ( 292)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 212)لليوم 
 .ضحية( 135)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

الجئًا في ( 116263)جئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها منهم ألف ال( 61) •
الجئًا في مصر، وذلك وفق احصائيات ( 26111)الجئًا في لبنان، ( 216211)األردن و
 .3101لغاية فبراير " األونروا"وكالة 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم الحسينية •
 .يوم على التوالي( 212)

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يوم على التوالي( 464)
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يوم بعد سيطرة مجموعات ( 262)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه( %31)عنه ودمار حوالي  يومًا النقطاع المياه( 221)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا  :مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .مع استمرار األزمات االقتصادية فيها
استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة  :مخيم خان الشيح •

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


