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مجموعة العمل تعرض تقريرًا حقوقيًا في مجلس حقوق اإلنسان، و "
" 2ضحايا التعذيب واالختفاء القسري " ًا بعنوانيتصدر تقريرًا توثيق

 

 
 

 

 قصف على مخيمي اليرموك والوافدين .

  على التوالي مخيم اليرموك بال ماء12لليوم  .

 اشتباكات في المناطق المتاخمة لمخيم النيرب تسبب حالة من القلق بين سكانه .

 فتح الطريق من وإلى منطقة قدسيا بعد حصار دام لسبعة أيام .

  األونروا تصدر بياناً تؤكد فيه استمرارها بقطع المساعدات النقدية عن مئات
. العائالت الفلسطينية المهجرة من سورية إلى لبنان

 
 

  لمجلس حقوق اإلنسان26االجتماع الدوري 



 

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

 

 مجموعة العمل
ضحايا التعذيب واإلختفاء " أصدرت مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سوريا تقريرًا توثيقيًا حول

، "2ضحايا التعذيب واالختفاء القسري "القسري من الالجئين الفمسطينيين في سوريا تحت عنوان 
يعتبر ىذا التقرير استمرارية لما بدأ بو التقرير األول الذي صدر بالتعاون ما بين مجموعة العمل 
والشبكة األوربية لمدفاع عن حقوق األسرى والمعتقمين الفمسطينيين، حيث يوثق الضحايا الذين 

سقطوا نتيجة التعذيب، سواء أكانوا داخل سجون النظام السوري أم لدى المعارضة السورية خالل 
، وقد بمغ عدد ضحايا 2013سبتمبر /  وأيمول2012أغسطس / الفترة الممتدة ما بين آب

حيث ، ضحايا، وليقدم اضافات جديدة الجديد في ىذا الممف (105)التعذيب حتى الموت حينيا 
 ضحية خالل الفترة 252تضاعف أعداد الضحايا داخل السجون ومراكز االحتجاز ليصل إلى 

 .التي رصدىا التقرير
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تتركز أىمية ىذا التقرير بأنو جاء نتيجة جيد ميداني يومي لفريق التوثيق في مجموعة العمل، 
ىذا إضافة لكونو يرصد حاالت االعتقال واالختفاء القسري وما يتبعيما من نتائج تصل إلى 

. فقدان الحياة
:  لإلطالع عمى التقرير كاماًل يرجى الضغط عمى الرابط التالي

http://goo.gl/aBMyME 
 لمجمس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة 26ومن جية أخرى وعمى ىامش االجتماع الدوري 

والمنعقد في جنيف بشكل دورى، عقد مركز العودة الفمسطيني بالتعاون مع مؤسسة شبكة التطوير 
سبتمبر، قدم خالليا – أيمول / 19واإلبداع لقاءاً  حول حقوق االنسان في فمسطين المحتمة يوم 

المركز ورقة عمل حول أوضاع الالجئين الفمسطينيين في دول الشتات خاصة سوريا ولبنان 
 صفحة بالمغة اإلنكميزية صدر 64وتضمنت الورقة عرض تقرير توثيقي حقوقي تفصيمياً  من 

بالتعاون مع مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية يوثق االنتياكات التي تعرض ليا 
 صفحة حول 36فمسطينيو سورية خالل النصف األول من العام الحالي، كما تم توزيع تقرير من 

. االنتياكات التي حصمت خالل العدوان اإلسرائيمي األخير عمى قطاع غزة
الجدير ذكره أن ىذه الجمسات تأخذ أىميتيا من أن التقارير المقدمة فييا تصل إلى مندوبي الدول 

لى المجمس الذي يعتبر أعمى ىيئة حقوقية رسمية في العالم  .وا 
 

 آخر التطورات
شيد مخيم اليرموك سقوط عدد من قذائف الياون عمى أماكن متفرقة منو أدت إلى وقوع عدد من 

 (األونروا)اإلصابات بين المدنيين، إلى ذلك قامت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفمسطينيين 
بتوزيع المساعدات الغذائية عمى أىالي مخيم اليرموك الذين يعانون من استمرار انقطاع المياه 

عن جميع أرجاء المخيم لميوم الثاني عشر عمى التوالي مما فاقم من معاناتيم وأزماتيم المعيشية 
 (القيادة العامة)الناجمة عن الحصار المفروض عمييم من قبل الجيش النظامي والجبية الشعبية 

.  عمى التوالي428لميوم 
 20وفي السياق عينو سقطت قذيفة ىاون عمى مخيم الوافدين الذي يبعد عن العاصمة دمشق 
كيمو متر ويضم عدد من الالجئين الفمسطينيين والنازحين السوريين ما أدى ألضرار مادية، 

وتسبب بحالة من التوتر بين سكانو الذين يعانون من فقر الحال وارتفاع معدالت البطالة وسوء 
. في األوضاع المعيشية حتى قبل اندالع األحداث في سورية

http://goo.gl/aBMyME
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  بقذائف الهاونمخيم الوافديناستهداف 

فيما اندلعت اشتباكات عنيفة صباح اليوم بين قوات المعارضة السورية والجيش النظامي في 
منطقة الشيخ لطفي المتاخمة لمخيم النيرب لالجئين الفمسطينيين بحمب مما أثار حالة من التوتر 
والخوف بين أبناء المخيم الذين يعانون من عدم اإلستقرار األمني بسبب مشاركة عدد من أبنائيم 
بالقتال إلى جانب الجيش النظامي مما دفع العديد من عائالت المخيم في اآلونة األخيرة لمنزوح 

 عمى منازل األىالي والتي أودت بحياة 25/7/2014عنو، خاصة بعد حادثة سقوط الطائرة يوم 
ثالث عشرة ضحية وحوالي األربعين جريحًا، كما تم رصد مغادرة حوالي سبع عائالت من المخيم 
إلى مخيمات حماة وحمص والالذقية ومناطق تجمعات الفمسطينيين في دمشق مثل دمر وغيرىا 
وذلك بحثًا عن األمن واألمان، فيما غادر أكثر من عشرة شبان بيدف اليجرة الى أوروبا بحثًا 

. عن حياة كريمة
لى منطقة قدسيا في دمشق  إلى ذلك وردت لمجموعة العمل معمومات تفيد بفتح الطرقات من وا 

التي يقطنيا المئات من العائالت الفمسطينية النازحة إلييا بعد حصار دام لسبعة أيام عمى 
 .التوالي

 
 لجان عمل اهلي

تواصل صيدلية ىيئة فمسطين الخيرية عمميا بصرف الوصفات الطبية مجانًا عمى المرضى من 
أبناء مخيم اليرموك، إلى ذلك تحاول الييئة توفير مياه الشرب لألىالي نتيجة ما يعانيو المخيم 

من انقطاع تام لممياه منذ اثني عشر يومًا عمى التوالي، كما قامت الييئة بتوزع المئات من 
 .الحقائب المدرسية عمى الطالب المحاصرين في مخيم اليرموك لدعم المسيرة التعميمية
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 لبنان– األونروا 
بيانًا أكدت فيو قرارىا القاضي بإيقاف المساعدات " األونروا"أما في لبنان فقد أصدرت وكالة 

، حيث أوضحت 2014النقدية عن المئات من العوائل الفمسطينية ابتداءًا من شير تشرين األول 
أن اإلحصاء الذي قام بو موظفوىا من أجل جمع البيانات حول الحالة االجتماعية واإلقتصادية 

لكل عائمة من الالجئين الفمسطينيين الميجرين من سورية إلى لبنان خمص إلى أن عددىم وصل 
ألف الجئ، واعتبرت األونروا في  (51)الجئ بعد أن كان عددىم قبل اإلحصاء  (44000)إلى 

منيم مؤىمون لمحصول عمى المساعدات النقدية، ونوىت األونروا بأنو تم % 93.5بيانيا أن 
إبالغ العائالت التي ستتأثر بالقرار خالل ىذا األسبوع حيث استندت عممية التقييم عمى معايير 

. متعارف عمييا دولياً 
وأشارت األونروا في بيانيا إلى أن المعايير األىمية ىذه تنطبق عمى المساعدات النقدية فقط، 
وىي لن تؤثر بأي شكل من األشكال عمى الخدمات األخرى المقدمة من الوكالة من ضمنيا 

. الخدمات الصحية والتعميمية والتي سيستمر كل الجئ فمسطيني سوري بالحصول عمييا
كما دعت األونروا كافة العائالت التي تأثرت بيذا القرار إلى استئنافو ان شاءت في غضون 

. ثالثة أسابيع
وفي ختام بيانيا شددت األونروا عمى التزاميا بمواصمة تقديم الخدمات إلى الالجئين الفمسطينيين 

. بطريقة تضمن استدامة الخدمات خصوصًا إلى الفئات األكثر حاجة

 
 البيان الذي اصدرته األونروا


