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 مسافر أي نقل عدم الطيران شركات تطالب بيروت مطار عام أمن دائرة" 
 "سورية في الجئ فمسطيني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وآخر قضى تحت  اليرموك مخيم في المساعدات توزيع أثناء قناص برصاص قضى فمسطيني •
 .التعذيب

 لفمسطينيي األخير المنفذ إغالق بعدم لبنان يطالب" اإلنسان لحقوق األورومتوسطي المرصد" •
 .سورية

 .حندرات مخيم يستهدف المتفجرة بالبراميل قصف •
 .اليرموك مخيم في تسمع عنيفة قصف أصوات •
 من الفمسطينيين منع قرار عمى احتجاجا   البداوي في يعتصمون لبنان في سورية فمسطينيو •

 .المبنانية األراضي دخول
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 ضحايا
 الطرود توزيع أثناء وذلك اليرموك مخيم أول قناص برصاص قضى" جمو محمد" الشاب -

 .الريجة منطقة في الغذائية
األمن  سجون في التعذيب تحتقضى  النيرب مخيم أبناء من "خيرات زكي أحمد" الشاب -

 .أشير الثمانية حوالي منذ اعتقل ويذكر أنو السوري
 
 
 
 
 
 
 
 

 "أحمد زكي خيرات"
 

  لبنان
 من يطمب تعميماً  بيروت في الدولي الحريري رفيق مطار عام أمن دائرة أمس يوم أصدرت
 كانت وأياً  األسباب، تكن ميما سورية، في الجئ فمسطيني مسافر أي نقل عدم الطيران شركات
 ىذه أثار فيما ذلك، تخالف التي الطيران شركة تغريم طائمة تحت يحمميا التي الثبوتية الوثائق
 متصل سياق وفي العنصري، بالقرار القرار واصفين السوريين الفمسطينيين الالجئين غضب القرار
 لفمسطينيي األخير المنفذ إغالق بعدم لبنان" اإلنسان لحقوق األورومتوسطي المرصد" طالب

 السمطات قيام بشأن الواردة التقارير من الشديد قمقو عن لو بيان في المرصد أعرب حيث سورية،
 منفذ آخر إغالق" يعني ما أراضييا، دخول من سورية في الفمسطينيين الالجئين بمنع المبنانية

 قول أن المرصد ورأى ،"سورية في الدائرة الحرب من بأنفسيم لمنجاة سورية فمسطينيي أمام
 مطمًقا، القيود تمك يبّرر ال" ،"واستثنائية مؤقتة" فرضتيا التي القيود ىذه بأن المبنانية السمطات

 ،"الموت من يأوييم بمد عمى الحصول في وحقيم الحياة، في الالجئين ىؤالء حق تنتيك ألنيا
 اإلعادة عدم مبدأ" قّرر الذي الدولي األمن مجمس بموقف لبنان التزام ضرورة عمى مؤكداً 

 الذين األشخاص كافة حماية أجل من العمل" عمى لسورية المجاورة البمدان وشّجع ،"القسرية
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 طرد أن عمى" األورومتوسطي" وشدد ،" ،"الفمسطينيون فييم بمن سورية، في العنف من يفرون
 نصت والتي بالالجئين، المتعمقة الدولية االتفاقية مباشر بشكل يخالف" المجوء وطالبي الالجئين

 من صورة بأية رّده أو الالجئ بطرد القيام من دولة أي منع" عمى والثالثين الثالثة مادتيا في
 المرصد" طالب كما ،"فييا ميددتين حريتو أو حياتو تكون التي األقاليم حدود إلى الصور

 من النازحين الفمسطينيين الالجئين بمعاممة المبنانية السمطات" اإلنسان لحقوق األورومتوسطي
 تجمعيم والذين السوريين، الالجئين مع بتعامميا أسوةً  الدولية، واألعراف القوانين تمميو بما" سوريا
 القانون قواعد بموجب ليم الواجبة الحقوق ومنحيم سوريا، من لميرب والدوافع الظروف نفس
 . القسرية العودة وعدم الحياة في حقيم سّيما ال اإلنسان، وحقوق يالدول
 احتجاجاً  البداوي مخيم في باالعتصام لبنان في سورية فمسطينيي من عدد قام السياق ذات وفي
 أول منيم عدد اعتصم حيث المبنانية، األراضي دخول من الفمسطينيين الالجئين منع قرار عمى

 يقضي والذي 3/5/2014 يوم المبنانية الحكومة أصدرتو الذي القرار عمى احتجاجاً  وذلك أمس،
 وموافقة تاشيرة بموجب إال المبنانية األراضي إلى السوريين الفمسطينيين الالجئين دخول بمنع

 .مسبقة
 

 الميدانية التطورات
 عمى توزيعيا تم حيث المساعدات، من محدودة كمية إدخال أمس يوم اليرموك مخيم شيد

 إصابتو إثر" جمو محمد" قضى حيث نار إطالق جرى التوزيع عممية خالل أنو إال األىالي
 .قناص برصاص

 
 
 
 
 
 
 
 
 حمب وفي بو، المحيطة المناطق قصف عن ناجمة إنفجارات أصوات األمس مساء سمعت فيما 

 فيما ، المخيم أىالي عمى المالية المعونات من األولى الدفعة بتوزيع األونروا وكالة بدأت فقد
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 لسيطرة يخضع المخيم أن ويذكر المتفجرة بالبراميل لقصف أمس يوم حندرات مخيم تعرض
 االشتباكات بسبب لمغادرتو المخيم أىالي معظم اضطر حيث الحر، الجيش من مجموعات

 من حالة العائدين مخيم أىالي عاش فقد حماة في أما الماضية، األشير في شيدىا التي العنيفة
 .النسبي اليدوء

 
 المعيشية األوضاع

 القيادة – الشعبية الجبية من ومجموعات النظامي الجيش يفرضو الذي الحصارالمشدد يستمر
 والغذائية الطبية المواد معظم نفدت حيث أشير، عشرة من أكثر منذ اليرموك مخيم عمى العامة

 مخيماتيم خارج يزالون فال والسبينة الحسينية مخيم أىالي أما الحصار، ذلك بسبب المخيم من
 عدة عمى حصموا قد األىالي أن ويذكر أشير، عدة منذ عمييما النظامي الجيش سيطرة منذ وذلك
 لم الوعود تمك أن إال مخيماتيم إلى بالعودة ليم بالسماح السورية الحكومة في مسؤولين من وعود
 وغالء المنازل إيجارات إرتفاع أبرزىا متعددة أزمات من األىالي ويعاني ىذا المحظة، حتى تنفذ

 الرعاية مستويات تدني من األىالي فيشتكي دمشق بريف الشيح خان مخيم في أما المعيشة،
 بسبب وذلك الدنيا بطاقتو األونروا لوكالة التابع المخيم مستوصف يعمل حيث الصحية،

 مركز وبين بينو الواصمة الطرق إغالق إلى يؤدي مما محيطو في تندلع التي المتكرر االشتباكات
 .المدينة


