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  بعد إغالق دام لمدة شهر ونصف بسبب التهديدات
  تعلن عن إعادة فتح مكتبها) راصد(

  

ن    سان تعل وق اإلن سطينية لحق ة الفل وة   )راصد(الجمعي يم عين الحل ي مخ ائن ف ا الك تح مكتبه ادة ف عن إع
سطينيين  ين الفل ر لالجئ ذه االج اذ ه ي أدت التخ باب الت ة األس ت معالج د أن تم ك بع ان، وذل ي لبن اءات ف

  .االحترازية، عبر إتمام تسوية تضمنت تعهدات بعدم التعرض للجمعية وأعضائها أو عرقلة عملها
سان         بجزيل الشكر واالمتنان    ) راصد(وتتوجه الجمعية    سطينية لحقوق اإلن ة الفل ا   )حقوق (للمنظم لمؤازرته

الستقرار المعنوي الذي أتاح لنا وتبنيها قضيتنا وصوًال إلى إتمام تسوية أعادت اعتبارنا  وساهمت في تحقيق ا         
ا تح مكتبن ادة ف ب . إع ا إذ نهي سان  إنن وق اإلن سطينية لحق ة الفل وق(بالمنظم ي  )حق ا ف موضوعيتها ومهنيته

ات        ي المخيم ساني ف األمن اإلن صلة ب ك المت يما تل سان، ال س وق اإلن ات حق شائكة النتهاآ ضايا ال ة الق معالج
ا و           سان فيه وق اإلن شطاء حق ضاياهم     والدفاع عن ن ساندة ق رة               م اء فت اس حصل أثن ذر عن أي التب ة، نعت المحق

ام  سنا ع ا     2006تأسي شاء جمعيتن أطير إن ل بت ذي تمث ى، وال ا األول ل عملن الل مراح د( وخ ة )راص  بمواجه
سياسية وأصحاب المواقف                 )حقوق(المنظمة   ات ال ، والذي عمل على تكريسه إنخراط أعضاء من ذوي الخلفي

ا التضامن                    واألحكام المسبقة، آ   ين المؤسستين، قوامه ا ب ملين فتح صفحة جديدة عن طريق تأسيس شراآة فيم
  .والتكامل من أجل حماية حقوق الالجئين الفلسطينيين في لبنان

ة وال            شكر المنظمات المحلي ا أن ن ضامنها ودعمه           آما وال يفوتن ة التي عبرت عن ت يناه من         دولي ا قاس ا فيم ا لن
ا  ص هن روف، ونخ ة اللظ دريب الجمعي يم والت ة للتعل ف (بناني ة  )ALEFأل ة لحماي سة الدولي والمؤس

تيائنا  غير أننا، وفي المقابل، نعرب عن). FRONTLINEالخط األمامي (المدافعين عن حقوق اإلنسان       اس
ان     لصمت منظمات المجتمع المدني، ال سيما الحقوقية منها، وعلى وجه األ الشديد خص تلك التي تعمل في لبن
، والتي اعتدنا أن نقرأ مناشداتها ونرتاد مناسباتها التي تدوي فيها التوصيات             واسط الالجئين الفلسطينيين  وفي أ 

     . وتطلق فيها النظريات حول مسألة وجوب ضمانة حقوق اإلنسان وحمايتها وحماية المدافعين عنها
سان     في    له نا آل ما تعرض   إن رة زادن    ه خالل    )راصد (الجمعية الفلسطينية لحقوق اإلن ة     ذه الفت ا قناعة بأهمي

رار        م إص وء، وّدع ات اللج ي مجتمع يما ف سان ال س وق اإلن ادئ حق يخ مب شاط ناترس ة ن د   نا متابع ي رص ف
  .إلنتهاآات المرتكبة بحق الالجئين الفلسطينيين في لبنانا
  

 تأسست في ،ال تهدف للربح  ، غير حكومية     إقليمية   هي جمعية ) راصد(الجمعية الفلسطينية لحقوق االنسان     
شر                 2006اوائل العام     من قبل مجموعة من الناشطين في مجال حقوق اإلنسان وقضايا الالجئين ، بهدف ن

 .وتعليم مبادىء حقوق اإلنسان والدفاع عنها و عن قضايا الالجئين
  

  )راصد(الجمعية الفلسطينية لحقوق اإلنسان
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