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 2595: العدد
02-12-2019 

 "مناشدة لمعرفة مصير أم فلسطينية معتقلة في السجون السورية فقط خبر عنك يا أمي".."

 مسير صامت في مخيم النيرب لدعم وتمكين المرأة  •

 فلسطينيو سورية يشاركون بوقفة احتجاجية في الهاي لدعم حقوق الشعب الفلسطيني  •

 مليون يورو لألونروا  69ألمانيا تتبرع بـ  •



 

 آخر التطورات

عام للكشف عن  63ناشدت عائلة الالجئة الفلسطينية المسنة "شمسه رشدان محمد رشدان" 
عام المعتقلتين في  22يد قويدر" مصيرها ومصير ابنتها الشابة الفلسطينية "آسيا محمد سع

 . 2013/ 23/4سجون النظام السوري منذ تاريخ 

أرجو من يعرف خبر عنهما أن يطمئن   رب فرجك. وقالت ابنة المعتقلة رشدان في مناشدتها "يا
 . قلبي. هللا يفرح قلبي بس خبر عنك يا أمي"

  القديمة  الزاهرة حي في اعتقلتا مخيم اليرموكوقالت المناشدة إن والدتها المعتقلة وأختها من أبناء 
  دون  - 235 فلسطين  فرع - العسكري  األمن فرع في تواجدهن عن سابقة  أنباء ووردت  بدمشق،

 .عنهما معلومات  أي ترد  ولم  اعتقالهن، ظروف معرفة

 
( معتقالت فلسطينيات منذ اندالع  108هذا وتتكتم األجهزة األمنية السورية على أكثر من ) 

ي سورية، وليس هناك معلومات عن مصيرهم أو أماكن تواجدهم، فيما بلغت الحرب الدائرة ف
 (. 1769حصيلة المعتقلين الفلسطينيين اإلجمالية )

وأكد فريق التوثيق في مجموعة العمل أّن أعمار المعتقالت متفاوت من أطفال ونساء كبيرات في  
هات وبعضهن كانت حامل  السن، ومن بين المعتقالت طالبات جامعيات ومعاهد وثانويات، وأم

 لحظة اعتقالها. 

وفي سياق حقوق المرأة، نظم فريق مشروع "شمس" لدعم وتمكين المرأة مسير صامت في مخيم  
النيرب بحلب وشاركت فيه عدد من الالجئات الفلسطينيات، وجال المسير أحياء المخيم كله  

 وأزقته الضيقة لمناهضة العنف.



 

كي" وحملها بدورهم رجااًل ونساًء من كل األعمار ومن مكان  وحمل المسير الفتات "من حقك تح
عملهم إليصال صوت المسير، وقال المنظمون أن العنف قضية من بين عدة قضايا تخص  
المرأة في حياتها، وأن "أطفالنا، شاباتنا، أمهاتنا وأخواتنا سيسلمون يومًا من العنف عندما تتسع  

 .راده"التوعية والمعرفة في المجتمع وبين أف

 
في بالد المهجر، شارك عدد من الالجئين الفلسطينيين السوريين في وقفة احتجاجية أمام محكمة  

  االحتالل ، لمحاسبة 2019-11-29الجنايات الدولية في مدينة الهاي الهولندية يوم 
 "اإلسرائيلي" على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني. 

والتي كان آخرها العدوان على قطاع   االحتاللوطالب المحتجون بفتح تحقيق عاجل في جرائم 
غزة، وأكدوا أن المحكمة الدولية تتحمل المسؤولية في استمرار االعتداءات اإلسرائيلية على  

 الشعب الفلسطيني، لعدم فتحها ملف الجرائم اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية. 

 
إلى محكمة الجنايات الدولية باسم  وقدم "أيمن نجمة" رئيس الجالية الفلسطينية في هولندا مذكرة 

 المشاركين في الوقفة، طالبت بفتح التحقيق في الجرائم اإلسرائيلية والمحاكمة الدولية لالحتالل.



 

مليون دوالر لدعم ميزانية وكالة األونروا" عامي   69إلى ذلك، أعلنت ألمانيا عن تبرعها بمبلغ 
شارية في البحر الميت قبل أيام،  ، وذلك خالل اجتماعات اللجنة االست2020و 2019

 حسب ممثلها في اللجنة.  2019مليون يورو لسد العجز المالي لهذا العام  27.5وستخصص 

وقال مفوض األونروا باإلنابة كريستيان ساوندروز في كلمته امام اللجنة االستشارية أن األونروا 
زيادات سخية، واليوم،   مليون دوالر من خالل 446تغلبت العام الماضي على عجز مقدراه 

 مليون دوالر حتى نهاية العام الحالي.  167بحاجة إلى  

وأضاف "بالكاد استطعنا صرف رواتب هذا الشهر وذلك من بواسطة قرض قصير األجل قيمته  
 . مليون دوالر من رئاسة األمم المتحدة، والذي يجب سداده قبل نهاية العام" 30


