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" مجموعة العمل ومركز العودة يعقدان اليوم االثنين ندوة حقوقية في جنيف حول
المعتقلين الفلسطينيين في سورية"
• إطالق سراح الطالبة الفلسطينية "منار" في لبنان
• حفل تكريم للمتفوقين وخريجي الجامعات في مخيم العائدين بحماة
• الناطق باسم األونروا يدعو الدول العربية للتبرع للوكالة دوريا

آخر التطورات
يعقد مركز العودة الفلسطيني في لندن وبمشاركة مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية ندوة
حقوقية تحت عنوان "المعتقلون الفلسطينيون في سورية" ،وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 39
لمجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة والمنعقد في جنيف ،حيث تعقد الندوة يوم االثنين 17
سبتمبر  -أيلول عند الساعة  15:30 - 14:30في قصر األمم المتحدة.
وتسعى الندوة من خالل استضافة نخبة من الخبراء والحقوقيين إلى تسليط الضوء على أوضاع
الالجئين الفلسطينيين في سورية ،واالنتهاكات التي تعرضوا لها من اعتقال واخفاء قسري إضافة
إلى القتل تحت التعذيب في سجون النظام السوري.

بدوره سيقدم المدير التنفيذي لمجموعة العمل "أحمد حسين" عرضاً مكثفاً يتناول خالصة

إحصاءات وأبحاث والتقارير التوثيقة لمجموعة العمل والتي تتناول أوضاع فلسطينيي سورية ،وما
تعرضوا له من انتهاكات داخل وخارج سورية ،باإلضافة إلى عرض آخر اإلحصاءات حول
الضحايا والمعتقلين الفلسطينيين السوريين خاصة ضحايا التعذيب منهم.

كما سيشارك في الندوة المعتقل السابق في سجون النظام السوري الحقوقي "وائل زهراوي" ،يروي
فيها شهادته حول ما تعرض ويتعرض له المعتقلون في سجون النظام من جرائم وتعذيب حتى
الموت.

وستستضيف الندوة "يوسف وهبة" المدير التنفيذي لمركز توثيق االنتهاكات في سورية الذي
سيتناول قضية المعتقلين من الزاوية الحقوقية الدولية.
يذك ر أن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية هي مجموعة حقوقية إعالمية انطلقت من
العاصمة البريطانية لندن بمشاركة العشرات من الناشطين والباحثين الفلسطينيين الذين يعملون
على توثيق الضحايا واالنتهاكات التي تعرض لها الالجئون الفلسطينيون السوريين ،حيث وثقت
المجموعة حوالي ( )3873ضحية من الالجئين الفلسطينيين السوريين ،وأكثر من ()1695
معتقالً ،باإلضافة إلى ( )556معتقالً قضوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري.
وفي سياق آخر ،أطلقت السلطات اللبنانية سراح الطالبة الفلسطينية السورية "منار أبو صيام"
 14عاماً بعد احتجازها في مخفر الغبيري بذريعة دخول البالد خلسة وإقامتها غير النظامية في
لبنان.

وكانت السلطات اللبنانية احتجزت الطفلة الفلسطينية في المشفى إثر تعرضها لحادث سير قبل
تبين أنها دخلت لبنان بطريقة غير نظامية.
أيام ،ثم تم ترحيلها إلى مخفر الغبيري ،بعدما ّ

ويذكر أن لبنان أصدر في الفترة السابقة العديد من الق اررات التي تحد من دخول الالجئين
الفلسطينيين السوريين إلى أراضيه ،مما دفع عشرات الالجئين الفلسطينيين لدخول لبنان بطرق
غير نظامية هرباً من الحرب السورية.
في غضون ذلك ،أقيم أول أمس ،في مخيم العائدين لالجئين الفلسطينيين بمدينة حماة ،حفل
تكريم للطالب المتفوقين في الشهادتين االعدادية والثانوية وخريجي الجامعات.

وحضر الحفل وجهاء وشخصيات فصائلية في المخيم ،وحشد جماهيري من أهالي المخيم،
وألقيت كلمات خطابية أكدت على أهمية العلم ودوره في مواجهة المخططات التي تستهدف
تصفية القضية الفلسطينية كصفقة القرن.
وقامت مؤسسة األشبال والزهرات بتقديم عمل فني بعنوان "العلم نور" ،تالها تكريم الطالب
المتفوقين في كافة المرحلة اإلعدادية وكافة الطالب الناجحين والمتفوقين في الشهادة الثانوية
بفرعيها.

يشار إلى أن عشرات الشبان الفلسطينيين من أبناء مخيم العائدين في حماة تعرضوا للقتل في
سجون النظام السوري ،إضافة إلى استمرار المجموعات الفلسطينية الموالية للنظام بتجنيد الشباب
للقتال إلى جانب قوات النظام.
إلى ذلك ،قال الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "األونروا" ،سامي مشعشع،
إن "الهدف من اللقاء الذي تم في جامعة الدول العربية األسبوع الماضي هو حثهم على التبرع
بشكل دوري وسنوي ،حتى تتمكن الوكالة من خلق نوع من الثبات المالي لتقديم الخدمات لالجئين
الفلسطينيين".
واوضح مشعشع لوكالة "سبوتنيك" "بدأت الوكالة العام الحالي بعجز مالي قدره  446مليون دوالر
أمريكي 365 ،مليون دوالر هو المبلغ السنوي الذي كانت تقدمه الواليات المتحدة للوكالة والذي
تم توقيفه بشكل كامل ،واآلن بعد جهد متواصل مع المتبرعين وأصدقاء وشركاء للوكالة تم
تخفيض العجز المالي لـ  186مليون دوالر ،وهذا الرقم ال زال كبيرا".

وذكر أن اجتماعاً مهماً سيجري على هامش اجتماعات الجمعية العمومية لألمم المتحدة برعاية
أردنية ،سعودية ،تركية ،يابانية ،واالتحاد األوروبي ،وذلك لحث الدول للتبرع للوكالة لجسر الهوة

المالية ،والتحضير لثبات مالي خالل العام القادم  2019واألعوام التالية".
وجه رسالة مفتوحة لالجئين الفلسطينيين
وكان المفوض العام لوكالة األونروا "بيير كرينبول" قد ّ
وللمجتمع الدولي ،أكد خاللها على استمرار دعم ومواصلة عمليات األونروا لالجئين الفلسطينيين
رغم القرار األمريكي وقف مساعداتها للوكالة.

