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جهود مؤسسات حقوقية فلسطينية في أوروبا تثمر مشروع قرار أوروبي لتطوير "
 "عمليات اإلنقاذ والبحث عن المهاجرين عبر البحر

 
 

 
 

  وحندرات ومحيط مخيم خان الشيحقصف يستهدف مخيمي درعا. 

 فلسطينيان قضيا في سورية. 

 استئناف خروج حاالت إنسانية من مخيم اليرموك. 
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 :ضحايا
 :فلسطينيان قضيا في سورية وهما

من أبناء مخيم درعا قضى تحت التعذيب في سجون األمن " محمد علي أبو شلة" -
 .السوري

التغذية والرعاية الطبية جراء الحصار قضى إثر نقص " أحمد اسماعيل الروبة" -
 .المفروض على مخيم اليرموك

 
 أحمد اسماعيل الروبة

 االتحاد األوروبي
في بيان لهما إقرار لجنة  S&D أعلن البرلمان األوروبي ومجموعة الديمقراطيين االجتماعيين

من القوانين  لمشروع قرار يشمل مجموعة ”LIBE“ الحريات المدنية والعدالة والشؤون المدنية
لعملياتي ون التعادارة ابية إلوروألاكالة ولا"األوروبية الملزمة لتطوير عمليات وكالة فرونتكس 

 ."بيوروألد االتحاافي ء ألعضادول اجية للرلخادود الحاعلى 
حيث أشار البيان بأن مشروع القرار سيتم التصويت األولي عليه في شهر إبريل القادم والتفاوض 

بين البرلمان والمجلس األوروبي مطلع الخريف، حيث سيركز القرار على  عليه بشكل نهائي
 .تطوير عمل عمليات اإلنقاذ والبحث عن المهاجرين عبر البحر

كما يشمل القرار المقترح توقيف العقوبات المفروضة سابقًا على مالك السفن والصيادين الذين 
هم الوصول بشكل غير شرعي إلى أوروبا، يقومون بتقديم مساعدة اإلنقاذ لالجئين أثناء محاولت

 .يتعرضون للموت خالل هذه المحاوالت) 4\1)منوهًا إلى أن ربع الالجئين 
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واعتبر البيان أن اللوائح الجديدة خطوة كبيرة لألمام في قانون الالجئين، مشددًا على أن إنقاذ 
أن يكون لهم فرص  وكذلك الحق لالجئين في ،حياة الالجئين يجب أن تكون أولوية ألوروبا

 .الوصول إلى العاملين في الرعاية الطبية والترجمة واللجوء اإلنساني
األورو متوسطى لحقوق "ويأتي هذا المشروع نتيجة للجهود واللقاءات التي عقدها المرصد

مجلس العالقات في البرلمان األوروبي في ستراسبورغ خالل شهر نوفمبر الماضي، و  "اإلنسان
 .المبيدوزا وغرق قوارب الالجئين الفارين من أتون الصراع في سورية إلى أوروباإثر مأساة 

التى تتعامل بها " الالمباالة"كان قد ندد بـ" األورو متوسطى لحقوق اإلنسان"يشار أن المرصد 
دول حوض البحر المتوسط مع حياة الالجئين والفارين من معارك طاحنة إليها، داعيًا االتحاد 

والحكومات األوروبية إلى اتخاذ إجراءات قوية لمنع المزيد من الخسائر فى األرواح فى األوروبى 
 .البحر المتوسط وحماية حقوق اإلنسان للمهاجرين والالجئين

 
 :مخيم اليرموك

استؤنف صباح اليوم خروج عدد من الحاالت المرضية واإلنسانية من مخيم اليرموك وذلك 
لطبية الالزمة في مستشفيات دمشق، حيث أن معظم مستشفيات للحصول على العالج والرعاية ا

 .المخيم قد توقفت عن العمل بسبب نفاد المواد الطبية الناجم عن استمرار حصار المخيم
كما نفذ عدد من األهالي ظهر اليوم اعتصامًا طالبوا فيه باإلسراع بتنفيذ بنود إتفاق تحييد المخيم 

الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني في مخيم  ورفع الحصار، ومن جانب آخر قامت
اليرموك بتوزيع كوبونات على عائالت المخيم تمهيدًا لتوزيع بعض المساعدات اإلغاثية عليهم 

 .في وقت الحق

 
 صورة إلعتصام أهالي مخيم اليرموك اليوم
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 :مخيم درعا
تزامن ذلك مع سماع قصف عنيف استهدف مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين صباح اليوم 

أصوات إنفجارات ضخمة ناجمة عن قصف جوي استهدف المناطق المجاورة له، هذا ويشهد 
 .المخيم أعمال قصف شبه يومية

أما من الجانب اإلنساني فال تزال معاناة األهالي مستمرة وذلك بسبب فقدان معظم المواد الطبية 
يار الكهربائي منذ أكثر من شهر بشكل والتموينية من داخل المخيم إضافة إلى انقطاع الت

 .متواصل

 
 من آثار القصف على مخيم درعا

 :مخيم حندرات
قصف بالبراميل المتفجرة استهدف مخيم حندرات في حلب مخلفًا دمارًا في األبنية الواقعة بين 

فيما سجل وقوع عدد من الجرحى إضافة ألنباء عن وقوع  ،منطقة الشاهر ومنطفة المشروع
 .ضحايا لم يتسن التأكد من أسمائهم وعددهم

 
 :يم خان الشيحمخ

حالة من التوتر والهلع عاشها أهالي مخيم خان الشيح صباح اليوم وذلك بسبب استهداف 
لمجاورة للمخيم المناطق المحيطة به بالبراميل المتفجرة وقذائف الهاون، حيث تشهد المناطق ا

أعمال قصف واشتباكات شبه يومية غالبًا ما تؤدي إلى قطع الطرق الواصلة بين المخيم ومركز 
 .المدينة األمر الذي تسبب بنفاد العديد من المواد الطبية والتموينية داخل المخيم
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 :لجان عمل أهلي
منطقة قدسيا معرضًا افتتحت مؤسسة جفرا للتنمية واإلغاثة في " رسائل لليرموك"تحت عنوان 

الجامعات و  للبوستر الفلسطيني، كما تم خالل المعرض تكريم عددًا من طالب المدارس والمعاهد
 .الذين استطاعوا الخروج من مخيم اليرموك المحاصر الستكمال دراستهم

 


