
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2302  العدد

 آالف األسر الفلسطينية السورية تعاني التشتت والحرمان من لقاء أفراد عائالتهم •

 حركة الضمير تدعو للتحرك من أجل إطالق سراح النساء واألطفال المعتقلين في السجون السورية •

 األمن السوري يواصل اعتقال جمال وليد السيد أحد أبناء مخيم العائدين بحمص •

 "مدير شؤون األونروا في سورية: الفلسطينيون ال يزالون أحد الجماعات األكثر عرضة للمخاطر في سورية"

22-02-2019 



 

 آخر التطورات

عد ثماني سنوات من الصراع، فإن ب ؤون األونروا في سورية "أمانيا مايكل إيبيي"قال مدير ش
الجئي فلسطين ال يزالون أحد الجماعات األكثر عرضة للمخاطر في سوريا ولديهم احتياجات 

 إنسانية هائلة".

وأضاف إيبيي لموقع األونروا اإللكتروني "إنني أتطلع قدمًا لضمان أن األونروا تواصل تقديم 
 خدمات نوعية ومساعدة طارئة لدعم الجئي فلسطين.

وكانت وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )األونروا( أعلنت قبل أيام عن 
تعيين "أمانيا مايكل إيبيي"، األوغندي الجنسية، مديرًا لشؤونها في سورية، خلفًا لـ"محمد عبدي 

 ية.أدار" الذي يحمل الجنسية الصومال

 
وأعرب المدير الجديد عن سعادته بهذا التعيين بالقول: "إنني متحمس ألن أتمكن من مواصلة 

 البناء على عملنا مع وألجل مجتمع الجئي فلسطين في سورية.

هذا وتواجه وكالة األونروا أزمة حادة في التمويل، األمر الذي انعكس سلبًا على المساعدات 
 جئين الفلسطينيين في مناطق عمل األونروا الخمسة.المالية والغذائية الموزعة لال

( 1700( ضحية وأكثر من )3900وتشير إحصائيات مجموعة العمل إلى توثيقها أكثر من )
 معتقل فلسطيني في سجون النظام السوري ما يزال مصيرهم مجهواًل.



 

رادها الذين توزعوا من جانب آخر، تعيش اآلالف من العوائل الفلسطينية السورية تشتتًا كبيرًا ألف
على بلدان العالم، ما وضعها أمام تحديات اقتصادية وقانونية ونفسية كبيرة حيث يتوزع معظم 

 أفراد العائلة الواحدة بين سورية وتركيا ولبنان واألردن وبلدان أوروبا.

أدى ذلك التشتت إلى انفصال رب األسرة عن عائلته إما لسفر بحثًا عن مكان آمن لها أو 
ار منعه من الخروج من مخيمه لاللتحاق بها، مما ضاعف من المتطلبات االقتصادية لحص

للعائلة، إضافة إلى أن العديد من الدول تطلب ولي أمر األطفال إلنجاز بعض المعامالت 
 المتعلقة بهم.

في حين حرم إحجام معظم السفارات منح الالجئين الفلسطينيين السوريين تأشيرات لدخول 
وطول الفترة التي تستغرقها معاملة الحصول على اإلقامة ولم الشمل من االلتقاء بذويهم أراضيها، 

 وأفراد عائالتهم المشتتين ما بين أوروبا ولبنان وتركيا.

وكذلك الحال بالنسبة للعائالت التي تشتت ما بين سوريا وباقي بلدان العالم حيث يخشى معظم 
 ن العودة إليها خشية االعتقال، خصوصًا الشباب منهم.الالجئين الذين اضطروا مغادرة سورية م

عقدت حركة  معتقلة في سورية"، وامرأة وفي سياق آخر، تحت عنوان "حتى تحرير آخر طفل 
الضمير الدولية يوم األربعاء، مؤتمًرا في مدينة اسطنبول بمشاركة ناشطين وبرلمانيين وحقوقيين 

 دولة. 55من نحو 

 



 

مر إلى اإلفراج الفوري عن النساء المعتقالت في السجون السورية، ودعا المشاركون في المؤت
وطالبوا المجتمع الدولي ومنظمة المؤتمر اإلسالمي بالتحرك للضغط على النظام السوري لتحقيق 

 ذلك.

اعتقلت على يد النظام السوري منذ بدء الثورة،  امرأة ( 13500وكانت الحركة قد أعلنت أن نحو )
 لن رهن االعتقال، ويتعرضن لشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي.آالف ال ز  7 ونحو

( معتقالت فلسطينيات في 110فيما تشير إحصائيات مجموعة العمل إلى وجود أكثر من )
 ( ضحية قضين تحت التعذيب.35سجون النظام، إضافة إلى توثيق أكثر من )

، للعام 1970وليد السيد'' مواليد وفي السياق، يواصل األمن السوري اعتقال الفلسطيني "جمال 
من مخيم  1/1/2105الرابع على التوالي، وذلك بعد أن اعتقلته األجهزة األمنية السورية يوم 

 العائدين بحمص.

وتتقلى مجموعة العمل العديد من الرسائل والمعلومات عن المعتقلين الفلسطينيين، حيث تم 
في ظل استمرار النظام السوري بالتكتم على  توثيقها تباعًا على الرغم من صعوبات التوثيق

 مصير المعتقلين وأسمائهم وأماكن اعتقالهم.

 


