
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األونروا: تعلن عن تضرر خمس منشآت تابعة لها في مخيم درعا من أصل ستة •

 بريطانيا توقع اتفاقية دعم لألونروا لتوفير الخدمات اإلغاثية للفلسطينيين القادمين من سورية إلى األردن •

في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني: مجموعة العمل وثقنا انتهاكات جسدية وقانونية "

 "خطيرة بحق فلسطينيي سورية

    2217  العدد
29-11-2018 



 

 آخر التطورات

خطيرة كشفت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية عن توثيقها انتهاكات جسدية وقانونية 
( فلسطينيًا 5615بحق الالجئين الفلسطينيين من سورية، ووثقت حتى لحظة كتابة التقرير )

تعرضوا النتهاكات جسدية جراء العنف المتواصل في سورية، عالوة على آالف الجرحى الذين 
 أصيبوا ألسباب مختلفة منذ بدء أحداث الحرب.

طينيين قضوا بسبب القصف والحصار ( حالة قتل لالجئين فلس3903وذكر فريق الرصد أن )
( حالة 1712واالشتباكات والتعذيب والغرق أثناء محاوالت الفرار من الحرب، باإلضافة إلى )

اعتقال واختفاء قسري يواصل النظام التكتم على مصيرهم، ووثقت المجموعة قضاء أكثر من 
 ( ضحية من الفلسطينيين تحت التعذيب في سجون النظام السوري.560)

 
وأكدت المجموعة أن النظام السوري يستمر بسياسة اإليذاء الجسدي والنفسي على الالجئين 

تهجير آالف الالجئين الفلسطينيين من جنوب دمشق  2018الفلسطينيين في سورية، وشهد عام 
 ومخيم اليرموك وبشكل قسري نحو شمال وجنوب سورية والبادية، وسط أوضاع معيشية مزرية.

لنظام السوري منع عودة الالجئين الفلسطينيين إلى مخيم اليرموك، ويمنع خروج في حين يواصل ا
 أبناء المخيم المحاصرين في بلدات جنوب دمشق ويحاصرهم في تلك المناطق.

وعلى المستوى القانوني، ال يزال الالجئ الفلسطيني السوري ممنوعًا من الدخول الى معظم الدول 
واالردن ومصر ودول المغرب العربي وتركيا إال تحت شروط أقل  العربية واالسالمية، مثل لبنان

ما يمكن وصفها بالتعجيزية، والتي ال تتاح للغالبية العظمى من الالجئين في انتهاك صارخ 
 لحقوق أساسية نص عليها االعالن العالمي لحقوق االنسان. 



 

اية لالجئين الفلسطينيين فيما دعت المجموعة المجتمع الدولي عمومًا بتقديم كافة أشكال الحم
التي نصت عليها االتفاقيات الدولية، واألونروا بشكل خاص القيام بالدور المطلوب منها في تقديم 
الحماية الجسدية والقانونية لفلسطينيي سورية، ودعم حق الالجئين الفلسطينيين بالتنقل واالقامة 

 والعمل في الدول التي آل اليها مصيرهم.

ر عام وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين " األونروا" محمد عبدي أدار، بدوره كشف مدي
عن تضرر خمس منشآت تابعة للوكالة في مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين جنوب سورية من 

 أصل ستة. 

 
وقال مدير عام وكالة الغوث في تغريده على موقع التواصل االجتماعي "تويتر" إّن الوكالة بعد 

عملّية مسح األضرار التي أصابت منشآتها في مخّيم درعا تبين أن الدمار طال ثالث أن أنهت 
 مدارس، وعيادة طبّية وروضة أطفال، في حين لم يصب مركز التوزيع الغذائي بأضرار. 

هذا وكانت األونروا في مخيم درعا تدير ستة مدارس للذكور واإلناث تعمل بنظام الفترتين مثل: 
مدرسة طبريا، مدرسة كفركنا ومدرسة الصفصاف، فيما ال توجد ثانوية، مدرسة عين كارم و 

 وينتقل الطالب إلى ثانويات مدينة درعا إلكمال دراستهم.

في سياق مختلف وقعت حكومة المملكة المتحدة مع وكالة الغوث "أونروا" اتفاقية دعم خدمات 
ن في األردن، خالل الفترة بين الطوارئ المقدمة لالجئي فلسطين القادمين من سوريا والمقيمي
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وأطلقت االتفاقية عبر حفل أقيم في مخيم عمان الجديد )الوحدات(، بحضور رئيس قسم وزارة 
ة االردن في وزارة التنمية الدولي –التنمية البريطانية في األردن، ومستشار االستجابة اإلنسانية 

 البريطانية.

وستوفر االتفاقية الخدمات اإلغاثية الطارئة لالجئين الفلسطينيين القادمين من سورية والمقيمين 
في األردن، بما في ذلك توفير المواد الغذائية وغير الغذائية والمسكن، كذلك توفير جميع 

 المساعدة النقدية غير المشروطة.

نقطاع الخدمات التعليمية والرعاية الصحية الحيوية هذا وسيضمن الدعم المالي لألونروا عدم ا
 ألف الجئ فلسطيني فروا من الحرب السورية وقصف مخيماتهم إلى األردن. 18لقرابة 

 


