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 اعتصام مطلبي لفلسطينيي سورية أمام السفارة الفلسطينية يف بيروت

 • األردن. مطالب بتحسين أوضاع الفئات الضعيفة من فلسطينيي سورية  

 • سورية. تحذير من تعرض أهالي المعتقلين الفلسطينيين لالبتزاز 

 • أهالي مخيم السيدة زينب والمناطق المجاورة يشكون إغالق الطرقات 

 • المجلس األوروبي لحقوق اإلنسان: ال ينبغي إعادة الناس إلى البلدان التي يحدث فيها انتهاكات 



 

 آخر التطورات 

لبنان اعتصامًا أمام السفارة الفلسطينية في    نظم عدد من الالجئين الفلسطينيين من سورية في

بيروت، للمطالبة بحقوقهم  وعدم تهميشهم، ورفع المعتصمون ورقة مطالب للسفير الفلسطيني  

تضمنت المطالبة بحّل مشاكلهم القانونية المتعلقة خاصة بتجديد اإلقامات، تسوية أوضاع الداخلين  

شمله اللبنانية،  األراضي  إلى  سورية  من  التحرير  خلسة  منظمة  من  المقدمة  بالمساعدات  م 

الفلسطينية، وحّل مشكلة الشيكات الطبية، وعبروا عن رفضهم القاطع لعودة قسرية لالجئين إلى  

 سورية، ألنه يشكل خطرًا على حياتهم. 

 

سورية   فلسطينيي  من  الضعيفة  الفئات  أوضاع  بتحسين  فلسطينيون،  الجئون  طالب  األردن،  في 

ا كبار  من  العمل على  باألردن  إلى مجموعة  رسائل وصلت  وشددوا في  المعيل،  وفاقدي  وأرامل  لسن 

ضرورة صرف مساعدة شهرية لكبار السن بداًل من ثالثة أشهر، وشمولهم بالحماية وصرف طرود غذائية  

 لألشد عوزًا.



 

  رواالثالثة من األون  كما طالب الالجئون الفلسطينيون من سورية في األردن، بصرف الدفعة النقدية

ظل   في  وصعبة  مزرية  أوضاعًا  األردن  في  فلسطينيو سورية  يعاني  حيث  طارئ،  بشكل  المخصصة 

 جائحة كورونا ونقص فرص العمل.  

في ملف المختفين قسريًا، حّذر ناشطون أهالي المعتقلين الفلسطينيين في سجون النظام السوري  

ون معرفة مكان ومصير المعتقل  من تعرضهم لعمليات نصب وابتزاز، يديرها وسطاء ومحامون يّدع

ويوضح الناشطون، أن موضوع االبتزاز المالي  ،  في األفرع األمنية السورية مقابل مبالغ مالية مرتفعة

والمعيشي فقط، بل   الجانب االقتصادي  والمختفين قسرًا ال يشمل  المعتقلين  أهالي  والنصب على 

ية على العائلة واألبناء، حيث يلعب المحتالون  الوجع األكبر يتمثل باألثر النفسي المدمر لهذه العمل

أو   ابنهم  بأن  ويوهمهم  تحمله،  يمكن  ال  كبير  نفسي  تحت ضغط  العائلة  ويضع  النفسي  الوتر  على 

ابنتهم تحتاج إلى مساعدة وهم مقصرون بحقها، يضاف إلى ذلك، األمل الكاذب الذي تعيشه العائلة  

 .وإعادة استحضار تجربة الغياب المريرة

 (  110( معتقاًل فلسطينيًا في سجون النظام السوري منهم )1797)قت المجموعة ووث 

 



 

في شأن آخر، اشتكى أهالي مخيم السيدة زينب والمناطق المجاورة لها من إغالق الطرقات، األمر الذي  

إلى   إلى مدارسهم، إضافة  السن  يشكل عائقًا لحركتهم وخاصة الطالب خالل ذهابهم وعودتهم  كبار 

 الذين ال يستطيعون تجاوز تلك الردميات الترابية وغيرها. 

أيام، الطرق الفرعية الواصلة بين بلدات ببيال    10وكانت األجهزة األمنية السورية قد أغلقت قبل نحو  

المنطقة،    ومخارج  مداخل  على  سواتر  رفع  بعد  كامل،  بشكل  دمشق  بريف  زينب  والسيدة  وحجيرة 

األ  الدواعي  لساعات  بحجة  الكهرباء  وقطع  والمواصالت  الخبز  تأمين  أزمات  ظل  في  ذلك  يأتي  منية، 

 طويلة. 

على صعيد ملف الهجرة بأوروبا، قالت مفوضة حقوق اإلنسان في المجلس األوروبي، دنيا مياتوفيتش،  

الالجئين   حياة  تعرض  األوروبي  االتحاد  في  األعضاء  للدول  المتوسط  البحر  في  الهجرة  سياسات  إن 

البحر  و  في  بها  الخاصة  الهجرة  سياسات  تغيير  إلى  ودعت  للخطر،  اإلنسانية  وحقوقهم  المهاجرين 

 المتوسط بشكل عاجل، ألن السياسات الحالية تعرض حياة وحقوق الالجئين والمهاجرين للخطر. 

اح  من جانبه أكد المتحدث باسم مفوضة مجلس أوروبا لحقوق اإلنسان خالل مؤتمر دولي حول إنقاذ األرو 

في البحر المتوسط "ال ينبغي إعادة الناس إلى البلدان التي يحدث فيها التعذيب واالنتهاكات، وأضاف  

المتحدث الذي شارك في المؤتمر نيابة عن مفوضة حقوق اإلنسان في المجلس األوروبي، أن سياسات  

استمرار سياسة اإلعادة  دول االتحاد األوروبي تعرض حقوق اإلنسان للخطر وتابع أن األمر لم يقتصر على  

القسرية، بل إن بعض البلدان تحاول التهرب من التزاماتها في مجال حقوق اإلنسان، وقامت باستبدال 

 قدرتها البحرية بالمراقبة الجوية"

عن   تتنازل  ما  كثيرًا  الحكومات  أن  خصوصا  التنسيق،  من  المزيد  إلى  حاجة  هناك  أن  على  وشدد 

 ق بسببها الناس في البحر. مسؤوليتها، وتخلق ظروفًا يغر


