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 العدد 3134

 "حقوقيون: نبش روسيا مقبرة مخيم اليرموك جريمة حرب"

 مفوض األونروا يدعو إلى إدراج الجئي فلسطين يف الدعوة العاملية للقاح كورونا •

 إصالح شبكة خزانات املاء يف مخيم جرمانا  •

 البدء بضّخ املياه إلى حّي التضامن جنوب دمشق •

 توزيع مساعدات غذائية ىلع بعض الفلسطينيين شمال سورية •



 

   آخر التطورات 

برة الشهداء  اعتبر حقوقيون فلسطينيون نبش القوات الروسية عشرات قبور املوتى يف مق 

"إسرائيليين"، جريمة حرب ترتكبها روسيا تحت أعين   اليرموك، بحثًا عن رفات جنود  بمخيم 

 قوات النظام السوري وانتهاك فاضح لحرمة وكرامة املوتى.

 

وقال حقوقيون يف تركيا ودول أوروبية إن نبش القبور انتهاك فاضح لحرمة وكرامة املوتى،  

بهم، ومن غير املشروع قانونًا نبش قبور املوتى إال بإذن خطي  وإيذاء مشاعر ذويهم وأبناء شع

 من ذويهم، وال يمكن تبريرها بدوافع إنسانية لنقل رفاة جنود ليدفنوا يف مقابرهم. 

وتنص القوانين الدولية ىلع احترام حرمة املوتى، والتحقق من أنهم دفنوا بالطريقة الالئقة  

ستدالل عليها وحماية املقابر، وىلع أنه تعامل جثث  والعمل ىلع تمييز مقابرهم لتيسير اال

 املوتى بطريقة تتسم باالحترام وتحترم قبورهم وتصان بشكل مالئم.



 

هذا ويسود الغضب يف الشارع الفلسطيني جراء نبش قبور  شهداء مخيم اليرموك، بموافقة  

زيارة أض إلى  التي كانت تتسابق  الفلسطينية  الفصائل  السوري، وصمت  الشهداء  النظام  رحة 

 التي يتم العبث برفاتهم وتحليلها للوصول إلى جثث جنود "إسرائيليين" 

الالجئين   إدراج  إلى  الزاريني"  "فيليب  لألونروا  العام  املفوض  دعا  كورونا،  صعيد  ىلع 

الدعوة العاملية ملطعوم فيروس كورونا، وقال خالل تلقيه لقاح كورونا   الفلسطينيين يف 

ول ىلع املجتمع الدولي لضمان توفر اللقاحات لالجئين يف جميع أنحاء  يف رام الله "إنني أع

أرجاء   املحتلة ويف جميع  الفلسطينية  األراضي  ذلك الجئي فلسطين يف  بما يف  العالم، 

 املنطقة" 

 

وأشار الزاريني إلى أن األونروا تتابع عن كثب مع السلطات الصحية املحلية يف املناطق التي  

لعمل ىلع رفع الوعي بسالمة ومدى توفر املطعوم، وتقديم املساعدة  تعمل فيها الوكالة، ا

 األخرى حيثما تكون هناك حاجة لها. 



 

بالعودة ىلع املخيمات، أجرت ورش الصيانة بإشراف الهيئة العامة لالجئين العرب يف سورية،  

دمشق،   بريف  الفلسطينيين  لالجئين  جرمانا  مخيم  يف  املاء  خزانات  شبكة  يف  إصالحات 

مت الورش بتغيير جميع الوصالت والتحويالت لخزانات املياه، األمر الذي يساهم بشكل كبير  وقا

 يف حّل مشكلة املياه لسكان املخيم. 

ويف جنوب دمشق، بدأت ورشات املؤسسة العامة ملياه الشرب والصرف الصحي يف محافظة  

األها بدء عودة  بالتزامن مع  التضامن  املياه يف شبكة حّي  بضخ  وقامت  دمشق،  للحي،  لي 

الورشات بفتح املهارب بشكل تجريبي لغسل خطوط الشبكة يف القطاع )ب(، من الحي الذي  

يمتد من بناء اإلسكان جنوبي جامع الزبير حتى جامع أويس القرني املحاذي ملخيم اليرموك،  

لة  ( وص2488وذلك بعد االنتهاء من أعمال إصالح الخطوط ىلع الشبكة، كما تم إصالح قرابة ) 

 منزلية.

املغذية   املياه  من  عشوائية  عينات  قطف  ىلع  املركزي  املخبر  ورشات  عملت  حين  يف 

للشبكة ومن منازل املواطنين، للتأكد من سالمتها، وبينت النتائج األولية بحسب املؤسسة  

العامة للمياه خلوها من التلوث وصالحيتها لالستهالك البشري، وأشارت املؤسسة إلى أن حّي 

وكان يعيش يف حّي التضامن الدمشقي قبل  ،مم(300إنش )  12ن يتم تغذيته بخط  التضام

أحداث الحرب، مئات العائالت الفلسطينية التي هجرت بعد سيطرة املعارضة وحمالت القصف  

 العشوائي من قبل النظام السوري.

 لجان عمل أهلي 

غذائية سالاًل  والتنمية  لإلغاثة  فلسطين  هيئة  الفلسطينية    وزعت  العائالت  بعض  ىلع 

النازحين   ىلع  اإلغاثية  السالل  توزيع  حملة  ضمن  وهي  سورية،  شمال  قسرًا  املهجرة 

 الفلسطينيين والسوريين يف الشمال السوري. 



 

ويعاني الالجئون الفلسطينيون والسوريون يف الشمال السوري أوضاعًا إنسانية ومعيشية   

اإلغاثية، وتجاهل وإهمال الجهات املعنية والدولية    غاية يف القسوة يف ظل شح املساعدات 

 ألوضاعهم املزرية. 

 

 


