
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آخر التطورات

 3073العدد: 

12-12-2020 

 يفاء بالتزاماتها في اليوم العالمي لحقوق اإلنسان.. األونروا تجدد دعوتها الدول لإل •

 وفد رسمي يدخل حي الحجر األسود ويعد بتسهيل عودة المهجرين  •

 عاصفة رعدية تضرب مخيمات الالجئين في الجزر اليونانية  •

 

 "تسوية الوضع.. كابوس جديد يؤرق الفلسطينيين جنوب سورية" 



 

 آخر التطورات:

أفاد مراسل مجموعة العمل، أن النظام السوري فرض تسوية جديدة على المطلوبين لديه من أبناء 
المنطقة الجنوبية، وتوجه العشرات من الفلسطينيين وأبناء مخيم درعا لتسوية أوضاعهم مع النظام،  

 ومتخلفون عن الخدمة العسكرية، ومدنيون رفعت عليهم شكاوى ودعاوى شخصية. بينهم منشقون 

 
وأضاف المراسل أن عملية التسوية تمت في مبنى السرايا بدرعا المحطة، بحضور ممثلين عن  
اللجنة المركزية بدرعا لطمأنة األهالي، وحضور قضاة وممثلين عن األجهزة األمنية السورية والقوات 

ها الضامن لعمليات التسوية، في حين تم إسقاط كافة التهم عن المنشقين وإعطاؤهم  الروسية باعتبار 
للفيلق األول حصرًا   أمر ترك، بشرط االلتحاق بالقطعة العسكرية التي انشق منها أو االنضمام 

 والمتواجد جنوب سورية، كما أسقط القاضي الشكاوى على المدنيين بموجب التسوية الجديدة.

ونقل مراسلنا شكوك عدة أطراف من أصحاب التسويات، بالتزام النظام وأجهزته األمنية بتعهداته،  
حيث قاد النظام عبر خالياه بعد التسوية السابقة عمليات اعتقال واغتيال وتصفية كوادر سابقة في  

 المعارضة. 

الشرق األ الفلسطينيين في  الالجئين  دنى )األونروا( من ناحية أخرى دعت وكالة غوث وتشغيل 
المجتمع الدولي للدفاع عن حقوق  الالجئين الفلسطينيين، كما هو منصوص عليه في اإلعالن  

 العالمي لحقوق اإلنسان، وإلى ترجمة التزامهم لفعل في سبيل دعمهم وفقا لمهام والية الوكالة.



 

وتقليص الدعم لوكالة تأتي هذه الدعوة بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق اإلنسان، وفي ظل ايقاف  
 األونروا من قبل عدة دول أبرزها الواليات المتحدة األمريكية. 

وقال المفوض العام لألونروا فيليب الزاريني: "ينبغي أال يتم نسيان الجئي فلسطين، وخصوصا في  
خضم جائحة صحية عالمية قامت بالتحول إلى جائحة اجتماعية اقتصادية حادة، إن مجتمع الجئي  

مليون طفل وامرأة ورجل، ممن يعيشون أصال في ظروف    5,7ن، الذي يتألف من أكثر من  فلسطي
 إن هذا وقت التضامن والدعم". ،مزرية منذ عقود، يتعرضون لضربة قاسية ال يمكن تصورها

 
هذا وتشير "األونروا" بتقاريرها وفي العديد من المناسبات الدولية، أن غالبية الالجئين الفلسطينيين  

 في فقر مدقع وبحاجة دائمة وماسة للمساعدات  يعيشون 

من زاوية أخرى قام وفد رسمي سوري مكون من محافظ القنيطرة وعدد من المسئولين بزيارة ميدانية  
لحّي الحجر األسود جنوب دمشق، أّطلع خاللها على األعمال المنجزة إلعادة تأهيل الحّي، وكّلف  

الستمرار بعملية إزالة االنقاض في حي تشرين، ووعد بتقديم  خالل الزيارة مديرية النفايات الصلبة با
 الدعم في سبيل عودة المهجرين. 

وطلب المحافظ من األهالي الدخول إلى المدينة وتنظيف منازلهم والمشاركة في عملية إعادة الحياة  
 إلى المدينة.

عادة تأهيل الحّي،  من جهتهم توجه عدد من أهالي الحّي إلى المحافظ، وطالبوا بتسريع العمل إل
 وإنهاء معاناة نزوحهم من منازلهم.



 

 
الالجئين   آالف  وخاللها،  الحرب  أحداث  قبل  يضم  دمشق  جنوب  األسود  الحجر  حي  وكان 

و  عليهما،  داعش  وتنظيم  المعارضة  قوات  سيطرة  إبان  غالبيتهم  ُهجر  حمالت   بعد الفلسطينيين 
 السوري.القصف العشوائي التي استهدفت الحي من قبل النظام 

أدت  الجمعة  أمس  مساء  اليونانية  والجزر  البر  قوية  رعدية  منفصل ضربت عاصفة  سياق  في 
 القتالع عدد من خيام الالجئين. 

وقال مراسل مجموعة العمل إن العاصفة التي ضربت الجزر اليونانية، أدت القتالع خيام الالجئين  
 ابسط مقومات الحياة والحماية.وتسببت بدخول المياه إلى أماكن سكنهم، التي تفتقر إلى  

التأكيدات التي  بالكارثية، رغم  ووصف عدد من الالجئين األوضاع في مخيم موريا والمخيمات 
 أطلقتها الحكومة اليونانية في وقت سابق بعدم افتقار مخيمات الجزر ألي شيء.

 


