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 العدد: 3164

 "يف مداخلة بمجلس حقوق اإلنسان. مجموعة العمل تطالب بإغاثة الفلسطينيين شمال سورية"

 باألردن  سورية لفلسطينيي النقدية األونروا مساعدة بصرف مطالب • 
 خيم اليرموك  م يف سويدي وفد • 
 اليوناني  األمن قبضة يف" إسراء" الفلسطينية قاتل • 
 2012 عام منذ" الباش يحيى"  الفلسطيني قسريًا يخفي  السوري األمن • 



 

 آخر التطورات

يف   الفلسطينيين  الالجئين  بشمل  سورية،  فلسطينيي  أجل  من  العمل  مجموعة  طالبت 

وتع صحية  وخدمات  إغاثة  من  األونروا  وكالة  ببرامج  السوري  برامج  الشمال  وكافة  ليمية 

املنظمات الدولية اإلنسانية األخرى، وذلك خالل مداخلة شفهية قدّمها املركز أثناء جلسة  

 2021-03-11استماع يف مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة بجنيف، أول أمس 

 

عنوان   تحت  العودة،   مركز  قدمها  التي  املداخلة  خالل  الضوء  العمل  مجموعة  وسلطت 

املأساة  "املخي الحماية" ىلع  الشتاء وغياب  برد  بين  السوري  الشمال  الفلسطينية يف  مات 

نتيجة   انسانية  كوارث  بها من  وما حل  السوري،  الشمال  الالجئين يف  بمخيمات  التي حلت 

فصل الشتاء وما ترافق معه من قسوة الطبيعة التي تجسدت ىلع شكل رياح اقتلعت الخيام،  

ياتهم الهشة من فراش ومتاع فأصبحوا يفترشون األرض املبتلة  وسيول جارفة أتت ىلع مقتن

 ويلتحفون السماء يف ظل التدني الكبير لدرجات الحرارة" 



 

عائلة فلسطينية مهجرة من املخيمات والتجمعات    1450وأوضحت مجموعة العمل، أن قرابة  

آذار    –ارس  الفلسطينية يف سورية تتواجد يف الشمال السوري، نتيجة الحرب املمتدة منذ م

2011 . 

وحول مسؤوليات وكالة األونروا تجاه الالجئين، أشارت مجموعة العمل إلى أن تخلي األونروا  

وانصياعها   الرسمية  عملياتها  نطاق  وجودها يف  رغم  العائالت،  لتلك  خدماتها  تقديم  عن 

الواقعة خارج سيطرتها، يحد م  إلى املناطق  الوصول  السورية بعدم  الحكومة  ن  لتوجيهات 

فاضحًا   خرقًا  ويشكل  الفلسطينيين  هؤالء  تجاه  بواجباتها  القيام  ويعطل  األونروا  صالحيات 

 ملبدأ الحيادية الذي تنص عليه املبادئ الناظمة للعمل اإلنساني. 

الوضع   لتصحيح  إجراءات  من  يلزم  ما  باتخاذ  العمل،  مجموعة  طالبت  املداخلة  نهاية  ويف 

الدفع نحو شمل الالجئين الفلسطينيين ببرامج وكالة  اإلنساني السيء يف الشمال السوري و

 غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "األونروا". 

من جانب آخر، طالب الالجئون الفلسطينيون من سورية يف األردن، بصرف الدفعة النقدية  

الثالثة من األونروا املخصصة بشكل طارئ يف ظل جائحة كورونا، ووصلت رسائل ملجموعة  

 العمل تصف وضع فلسطينيي سورية يف األردن باملزرية والصعبة. 

ذي أصدرته تحت عنوان "النداء الطارئ لسنة  وكانت وكالة األونروا قد كشفت يف تقريرها ال

% من أسر الالجئين الفلسطينيين من سورية واقعون    86بشأن أزمة سوريا اإلقليمية"، أن    2021

من األسر الفلسطينية السورية يف األردن بحاجة إلى مساعدة للتأهب    %100يف الدين،  وأن  

ا وظروفهم  املعيشية  أوضاعهم  بسبب  وذلك  الشتاء،  ونقص  لفصل  املتدهورة  القتصادية 

 فرص العمل وانتشار البطالة يف صفوفهم. 

العامة   والهيئة  األونروا  وكالة  من  مسئولين  برفقة  أمس،  أول  سويدي  وفد  زار  سورية،  يف 

 لالجئين العرب، مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين يف دمشق، اطلع خاللها ىلع منشآت  



 

 

بـ  املقدرة  املخيم  يف  األونروا  العامة    32  وكالة  الهيئة  من  مقربة  مصادر  ورجحت  منشأة، 

 لالجئين الفلسطينيين العرب وجود دعم سويدي إلعادة بناء هذه املنشآت.

البعاج"، املتهم بقتل   اليونانية القبض ىلع "عبد الهادي  ىلع صعيد آخر، ألقت السلطات 

 . من تركياأشهر من فراره  3الشابة الفلسطينية السورية "إسراء معتوق" بعد نحو  

 



 

وتم التعرف ىلع البعاج من قبل الناشط الفلسطيني "شكري أبو عون" يف " ثيسالونيكي"  

قبل أن يحتجزه ويسلمه لألمن اليوناني، وفق ما أعلن عنه الناشط عبر صفحته ىلع فيس 

 بوك ونشر فيديو يوثق احتجازه للقاتل. 

لبعاج" من سكان دمشق سابقًا،  وكانت الشابة إسراء قد خطفت ىلع يد املدعو "عبد الهادي ا

أيام من فقدانها، وجدت الشابة    10واقتادها إلى منزله يف منطقة تقسيم بإسطنبول، وبعد 

مقتولة يف منزل الشاب، وتم التعرف عليها من قبل األهل ومن بصمتها التي أخذت لها عند  

 دخولها من سورية إلى تركيا.

لسوري اعتقال الالجئ الفلسطيني "يحيى أحمد  يف ملف املعتقلين بسورية، يواصل النظام ا

   2012  -10  -05سنوات، حيث اعتقله النظام السوري يوم    8منذ أكثر من    1960الباش"  من مواليد  

 واقتادوه إلى جهة غير معلومة، وحتى اآلن لم يرد معلومات عن مصيره أو مكان اعتقاله. 

يف سجون النظام السوري منهم أكثر    ( معتقاًل فلسطينيًا1797ووثقت املجموعة حتى اآلن )

 ( معتقالت. 110من )

 

 

 

 


