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 العدد:  3205

 استنكار لموقف السلطة الفلسطينية الرافض  

حظر األسلحة الكيميائية تجّريد سوريا من حق التصويت في منظمة    

 "األمن التركي يفرج عن الفلسطيني السوري "عبد الرحمن الدسوقي •

 لجان أهلية تدعو فلسطيني سورية لالعتصام أمام مقر األونروا في بيروت •

 لبنان.. السفيرة األمريكية تزور األونروا  •

 توزيع سالت غذائية في مخيم درعا جنوب سورية •

 



 

 التطورات آخر

استنكر تجمع مصير موقف السلطة الفلسطينية الرافض ملشروع قرار يجرد النظام السوري من  
قف مندوب دولة فلسطين  ، مدينًا مو(OPCW) حقوقه يف منظمة حظر األسلحة الكيماوية

نيسان/ ابريل    21الذي صوت خالل الجلسة التي عقدتها منظمة حظر األسلحة الكيميائية يوم  
  .ضد القرار الذي حاز ىلع األغلبية املطلوبة

 

وأشار تجمع مصير يف بيان وصل نسخة منه ملجموعة العمل إلى أن هذا التصويت يكشف  
الفلسطينية،   السلطة  قيادة  تمادي  ارتكبها  حجم  التي  الكيماوي  جرائم  ىلع  التغطية  يف 

النظام عن وقوعها،   إثبات مسؤولية قوات  األبرياء، والتي تم  السوري بحق املدنيين  النظام 
، وهو ما خلصت  2018حين قامت بشن هجوم كيماوي ىلع بلدة سراقب يف ريف إدلب عام  

الحق تقصي  لجنة  فيها  بما  الدولية،  التحقيق  لجان  آليات  التابعة  إليه  الهوية  وتحديد  ائق 
 .ملنظمة حظر األسلحة الكيماوية

كما أعرب التجمع عن غضبه وأمله، حيال املوقف املستهجن واملشين الذي اتخذته السلطة  
الفلسطينية حسب البيان، والذي يتناقض جذريًا مع مبادئ الحرية والعدالة وإنصاف الضحايا،  

  .يةوالتي تشكل أساس وجوهر القضية الفلسطين

األربعاء   يوم  وافقت  الكيميائية  االسلحة  حظر  منظمة  يف  األعضاء  الدول  /  21وكانت 
ىلع تجريد سوريا من حقها يف التصويت داخل الهيئة يف إجراء لم يسبق له  2021نيسان/

 .مثيل بعدما أكد تقرير مسؤولية دمشق يف هجمات كيميائية



 

األربعاء عن الالجئ الفلسطيني "عبد    يف سياق مختلف أفرجت الشرطة التركية يوم أول أمس
، بعد حوالي ستة أيام من احتجازه، الذي أعتقل يف منطقة  2004الرحمن الدسوقي" مواليد  

الخميس   يوم  اسطنبول  بمدينة  هوية    15أسنيورت  ىلع  حيازته  عدم  بسبب  الجاري،  أبريل 
  .الحماية املؤقتة الكيملك

 

  2018الرحمن وعائلته دخلوا األراضي التركية عام    وكان مراسل مجموعة العمل أشار إلى أن عبد
يتم   لم  أنه  إال  الحدود،  الوقت من قبل حرس  وتم اعتقالهم يف ذلك  بطريقة غير نظامية، 
العائلة   الفلسطينية، حيث تم منح  الجنسية  أنهم من  ابرازهم أوراق تثبت  ترحيلهم بسبب 

عامًا ولذلك    18منح اال ملن تجاوز عمره  ورقة توقيع دوري يف أمنيات اسطنبول، وهذه الورقة ال ت  
 .هو ال يمتلك أي أوراق رسمية تثبت شخصيته

إلى   لبنان  يف  السوريين  الفلسطينيين  الالجئين  أهلية  لجان  دعت  لبنان  إلى  باالنتقال 
نيسان من الشهر الجاري أمام املقر    26املشاركة يف االعتصام املوحد الذي سيقام بوم االثنين  

  .لة األونروا يف منطقة الجناح يف بيروتالرئيسي لوكا

وأشار تجمع اللجان األهلية لفلسطينيي سورية أن دعوتهم لالعتصام بسبب تأخر وكالة الغوث  
صرف املساعدة النقدية الشهرية املقدمة لفلسطينيي سورية يف لبنان، وعدم إصدارها أي  

أو    بيان توضيحي تعتذر فيه عن سبب تأخرها يف توزيع مساعداتها، أو إعالنها عن موعد 
جدول زمني للبدء بتوزيع مساعداتها النقدية، وللمطالبة بصرف املساعدة النقدية يف أقرب  
وقت ممكن، وتحديد تاريخ شهري ثابت تقوم فيه بصرف املساعدة لضمان عدم العودة لدوامة  

 .التأخير



 

  20دوروثي شيا يوم  يف سياق ذي صلة نظمت سفيرة الواليات املتحدة األمريكية يف لبنان  
نيسان/ الجاري زيارة إلى مقر املكتب االقليمي لوكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين  
الجئي  وضع  ىلع  االطالع  بهدف  لبنان،  يف  )األونروا(  األدنى  الشرق  يف  الفلسطينيين 

يروس  فلسطين وعمل األونروا يف ظل الظروف الصعبة يف لبنان، وىلع استجابة الوكالة لف
 .ودعمها لحملة التلقيح بشكل خاص  19-كوفيد 

 

السفيرة   زيارة  أن  ستينث:  ليني  السيدة  للوكالة  العام  املفوض  نائب  اعتبرت  جانبها  من 
األمريكية ملقر األونروا هي رسالة تطمين وتجديد من قبل الواليات املتحدة اللتزامهم التاريخي  

أن استئناف الدعم األمريكي بمساهمة قدرها  تجاه وكالة الغوث والجئي فلسطين، منوهة إلى  
مليون دوالر سوف يساعد األونروا بشكل كبير ىلع مواصلة وتوسيع نطاق خدماتها ألكثر   150

من    180,000من   وأكثر  لبنان  من  فلسطيني  يف    27,000الجئ  سوريا  من  فلسطيني  الجئ 
  .لبنان

مدرسة   65طالب يف  37,000وأشارت الوكالة األممية إلى أنها تقدم خدمات التعليم ألكثر من 
يف   صحية  وخدمات  لها،  إلى    27تابعة  باإلضافة  لبنان،  مناطق  مختلف  يف  صحًيا  مركًزا 

املساعدة النقدية والدعم لالجئين الفلسطينيين األكثر ضعًفا يف لبنان. مع استمرار تدهور  
 .لبنان، سيظل الالجئون الفلسطينيون بحاجة إلى جهود ومساعدات إضافيةاألوضاع يف 

يوم   غذائية  سالت  السوري  العربي  األحمر  الهالل  جمعية  وزعت  سورية  جنوب  يف    21أما 
جنوب   الفلسطينيين  لالجئين  درعا  مخيم  يف  الفلسطينية  العائالت  ىلع  ابريل  نيسان/ 

  .ي الذي يشمل العائالت األكثر عوزًا وفقرًاسورية، وذلك ضمن برنامجها ومشروعها اإلغاث



 

 

عائلة فلسطينية تتواجد ضمن احياء املخيم    600وأفاد مراسل مجموعة العمل أن أكثر من  
العائالت   تستفد  لم  حين  يف  السوري،  األحمر  الهالل  قدمها  التي  املساعدة  من  استفادت 

 .النازحة عن املخيم من هذه املساعدات

مخيم  أبناء  ويعيش  غياب    هذا  نتيجة  حقيقية  معاناة  مخيمهم،  إلى  عودتهم  منذ  درعا 
الخدمات األساسية ومقومات الحياة وتردي الواقع الخدمي وغالء املعيشة، وغياب الطرقات  

 املعّبدة وتراكم أكوام القمامة، وانتشار املياه اآلسنة يف حارات وأزقة املخيم. 


