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"دعوات إلى تحرك قانوني دولي لوقف مخطط مخيم اليرموك"

• فلسطينيو سورية يعتصمون أمام السفارة السويدية في بيروت
• "استشارية األونروا" تحذر من السيناريو األسوأ للمخيمات الفلسطينية في مواجهة كورونا
آخر التطورات

• النظام السوري يخفي قسريا ً الفلسطينية "فداء عجاج" وابنتيها للعام السابع

آخر التطورات:
دعا ناشطون فلسطينيون إلى تحرك قانوني دولي للضغط على النظام السوري لوقف وسحب مخطط
محافظة دمشق التنظيمي لمخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق.

وقال محامون وناشطون حقوقيون أن "كل األفعال والسياسات التي تؤدي إلى التغيير الديمغرافي
لمنطقة معينة ،بسبب التهجير والنقل القسري للسكان ،هي جريمة حرب بموجب اتفاقيات جنيف
األربع ،وجريمة ضد اإلنسانية بموجب ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية ،وإن هذا المخطط
يندرج في سياق االنتهاكات الجسيمة التي ترقى إلى مرتبة تلك الجرائم الدولية الموصوفة"
ودعوا إلى تكاتف جهود المنظمات الحقوقية واإلنسانية للتحرك القانوني دولياً لفرض العقوبات على

أصحاب ومدراء شركات البناء واإلنشاءات العقارية ،التي ستقوم بالبناء في المناطق المخصصة
إلعادة التنظيم وفق المخطط الخطير على مصير مخيم اليرموك.
على صعيد آخر ،اعتصم عشرات الالجئين الفلسطينيين من سورية أمام السفارة السويدية في
العاصمة اللبنانية بيروت ،للمطالبة بالهجرة إلى السويد ،وحمل المعتصمون شعارات تؤكد على
عدم قدرتهم العودة إلى منازلهم المدمرة في سورية ،وضرورة شمل الفلسطينيين بالحصص

المخصصة للهجرة إلى السويد عن طريق مفوضية الالجئين.
هذا وتسجل مفوضية الالجئين أعداداً قليلة من الالجئين الفلسطينيين من سورية وبحاالت خاصة
للهجرة ،واستطاعوا السفر عن طريقها ،إال أنها تؤكد أنهم ضمن والية وكالة األونروا.

في سياق كورونا وأزمة األونروا المالية ،ح ّذر ممثلو الدول العربية المضيفة لالجئين الفلسطينيين
في اللجنة االستشارية لألونروا ،من السيناريوهات األسوأ للمخيمات في مواجهة جائحة كورونا مع
ظهور مئات الحاالت المصابة بفيروس كورونا بداخلها.
وبحث االجتماع الذي عقد برئاسة األردن الوضع المالي لألونروا وتطورات فيروس كورونا في
المخيمات الفلسطينية ،وخطة األونروا التعليمية الفتتاح العام الدراسي 2021-2020

وطالب المجتمعون األمم المتحدة بالقيام بواجباتها تجاه الالجئين والمخيمات الفلسطينية ،وأكدت
على عدم قدرتها بتحمل أعباء مالية إضافية جديدة ،وأن األمم المتحدة والدول المانحة يجب أن

يتحمال مسؤولياتهما تجاه األونروا باعتبارها إحدى مؤسساتها األممية ،بسد العجز المالي لها وإيجاد
مصادر تمويل ثابتة ومستدامة لميزانيتها.
وحضر االجتماع رئيس الهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين العرب في سورية "علي مصطفى" وعدد
من المسؤولين الفلسطينيين وممثلين عن الدول العربية المضيفة.
في ملف المعتقلين ،يواصل النظام السوري اعتقال الالجئة الفلسطينية "فداء عطية عجاج" وابنتيها
"آية وإسراء محمد خليل" للعام السابع على التوالي ،حيث اعتقلن عام  2013على أحد الحواجز
التابعة للنظام السوري في منطقة صحنايا بريف دمشق ،وأكد مفرج عنه من سجون النظام السوري
عام  2013وجود المعتقالت في فرع الجوية أحد األفرع األمنية السورية ،وفقدوا من الفرع بعد
اقتيادهم إلى جهة مجهولة ،وال يوجد معلومات عن مصيرهن.
وتشير مجموعة العمل إلى أنها وثقت اعتقال ( )1797الجئ فلسطيني في السجون السورية منهم
( )110الجئات فلسطينيات ال يعلم عن مصيرهم شيء.

