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 2627: العدد
03-01-2020 

 "األونروا لفلسطينيي سورية بلبنان: "لسنا مسؤولين عن تهجير أو توطين الفلسطينيين في بلد ثالث"

 إصابة طفل من أبناء مخيم جرمانا برصاص طائش في احتفاالت رأس السنة •

 ضحية من "فتح االنتفاضة" قضوا أثناء القتال في سورية  35توثيق  •

 سنوات  7حمد" منذ نضال م" األمن السوري يخفي قسرياً الفلسطيني •



 

 آخر التطورات

شدد مدير عام وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )األونروا( في لبنان  
ة الغوث عن توطين الالجئين الفلسطينيين في بلد  كالوديو كوردوني على عدم مسؤولية وكال

 ثالث.

وقال كوردوني في بيان وصل نسخة منه لمجموعة العمل إنه بإمكان الفلسطينيين أن يختاروا  
بشكل فردي اللجوء إلى أي قنوات الهجرة أو القبول اإلنساني إذا ُأتاحت الدول لهم ذلك، بغض 

 لين لدى )األونروا( أم ال.النظر عما إذا كانوا مسجلين أو غير مسج

مشيرًا إلى أن القرارات النهائية المتعلقة بالوضع القانوني لالجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان  
تقع على عاتق الُسلطات اللبنانية وممثلي المجتمع الفلسطيني واللجان الشعبية واألمنية داخل  

 المخيمات.

 
إلى أنه بموجب القانون اللبناني يعد الالجئون  ونّوه مدير عام وكالة األونروا في لبنان

الفلسطينيون القادمون من سوريا إلى لبنان أجانب ولذلك يخضعون لقانون العمل اللبناني المتعلق  
 باألجانب، وال يستطيعوا االستفادة من التسهيالت الممنوحة لالجئين الفلسطينيين في لبنان. 

على خلفية اعتصام نفذه عدد من  9/2019/ 27وم وكانت األونروا أصدرت بيانًا مماثاًل ي
  25أعضاء الهيئة الشبابية لفلسطينيي سوريا أمام مقر وكالة األونروا بمدينة بيروت يوم األربعاء 

أوضحت فيه على أنها وبحسب واليتها ال تحمل تفويضًا يتعلق بهجرة أو توطين   2019سبتمبر 
 الجئي فلسطين.



 

أصوات عديدة من قبل بعض الالجئين الفلسطينيين السوريين   في حين علت في اآلونة األخير
تطالب وكالة األونروا باللجوء اإلنساني وتفعيل بند الحماية الجسدية والقانونية، ونقل ملف 
فلسطينيي سوريا من والية وكالة الغوث إلى المفوضية السامية لشؤون الالجئين بهدف إعادة 

 توطينهم في بلد ثالث.

سنوات( من أبناء مخيم جرمانا بريف دمشق  5صيب الطفل "مصطفى رامي" )في سورية، أ
 بطلق ناري طائش عشية االحتفاالت بيوم رأس السنة الميالدية. 

وكشفت وزارة الصحة، مديرية الجاهزية اإلسعافية والطوارئ في سوريا ببيان أصدرته يوم األربعاء  
الق النار العشوائي عشية االحتفاالت بيوم  أخرين أصيبوا جراء إط 18و أن شخصًا قد توفي  1/1

 رأس السنة الميالدية. 

ضحية من العناصر   35في سياق آخر، كشف فريق الرصد في مجموعة العمل توثيق قضاء 
الفلسطينية من تنظيم "فتح االنتفاضة" خالل مشاركتهم القتال إلى جانب النظام السوري في عدة 

 مناطق داخل البالد.

 
يات أن غالبية العناصر قضوا خالل المواجهات مع تنظيم داعش وجبهة  وأظهرت االحصائ

النصرة في مخيم اليرموك، حيث كان عمل التنظيم على محور شارع فلسطين، وعددًا من 
 العناصر قضوا في حرستا والقابون بريف دمشق ومنهم من قضى في دير الزور شرق سورية. 

م متورط في اعتقال وتسليم عشرات الالجئين  ويتهم ناشطون من أبناء المخيمات أن التنظي
الفلسطينيين المطلوبين للنظام السوري لدواع أمنية وغيرها من األسباب، في مخيمات السيدة زينب 

 وجرمانا والحسينية ومخيم اليرموك.



 

في ملف المعتقلين، يواصل النظام السوري اعتقال الالجئ الفلسطيني " نضال اسماعيل محمد"  
بعة على التوالي دون معرفة مصيره، ولم ترد معلومات عنه منذ اعتقاله، وهو من للسنة السا

عشيرة الغوارنه في قرية جلين جنوب سورية، وناشدت عائلته وأصدقاءه من لديه معلومات أو  
 تمكن من رؤيته داخل السجون أن يتواصل مع مجموعة العمل.

(  108في سجون النظام السوري منهم )( معتقاًل فلسطينيًا 1780هذا ووثقت مجموعة العمل )
 معتقالت.

 


