
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2568 العدد
23-11-2019 

 

 "انالجئٍه مفوضٍة إنى األووزوا مه نبىبن فً سورٌة فهسطٍىًٍ مهف بىقم انمطبنبة تستىكز أههٍة نجبن"

" 

 بحهب انفهسطٍىً انعزبً انىبدي محٍط فً قذائف سقوط 

 انفهسطٍىٍٍه انالجئٍه أطفبل بحقوق نهتمسك تدعو األووزوا 

 3102 عبو مىذ" صبنح محمود" انفهسطٍىً اعتقبل ٌواصم انسوري انىظبو 



 

 

 التطورات خرآ

 الييئة" مطالبة فيو استنكرت بياناً  بمبنان السوري الفمسطيني األىمي العمل لجان من عدد أصدرت

 الثاني تشرين 02 يوم نفذتو اعتصام خالل" سوريا لفمسطينيي اإلنساني بالمجوء لممطالبة الشبابية

 الغوث وكالة والية من سوريا فمسطينيي ممف بنقل بيروت، في األونروا مقر داخل الحالي

 . الالجئين لشؤون السامية المفوضية إلى األونروا

 

 في الميجرين سورية فمسطينيي غالبية موقف مع يتعارض المطمب ىذا أن إلى البيان وأشار

 حتى بكرامة العيش ىو لبنان في السوري لمفمسطيني األساسي المطمب أن إلى منوىين لبنان،

 .منيا ٌىجر التي ودياره ألرضو عودتو



 

 رافضين تمثميم، ال الييئة ىذه أن بيانيا في بمبنان السوري الفمسطيني األىمي العمل لجان وأكدت

 لشؤون السامية المفوضية إلى االونروا من لبنان في سورية فمسطينيي ممف نقل قاطعاً  رفضاً 

 حل حين إلى خدماتيا وتحسين دورىا وتفعيل األونروا بوكالة تمسكيم عمى مشددين الالجئين،

 .السميب وطنيم إلى والعودة الفمسطينيين الالجئين قضية

 واالسراع المعيشية لبنان في السوري الفمسطيني أوضاع بتحسين األونروا البيان وطالب ىذا

 الناجم الفاحش األسعار غالء مع يتناسب بما الشتوية والمعونة الشيرية المالية المساعدة بصرف

 .يوماً  53 من أكثر منذ لبنان تشيدىا التي األوضاع عن

 تصريح في سوريا لفمسطينيي اإلنساني بالمجوء لممطالبة الشبابية الييئة منسق نفى جانبو من

 إلى األونروا وصاية من سورية فمسطينيي ممفات بنقل طالبت قد الييئة تكون أن العمل لمجموعة

 خطي أو شفيي بيان أي الشبابية الييئة عن يصدر لم أنو عمى مشدداً  الالجئين، مفوضية

 .أخر طرف أي إلى لبنان في سورية فمسطينيي ممفات بنقل األونروا يطالب

 إلى ارسمتيا برسالة طالبت سوريا لفمسطينيي اإلنساني بالمجوء لممطالبة الشبابية الييئة وكانت

 توسيع المتضمنة مطالبيا عمى وصريح واضح بشكل بالرد 1/12/0212 يوم األونروا عام مدير

 إلى األونروا قبل من المقدم التقرير في التوطين إعادة بند يشمل بحيث لألونروا الممنوح التفويض

 الفمسطينيين الالجئين ممف إغالق مطمب عمى الرد وكذلك المتحدة، األمم في العامة الجمعية

 قادرة دولية ىيئة أي إلى ونقمو االول مطمبيا تحقيق عن عجزىا حال في الغوث بوكالة السوريين

 .ثاني بمد في السوري الفمسطيني توطين اعادة عمى



 

 لبنان إلى سوريا من الفمسطينيين الميجرين معاناة لجنة ىي البيان أصدرت التي انالمج أن يذكر

 ومخيمات البداوي، مخيم ولجنة واألوسط، الغربي البقاع في المتابعة ولجنة ومخيماتيا، صيدا

 .بيروت

 بمنطقة الفمسطيني العربي النادي محيط في القذائف من عدد سقوط ناشطون أفاد آخر، شأن في

 والمحال بالمنازل وأضرار المدنيين بين إصابات خمف مما أمس، أول حمب، في الجميمية

 .التجارية

 

 مؤكداً  الداخمية الغرف في احتموا داخمو المتواجد اإلعالمي فريقيا إن العربي النادي إدارة وقالت

 أضرارا خمف قصف لشظايا سابق وقت في تعرض قد كان النادي أن عمماً  يصب، لم أحداً  أن

 .مادية



 

 جمة مخاطر يواجيون فمسطين الجئي أطفال من العديدين إن األونروا وكالة قالت ذلك، إلى

 كامل إلى الوصول أو بطفولتيم بالكامل التمتع عمى قادرين غير وىم ورفاىيم سالمتيم عمى

 .فمسطين الجئي أطفال بحقوق التمسك إلى العالمي االلتزام ودعت إمكاناتيم،

 

 العنف أن الطفل، حقوق التفاقية الثالثين السنوية الذكرى بمناسبة ليا بيان في الوكالة وأضافت

 عام منذ سوريا في ولدوا الذين فاألطفال العديدين؛ طفولة في بصمة ليما يزاالن ال والنزاع

 .نزاع بدون العيش يعنيو الذي ما يعرفوا لن 0211

 األطفال أن ضمان أجل من يومي بشكل تعمل األونروا" أن ساوندرز الوكالة بأعمال القائم وأشار

 من ذلك أكان سواء لمحنتيم، ودائم عادل حل إلى التوصل يتم أن إلى بكرامة العيش بمقدورىم

 اإلغاثة أو الصحية الرعاية إلى الوصول خالل من أم ليم جيد نوعي تعميم توفير خالل

 "الحماية عمل خالل من أو االجتماعية والخدمات



 

 من" صالح حسن محمود" الفمسطيني اعتقال السورية األمنية األجيزة تواصل المعتقمين، ممف في

 األمنية األجيزة قبل من اعتقل حيث التوالي، عمى السادسة لمسنة حماة في العائدين مخيم أبناء

 .اليوم حتى معمومات أي عنو يعرف ولم 1/6/0215 يوم السورية

 

 بداية منذ الجئاً ( 1661) السورية السجون في اإلجمالية الفمسطينيين المعتقمين حصيمة وتبمغ ىذا

 معتقالت( 121) من أكثر مصير عمى السورية األمنية األجيزة تتكتم حين في السورية، األزمة

  .فمسطينيات


