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"األونروا 18 :موظفا ً في األونروا قضوا و 28آخرين اعتقلوا منذ بداية النزاع في سورية"

• توثيق  145فلسطينيا ً قضوا خالل سيطرة داعش على مخيم اليرموك
• مطالبات بوضع ح ٍد لظاهرة الدرجات النارية في مخيم النيرب
• األمن السوري يواصل اعتقال الجئة فلسطينية وابنتها منذ  6سنوات

آخر التطورات
قالت وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "أونروا" إن ( )18موظفاً في مؤسسات األونروا
في سورية قضوا منذ بدء النزاع في سورية ،فيما أكدت أن هناك ( )28موظفاً آخر في عداد
المفقودين أو يفترض أنهم معتقلين.
وأضافت الوكالة أن الموظفين الضحايا قضوا ألسباب مختلفة كالقصف والقنص ورصاص طائش
والخطف ثم القتل أو بانفجار ،وفي عدة مناطق من سورية.

وأشارت األونروا أن ما يقارب من  4,000موظف وموظفة يعملون في سورية ،وتعتمد األونروا
على موظفيها من أجل القيام بخدماتها الرئيسة في مجال التعليم والصحة واإلغاثة ،عالوة على
تقديم الدعم اإلنساني لالجئين الفلسطينيين.
يشار إلى أن قوات النظام السوري والسوري استهدفت منشآت ومدارس وكالة األونروا في
مخيمات اليرموك ودرعا وخان الشيح وحندرات والمزيريب ،وخّلفت عشرات الضحايا من المدنيين
وطالب المدارس وعاملين لدى الوكالة.
من جانب آخر ،وثقت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية قضاء ( )145ضحية من أبناء
مخيم اليرموك خالل الفترة التي سيطر فيها تنظيم داعش على مخيم اليرموك والممتدة من شهر
نيسان /أبريل  2015وحتى بدء العملية العسكرية يوم  18نيسان – أبريل .2018
وأشار فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل إلى أن الضحايا الـ  145الذين قضوا خالل
الفترة الممتدة بين نيسان – أبريل  2015ولغاية 18نيسان – أبريل  ،2018توزعوا من حيث

السبب على النحو التالي )67( :شخصاً نتيجة طلق ناري ،و( )24توفوا برصاص قناص،
و( )22الجئاً قضوا نتيجة الحصار ونقص الرعاية الطبية ،و ( )18جراء القصف ،و ( )9أعدموا
ميدانياً ،وشخصان قضيا اغتياالً ،والجئ بسبب التفجير ،وآخر حرقاً ،وشخص لم يعرف مكان
مقتله.
فيما بلغ عدد الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا جراء استمرار الحرب في سورية بلغ ()3920
ضحية.
في غضون ذلك ،جدد أهالي مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين بحلب مطالباتهم بوضع ٍ
حد
لظاهرة ركوب الدراجات النارية المنتشرة في المخيم ،والتي باتت تشكل خط اًر على حياة راكبيها
وحياة األهالي.
وسجلت العديد من الحوادث المرعبة بسبب عدم االلتزام بمعايير األمانة والسالمة ،والسرعة
الجنونية التي يقود بها سائقو الدراجات النارية في أزقة وحواري مخيم النيرب دون مراعاة لوجود
أطفال ونساء وشيوخ في تلك األزقة.

المخيم ،مسؤولية الفلتان
وحمل األهالي مجموعة "لواء القدس" الموالية للنظام الذي يسيطر على
ّ
ّ
األمني واالستهتار بحياة المدنيين ،خاصة أن العديد من سائقي الدراجات النارية هم عناصر من
لواء القدس ،كما طالبوا بوضع آلية للمراقبة ومحاسبة هؤالء المتهورين.
إلى ذلك ،تواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال الالجئة الفلسطينية "شمسة الرشدان"  56عاماً
وابنتها "آسيا قويدر"  16عاماً من أبناء مخيم اليرموك منذ  6سنوات ،حيث اعتقلتا بتاريخ

 2013/4/23وكانت هناك أنباء سابقة عن وجودهن في فرع األمن العسكري  -فرع فلسطين
 - 235دون معرفة ظروف اعتقالهن ،ولم ترد أي معلومات بعد ذلك.
هذا وكانت مجموعة العمل أعلنت أنها استطاعت توثيق ( )1736معتقالً فلسطينياً في سجون

النظام السوري منهم ( )107معتقالت.

