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دائرة  لعضو اللجنة التنفيذية يف منظمة التحرير الفلسطينية، ورئيسبيان صحايف 

طينيين ـداءات على الفلسـاالعتأن ـ، زكريا اآلغا، بش.ف. ت. مشؤون الالجئين يف 
   إيطاليا ـياملقيمين ف

  ]مقتطفات[ .10/10/2011
  

  
س استنكرت دائرة شؤون الالجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية االعتداءات الوحشية التي تمارَ

  .بحق الالجئين الفلسطينيين املقيمين يف إيطاليا على أيدي املافيا اإليطالية يف مدينة كاليبرا
عضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون الالجئين زكريا وطالب 

هيئة األمم املتحدة واملفوضية العليا لشؤون الالجئين بتأمين احلماية لالجئين [....] اآلغا 
ل مسؤولياتهم األخالقية جتاه الالجئين الفلسطينيين الفلسطينيين املقيمين يف إيطاليا، وحتمّ 

ن يتعرضون حسب تقارير صادرة عن الشبكة الدولية للحقوق والتنمية يف إيطاليا، إىل تنكيل الذي
  .وانتهاكات خطيرة حلقوقهم من قبل رجال املافيا اإليطالية

  
إن ما تناولته تقارير ملؤسسات حقوقية حول أوضاع الالجئين الفلسطينيين يف " :وقال

للقلق يف دولة مثل إيطاليا يسودها القانون  إيطاليا وتعرضهم لالنتهاكات أمر خطير ومثير
، مطالباً السلطات اإليطالية بالوقوف أمام مسؤولياتها أمام هذه "والنظام واحترام حقوق اإلنسان

األحداث واالعتداءات ومالحقة اجلناة ومرتكبي اجلرائم بحقهم، والعمل على توفير احلماية واحلياة 
الجئاً وفقاً التفاقية  178يين املقيمين لديها والبالغ عددهم اآلمنة واملستقرة لالجئين الفلسطين

للنازحين [القاضية باستضافة الالجئين الفلسطينيين املقيمين يف خميم التنف  2009دبلن لعام 
وتوفير الرعاية واخلدمات واإلقامة لهم حتت  وتوزيعهم على دول االحتاد األوروبي،] عن العراق

  .ة لشؤون الالجئينإشراف من املفوضية السامي
 

وأشار اآلغا إىل أن الدائرة جتري اتصاالتها مع األطراف املعنية ومع املفوضية السامية لشؤون 
الالجئين يف األمم املتحدة باعتبارها اجلهة الرسمية املعنية بالالجئين للوقوف أمام هذه 

صة وأن معظمهم فر إىل األحداث وكيفية معاجلتها عبر توفير مالذ آمن لالجئين الفلسطينيين، خا
.رتكب بحقهمالسويد هروباً من االعتداءات التي تُ  

                                                            
  املصدر:  http://www.fatehmedia.ps/news.php?id=3622  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


