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األونروا تطالب باإلفراج الفوري عن أمل نخلة من االعتقال اإلداري مع اقتراب نھایة فترة التمدید

تنتھي فترة االعتقال اإلداري الحالیة ألمل معمر نخلة الیوم، (17 أیار)، وذلك بانتظار قرار عسكري اسرائیلي

باإلفراج عنھ أو تمدید اعتقالھ. أمضى أمل آخر 16 شھًرا من حیاتھ في االعتقال اإلداري، بما في ذلك العام األخیر

من طفولتھ، وال یزال محتجزا حتى ھذه اللحظة من قبل السلطات اإلسرائیلیة دون أي تھمة موجھة لھ أو محاكمة.

أمل، الذي بلغ الثمانیة عشر في كانون الثاني من ھذا العام، ھو الجئ فلسطیني من مخیم الجلزون الواقع بالقرب من

مدینة رام هللا. وضعت قوات األمن اإلسرائیلیة أمل في االعتقال اإلداري كحكٍم أولي لمدة ستة أشھر في 21 ینایر/

كلنون الثاني من عام 2021، ثم مددت أمر اعتقالھ اإلداري ألربعة أشھر في مایو/أیار 2021، ثم مرة أخرى في

سبتمبر 2021 من عام  لمدة أربعة أشھر إضافیة. وقبل ثالثة أیام من عید میالده الثامن عشر، جددت السلطات

اإلسرائیلیة اعتقال أمل اإلداري للمرة الثالثة حتى تاریخ 17 مایو / أیار 2022.

یعاني أمل من مرض مناعي ذاتي نادر وخطیر ویحتاج إلى متابعة طبیة حثیثة. كذلك، أصیب أمل بفیروس كورونا

أثناء تفشي الوباء في السجن في أواخر عام 2021، ما وضعھ في وضع صحي حرج. وقد صرح أطباء لحقوق

اإلنسان في إسرائیل أن حالة أمل تستدعي رعایة طارئة غیر متوفرة في مرافق السجون. وقد دعت األونروا

والیونیسیف والمفوضیة السامیة لحقوق اإلنسان مراًرا وتكراًرا إلى اإلفراج الفوري عن أمل، كما وجھت األونروا

مناشدات ثنائیة إلى السلطات اإلسرائیلیة تطالب باإلفراج الفوري عن أمل ألسباب إنسانیة ملّحة.

األونروا تطالب باإلفراج الفوري عن أمل نخلة من االعتقال اإلداري مع انتھاء فترة التمدید
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إن االعتقال اإلداري الذي فُرض على أمل دون توجیھ أي تَُھٍم واستناداً إلى أدلة سریة ھو شكل من أشكال االعتقال

التعسفي المحظور بموجب القانون الدولي العام، حیث یحرمھ ذلك من الرعایة المالئمة التي تتطلبھا حالتھ الصحیة ،

ویعّرضھ للمزید من المخاطر التي تفاقم وضعھ الصحي.

وعلیھ، تدعو األونروا - إقلیم الضفة الغربیة إلى اإلفراج الفوري والعاجل عن أمل نخلة من االعتقال اإلداري ألسباب

إنسانیة ملّحة وتعبر عن بالغ قلقھا إزاء استمرار االعتقال التعسفي لھذا الشاب.

 :معلومات عامة

تواجھ األونروا طلبا متزایدا على خدماتھا بسبب زیادة عدد الجئي فلسطین المسجلین ودرجة ھشاشة األوضاع التي یعیشونھا
وفقرھم المتفاقم. ویتم تمویل األونروا بشكل كامل تقریبا من خالل التبرعات الطوعیة فیما لم یقم الدعم المالي بمواكبة مستوى
النمو في االحتیاجات. ونتیجة لذلك فإن الموازنة البرامجیة لألونروا، والتي تعمل على دعم تقدیم الخدمات الرئیسة، تعاني من
عجز كبیر. وتدعو األونروا كافة الدول األعضاء للعمل بشكل جماعي وبذل كافة الجھود الممكنة لتمویل موازنة الوكالة بالكامل.

ویتم تمویل برامج األونروا الطارئة والمشروعات الرئیسة، والتي تعاني أیضا من عجز كبیر، عبر بوابات تمویل منفصلة.

تأسست األونروا كوكالة تابعة لألمم المتحدة بقرار من الجمعیة العامة في عام 1949، وتم تفویضھا بتقدیم المساعدة والحمایة
لحوالي خمسة مالیین وسبعمائة ألف الجئ من فلسطین مسجلین لدیھا. وتقتضي مھمتھا بتقدیم المساعدة لالجئي فلسطین في
األردن ولبنان وسوریة والضفة الغربیة وقطاع غزة لیتمكنوا من تحقیق كامل إمكاناتھم في مجال التنمیة البشریة وذلك إلى أن یتم
التوصل لحل عادل ودائم لمحنتھم. وتشتمل خدمات األونروا على التعلیم والرعایة الصحیة واإلغاثة والخدمات االجتماعیة والبنیة

التحتیة وتحسین المخیمات والحمایة واإلقراض الصغیر.
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