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العدد1947 :

األونروا تفرض شروطا ً "صعبة" لتحديث بيانات فلسطينيي سورية والهيئة العامة لالجئين ترفض

• مخيم درعا ...معاناة طبية مستمرة رغم النداءات المتكررة.
• عصابة مجهولة تختطف الجئا ً فلسطينيا ً جنوب سورية.
• منظمات دولية تنتقد ألمانيا لتعليقها بعض حاالت لم الشمل.

آخر التطورات
فرضت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "األونروا" شروطاً وصفت "بالصعبة" على
الالجئين الفلسطينيين في سورية ،وذلك من أجل تحديث بياناتهم لديها من أجل الحصول على

المساعدات.
حيث طلبت "األونروا" من الالجئين احضار عقد ملكية المنزل األصلي أو عقد اإليجار األصلي،
بطاقة تعريف صادرة عن الحكومة السورية ،محضر استضافة ساري المفعول ،موافقة أمنية للسكن،
سند اقامة حديث ،فاتورة هاتف حديثة باسم صاحب العالقة ،وذلك من أجل تدقيق وتحديث البيانات
الفردية لالجئين الفلسطينيين المستفيدين من المساعدات المالية والمقيمين في سوريا ،خالل فترة
توزيع المساعدة الغذائية للدورة األولى .2018
من جانبها طالبت الهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين العرب في سورية األونروا ،في بيان وصل
لمجموعة العمل نسخة منه ،إيقاف عملية تحديث البيانات معتبرة الشروط بتفاصيلها غير مقبولة،
واصفة إياها بالصعبة والقاسية.

ودعت الهيئة في بيانها األونروا إلى عقد اجتماع ثنائي لبحث تفاصيل العملية وإجراءاتها وانعكاساتها
على الفلسطينيين وخاصة مع خفض المساعدات األمريكية من ( )362مليون دوالر أمريكي إلى
( )60مليون دوالر.
يأتي ذلك في ظل ظروف معيشية واقتصادية صعبة يعيشها الالجئون الفلسطينيون في سورية حيث
فقد معظم الالجئين أعمالهم ومنازلهم بسبب الحصار والقصف واألعمال العسكرية التي استهدفت
مخيماتهم وأماكن وجودهم.
وفي موضوع مختلف ،أفاد مراسل مجموعة العمل جنوب سورية ،أن عصابات مسلحة مجهولة
الهوية اختطفت الالجئ الفلسطيني "حمادة العوضي" في بلدة الطبريات في محافظة درعا جنوب
سورية ،مضيفاً أن مصيره مجهوالً حتى اآلن.
يذكر أن حوادث القتل واالغتياالت والخطف باتت هاجساً يؤرق سكان البلدات الخاضعة للمعارضة

السورية جنوب سورية وخاصة في المزيريب ،نتيجة تكررها بشكل كبير في اآلونة األخيرة ،وذلك
من قبل عصابات مسلحة تهدف إلى طلب المال أو ألعمال إجرامية.
وعلى صعيد آخر ،يعاني أهالي مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين جنوب سورية من مصاعب كبيرة
في الجانب الطبي ،حيث ال يوجد في المخيم أي مشفى أو مركز طبي ،باإلضافة إلى نقص حاد

باألدوية والمواد والمعدات الطبية الالزمة لإلسعافات األولية ،يضاف إليها عدم توفر سيارات إسعاف
لنقل الجرحى لتلقي العالج خارج المخيم.
كذلك يعرقل قناصة الجيش النظامي وصول سيارات اإلسعاف إليه ،وإذا نجح األهالي بإخراج أحد
المرضى خارج المخيم ،فإن األردن يرفض دخول أي الجئ فلسطيني من سورية حتى لوكان
مصاباً.
وكان األهالي قد أطلقوا في وقت سابق العديد من نداءات االستغاثة التي ناشدوا فيها األمم المتحدة
ومنظمات حقوق اإلنسان والصليب األحمر الدولي للعمل على تأمين العالج للمرضى من أبناء
المخيم ،وإدخال األدوية والمستلزمات الطبية بسبب نفادها نتيجة استهداف النظام لعدد من المشافي
الميدانية ،كما دعوا الفصائل الفلسطينية ومنظمة التحرير ووكالة األونروا لتقديم مساعدات إنسانية

وإغاثية عاجلة ألهالي المخيم والمناطق المتاخمة له ،الذين يعانون من نفاد كافة المواد الغذائية
والطبية والمحروقات ،جراء الحصار التام الذي يفرضه الجيش النظامي على تلك المناطق.
وفي سياق آخر ،اعتبرت منظمات دولية أن القواعد الجديدة المقررة بشأن لم شمل أسر الالجئين
الحاصلين على حق الحماية الثانوية في ألمانيا ،انتهاكاً التفاقية حقوق الطفل وحقوق اإلنسان
اللتين صادقت عليهما ألمانيا.

ونقلت دوتشيه فيله عن الجمعية األلمانية لمساعدة الطفل ،التي تدافع عن مصالح األطفال وحقوقهم،
أن ذلك يتعارض مع مصلحة األطفال ضمن األسر الالجئة.
وترى المنظمة أن تعليق "لم الشمل" ينتهك المادة  6من دستور ألمانيا (القانون األساسي) ،والمادة
 8من المعاهدة األوروبية لحقوق اإلنسان ،والمواد  3و 10من اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل.
وقالت آن لوتكس نائبة رئيس الجمعية األلمانية لمساعدة الطفل لوسائل إعالم ألمانية" ،إن المشرعين
ينسون أن اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل هي قانون وطني ،وأن الجهات المعنية ملزمة بإعطاء
األولوية لمصالح الطفل" .وأضافت لوتكس أن "مصلحة األطفال لم تكن مأخوذة بعين االعتبار
أثناء اعتماد قانون لم شمل األسر الالجئة".
مددت العمل بقرار تعليق لم الشمل ألسر الالجئين الذين حصلوا على حق
الجدير ذكره أن ألمانية ّ
الحماية الثانوية في ألمانيا لستة أشهر أخرى حتى نهاية تموز /يوليو  ،2018إضاف ًة لإلجراءات
التي تنوى الحكومة القادمة اتخاذها مستقبال للحد من لم شمل أسر الالجئين.
فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى  3آذار  -مارس 2018
• ( ) 3664حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم ()465
امرأة.
• ( )1672معتقالً فلسطينياً في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم ( )106إناث.
مخيم اليرموك يدخل
• حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية – القيادة العامة على ّ
يومه ( )1689على التوالي.

• ( )205الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار غالبيتهم
مخيم اليرموك.
في ّ
مخيم اليرموك منذ ()1265
مخيم درعا مستمر منذ أكثر ( )1425يوماً وعن ّ
• انقطاع المياه عن ّ
يوماً.
• يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ( )520يوماً ،ودمار أكثر من %80
من مبانيه تدمي اًر كامالً وجزئي.

• حوالي ( )85ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية  ،2016في حين يقدر
عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي ( )31ألف ،وفي األردن ( )17ألف ،وفي مصر ()6
آالف ،وفي تركيا ( )8آالف ،وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.

