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"هيئة فلسطينيي سورية لإلغاثة تناشد مساعدة الالجئين جنوب سورية"

•
•
•
•

المفوض العام لألونروا لمتفوقي طلبة فلسطين في سورية" :أنتم مصدر إلهام لجميع الالجئين الفلسطينيين
وللعالم"
األونروا تعلن عزمها تحديث بيانات فلسطينيي سورية في لبنان
األمم المتحدة تعتمد في وثائقها تقريرا ً حقوقيا ً لمركز العودة خاص بفلسطينيي سورية
"حملة الخير" توزع مساعداتها على العائالت الفلسطينية السورية في تركيا

آخر التطورات
ناشدت هيئة فلسطيني سوريا لإلغاثة والتنمية (درعا) ،جميع الهيئات والجمعيات ومنظمات حقوق
االنسان ومنظمة التحرير الفلسطينية الوقوف على معاناة الالجئين الفلسطينيين السوريين وإيجاد
حل عادل لهم وإيصال نداءهم إلى األمم المتحدة.
وأشارت الهيئة في نداء وصل لمجموعة العمل نسخة منه أنه نظ اًر لألحداث الجارية في سوريا
عامة وجنوب سوريا درعا وما حولها خاصة ،والتي يقطن فيها أكثر من  40ألف الجئ مسجل

وغير مسجل ،يعانون منذ بداية الثورة السورية من ظلم مركب البعد عن الديار منذ عام 1948
والتهجير الممنهج الذي يحدث اآلن ،حيث تم تدمير أكثر من  %70من مقومات الحياة وتشريد
الالجئين في العراء وكأنها نكبة ثانية.
وأكدت الهيئة أنه وفي هذه األيام ومنذ انتهاء خفض التصعيد في الجنوب السوري ،تزداد المعاناة
وتتسع الدائرة لتشمل تجمع المزيريب وجلين وتل شهاب والعجمي ،وتشريد المشرد وتدمير ما تبقى
من أحالمهم إلى العراء ،ليفترش األرض ويلتحف السماء دون اهتمام الهيئات اإلنسانية حتى بات
الالجئ الفلسطيني مجهول المصير.

يذكر أن النظام السوري كان قد بدأ خالل األيام األخيرة حملة عسكرية مكثفة استهدفت مناطق
سيطرة المعارضة السورية المسلحة في جنوب سورية بما فيها مخيم درعا وبلدة المزيريب والعديد
من األحياء التي يقطنها اآلالف من الالجئين الفلسطينيين الذين تشتتوا على المناطق المجاورة
دون توفر أدنى المتطلبات اإلنسانية ،حيث يلتحفون العراء وسط أوضاع غاية بالسوء.

ومن جنوب سورية إلى العاصمة دمشق ،حيث التقى المفوض العام لألونروا "بيير كرينبول" مع
مجموعة من الطلبة الفلسطينيين الذين أحرزوا المراتب األولى في االمتحانات السنوية على
مستوى سوريا لمرحلة الصف التاسع.
وعبر كرينبول خالل حفل تكريم للمتفوقين في دمشق ،عن إعجابه بالمتفوقين وغالبيتهم من
الفتيات ومن بينهم الطالبة آية عباس ،والتي ولدت وترعرعت في مخيم اليرموك ،قبل ان تضطر
الى الفرار من المخيم في أواخر عام  2012عندما اجتاح الصراع مخيم اليرموك.

ونقل عن كرينبول "يشرفني أن ألتقي مع طلبة فلسطين المتفوقين ،ومع آية عباس ،الحاصلة على
أعلى تحصيل علمي في الصف التاسع على مستوى سورية ،وفخور بإنجازها الذي يجسد مدى
اهتمام الج ئي فلسطيني بالتعليم والمثابرة الغير عادية لفتاة شابة ولدت في مخيم اليرموك،
وشردتها الحرب لكنها تميزت في دراستها.
وهنأ السيد كرينبول آية والطلبة اآلخرين لشجاعتهم وإنجازاتهم قائالً" :أنتم مصدر إلهام لجميع
الالجئين الفلسطينيين وللعالم" ،وفي معرض حديثه عن األزمة المالية لألونروا قال "ال أستطيع أن
أتخيل نفسي وأنا أقول لطالبنا الفخورين بأنفسهم بأننا فشلنا في اإلبقاء على المدارس ،المهمة
جداً في حياتهم ،مفتوحة ومتاحة لهم".
يأتي ذلك في اطار زيارته لسورية ،ومخيمي اليرموك والسبينة ،وبلدة يلدا ،ولقاءاته مع الطلبة
والمعلمين وموظفي األونروا ،حيث أثنى على العاملين في مؤسسات األونروا في مناطق عدة في
سورية.
وفي لبنان ،أعلنت وكالة "األونروا" في بيروت عزمها تحديث بيانات الالجئين الفلسطينيين
القادمين من سورية ،وبحسب ما ورد للمجموعة فإنه سيتم العمل على إعادة تحديث البيانات

لجميع الالجئين الفلسطينيين المهجرين من سورية ،وذلك من الساعة  08:00وحتى الساعة
 14:00وفق جدول مخصص.
كما طلبت األونروا من جميع العائالت إحضار كافة األوراق الثبوتية واألوراق الرسمية األصلية
حيث ال يتم قبول صورة عنها لوحدها.
كما أكدت األونروا على ضرورة حضور كافة أفراد األسرة المتواجدين والذين أعمارهم من سن الـ
 15وما فوق شخصياً.
وفي سياق آخر ،أعلن مركز العودة الفلسطيني عن إيداعه لتقرير حقوقي ضمن الوثائق الرسمية
لألمم المتحدة عبر آليات مجلس حقوق اإلنسان ،التقرير حمل عنوان "مخيم اليرموك تدمير
بدعوى التحرير" ويتناول أحداث الحملة العسكرية العنيفة التي شنها النظام السوري وحلفاؤه ضد
مخيم اليرموك منذ أواسط أبريل المنصرم ،ونتج عنها دمار هائل في البنى التحتية والعمرانية
للمخيم ،وتهجير كافة المدنيين منه قبيل التوصل إلى اتفاق يقضي بخروج مجموعات عسكرية
مسلحة كانت متمركزة داخله نحو الشمال يرافقهم بضعة آالف من المدنيين الفلسطينيين.

ويركز التقرير الذي تم إعداده بالتعاون مع مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية ،أيضاً على
ممارسات تنظيم الدولة بحق المخيم وأهله خالل فترة سيطرته ،وكذلك التهجير القسري والتداعيات

المستقبلية للدمار الواقع في المخيم وما يحمله من مؤشرات ونتائج محتملة على التواجد
الفلسطيني في أحد أهم دول اللجوء المجاورة لفلسطين وبالتحديد أكبر مخيمات الشتات.
يذكر أن التقرير جاء ضمن ثالثة تقارير حقوقية مختصة بشؤون الالجئين الفلسطينيين في كل
من غزة واألردن وسوريا أودعها مركز العودة الفلسطيني ضمن الوثائق الرسمية لألمم المتحدة
عبر آليات مجلس حقوق اإلنسان.

حيث يهدف المركز من خالل إيداع هذه التقارير إلى الدفع بالرواية الفلسطينية للمشهد باتجاه
األمم المتحدة وأجهزتها المسؤولة عن إنفاذ القانون الدولي والدفاع عن حقوق اإلنسان ،والتصدي
للتضليل والهيمنة اإلسرائيلية.
كما أن التقارير المذكورة سيصار إلى إدراجها ضمن األرشيف الرسمي لوثائق األمم المتحدة
والتي يمكن الحصول عليها من خالل الكلمات المفتاحية عبر ميزة البحث المطور التي يوفرها
الموقع الرسمي لألمم المتحدة على اإلنترنت ،وبذلك تبقى مرجعاً مهماً متاحاً أمام الباحثين
واألكاديميين والسياسيين والحقوقيين في أنحاء العالم.

وبذلك يختتم المركز سلسلة فعالياته التي شارك من خاللها في أعمال الدورة  38لمجلس حقوق
اإلنسان المنعقد ما بين  18يونيو و 6يوليو 2018م في جنيف.

لجان عمل أهلي
وزعت "حملة الخير" التي تشرف عليها السفارة الفلسطينية في تركيا مساعداتها على العائالت
الفلسطينية الالجئة من سورية والعراق،
وقال مراسلنا أن الحملة متواصلة لليوم الرابع على التوالي ،وتوزع المساعدات المادية والعينية
للعائالت الفلسطينية من سوريا والعراق ،مضيفاً أن التوزيع شمل
المدن التركية بولو وعدد العائالت فيها حوالي 13عائلة ،وكوجالي وعددهم حوالي  15عائلة،
ونيفشهير وعددهم حوالي  8عائالت ،وكير شهير وعددهم حوالي  8عائالت ،واسطنبول وعددهم
حوالي  300عائلة.
ومن المقرر أن تتواصل حملة الخير توزيعها لتشمل كافة العائالت الفلسطينية الالجئة على كل
االراضي التركية للتخفيف من معاناتهم.
يشار الى أن الالجئين الفلسطينيين النازحين من سوريا والعراق الى تركيا يقدر عددهم بنحو 9
آالف الجئ فلسطيني يعيش غالبيتهم أوضاعا معيشية صعبة ويعانون من قلة فرص العمل
وانخفاض األجور.

