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"مجموعة العمل 12 :طفلاً فلسطينيًاا قضوا في سورية خلل النصف األول من عام "2018

 استمرار إزالة الركام واألنقاض من حارات وأزقة مخيم السبينة
 األونروا تعد بإصدار بيان تحدد موقفها من عودة الفلسطينيين من لبنان إلى سورية
 بريطانيا تعزز دعمها لألونروا

آخر التطورات

كشفت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية في تقريرها اإلحصائي ال  61للضحايا
والمعتقلين الفلسطينيين في سورية منذ اندالع األزمة السورية في آذار -مارس  1166/ولغاية
ل من
حزيران – يونيو  1162الذي أصدرته يوم  1آب /أغسطس انها وثقت قضاء ( )61طف ا
اللجئين الفلسطينيين السوريين خلل النصف األول من عام  ،1162نتيجة تواصل الحرب في
سورية
وأضافت مجموعة العمل أن األطفال قضوا بسبب قصف قوات النظام السوري وقصف
المعارضة ،وعدد منهم قضى بسبب سوء الرعاية الصحية وحصار النظام السوري لمخيم
اليرموك.
وكانت المجموعة وثقت في تقريرها اإلحصائي الـ 61مقتل ( )611الجئا فلسطينيا سوريا خلل
النصف األول من عام  ،1162بينهم ( )616مدني ،فيما قضى ( )16مسلحا فلسطينيا نتيجة
القتال إلى جانب النظام أو المعارضة.
منوهة إلى أن نسبة اإلناث اللواتي قضين خلل النصف األول من عام  1162شكلت ( 4019
 ) %من إجمالي الضحايا أي بمعدل ( )66ضحية مقابل ( )666ضحية من الذكور.

وأشارت مجموعة العمل في تقريرها االحصائي إلى ارتفاع أعداد الضحايا في الربع الثاني من
العام  ،1162حيث سجل في شهري نيسان -أبريل وأيار -مايو وحزيران – يونيو سقوط ()614
ضحايا مقابل ( )65ضحية في الربع األول.
في غضون ذلك ،واصلت بلدية السبينة للجئين الفلسطينيين بريف دمشق ترحيل الركام
واالنقاض من أزقة وحارات مخيم السبينة الى خارج المخيم ،وذلك بعد الشكاوى والمناشدات
العديدة التي أطلقها سكانه حول استمرار وجود أنقاض األبنية والتي تغلق حارات وشوارع المخيم
وعدد من أحيائه.

واتهم حينها أبناء المخيم بلدية السبينة والمحافظة بالتقصير في إزالة الركام ،واالكتفاء بإطلق
الوعود في كل مناسبة لفتح الطرقات وترحيل األنقاض وعودة األهالي للمخيم على هذا الوضع،
علما أن المحافظة أزالت قسما بسيطا من األنقاض خلل الفترة الماضية.
وكان مخيم السبينة شهد عام  ،1162اشتباكات عنيفة وتعرض لقصف شديد من قبل قوات
النظام أدى إلى دمار أكثر من  %21من مبانيه تدمي ار كليا أو جزئيا ،قبل أن يسيطر عليه
النظام بتاريخ  ،1162/66/65ويسمح بعودة جزء من سكانه إليه يوم  21آب .1165
أما في لبنان ،وعد مدير قسم الحماية في األونروا "ماتيو بيناتي" العمل على إصدار بيان بعد
الرجوع لإلدارة بعمان ،يوضح موقف األونروا من عودة الفلسطينيين إلى سورية ،وظروفها

ومخاطرها ليكون مرجعا لجميع من يهمهم األمر -اللجئين ،القيادة السياسية الفلسطينية،
الحكومة اللبنانية ،المؤسسات والمنظمات الدولية ،الداعمين والممولين.
جاء ذلك خلل لقاء عقد قبل أيام ،جمع فريق الحماية باألونروا برئاسة مدير قسم الحماية "ماتيو
بيناتي" وأعضاء رابطة الفلسطينيين المهجرين من سوريا إلى لبنان ،وتمحور اللقاء حول رفض
عودة الفلسطينيين السوريين المهجرين في لبنان إلى سورية ،والتنسيق مع المفوضية السامية
للجئين لعقد جلسات بهدف تفعيل بند الحماية للفلسطينيين.

و
طالبت الرابطة قسم الحماية بموقف عبر بيان رسمي صادر عنه يوضح الظروف الواقعية
والمخاطر التي تحول دون عودتهم إلى سوريا بالوقت الحالي ،ونقلت الرابطة عدم رغبة المهجرين
بالعودة إلى سوريا.
كما وطالبت الرابطة بالعمل مع المفوضية  UNHCRبخصوص الملفات التي بحاجة للحماية
واعادة التوطين وذلك بناء على رد رسمي كانت الرابطة قد تسلمته من المفوضية السامية
للجئين قبل عامين وكانت قد أبدت فيه المفوضية استعدادها للتعاون عبر جلسات تجمع بين
األونروا والرابطة والمفوضية ألجل رأب الصدع بهذا الخصوص.

وأضافت الرابطة أن مساعي توحيد جهود الفلسطينيين من سورية في لبنان نجحت بشكل كبير،
ونتج عنه توسيع التمثيل لفلسطينيي سوريا في لبنان بهذه االجتماعات.
ويعاني حوالي  26ألف الجئ فلسطينيي سوري في لبنان من أزمات معيشية واقتصادية مزرية،
نتيجة منعهم من العمل ،وانتشار البطالة في صفوفهم وعدم وجود مورد مالي ثابت يؤمن لهم
الحياة الكريمة.
في سياق غير بعيد ،أعلنت بريطانيا عن تقديم حزمة جديدة من المساعدات المقدمة لوكالة
األونروا بقيمة  5مليين جنيه استرليني ،لترفع بذلك إجمالي مساهماتها في ميزانية األونروا للعام
الحالي  1162-1165إلى  9606مليون جنيه.
وقال وزير شؤون الشرق األوسط في بريطانيا أليستر بيرت" ،إن المملكة المتحدة سوف تعزز
دعمها لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل اللجئين األونروا للمساعدة في تمكين الفلسطينيين
المحتاجين للمساعدة من االستمرار في الحصول على خدمات الرعاية الصحية والتعليم"
وأضاف بيرت أن "المساعدات البريطانية المقدمة هدفها مساعدة األونروا في إبقاء المدارس
مفتوحة ألكثر من  611ألف طفل ،وتوفير الرعاية الصحية لنحو  206مليون الجئ"
كما أعرب عن قلق بريطانيا حيال نقص التمويل لألونروا و"األثر المدمر الذي يسببه نقص
األموال المتوفرة على من يعتمدون على خدماتها ،إلى جانب ما يسببه ذلك من تبعات على
استقرار المنطقة"
يأتي اإلعلن البريطاني بعد قرار الواليات المتحدة األمريكية قطع مساعداتها لألونروا متهمةا
مضخمة أعداد الفلسطينيين الذين ينطبق عليهم وضع
إياها بأنها تزيد إلى ما ال نهاية وبصورة
ّ
اللجئ.

