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العدد1954 :

الهيئة العامة لالجئين تؤكد اتفاقها مع "األونروا" على إلغاء الوكالة آللية تحديث بيانات فلسطينيي
سورية

•
•
•
•

هدوء حذر في مخيم اليرموك وداعش يهدد المعارضة في حي القدم.
ناشطون :األونروا في سورية تو ّ
ظف العشرات من غير الفلسطينيين.
حملة "الكرامة ال تقدر بثمن" تلقى صداها بين طالب مخيم النيرب.
رغم االستقرار األمني البطالة تفاقم معاناة أهالي مخيم الرمل في الالذقية.

آخر التطورات
أكدت الهيئة العامة لالجئين العرب الفلسطينيين في سورية في بيان صحفي استجابة وكالة
"األونروا" لمطالب الهيئة بتعديل بإلغاء آلية تحديث بيانات الالجئين الفلسطينيين لديها والتي أقرتها
األونروا مؤخراً.

وبحسب بيان الهيئة فإنه تم االتفاق مع األونروا على إلغاء اآللية واالستعاضة عنها باعتماد
المعلومات الشفهية التي يزود بها الالجئ وكالة األونروا.
يذكر أن الهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين العرب في سورية كانت قد طالبت األونروا ،اإليعاز
بتوقيف العمل بإجراء عملية تحديث لبيانات الالجئين الفلسطينيين بعد فرضها شروطا ً ومطالب
صعبة وقاسية على الالجئين الفلسطينيين في سورية.
حيث طلبت "األونروا" حينها من الالجئين احضار عقد ملكية المنزل األصلي أو عقد اإليجار
األصلي ،وبطاقة تعريف صادرة عن الحكومة السورية ،ومحضر استضافة ساري المفعول،
وموافقة أمنية للسكن ،وسند اقامة حديث ،وفاتورة 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
وفي موضوع مختلف ،اتهم ناشطون فلسطينيون وكالة األونروا في سورية بتوظيف العشرات من
غير الالجئين الفلسطينيين ،علما ً أن األونروا هي وكالة غوث وتشغيل لالجئين الفلسطينيين ،وتتبع
مباشرة لألمم المتحدة.

وجاء في رسائل عديدة وردت إلى مجموعة العمل ،أن قسم التوظيف في وكالة األونروا في سورية
والقائمين عليه يتعمدون توظيف أشخاص ليسوا فلسطينيين ومن طوائف معروفة في سورية.
واتهمت الرسائل أن مسؤولي الوكالة والتي تربطهم عالقات وطيدة مع الحكومة السورية من قبل
رؤساء الدوائر يوظفون الموالين للنظام السوري ،وأصبح التوظيف في هذه الوكالة الدولية
مشروطا ً بانتساب الموظف إلى حزب البعث السوري.
ويتساءل أحد الناشطين عبر رسالته "هل أصبحت وكالة الغوث في سوريا لتشغيل العلويين
والدروز والمسيحيين ،راقبوا إعالنات االسماء المقبولة في التوظيف وسترون أن كل األسماء من
المذكورين سابقا ً
وعلى صعيد آخر ،تسود حالة من الهدوء الحذر بين تنظيم داعش وهيئة تحرير الشام في منطقة
غرب مخيم اليرموك ،مع استمرار أعمال التحصينات من قبل الطرفين.
ي القدم المجاور
فيما أورد مراسلنا جنوب دمشق أن تنظيم داعش هدّد مجموعات المعارضة في ح ّ
ي ،وذلك بعد تردد انباء عن إنذار النظام
لمخيم اليرموك في حالة الموافقة على الخروج من الح ّ
السوري لفصائل المعارضة التي تسيطر على الحي بإخالئه خالل مدة زمنية ال تتجاوز  48ساعة.
وأضاف مراسلنا أن التنظيم استنفر مجموعاته العسكرية واألمنية في محيط حي القدم مهددا ً باقتحام
ي في حال موافقة مجموعات المعارضة الخروج منه.
الح ّ
يأتي ذلك في ظل أوضاع إنسانية ومعيشية قاسية يعاني منها من تبقى من المدنيين غرب مخيم
اليرموك ،بعد فرض داعش حصارها على المنطقة ،واستمرار جيش النظام ومجموعات القيادة
العامة والفصائل الفلسطينية الموالية للنظام بفرض حصارها على مخيم اليرموك ألكثر من
( )1696يوما ً على التوالي.
أما في حلب ،فقد تفاعل طالب مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين مع حملة "الكرامة ال تقدر بثمن"
التي أطلقتها وكالة الغوث "األونروا" للتضامن مع الشعب الفلسطيني بعد التخفيض الكبير في
تمويل األونروا.
وقام الطالب في المخيم بإعداد الطائرات الورقية بدعم من المعلمات والمعلمين إلطالقها ،إليصال
صوتهم ورسالتهم للعالم بضرورة استمرار عمل ودعم وكالة الغوث الدولية إلغاثة وتشغيل
الالجئين الفلسطينيين.
يشار إلى أن األونروا تعاني من عجز كبير في موازنتها ويتم تمويل برامج األونروا الطارئة
والمشروعات الرئيسة ،والتي تعاني أيضا من عجز كبير ،جراء انخفاض المساعدات األمريكية.
وباالنتقال إلى الالذقية ،حيث يعيش الالجئون الفلسطينيون السوريون في مخيم الرمل حالة من
االستقرار األمني والهدوء في ظل سيطرة النظام على المخيم وجميع المناطق المحيطة به.
فيما تتركز معاناتهم على الجانب االقتصادي وذلك بسبب فقدان جزء كبير منهم لعمله بسبب الحرب
في سورية ،حيث باتت معظم العائالت تعتمد على المساعدات اإلغاثية التي تقدمها وكالة
"األونروا" بشكل رئيسي في معيشتهم.

يذكر أن مخيم الرمل في الالذقية يعد من أكثر المخيمات أمنا ً في الوضع الراهن حيث لم يتعرض
للحصار والقصف العنيف كما هو الحال في معظم المخيمات الفلسطينية في سورية.

فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى  10آذار  -مارس 2018
• ( )3666حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم ()465
امرأة.
• ( )1672معتقالً فلسطينيا ً في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم ( )106إناث.
• حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية – القيادة العامة على مخيّم اليرموك يدخل
يومه ( )1696على التوالي.
• ( ) 205الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار
غالبيتهم في مخيّم اليرموك.
• انقطاع المياه عن مخيّم درعا مستمر منذ أكثر ( )1432يوما ً وعن مخيّم اليرموك منذ ()1272
يوماً.
• يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ( )527يوماً ،ودمار أكثر من %80
من مبانيه تدميرا ً 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.

