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 2695: العدد
11-03-2020 

 فلسطينيو سورية في مصر يشتكون من مماطلة األونروا وتنصل السفارة الفلسطينية  •

 أبرز التحديات والمشكالت التي يواجهها الفلسطينيون السوريون في لبناناالستشفاء من  •

 ألمانيا تقرر استقبال طالبي اللجوء من األطفال في اليونان •

 "مجموعة العمل بالتعاون مع مركز العودة ينقالن معاناة فلسطينيي سورية إلى مجلس حقوق اإلنسان"



 

 آخر التطورات

سّلط مركز العودة الفلسطيني في لندن بالتعاون مع مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية  
االقتصادية واالجتماعية والمعيشية جراء الحرب في  الضوء على معاناة الالجئين الفلسطينيين

سورية، وذلك خالل مداخلة شفهية قدّمها أثناء جلسة استماع في مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم  
 . 43المتحدة بجنيف وعلى هامش دورة انعقاده  

جئين  بدوره أكد مركز العودة ومجموعة العمل خالل مداخلته على أن الغالبية العظمى من الال
ألف شخص غير قادرين على تلبية   540الفلسطينيين المسجلين في سوريا والبالغ عددهم 

أوضاعًا إنسانية   ( يعيشون PRSاحتياجاتهم األساسية، مشيرًا إلى أن العديد من فلسطينيي سورية )
  قاسية نتيجة دمار ممتلكاتهم واضطرارهم للنزوح عن منازلهم، وخسارتهم لمصدر دخلهم، إضافة 

وما فاقم من معاناتهم وفاقمها نقص التغذية   كبير؛غالء األسعار وارتفاع أسعار اإليجارات بشكل 
 والفقر وانتشار البطالة بينهم.

 
اضطر األطفال إلى   الخطيرة،وأوضح مركز العودة ومجموعة العمل أنه وبسبب ثغرات الحماية 

في إطعام أسرهم الجائعة، مشددًا على  ترك مدارسهم واالنضمام إلى الجماعات المسلحة للمساعدة  
 أن هناك مئات األسر الفلسطينية السورية تعيلها نساء أو أطفال. 

اآلالف من الالجئين الفلسطينيين    االقتصادية أجبرت ونوه مركز العودة إلى أن الحرب والصعوبات  
ة أو محاولة الوصول السوريين الختيار الهجرة والشروع في رحالت تهدد الحياة إلى البلدان المجاور 

 إلى مكان آمن في أوروبا. مات المئات في البحر.



 

في نهاية مداخلته طالب كل من مركز العودة ومجموعة العمل األمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى 
اتخاذ خطوات عاجلة لتعزيز الوضع االجتماعي واالقتصادي لفلسطينيي سورية ووضع استراتيجية  

فرص عمل وظروف اقتصادية أفضل لهم، لحين عودتهم اآلمنة إلى وطنهم  للحد من الفقر، وخلق  
 فلسطين. -

اشتكى الالجئون الفلسطينيون القادمين من سورية إلى مصر من مماطلة وعدم   من جهة أخرى 
تحمل مكتب وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )األونروا( مسؤولياته نحوهم، ومن تنصل 

من وعودها التي أطلقتها قبل فترة لحل قضيتهم والتخفيف من معاناتهم على  السفارة الفلسطينية 
 كافة الصعد.

في حين جدد عدد من فلسطينيي سوريا في مصر، نداء طالبوا خالله بوضع حًد لمماطلة مكتب  
)األونروا( في القاهرة عن تقديم المساعدات المادية والعينية، مع التهديد المستمر بإيقاف الخدمات 

 عالجية.ال

وأكد الالجئون أنهم مسجلين لدى دوائر وكالة “الغوث” كالجئين فلسطينيين، ومن حقهم الحصول 
على الخدمات التي حرموا منها أسوة بالالجئين الفلسطينيين الذين يتواجدون في مناطق عملها  

والتعليمية  الخمسة، مشيرين إلى أنهم بحاجة إلى الرعاية في كافة المجاالت المعيشية واإلغاثية 
 والقانونية.

 



 

من جانبها، بررت “األونروا” غياب أي دور لها في تركيا ومصر، بأن عملها محصور في خمسة  
أقاليم فقط، هي غزة والضفة الغربية واألردن ولبنان وسوريا، الفتًة إلى أنها ال تستطيع أن تمارس  

 أي عمل لها خارج تلك األقاليم. 

عامل السفارة الفلسطينية في مصر معهم، واتهموها بعدم اإليفاء  كما اشتكى الالجئون من طريقة ت
بوعودها، وإغالق جميع خطوط التواصل معهم، وتجاهل السفير الفلسطيني لمعاناتهم ورفض 
 استقبالهم، وإهماله في متابعة قضاياهم وحّل مشاكلهم، والمعاملة السيئة من قبل عناصر السفارة. 

الفلسطينيون السوريون، تحديات ومشكالت عديدة في مجال االستشفاء   أما في لبناني واجه الالجئون 
والخدمات الطبية، خصوصًا بعد ضعف نشاط المنظمات والهيئات المحلية والطبية؛ بحجة عدم  

 وجود موارد مالية، وصعوبة تأمين العالج لمئات الالجئين.

في لبنان من اقتصار الخدمات الصحية التي تقدمها األونروا لهم  كما اشتكى فلسطينيو سورية 
بالدرجة األولى على الرعاية األولية، وإحالة بعض الحاالت إلى المشافي المتعاقدة معها إلجراء  

ن إلى  بعض العمليات الجراحية والوالدة، متهمين وكالة الغوث بالتقصير في المجال الطبي، مشيري 
عدد من النقاط التي توضح مدى تقصير األونروا منها، عدم تقديمها لنفقات العالج الناجمة عن  
الحوادث الطارئة نهائيًا كحوادث السير، بينما تقوم بتغطية جزئية لبعض العمليات الجراحية أو  

غطية تكاليفها  اإلجراءات االستقصائية كعمليات القلب المفتوح التي يجد الالجئ نفسه عاجزًا عن ت
 في معظم األحيان. 

منوهين إلى أن الالجئ قد يحصل على العالج بسعر مخفض أو مجاني في مستوصفات األونروا، 
إال أن شراء األدوية يشكل عائقًا أمامه، خصوصًا في ظل غالء األدوية وانعدام القدرة على شرائها،  

فال تكفي الكمية المعطاة للمريض  -إن توفر-وعدم توفرها بشكل كامل لدى األونروا، وبعضها 
 لتغطية حاجته الشهرية )مثل البخاخات لمرضى الربو(. 

ويعاني الالجئون الفلسطينيون من سورية من التأخير والبيروقراطية التي تكتنف عملية الحصول    هذا
  على اإلحاالت الطبية، إذ تفرض األونروا ضرورة الحصول على الموافقة من مكاتبها في سورية، 

يومًا يضطر خاللها الالجئ لالنتظار، أو البحث    90- 30مما يجعل الالجئ ينتظر مدة تتراوح بين  
 عن جهة بديلة تقوم بتقديم المساعدة له إلجراء العمل الجراحي. 



 

استقبال   في سياق مختلف قررت الحكومة األلمانية في اجتماع عقد برئاسة المستشارة أنجيال ميركل
من طالبي اللجوء الذين انقطعت بهم السبل في مختلف الجزر  طفال 1500و  1000ما بين 

 اليونانية، وخاصة المحتاجين منهم للحماية في مخيمات الالجئين باليونان. 

وأفادت إحدى المصادر اإلعالمية أن الحكومة األلمانية ترغب في مساعدة اليونان عبر استقبال  
عاما، واألطفال المرضى  14عمرية ما دون الـ وذكرت أنه يمكن اختيار األطفال من الفئة ال

 المحتاجين لعالج فوري.

وفي تصريح إلذاعة "دويتشالند فونك" أعربت رئيسة الحرب المسيحي الديموقراطي، أنغريت كرامب 
كارينباور، عن ثقتها بأن دوال أخرى باالتحاد األوروبي، سيحذون حذو ألمانيا في استقبال طالبي  

 في اليونان، ضمن "تحالف المتطوعين". اللجوء من األطفال

 


