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العدد1990 :

"إصابة  10فلسطينيين جراء استهداف مخيم درعا بعدد من قذائف الهاون"

• قضاء الجئ فلسطيني إثر تعرض مخيم اليرموك للقصف بقذائف الهاون
• قصف صاروخي ومدفعي يطال مخيم اليرموك وحشود عسكرية في بلدة حجيرة المجاورة
• محكمة العدل األوروبية تقضي بلم شمل عائالت القاصرين حتى بعد بلوغهم الـ 18

ضحايا
قضى الالجئ الفلسطيني "أحمد عبد الناصر عزيمة"
متأث اًر بجراحه جراء تعرض مخيم اليرموك لقصف
صاروخي ومدفعي من قبل قوات النظام السوري.

من جانبه أكد فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل
من أجل فلسطينيي سورية ارتفاع حصيلة الضحايا الذين
قضوا من أبناء مخيم اليرموك منذ بداية الحرب الدائرة
في سورية إلى ( )1348الجئاً.

آخر التطورات:
أفاد مراسل مجموعة العمل جنوب سورية ،وقوع  10إصابات بين المدنيين في مخيم درعا لالجئين
الفلسطينيين جنوب سورية يوم أمس ،إثر استهداف قوات النظام السوري أحياء المخيم بقذائف
الهاون ،مشي اًر إلى أن اثنين من المصابين في حالة حرجة.
ووفقاً لمراسلنا فإن األهالي يعانون صعوبة كبيرة بتأمين اإلسعافات األولية واألدوية العالجية للعديد

من جرحى القصف الذي يستهدف المخيم والبلدات المحيطة به ،خصوصاً مع انقطاع الطرق
واستمرار االشتباكات في محيط المخيم.

أما في جنوب دمشق تعرض مخيم اليرموك لقصف صاروخي ومدفعي استهدف مناطق متفرقة
منه ،أسفر عن قضاء الالجئ الفلسطيني "أحمد عبد الناصر عزيمة" ووقوع عدد من اإلصابات.
من جانبه استمر تنظيم داعش بأعمال التحصينات وحفر األنفاق ورفع السواتر الترابية ونشر
العبوات الناسفة وتصنيع بعض الذخائر ونشر القناصة ،على المحاور القتالية ونقاط التماس مع
قوات النظام السوري.
من جانبها قالت مصادر إعالمية معارضة للنظام السوري أنه استقدم قوات الغيث إحدى المجموعات
التابعة لـ "الفرقة الرابعة" أشهر الفرق العسكرية لدى جيش النظام إلى بلدة حجيرة المجاورة لحي
الحجر األسود.
ووفقاً للمصدر فقد أكد شهود عيان أن تعزيزات الفرقة الرابعة شملت دبابات وآليات ومجموعات من

المشاة وسيارات تقل ذخائر ورشاشات ثقيلة ،حيث يحشد النظام قواته في محيط مخيم اليرموك
ُ
والحجر األسود منذ أسبوعين تقريباً ،وقد استقدم ميليشيا لواء القدس وميليشيا الدفاع الوطني
ومجموعات من الحرس الجمهوري وأخرى من ميليشيا درع القلمون إلى محيط جنوب دمشق.

القصر الذين وصلوا إلى
في سياق مختلف قضت محكمة العدل األوروبية ( )ECJأن الالجئين ّ
أوروبا من دون ذويهم ،يحتفظون بحقهم في لم شمل األسرة حتى لو كانوا قد بلغوا سن الرشد خالل
عملية طلب اللجوء.

ووفقاً لقرار محكمة العدل األوروبية ،الصادر يوم الخميس  12نيسان  -أبريل  ،2018يحق
لالجئين القاصرين الذين تقدموا بطلبات للحصول على اللجوء في االتحاد األوروبي عندما كانوا

تحت الثامنة عشر ،بأن يحتفظوا بحق لم الشمل ألسرهم ،حتى وإن بلغوا الثامنة عشر قبل حصولهم
على حق اللجوء.
ويتعين على هؤالء أن يتقدموا بطلب للم الشمل خالل ثالثة أشهر بعد قبول طلبات لجوئهم ،وسيتم
عاما أو أكثر ،كما يبين
اعتبار الالجئين في هذه الفئة "قاصرين" على الرغم من أنهم بلغوا ً 18
القرار أن تكاليف عملية لم الشمل ال تكون على حساب الدول األعضاء في االتحاد األوروبي.
وأوضحت "دوتشيه فيله" األلمانية ،أنه يحق للشخص الذي حصل على حق اللجوء أن ينقل أفراد
عائلته المباشرين إلى ألمانيا ،وفقاً للمكتب االتحادي للهجرة والالجئين ،ويشمل أفراد األسرة

القصر يمكن لم شمل األخوة تحت الثامنة عشر أو
المباشرين الزوج والزوجة واألطفال ،وفي حالة ّ
ولي األمر.
وأشارت إلى أنه تم تعليق العمل بلم شمل األسر في عام  2016لمدة عامين ،لألشخاص الذين
بلم شمل أسرهم بدءا من
حصلوا على حماية مؤقتة ،وسيسمح القرار للحاصلين على حماية مؤقتة ّ
نهاية يوليو  -تموز .2018
ووفقاً ألرقام المكتب االتحادي للهجرة والالجئين في ألمانيا ،فإن حوالي ( )66300من القاصرين
غير المصحوبين بذويهم قد دخلوا ألمانيا بين يناير  -كانون الثاني  2015وأكتوبر  -تشرين األول

.2017

فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى  15نيسان  -ابريل 2018
• ( )3694حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم
( )465امرأة.
• ( )1674معتقالً فلسطينياً في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم ()106
إناث.
مخيم اليرموك
• حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية – القيادة العامة على ّ
يدخل يومه ( )1731على التوالي.

• ( )206الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار
مخيم اليرموك.
غالبيتهم في ّ

مخيم اليرموك منذ
مخيم درعا مستمر منذ أكثر ( )1466يوماً وعن ّ
• انقطاع المياه عن ّ
( )1315يوماً.

• يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ( )563يوماً ،ودمار أكثر
من  %80من 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 ( )6آالف ،وفي تركيا ( )8آالف ،وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.

