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محاكم ألمانية تستجيب لطعون قرارات الحماية المؤقتة قدمها فلسطينيون "
 "سوريون 

 

 
 

 .أهالي مخيم العائدين بحماة يشتكون انقطاع مادة الغاز وعدم توفرها 

  .الهيئة الخيرية تستمر بمعالجة نازحي اليرموك جنوب دمشق 
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 التطورات آخر

أكد مراسل مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن عددًا من الالجئين الفلسطينيين  
د قرار المكتب اإلتحادي للهجرة والالجئين في جمهورية ألمانيا السوريين نجحوا بطعون مقدمة ض

االتحادية، والمتعلقة بحصولهم على إقامة الحماية المؤقتة أي إقامة لمدة سنة واحدة 
"subsidiärer Schutz." 

وأضاف الالجئون الفلسطينيون أنه تم عرضهم على إحدى المحاكم ووجه لهم عدة أسئلة من  
منحهم إقامة لمدة ثالث سنوات بعد فترات زمنية متفاوتة وغير محددة من قبل القاضي، وتم 

 .المحكمة، حيث يحق لهم بموجبها لم شمل عائالتهم

 
 2016-12-15ي عددها المنشور بتاريخ وفي سياق متصل قالت صحيفة دي فلت األلمانية ف

طعن، أغلبهم من  ألف 36أن عدد الطعون المقدمة ضد الحكومة االتحادية وصل إلى ما يقارب 
الالجئين السوريين والذين حصلوا على صفة الحماية المؤقتة، وقّدرت نسبة نجاح هذه الطعون بـ 

 في المئة. 89

( محاكمات الطعون التي أجريت من إجمالي الطعون 4718وأشارت الصحيفة إلى أن الـ )
ثاق جنيف لالجئيين، هذا ( حالة، حسب مي4167المقدمة والتي تم الحكم بها، قد ربح الالجئون )

 لالجئن السوريين. %89من الطعون المقدمة لدي الجميع، وبنسبة  %88يعادل نسبة 
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توقف منح  (تجدد كل سنة لمدة خمس سنواتو  اقامة لمدة سنة) وبحسب قانون "الحماية الفرعية" 
دات كبيرة في سنين، حيث ال يحق لحاملها لم الشمل، فيما تعرض القانون النتقا 3اإلقامة الـ 

 ألمانيا وتأثيره السيء ليس فقط على الالجئين بل على المحاكم االدراية داخل ألمانيا.

( من جانبهم ينصح حقوقيون في ألمانيا أنه في حالة صدور اإلقامة الجزئية المؤقتة )سنة 
ألن  ،لالجئين فإنه يجب العمل مباشرة بتوكيل محامي مختص بقضايا اللجوء، والطعن بالقرار

اإلقامة الفرعية تمنع لم الشمل لمدة سنتين وتمنع االنتقال لمقاطعة اخرى، وأشاروا إلى أن 
"الكريتاس" و"الدياكوني" منظمات مهمتها مساعدة وتقديم الخدمات والنصائح لالجئين، وتوكيل 

 .محاميين معتمدين والمراسلة واالتصال بالمحاكم لمتابعة اجراءات المحاكم واالقامات

شار إلى أنه ال يوجد إحصائيات رسمية ألعداد الالجئين الفلسطينيين السوريين في ألمانيا، ي 
والذين ُيصنفوا على أنهم من عديمي الجنسية وفقًا للقوانين األلمانية، إال أن ألمانيا ملتزمة تبعًا 

نسية التفاقية جنيف، بتسهيل تجنيس األشخاص عديمي الجنسية وذلك استنادًا إلى قانون الج
 .2000األلمانية للعام 

من جانب آخر وفي مخيم العائدين بمدينة حماة يشكو األهالي من انقطاع مادة الغاز وعدم  
$ حيث دخلت  10ليرة سورية، ما يعادل  5000توفرها، ما دفعهم لشراء المادة من التجار بـ 

الثالث وتفاقمت أمام أزمة الغاز بعموم المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري أسبوعها 
 اشتداد البرد وتساقط الثلوج.
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وقال أحد سكان المخيم: "إننا نستيقظ فجرًا وننتظر ساعات طويلة في ظل انخفاض درجات  
الحرارة وهطول األمطار أماًل بالحصول على إسطوانة غاز تقينا برد الشتاء وتعيلنا على تدفئة 

 نًا هدرًا بسبب نفاد الكمية المخصصة للمخيم".أطفالنا، إال أن تعبنا وانتظارنا يذهب أحيا

ومن جانبه أشار الجئ آخر إلى أنه اضطر إلى شراء إسطوانة غاز من تاجر بالسوق السوداء 
ليرة سورية، بعد أن فقد األمل بحصولة على أسطوانة من مركز توزيع الغاز  5000 بمبلغ

نفسه مجبرًا على دفعه في ظل البرد الرسمي، وأضاف بالرغم وضعه المالي الصعب إال أنه وجد 
 القارس وعدم توفر البدائل.

إلى ذلك يعاني بعض األهالي الذين يقطنون في أماكن بعيدة عن مراكز توزيع الغاز )المخيم  
الفوقاني(من عدم معرفتهم بأوقات التسجيل وموعد التوزيع، مطالبين أصحاب مراكز التوزيع 

ن عن موعد تسجيل الغاز وتوزيعه قبل يوم أو يومين من بإعالمهم بذلك، من خالل وضع إعال
 ذلك في األماكن المخصصة لإلعالنات.

الجدير ذكره أن حالة من الهدوء النسبي ينعم به أهالي مخيم العائدين بحماة ال يعكره إال حمالت  
سكانه الدهم واالعتقال التي يشنها األمن السوري بين فترة وأخرى مما يثير الهلع والرعب لدى 

 بسبب خوفهم على أبنائهم من االعتقال التعسفي.

 

 لجان عمل أهلي

أعلنت الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني أنهم تمكنت في اليوم الخامس من أيام األسبوع  
( من نازحي مخيم اليرموك في البلدات المجاورة للمخيم )يلدا 250الطبي الرابع، من مداواة قرابة )

حم(، حيث تم معالجة المرضى من مختلف االختصاصات وصرف الدواء وببيال وبيت س
 المجاني المناسب لكل حالة.

الهالل األحمر الفلسطيني،  يذكر أن الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني أطلقت بالتعاون مع
" كديسمبر من الشهر الجاري "األسبوع الطبي الرابع ألهل مخيم اليرمو  -كانون األول  22يوم 
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النازحين في بلدة يلدا جنوب العاصمة السورية دمشق، حيث أدخلت مجموعة من األدوية وحليب 
األطفال، وأكدت الهيئة أن تكرار هذا االسبوع الطبي "جاء نتيجة الحاجة الملحة التي لمستها 

األدوية األمراض وانعدام الخدمات الطبية و و  الخيرية ألهلنا من مخيم اليرموك حيث انتشار األوبئة
 .هناك"، وأضافت أن "ما يميز هذا األسبوع الثالث هو زيادة عدد األدوية وتنوعها"

 
 2016مبر/ ديس –كانون األول /29وأرقام حتى  إحصائيات فلسطينيو سورية

 (3415 حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم )
 ( امرأة.455)

 (1137( معتقل فلسطيني في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )80 )
 امرأة.

  خيم اليرموك القيادة العامة على م –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية
 ( على التوالي.1289يدخل يومه )

 (190 الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب )
 الحصار غالبيتهم في مخيم اليرموك.

 ( يومًا وعن مخيم اليرموك منذ 993انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر )
 ( يومًا.808)

 ( يومًا، 1335من العودة إلى منازلهم منذ ) درات في حلب ممنوعون أهالي مخيم حن
 ( يومًا.71والمخيم يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )
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  حواجز الجيش النظامي تستمر بمنع أهالي مخيم السبينة من العودة إلى منازلهم منذ
 ( يومًا.1142)

 ( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى 79حوالي ) في 20166أوروبا حتى منتصف ،
( 17( ألف، وفي األردن )31حين يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

 ( آالف، وفي غزة بألف فلسطينيي سوري.8( آالف، وفي تركيا )6ألف، وفي مصر )

 


