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 اليونان.. فلسطيني سوري يناشد لإلفراج عنه

o  لبنان.. فلسطينيو سورية يعتصمون أمام مكاتب األونروا 

o انة الغاز المنزليمخيم الحسينية.. شكاوى من تأخر استالم أسطو  

o  حلب.. أونروا تتعاقد مع مشفى الهالل األحمر السوري   

o  2020طلبات اللجوء في أوروبا تسجل أدنى مستوياتها عام 

 



 

 التطورات آخر

ابن مخيم اليرموك    ١٩٩٥ناشد الالجئ الفلسطيني السوري "عبد الرحمن أحمد بدوان" مواليد  
ال  واملؤسسات  لدى  املنظمات  التدخل  املعنية،  والجهات  واإلنسانية  واملدنية  حقوقية 

 .السلطات اليونانية إلطالق سراحه

 

يوم   إلى مدينة سالونيك  أثناء ذهابه  اليونانية  الشرطة  أن  الرحمن  لعبد    20١8/ 22/8ووفقًا 
قاموا بإيقاف السيارة التي كان يقودها برفقة أربعة من أصدقائه الذين يملكون إقامات نظامية  

  .اعتقاله بتهمة تهريبهم إلى ألبانياب يف اليونان، 

 السجن سنة وثالثة أشهر تم عرضه ىلع املحكمة،  وأشار عبد الرحمن إلى أنه وبعد بقائه يف 
التي قدم لها أوراق قانونية تثبت أنه برئ من هذه التهمة إال أن القاضي حكم عليه بـ خمس  

  .سنوات سجن، ولم يكترث أو يعر أي اهتمام إلى األوراق التي قدمها املحامي للمحكمة

بين   اليوم  الرحمن حتى  القضبان وهو محروم من حريته  سنتان وخمسة أشهر قضاها عبد 
بجرم لم يرتكبه، وبقي ما يقارب املدة الزمنية نفسها حتى يفرج عنه، لم يتوقع عبد الرحمن  
الذي خاطر بحياته وركب قوارب املوت للبحث عن حياة أفضل وعيشة كريمة أن ينتهي به  

  .املطاف بغياهب السجون التي فر منها يف سورية

نظم لبنان  إلى  الخميس    باالنتقال  يوم  السوريون  الفلسطينيون  يوليو    ١الالجئون  تموز/ 
األوسط   البقاع  ومنطقة  الحلوة  عين  مخيم  من  كل  يف  األونروا  وكالة  مكاتب  أمام  اعتصامًا 



 

ومخيم البداوي، احتجاجًا ىلع تأخر وكالة الغوث يف صرف املستحقات املالية املقدمة لهم،  
 .ية يف تخيف املعاناة عنهموسياستها اتجاههم وعدم تحملها املسؤول

 

املعتصمون   وتعبئة  طالب  بالدوالر،  الشهرية  النقدية  املساعدات  بدفع  وقفتهم  خالل 
ارتفاع أسعار   اإليواء والغذاء، بسبب  والتي تشمل بدل  بالوقت املحدد،  بطاقاتهم املصرفية 

ع وهبوط سعر الليرة اللبنانية، وعدم التعامل البيروقراطي من قبل موظفي وكالة الغوث  السِّل
  .من ناحية إهمال الكثير من الطلبات التي يقدمونها وخاصة منها الحاالت الطبية الطارئة

األونروا   تمارسه  الذي  واالستهتار  اإلهمال  بسبب  غضبهم،  عن  تعبِّر  الفتات  املحتجون  رفع 
التزامات  بحقهم، مشدد  التي يتلقونها ليست تسّوال بل هي احدى  ين ىلع أن املساعدات 

 .األونروا بصفتها املسؤولة عنهم

فيما وجه املعتصمون رسالة إلى املدير العام لوكالة األونروا يف لبنان، مرفقيها بعدة طلبات  
 .للوقوف ىلع االحتياجات األساسية لالجئين

ال  مخيم  أهالي  اشتكى  أخرى  جهة  استالم  من  تأخر  من  الفلسطينيين  لالجئين  حسينية 
مستحقاتهم من الغاز املنزلي عبر "البطاقة الذكية" ألشهر طويلة، منوهين وبلهجة تهكمية  
االنتظار الطويلة ىلع طوابير   السورية استبدلت ساعات  الحكومة  أن شركة املحروقات يف 

  .املحمول الغاز يف الشوارع، إلى االنتظار ألشهر طويلة ىلع الهاتف

قبل تتراوح  من  وأشار أحد سكان مخيم الحسينية إلى أن مدة االنتظار لوصول رسائل الغاز كانت  
لثالثة   ننتظر مدة تصل  اليوم  أما  األحوال شهرين،  أسوء  ونصف ويف  والشهر  الشهر  بين  ما 



 

شهور للحصول ىلع مستحقاتنا من الغاز، وفوق ذلك كله لم تعد كالسابق حيث أصبح وزنها  
 .كغ، بمعنى تخفيض الكمية وزيادة املدة بين الجرة واألخرى  ١6كغ بدل  ١0

 

لتبديل   جدًا  عالية  أرقام  عن  يتحدثون  الناس  "أصبح  قائاًل:  وأردف  السوداء،  السوق  عن  أما 
الواحدة، حيث بات سعرها يتراوح بين   الغاز  ليرة سورية، يف حين أن    80و  4٥أسطوانة  ألف 

  ."ألف ليرة سورية واملوظف أقل من ذلك بكثير 200أحسن أحواله  دخل رب األسرة ال يتجاوز يف  

بدورها أعلنت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين األونروا يف سوريا، عن تعاقدها   
تقديم   بهدف  حلب،  يف  لألطفال  السوري  العربي  األحمر  الهالل  مشفى  مع  رسمي  بشكل 

ملنطقة الشمالية يف حلب، والتي تشمل  خدمات طبية ألطفال الالجئين الفلسطينيين يف ا
 .فلسطينيو مدينة حلب ومخيمي النيرب وحندرات

وكانت الوكالة األممية جددت تعاقدها مع عدد من املشايف يف حلب هي مشفى فاعور،  
مشفى الشهباء، مشفى املارتيني للعمليات الجراحية بأنواعها واملعاينات، ومشفى الكلمة  

مشفى أمراض وجراحة القلب الجامعي، لتقديم خدماتها الطبية  والقديس يوسف )فريشو(، و
 .للفلسطينيين بحلب

أدنى مستوى لها    2020يف ملف الهجرة سجلت طلبات اللجوء املقدمة لالتحاد األوروبي يف  
، جراء ما فرضته جائحة كورونا من قيود ىلع حركة السفر والتنقل بين الدول،  20١3منذ عام  

   ."اللجوء التابعة لالتحاد األوروبي وذلك وفقًا لوكالة "

حزيران/ يونيو،    2٩من جهته أكد مكتب "دعم اللجوء األوروبي"، يف تقرير أصدره يوم الثالثاء  
أن هذا "االنخفاض يعود إلى تقييد التنقل والسفر الحاصل بسبب الجائحة، وليس النخفاض  



 

مشيرًا الدولية"،  الحماية  إلى  يحتاجون  الذين  األشخاص  اللجوء    عدد  طلبات  عدد  أن  إلى 
عام   خالل  يف    48٥بلغ    2020املقدمة  طلب  أيسلندا    27ألف  إلى  إضافة  أوروبية،  دولة 

  .عن العام املاضي  %32وليختنشتاين والنرويج وسويسرا، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 

 

، أغلبها  2020واستقبلت ثالث دول فقط، هي أملانيا وفرنسا وإسبانيا، ثلثي طلبات اللجوء يف  
ألف طلب،   ٩3ألف طلب لجوء، وفرنسا    ١22مقدمة من الجئين سوريين، حيث سجلت أملانيا  

 .ألف طلب  8٩وإسبانيا 

االتحاد   دول  يف  الحماية  فرص  من  غيرهم  من  أكثر  استفادوا  السوريين  الالجئين  أن  يذكر 
اية يف دول  سوري ىلع وضع الحم  700ألفًا و   74األوروبي، إذ تشير اإلحصائيات إلى حصول  

 .%١٥، واألفغان %١7من العدد اإلجمالي، وتالهم الفنزويليون بنسبة  %27أوروبية، بما يمثل 


