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"يوم الطفل العالمي )252( :طفالً فلسطينيا ً قضوا في سورية منذ "2011

• لمواجهة كورونا :األونروا تنفذ حملة تعقيم في المخيمات الفلسطينية بسورية
• النظام السوري يخفي قسريا ً الفلسطينية "تغريد عيسات" وطفلتها منذ  7سنوات
• اليونان تستأنف استقبال طلبات اللجوء على أراضيها

العدد2721 :

آخر التطورات
أكد فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أنه وثّق قضاء ()252
طفالً فلسطينياً بسبب الحرب في سورية منذ عام  2011وحتى شهر فبراير .2020
ومن بين األطفال ( )129طفالً قضوا جراء القصف ،و( )15برصاص قناص ،و( )11بطلق
ناري ،وطفالن تحت التعذيب ،و( )22طفالً قضوا غرقاً ،و( )26طفالً نتيجة تفجير سيارات
مفخخة ،و( )34طفالً نتيجة الحصار ونقص الرعاية الطبية ،و( )12طفالً ألسباب مختلفة كالحرق،
واالختناق ،والدهس ،والخطف ثم القتل ،بينما قضى طفل ألسباب مجهولة،
فيما رجح الفريق أن يكون العدد الحقيقي أكبر من ذلك بسبب عدم تمكن المجموعة ومراسليها من
توثيق أعمار جميع الضحايا نتيجة األوضاع المتوترة التي ترافق حاالت القصف واالشتباكات في
كثير من األحيان.

وتشير احصائيات مجموعة العمل أن عدد الالجئين الذين قضوا منذ بداية الصراع في سورية قد
بلغ ( )4041ضحية.
في شأن آخر ،نفذت وكـالـة األونروا ( )UNRWAبالتعاون مع الهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين
العرب حملة تعقيم وتطهير وتنظيف في المخيمات الفلسطينية بسورية ،وذلك ضمن الجهود التي
تبذلها لمكافحة انتشار فايروس كورونا المستجد ،وتحصين بيئة السـالمة العامـة.
ووفقاً ألحد المتطوعين أن الحملة نظمت في كافة المخيمات الفلسطينية في درعا ،حمص ،حماة،
المطهرة في الشوارع الرئيسية والفرعية ،وسيارات النقل
المعقمة و ُ
الالذقية ،حلب ،وشملت رش المواد ُ

العامة ومكاتب ومدارس وعيادات وكالة الغوث ،ودوائر ومكاتب الهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين
العرب والدوائر والمؤسسات الرسمية واألهلية ،وتوزيع المواد المعقمة والمطهرة على األهالي ،وذلك
بهدف الحفاظ على سالمتهم ووقايتهم من جائحة كوفيد .19

وكان عدد من المتطوعين من أبناء المخيمات الفلسطينية أطلقوا خالل األيام القليلة الماضية ،حملة
تعقيم وتوعية ،في عدد من مخيمات وتجمعات لالجئين الفلسطينيين في دمشق وريفها ،للوقاية من
فايروس كورونا المستجد.
إلى ذلك ،تواصل أجهزة أمن النظام السوري اعتقال الالجئة الفلسطينية " تغريد عيسات" وطفلتها
"هديل الغياثي" والتي تبلغ من العمر  4أعوام ،منذ شهر  \ 3عام  ،2013حيث تم اعتقالهن من
حاجز األعالف التابع للنظام السوري في الحجر األسود المالصق لمخيم اليرموك ،ولم ترد عنهن
معلومات بعد ذلك ولم تُعرف ظروف اعتقالهن حتى اللحظة.
ووثقت مجموعة العمل حتى اآلن ( )1793منهم ( )110الجئات فلسطينيات ،وقرابة  50طفل
فلسطيني دون سن  18عاماً ،وتؤكد شهادات مفرج عنهم من سجون النظام تعرض المعتقلين لشتى
أنواع التعذيب من الضرب والشبح واالغتصاب.

في ملف الهجرة ،أعلنت الحكومة اليونانية أنها أعادت استقبال طلبات اللجوء في اليونان بعد أن
جمدتها ،رداً على فتح تركيا للحدود أمام المهاجرين الراغبين بالتوجه إلى أوروبا.
وقال وزير الهجرة اليوناني "نوتيس ميتاراخي" إن أثينا أنهت التعليق المثير للجدل إلجراءات اللجوء،
والذي تم تبنيه في أوائل مارس/آذار لمدة شهر رداً على قرار أنقرة بفتح الحدود أمام المهاجرين،
وأنه لم يعد سارياً اعتبا اًر من  1نيسان/أبريل.
من جهتها رحبت المفوضة األوروبية للشؤون الداخلية" ،إلفا يوهانسون" بالقرار ،وقالت "أبلغتني
الحكومة اليونانية بأن أولئك الذين وصلوا في آذار/مارس سيحق لهم اآلن التقدم بطلب لجوء".
وأوقفت السلطات العديد من طالبي اللجوء الذين دخلوا إلى اليونان بعد األول من آذار/مارس،
ووضعتهم في مراكز مغلقة قبل أن يتم ترحيلهم ،على الرغم من انتقادات منظمات لحقوق اإلنسان.
صر
وقالت المفوضة األوروبية "إنه بعد التزام ثماني دول من االتحاد األوروبي باستقبال ورعاية الُق ّ

غير المصحوبين المقيمين في المخيمات اليونانية ،سيبدأ أول األطفال في الوصول هذا األسبوع

أو األسبوع المقبل إلى لوكسمبورغ.
وأضافت أنه إلى جانب لوكسمبورغ ،فإن الدول التي تتطوع الستقبال األطفال هي ألمانيا وفرنسا
والبرتغال وفنلندا وليتوانيا وكرواتيا وأيرلندا.

