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" األووروا % 55 :مه فلسطيىيي سىريت في لبىان ال يملكىن مستىذاث إقامت قاوىويت صالحت"
"

 األووروا تعله عسمها زيادة المساعذة الىقذيت للفلسطيىييه السىرييه في األردن


فلسطيىيى سىريت يشكىن أوضاعا مسريت في مخيم ثيرمىبىليس وسط اليىوان

 األمه السىري يخفي قسريا الطفل الفلسطيىي "رائذ شاهيه"

آخر التطورات:
أعمنت وكالة األونروا في تقريرىا التي أصدرتو تحت عنوان "النداء الطارئ لسنة  0202بشأن
أزمة سوريا اإلقميمية" ،ووفقاً لقاعدة بياناتيا ،أن  % 55من الالجئين الفمسطينيين من سوريا في
لبنان ال يممكون مستندات إقامة قانونية صالحة ،منوىة إلى أن استمرار الصعوبات أمام الالجئ
الفمسطيني السوري في لبنان في المحافظة عمى وضعو القانوني أو تصحيحو أو تجديد إقامتو،
سيخمق لدية صعوبات ومشاكل قانونية في عام  ،0202مما يزيد من تيميشو واستبعاده من
الخدمات ،ويؤثر عمى حريتو في التنقل ،ويزيد من الحاجة إلى المناصرة والحماية.

وأوضحت وكالة الغوث أنو من المتوقع أن يستمر تقييد ومنع دخول الالجئين الفمسطينيين
السوريين إلى لبنان ،كما أنو سيواجو خط اًر متزايدة بالترحيل أو اإلعادة إلى الحدود السورية.
وتشير احصائيات غير رسمية حصمت عمييا مجموعة العمل بعد تواصميا مع عدد من لجان
العمل األىمي التي تُعنى بشؤون الالجئين الفمسطينيين السوريين في لبنان إلى أن ىناك أعداد

كبيرة من فمسطينيي سورية لدييم مشكالت قانونية في لبنان ،منيم  505شخصاً دخموا بطريقة
غير نظامية (خمسة) إلى لبنان ،وحوالي  522الجئ محجوزة أوراقيم الثبوتية في مديرية األمن
العام منذ أشير طويمة ولم تسوى أوضاعيم القانونية  ،إضافة إلى ذلك ىناك  75فرداً من
فمسطينيي سورية صدر بحقيم قرار بمغادرة األراضي المبنانية.
وشددت تمك المجان عمى أن ىناك مشكمة حقيقية يواجييا الشبان بعمر  57أو  58سنة والذين
دخموا إلى لبنان وىم أطفال وىي األمن العام يطمب منيم لتجديد اقاماتيم ابراز ىويتيم الشخصية
أو جواز سفر ليم دون مراعاة ا أنيم ال يستطيعون استخراج مثل تمك الثبوتيات نتيجة انيم
مطموبين لمخدمة االلزامية في سورية.
إلى األردن ،حيث أعمنت وكالة غوث األونروا عزميا زيادة مساعدتيا النقدية المخصصة لالجئين
الفمسطينيين من سورية في األردن ،وأشارت رابطة فمسطينيي سورية في األردن أن الزيادة ستبدأ
من الدفعة القادمة ،بمعدل زيادة من  02دينار أردني إلى  52دينار لكل فرد في العائمة ،تصرف
كل ثالثة شيور.

وقالت األونروا أنيا ستواصل تقديم الخدمات األساسية لالجئين الفمسطينيين من سورية في
األردن ،وتوفير المساعدات النقدية ليم وزيادتيا ،وذلك بسبب الظروف االجتماعية  -االقتصادية
الصعبة وانتشار الفقر في أوساطيم.
وكانت وكالة الغوث قد أشارت إلى أن تقييماً شامالً لألمن الغذائي ومجاالت الضعف أظير أن
 %) 67من الالجئين الفمسطينيين من سورية في األردن يفتقرون لألمن الغذائي أو عرضة
النعدام األمن الغذائي ،ويظير التقييم وفقاً لألونروا أن  % 50من أسر الالجئين الفمسطينيين من
سوريا التي تعيميا نساء تفتقر لألمن الغذائي بالمقارنة مع  % 7من األسر التي يعيميا ذكور،
وينعدم األمن الغذائي بين العائالت التي أفادت بأن رب األسرة ال يجيد القراءة والكتابة كمياً بنسبة
.% 78

في اليونان ،اشتكت العائالت الفمسطينية السورية ومياجرون من جنسيات مختمفة في مخيم
ثيرموبوليس في منطقة لمياء وسط اليونان ،من أوضاع إنسانية مزرية في المخيم.

وقال الالجئون الفمسطينيون عبر رسائل وصمت إلى مجموعة العمل إن المخيم يعاني من سوء
كبير في اإلدارة والخدمات المقدمة لالجئين سواء كانت الصحية أم اإلغاثية ،عالوة عمى انتشار
األفاعي والعقارب والحشرات التي تيدد حياتيم وسالمتيم.
وطالب الالجئون الفمسطينيون عبر مجموعة العمل المنظمات الدولية واإلنسانية ومفوضية
الالجئين بالتدخل لوضع حد لمعاناتيم وتوفير العيش الكريم ليم وخاصة لألطفال والنساء.
ىذا وتشير احصائيات غير رسمية وصمت إلى مجموعة العمل أن تعداد الالجئين الفمسطينيين
السوريين في اليونان يتجاوز الـ  4آالف الجئ ويتوزعون في الجزر وعمى البر اليوناني.

في ممف المعتقمين ،تواصل األجيزة األمنية السورية اعتقال الطفل الفمسطيني "رائد حسام شاىين
" منذ عام  ،0254حيث اعتقمتو يوم  0254-25-25من شارع عمي الوحش في منطقة حجيرة
جنوب دمشق ،بعد محاولة خروجو من مخيم اليرموك خالل الحصار ،وىو من مواليد .5998

ىذا ووثق فريد الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية حتى لحظة تحرير
الخبر بيانات ( )5787معتقل فمسطيني في سجون النظام السوري ،بينيم نساء وأطفال.

