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"فلسطينيو سورية في األردن :األونروا تماطل في تلبية مطالبنا وندعو للتجمع في مقرها"

• إدارة مخيم اعزاز شمال سورية تعد بتحسين أوضاع المهجرين
• النظام السوري يخفي قسريا ً الفلسطيني "ضياء األبطح" منذ  6سنوات
• شكوى ضد اليونان النتهاكات الحقوق االجتماعية لألطفال المهاجرين

آخر التطورات
اتهم الالجئون الفلسطينيون المهجرون من سورية في األردن ،وكالة األونروا بالمماطلة بتلبية
مطالبهم وحقوقهم المشروعة ،بعد إعطائهم وعوداً بتحقيقها.
وقالت اللجنة المتحدثة باسم المهجرين الفلسطينيين من سورية إلى األردن ،إنها كانت قد تلقت
قدموها في
عمان حول مطالبهم التي ّ
وعوداً إيجابية من قبل مسؤولي وكالة األونروا في ّ
االعتصام األخير إال أن ذلك لم يتحقق.
ودعت اللجنة عبر صفحتها على "فيس بوك" المهجرين الفلسطينيين السوريين ،إلى التجمع يوم
الثالثاء داخل مقر رئاسة األونروا في العاصمة األردنية عمان ،للمطالبة بحقوقهم.

قدموا قائمة مطالب خالل اعتصامهم
وكان المهجرون الفلسطينيون من سورية في األردن قد ّ

عمان ،وتضمنت صرف المساعدات الشهرية المقررة للفلسطينيين السوريين ،صرف
األخير في ّ
بدل إيجار المنازل وبدل محروقات وفواتير الكهرباء والماء ،صرف مساعدات طارئة للحاالت
الصعبة ،وزيادة المساعدات المقدمة من الوكالة.
ويقدر عدد الالجئين الفلسطينيين السوريين في األردن بنحو ( )17ألف الجئ ،فروا من سورية
خالل الحرب وأعمال القصف والتدمير لمخيماتهم وتجمعات سكنهم.
وفي شمال سورية ،وبعد أيام من احتجاج المهجرين الفلسطينيين والسوريين في مخيم اعزاز
"الشبيبة" شمال سورية ،أعلنت منظمة مرام المسؤولة عن المخيم توصلها إلى اتفاق مع المهجرين
وحل مشاكلهم.
لتحسين أوضاعهم ّ

وقال المنظمة في بيان لها يوم أمس ،إنه تم االتفاق مع األهالي على آلية بما يخص موضوع
انتشار الجرذان والنظافة ،حيث يساهم األهالي بحملة عامة لتنظيف المخيم وعدم تخزين أي مواد
غذائية والتنظيف المستمر لكافة الخيم بشكل يومي ،وبدورها ستقدم المنظمة المستلزمات
والمعدات ،األمر الذي سيساعد في الحد من مشكلة تواجد الجرذان في الخيم بشكل كبير.

بأحقية األهالي بتناول الطعام كعوائل كاملة وليس كأفراد منفصلين،
أقرت المنظمة في بيانها
ّ
وّ
مراعاة لخصوصية كل عائلة وبسبب صعوبة تحقيق هذا األمر في مركز إيواء مؤقت (جماعي).
وأوضحت مرام أن أي حل لهذا األمر يجب أن يتضمن حالً دائماً للعوائل وليس حالً مؤقتاً،
والبحث لهم عن مكان استقرار وليس مكان مؤقت ضمن المنطقة أو المناطق المحيطة في
المخيمات المنظمة ،تتوفر فيها الخدمات األساسية ومعايير الخصوصية للعوائل (لكل عائلة
خيمة خاصة بها).
ووعدت منظمة مرام أنها ستقدم المساعدة الكاملة من خالل ،سلل نظافة ومفروشات وسلة أدوات
مطبخ لكل عائلة تجد مكاناً مناسباً لها (منزل ،خيمة )..وترغب في االنتقال إليه.
وستقدم خيمة لكل عائلة تجد مساحة أرض كافية في مخيمات نظامية وليس عشوائية في
المناطق المجاورة ،كما ستوفر خدمة النقل لكل من يرغب باالنتقال إلى مخيمات أخرى ،والسعي
لتأمين كافة احتياجاتهم في مكان استقرارهم الجديد.
وأكدت المنظمة في ختام بيانها بأن الهدف األساسي للمنظمة هو تأمين الخدمة األمثل
واالحتياجات لكافة المتضررين والحفاظ على سالمتهم.

ويقدر عدد العائالت الفلسطينية في مخيم الشبيبة بنحو ( )120عائلة من أصل ( )200عائلة،
وعدد األطفال دون العشر سنوات ( )234طفالً ،وعدد من تراوح أعمارهم بين  11و 16سنة 97
طفالً.
إلى ذلك ،يواصل النظام السوري إخفاء الالجئ الفلسطيني "ضياء الدين عيسى األبطح" من أبناء
مخيم اليرموك للعام السادس على التوالي ،حيث تم اعتقاله وهو في الـ  18من عمره ،وحتى اآلن
لم يرد معلومات عن مصيره أو مكان اعتقاله.
وناشدت عائلته أي معتقل مفرج عنه من سجون النظام إبالغها في حال مشاهدة نجلها خالل
فترة اعتقاله.

يشار إلى أن مجموعة العمل تتلقى العديد من الرسائل والمعلومات عن المعتقلين الفلسطينيين،
حيث تم توثيقها تباعاً على الرغم من صعوبات التوثيق في ظل استمرار النظام السوري بالتكتم
على مصير المعتقلين وأسمائهم وأماكن اعتقالهم ،ووثقت المجموعة حتى اآلن ( )1724معتقالً
فلسطينياً في سجون النظام السوري منهم ( )108معتقلة.
قدم المجلس األوروبي المعني بالالجئين والمنفيين ( )ECREواللجنة الدولية
وفي سياق آخرّ ،
للحقوقيين ( )ICJشكوى حقوقية للجنة األوروبية للحقوق االجتماعية ،ضد اليونان النتهاكها
الحقوق االجتماعية لألطفال المهاجرين في البر الرئيسي وجزر بحر إيجة في شمال شرقها.
وطالبت المنظمتان ،ضرورة التزام اليونان بضمان حصول األطفال المهاجرين في واليتها
القضائية على الحقوق االقتصادية واالجتماعية األساسية وإبعاد األطفال المهاجرين من

المخيمات غير المناسبة والمكتظة على الجزر ،وتزويدهم بالمرافق المالئمة والغذاء الكافي،
والمياه والرعاية الطبية ،ومع األوصياء الفعالين والمختصين ،ونقل األطفال المهاجرين ووضعهم
في أماكن إقامة مخصصة مناسبة لسنهم.
من جانبهم أشار ناشطون في قضايا الهجرة إلى اتخاذ الشكوى منطلقاً وحجة لمن يرغب في
تقديم لجوء في إحدى الدول األوروبية ،ممن حصل على اإلقامة اليونانية.
هذا ويعيش آالف الالجئين الفلسطينيين من سورية في اليونان أوضاعاً معيشية صعبة ،على

الرغم من حصول المئات منهم على إقامات يونانية ،ويحاولون الوصول إلى دول اللجوء

األوروبية.

