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"اإلعالن عن تأسيس مركز توثيق الالجئين الفلسطينيين المهجرين في الشمال السوري"






فلسطينيو سورية في مصر يشتكون من هشاشة أوضاعهم القانونية واإلنسانية
االتحاد األوروبي يتبرع لألونروا بـ 82مليون يورو
أحد أبناء مخيم اليرموك يحقق ذهبية كيك بوكسينغ في النمسا
األمن السوري يواصل اعتقال الشاب الفلسطيني "محمد عمايري" منذ  7سنوات

آخر التطورات
أعلنت اإلدارة العامة للشؤون المدنية التابعة للمعارضة السورية عن تأسيس (مركز توثيق
الالجئين الفلسطينيين في الشمال السوري) لتكون الجهة الرسمية التي يمكن أن يحصل من
خاللها الالجئ الفلسطيني المهجر إلى الشمال السوري على وثائق مدنية ( اخراج قيد فردي
وبيان عائلي) ،حيث سيقوم المركز بتوثيق الواقعات المدنية الخاصة بالالجئين الفلسطينيين (
والدة  -زواج  -طالق  -وفاة ) حسب األصول من خالل التنسيق مع كافة السجالت المدنية
في الشمال السوري لتكون المستند الرسمي بالتعريف عليهم هناك.

كما أكدت اإلدارة العامة للشؤون المدنية في بيانها الذي وصل نسخة منه لمجموعة العمل على
أنه لن يتم مصادرة أي أوراق ووثائق ثبوتية خاصة بالالجئين الفلسطينيين ،مشيرة إن عليهم
االحتفاظ بها كمستندات هامة لديهم واستصدار الوثائق الجديدة الستعمالها كمستندات في
المعامالت الرسمية في الشمال ،داعية جميع الالجئين الفلسطينيين المهجرين إلى الشمال السوري
إلى استصدار الوثائق الثبوتية الجديدة منعا الستعمال أي أوراق مزورة ،و توثيق أنفسهم في
المركز لمنحهم وثائق معتمدة في الشمال.
وبحسب البيان أن السبب الحقيقي الكامن وراء تأسيس مركز التوثيق جاء نتيجة عدم وجود أي
جهة رسمية لتوثيق لسجالت المدنية الرسمية لالجئين أو الوثائق المسجلة رسميا من حاالت

"زواج ،طالق ،وفاة ،والدة " ،وبسبب انتشار حاالت التزوير للوثائق الرسمية الخاصة بالالجئين
الفلسطينيين بكثرة ولتسهيل معامالتهم المدنية.
أما في مصر ال يزال الالجئ الفلسطيني السوري يشتكي من تردي أوضاعه القانونية
واإلنسانية ،حيث ال يزال يعاني من صعوبة الحصول على االقامة القانونية ،رغم توفير جميع
متطلبات اإلقامة ،وذلك الرتباطها بالحصول على الموافقة األمنية أوال التي يتم المماطلة في
منحها لعدة شهور دون إبداء األسباب ،ما جعله يعاني من أوضاع قانونية هشة على كافة
الصعد كاإلقامة أو تصديق األوراق وجهة التمثيل وهل يكون التصديق من السفارة السورية كون
المتقدم يحمل الوثيقة السورية ،أم من السفارة الفلسطينية كون المتقدم فلسطيني ،ما أوجد فروقا
بالتعامل ما بين المحافظات المصرية بين التسهيل والمساعدة أو التعقيد والمعاملة السيئة.

وفيما يتعلق بشريحة الالجئين الداخلين بطرق غير نظامية عبر الحدود السودانية المصرية
فأولئك يعانون من عدم القدرة على الحركة والتنقل والعمل وتعليم أبنائهم ،وغير قادرين على
السفر خارج مصر عبر المنافذ المصرية (موانئ ومطارات) وذلك لرفض السلطات المصرية
تسوية أوضاعهم القانونية أسوة بالالجئ السوري الذي تتم تسوية وضعه خالل أسبوع بموجب
بطاقة اللجوء الذي يحصل عليها من المفوضية لمجرد وصوله إلى مصر.

إلى ذلك تبرع االتحاد األوروبي بمبلغ  28مليون يورو لدعم عمل وكالة األمم المتحدة إلغاثة
وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق األدنى (األونروا) ،وذلك دعما لموازنة الوكالة البرامجية لعام
 8102في مناطق عمل األونروا.

ووفقا لهذه االتفاقية التي وقع عليها ممثل االتحاد األوروبي رالف تاراف والمفوض العام لوكالة
األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق األدنى (األونروا) بيير كرينبول اتفاقية،
في مقر رئاسة األونروا بالقدس الشرقية ،سيعمل التبرع الجديد على المساعدة في المحافظة على
سبل الوصول للتعليم لما  008،111طفل وتقديم الرعاية الصحية األولية ألكثر من  0،0مليون
مريض إلى جانب تقديم المساعدة ألكثر من  801،111الجئ من فلسطين معرضين للمخاطر
بشكل حاد وذلك باإلضافة إلى العديد من الخدمات األخرى ،في وقت تعاني فيه منطقة الشرق
األوسط إلى عدم استقرار شديد.
في المجال الرياضي حقق الشاب الفلسطيني السوري "حمزه الكردي"  82عاما ،الميدالية الذهبية
في بطولة النمسا لعام  8102للكينغ بوكسنغ ،بعد وصوله النمسا مهاج ار من مخيم اليرموك منذ
 2أعوام.

وكان الكردي قد خرج من مخيم اليرموك في شهر أيار من عام  8100مع باقي طالب المخيم
إلى معهد األليانس وسعيد العاص للتقدم المتحان الشهادة الثانوية العامة ،ونجح من أول دورة
ودخل جامعة دمشق كلية االقتصاد والتجارة ،ثم هاجر إلى النمسا ووصلها عام .8100
في شأن مختلف تواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال الالجئ الفلسطيني "محمد عمايري" للعام
السابع على التوالي ،حيث اعتقله األمن بتاريخ  ،8108/6/8وهو من أبناء مخيم اليرموك.
ونقل أحد المفرجين عنه مشاهدته للعمايري بفرع األمن الجوي في قاعة المدرج بدمشق في تاريخ
 ،8100-2-00وكان بصحة جيدة ،ومنذ ذلك الحين ال يوجد معلومات عن مصيره.

