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 2662: العدد
07-02-2020 

 استهداف حاجز للنظام في خان الشيح بريف دمشق  •

 سنوات  6األمن السوري يخفي قسرياً الفلسطيني "محمد أبو عنزه" منذ  •

 المئات من فلسطينيي سورية يعانون من سوء األوضاع في اليونان  •

 "2020األونروا تطلق نداءها لتمويل متطلبات فلسطينيي سورية للعام "



 

 آخر التطورات

لدعم الالجئين الفلسطينيين بما في    2020أطلقت وكالة األونروا في بيروت نداءها التمويلي للعام 
 مليون دوالر.  270يمية في سوريا بقيمة  ذلك التمويل الخاص باألزمة اإلقل

وقال "كالوديو كوردوني" مدير شؤون األونروا في لبنان "ستوفر األموال المطلوبة لتغطية نداء 
ألف الجئ فلسطيني متضررين من النزاع داخل سوريا، ونحو   438سوريا مساعدة حيوية لحوالي 

ًيا في األردن، وما زالوا يواجهون ألفًا متواجدين حال  17ألف شخص نزحوا إلى لبنان و  28
 احتياجات إنسانية واحتياجات كبيرة للحماية. 

من جانبه قال مدير شؤون األونروا في سوريا "أمانيا مايكل ابي" "لقد أثر النزاع في سوريا على  
٪ منهم ما زالوا 40الجميع، لكن وضع الالجئين الفلسطينيين يبقى وضعًا صعبا للغاية، حيث أن 

من النزوح الطويل األمد. وكثيرا ما نسمع أن الشيء الوحيد الذي يعطي شيئًا من الشعور   يعانون 
بالحياة الطبيعية لالجئين الفلسطينيين داخل سوريا، والالجئين الفلسطينيين من سوريا الذين لجأوا  

والرعاية    إلى األردن والى لبنان منذ اندالع النزاع، هو حصولهم على خدمات األونروا، مثل المدارس
 الصحية وغيرها من المساعدة."

 
بحاجة    ٪100من فلسطينيين سورية يعتمدون على المساعدات النقدية، و   ٪80ووفقًا لألونروا فإن  

ألف الجئ فلسطيني على أنهم   126للمساعدة في مواجهة فصل الشتاء، فيما حددت الوكالة 
 ضعفاء للغاية. 

مليار دوالر أمريكي كحد أدنى لتمويل الخدمات   1.4بلغ  ي  2020يشار أن نداء ميزانية الوكالة عام  
والمساعدة األساسية للوكالة، بما في ذلك المساعدات اإلنسانية المنقذة للحياة والمشاريع ذات 

 . 2020مليون الجئ فلسطيني مسجل في جميع أنحاء "الشرق األوسط" لعام  5.6األولوية، لـ 



 

 د أوتوسترامفخخة بحاجز تابع لقوات النظام السوري على  في سياق آخر، انفجرت أول أمس، سيارة  
 السالم في محيط مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق الغربي.

دبابات" على  -  68وقالت مصادر إعالمية إن السيارة المفخخة استهدفت حاجزًا يتبع لـ"اللواء 
، األوتوستراد اإلسعاف إلى المكان وأغلق    أوتوستراد السالم وتم تفجيرها عن بعد، فيما هرعت سيارات 

 وشهدت المنطقة استنفارًا أمنيًا كبيرًا وتدقيقًا للمارة والسيارات.

أعوام   3يشار إلى أن مخيم خان الشيح والمنطقة المحيطة تعيش أوضاعًا أمنية هادئة نسبيًا منذ 
النظام السوري والمعارضة بعد وقف قصف النظام السوري للمنطقة، بعد توقيع اتفاق المصالحة بين  

 في المنطقة، والتي هجر على أثرها  

( الجئ فلسطيني قسرًا من مخيم خان الشيح إلى محافظة إدلب شمال سورية أواخر تشرين 2500)
 . 2016الثاني  

 
في ملف المعتقلين، يواصل النظام السوري اعتقال الالجئ الفلسطيني "محمد عطا عبد الكريم أبو  

  2014/ 20/7سادسة على التوالي، بعد أن اعتقلته األجهزة األمنية السورية في يوم  عنزه " للسنة ال
ومنذ ذلك الوقت ال يوجد معلومات عنه، وناشدت عائلته من لديه معلومات أو تمكن من رؤيته أن  

 يتواصل معهم. 

(  108( معتقاًل فلسطينيًا في سجون النظام السوري منهم ) 1782ووثقت المجموعة حتى اآلن )
 معتقالت.

في شأن آخر، يشتكي المئات من الالجئين الفلسطينيين السوريين العالقين في اليونان، من ظروف 
معيشية غاية في القسوة، وذلك بعد أن تم إغالق جميع الطرقات بينها وبين الدول األوربية في وجه  



 

التركية، حيث أجبروا   الالجئين الذين خاطروا بأرواحهم للوصول إلى اليونان انطالقًا من الشواطئ
بعد إغالق الحدود المؤدية نحو أوروبا على البقاء في مخيمات اللجوء المؤقتة في اليونان في ظل 
ظروف معيشية سيئة، فيما يعاني الالجئون من عدم توافر شروط النظافة والخدمات األساسية في 

ظل انتشار كبير للحشرات   أماكن تواجدهم، حيث أن معظم المساكن هي مساكن مؤقتة أو خيام، في
 والزواحف السامة كالعقارب واألفاعي، وغياب للخدمات اإلغاثية.

يذكر أن االتحاد األوروبي كان قد تبنى سياسة مشددة بقضية الالجئين خصوصًا على الحدود 
اليونانية، يضاف إلى ذلك االتفاق مع تركيا على تشديد وضبط الحدود ومنع مراكب الهجرة نحو  

 ن. اليونا

 


