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 2439: العدد

 منظمة التحرير الفلسطينية تلتقي مدير عام األونروا في سوريا •

 أزمة مياه شرب في مخيّم دير بلوط تزيد من معاناة المهجرين الفلسطينيين داخله •

 فلسطيني سوري يحرز المركز األول ببطولة الشطرنج في مخيم البداوي •

 اإلعالن عن بدء موعد المخيّم التعليمي الرابع لطالب فلسطينيي سورية في لبنان •

09-07-2019 

 "( فلسطينياً خالل سنوات الحرب في سورية3987مجموعة العمل: وثقنا قضاء )"



 

 آخر التطورات

( 3987ة العمل، إنه استطاع توثيق ما ال يقل عن )قال فريق الرصد والتوثيق في مجموع
مارس  -ضحية من الالجئين الفلسطينيين السوريين قضوا منذ اندالع األحداث بسوريا في آذار

، نتيجة األعمال القتالية أو الحصار أو التعذيب حتى 2019يونيو  –ولغاية حزيران  2011/
 لى دروب الهجرة أو دول الشتات الجديد.الموت داخل السجون والمعتقالت، أو خارج سورية ع

( ضحية فلسطينية داخل المخيمات والتجمعات 1977وأشارت مجموعة العمل إلى سقوط )
الذي  2018في زيادة عن ذات التاريخ من العام  2019يونيو  –الفلسطينية حتى نهاية حزيران 

 ضحية. (24)ضحية بواقع زيادة  1953سجل فيه 

 
ى أن مخيم اليرموك في دمشق تصدر القائمة العامة للضحايا حيث تم وتوضح اإلحصاءات إل

( ضحية قضوا من أبنائه، بسبب ما تعرض له من حصار ودمار ومحاوالت 1422توثيق )
مخيم درعا  الضحايا، يليهالستعادة السيطرة عليه حيث شهد قصفًا وتدميرًا وسقوط المزيد من 

حية من سكانه، ثم مخيم خان الشيح بريف ( ض263جنوب سورية حيث تم توثيق سقوط )
( 168( ضحية من أبنائه، ثم مخيم النيرب في حلب حيث ُوثق )202دمشق حيث سقط )

( 188( ضحية، فيما تم توثيق )124ضحية من أبنائه، ثم مخيم الحسينية وسقط من أبنائه )
 ضحية غير معروفي السكن.

( الجئًا قضوا 1212في المجموعة أن ) ومن حيث سبب الحادثة، كشف فريق الرصد والتوثيق
( فلسطينيين قضوا تحت التعذيب في سجون 604( جراء طلق ناري، )1077بسبب القصف، و)



 

أشخاص توفوا جراء الحصار ونقص  205آخرين برصاص قناص، و 311النظام السوري، و
لى يد قوات النظام ضحية أعدموا ميدانيًا ع 92الجئًا نتيجة التفجير، فيما  142الرعاية الطبية، و

( ضحية قضوا غرقًا خالل رحل 52( ضحية مجهولة السبب، و)87ومجموعاته الموالية، و)
 ( ضحية قضوا ألسباب أخرى منها اإلعدام والحرق واالختناق.315الموت نحو أوروبا، و)

، يوم وفي سوريا ألتقى مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية أنور عبد الهادي
أمس االثنين بمدير عام وكالة الغوث في سوريا أمانيا مايكل إيبي، في مقر رئاسة وكالة غوث 
وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )األونروا( في منطقة المزة بدمشق، وبحث معه سبل تعزيز 
وتحسين أوضاع الجئي فلسطين في سوريا، متطرقًا إلى األسباب التي أدت إلى خفض وكالة 

وا  لمساعداتها المالية المقدمة لهم، مشددًا على ضرورة أثارة الموضوع في األمم المتحدة األونر 
وطرحه على المفوض العام لألونروا، من أجل العمل على إعادتها كما كانت عليه وانتظامها كل 

 شهرين بداًل من أربعة أشهر.

 
 السالت الغذائيةدة توزيع كما طالب عبد الهادي من مدير عام األونروا في سوريا بضرورة إعا

التي توقفت منذ ستة أشهر، موضحًا أن المساعدات اإلغاثية المقدمة من الوكالة تساهم بشكل 
كبير في التخفيف من معاناة الالجئين الفلسطينيين، الذين يعانون من هشاشة في أوضاعهم 

 االقتصادية والمعيشية جراء انعكاسات تجليات الحرب في سورية عليهم.

عام األونروا في دمشق على أن األونروا أجبرت على تقليص  إيبي مديردوره أكد أمانيا مايكل ب
مساعداتها المالية المقدمة لالجئي فلسطين في سورية بسبب العجز الذي تعانيه في موازنتها بعد 

 توقف المساعدات األميركية لها.



 

مخيم اليرموك وجنوب دمشق إلى من جهة أخرى يعاني الالجئون الفلسطينيون المهجرون من 
مخيم دير بلوط شمال سورية من أوضاع وأزمات إنسانية قاسية، زادت من حدتها النقص الحاد 

 في مياه الشرب، وعدم توفر أدنى مقومات الحياة في أماكن نزوحهم الجديدة.

جئين ووفقًا لمجموعة العمل أن المخّيم يفتقد أبسط مقومات الحياة، حيث يشتكي عشرات الال
الفلسطينيين والسوريين من نقص مياه الشرب، متهمين الجهات المسؤولة بالتقصير في توفير 
المياه بشكل دائم ودوري، مضيفة أن الصهاريج تقوم بتعبئة المياه لقاطني المخّيم مرة واحدة في 

يترات األسبوع، مما دفع األهالي إلى االنتظار لساعات على طوابير المياه للحصول على عدة ل
 ال تكفي حاجتهم.

وأشارت مجموعة العمل إلى أن كمية مياه الشرب التي تحصل عليها العائلة يكاد ال يكفي للطبخ 
والشرب، مما يضطرها لشراء كمية إضافية من المياه من الصهاريج المتجولة بهدف استخدامه 

رة سورية، موضحة أن لي 100لتر من الماء يباع بـ  10لالستحمام والغسيل، منوهة إلى أن سعر 
ليرة سورية مما يضيف عليها  300لتر أي بما يقدر بـ  30العائلة بحاجة كل يوم على األقل 

عبء اقتصادي جديد، في ظل شح المساعدات اإلغاثية وانتشار البطالة بين صفوفهم، وعدم 
 تقديم أي دعم مادي أو غذائي من قبل المنظمات اإلنسانية وتخلي األونروا عن تحمل

 مسؤولياتها اتجاههم.

 
عائلة فلسطينية مهجرة من جنوب دمشق إلى مخيم دير بلوط شمال سورية  325هذا وجددت 

مناشدتها للجهات المعنية ووكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين األونروا ومنظمة التحرير 



 

ي لمأساتهم الفلسطينية والسلطات التركية والمنظمات الحقوقية واإلنسانية بإيجاد حل جذر 
 ومعاناتهم.

أما في لبنان أعلن القائمون على التجمع الدولي للمعلمين الفلسطينيين، عن موعد بدء المخيم 
التعليمي الرابع "نتعلم بمرح لفلسطين" الذي سيقيمه بالتعاون مع التجمع الدولي للمؤسسات 

 ق، "عبد الرحيم مراد".والروابط المهنية الفلسطينية وبرعاية وزير التربية اللبناني األسب

آب/  11تموز )يوليو( الجاري وحتى  26منوهين إلى أن المخيم التعليمي الرابع سيبدأ بين 
 200 بمشاركة نحوأغسطس القادم في دار الحنان لأليتام ببلدة المنارة في البقاع الغربي، وذلك 
عدد من المتطوعين طالب وطالبة من الالجئين الفلسطينيين السوريين المقيم في لبنان، و 

 والمتطوعات من عدة بلدان أوربية.

وعن هدف وأهمية المخيم التعليمي قالت يسرى المقادمة رئيس مخيم " نتعلم بمرح لفلسطين" : 
"إن فكرة المخّيم التعليمي انطلقت من شعورنا بالمعاناة المضاعفة ألطفالنا القادمين من سوريا، 

ات التعليم التي واجهوها في مناهج التعليم اللبناني الذي والتي تجلت بمعاناة التهجير، وصعوب
يعتمد اللغة االنكليزية في التدريس وهو ما تفتقده مناهج التعليم السورية، لذلك كان ال بد أن تكون 
لنا بصمة في محاولة التخفيف من هذه المعاناة، وهكذا كانت البداية بتنظيم مخّيم تعليمي ترفيهي 

 ويحاول إزالة بعض العقبات في طريق تقدمهم وتحصيلهم الدراسي". يجمع هؤالء الطالب

المخّيم التعليمي الرابع دروس في اللغة االنجليزية بمستويات متعددة حسب حاجة  هذا وسيتضمن
الروبوت( والحساب  )لتعليماألطفال، وأنشطة وبرامج متعددة ومتنوعة مثل "المهندس الصغير 

يدوية، برنامج االعالمي الصغير باإلضافة الى ألعاب وأنشطة متنوعة السريع، الرسم واألشغال ال
كل حسب هوايته ورغبته، وذلك بهدف زيادة ثقة األطفال بأنفسهم اضافة لزيادة مهاراتهم الحياتية 

الشاب الفلسطيني السوري  بعيد أحرزفي سياق غير  وإكسابهم مهارات جديدة وتنمية هواياتهم.
ز األول في مسابقة الشطرنج التي نظمها االتحاد الفلسطيني للشطرنج يوم محمد الجعفري المرك

تموز )يوليو( الجاري بمناسبة يوم االولمبياد الفلسطيني في مجمع الشهيد ياسر عرفات  5الجمعة 
من مخيم اليرموك إلى مخيم البداوي  2012يذكر أن الجعفري اضطر للجوء عام  بمخيم البداوي.

 لالجئين الفلسطينيين بمدينة طرابلس شمال لبنان.


