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مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية تدعو األونروا إلى االستمرار "
 "بتقديم وتوسيع خدماتها لالجئين من فلسطينيي سورية

 

 
 

 .أهالي مخيم خان الشيح يعانون من أوضاع معيشية قاسية 

 أعوام. 3"علي محمد حمودة" منذ أكثر من  األمن السوري يواصل اعتقال الفلسطيني 

  األونروا في لبنان تعلن عن المساعدات النقدية والشتوية لدعم الجئي فلسطين القادمين من

 سورية.

 .أهل الخير" تقدم طرود غذائية ألهالي مخيم خان الشيح" 
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  مجموعة العمل

 1949ة والستين لتأسيس األونروا من قبل الجمعية العامة لالمم المتحدة بمناسبة الذكرى السابع
وفي ظل ما تشهده سورية الدولة المضيفة لالجئين من أعمال عنف ونزاعات مسلحة وانتهاكات 
لحقوق االنسان بشكل عام وما تتعرض له المخيمات والالجئون الفلسطينيون في سورية من 

الجئًا فلسطينيًا نتيجة  3400قتل ألكثرمن و  ب على ذلك من كوارثانعدام لألمن واألمان وما ترت
القصف والحصار والتعذيب حتى الموت داخل المعتقالت ومراكز االحتجاز باإلضافة إلى 

 .التهجير الذي طال سكان ستة مخيمات وتجمعات رئيسية

عتبارها شاهدًا حيًا إن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية وبهذه المناسبة ندعو االونروا با
على نكبة فلسطين ومكلفة من قبل المجتمع الدولي الستمرار تقديم خدماتها لالجئين الفلسطينيين 

 :في الدول المضيفة حتى تحقيق عودتهم إلى ديارهم ونشدد على

استمرار تقديم المعونة الغذائية والنقدية المقدمة لالجئين المهجرين داخل سورية والالجئين  •
الدول المضيفة لالجئين كلبنان واألردن وغزة وتحسين الخدمات كماً  ونوعاً  بما  إلى

ورفض كل التقليصات التي قامت بها األونروا على  ،يضمن الحفاظ على كرامتهم وأمنهم
 .-الصحة والتعليم واالغاثة -كل المستويات 

السبل الكفيلة  حماية حقوق الالجئين بالحصول على خدمات الصحة والتعليم وتأمين •
 بالوصول إليها.

 .ضرورة تقديم الحماية الجسدية والقانونية لالجئين جنباً  إلى جنب اإلغاثة والتشغيل •
توسيع مجال عملها ليشمل الالجئين من سورية إلى خارج الدول المضيفة كمصر وتركيا  •

 وغيرها من دول اللجوء الجديد بالتنسيق مع المفوضية العامة لالجئين.

 مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية

 2016-12-8 -لندن 
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 التطورات آخر

خيم خان الشيح بريف دمشق أكد مراسل مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، أن أهالي م
الغربي يعانون من أوضاع معيشية مزرية نتيجة القصف المستمر الذي تعرض له مخيمهم 
والحصار الذي فرضه النظام السوري على مخيمهم وبلدة خان الشيح، مما أدى إلى فقدان معظم 

دان المحروقات الخدمات المعيشية بشكل شبه تام داخل المخيم، خصوصًا الكهرباء والماء، بعد فق
لتشغيل المولدات الكهربائية، مشيرًا إلى أن أسواق مخيم خان الشيح شهدت نفاد جميع المواد 

 الطبية والغذائية بشكل كامل.

 
من جانبهم دعا ناشطون إلى توفير المواد الخاصة بالتدفئة آلالف األسر الالجئة في مخيم خان 

اإلغاثية بالتحرك و  البين جميع الهيئات اإلنسانيةالشيح، نتيجة تفاقم سوء أوضاعهم المعيشية، مط
 وتقديم المساعدات اإلنسانية ألهالي مخيم خان الشيح.

آالف طفل، إال أنه  3( ألف مدني بينهم 12يشار إلى أن مخيم خان الشيح كان يضم حوالي )
كثر من وبعد توقيع اتفاق المصالحة بين المعارضة السورية المسلحة والنظام، خرج على إثره أ

 ( مدني من أبناء المخيم بينهم ناشطون إغاثيين وإعالميين.2000)
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إلى ذلك، تواصل أجهزة النظام السوري األمنية اعتقال الالجئ الفلسطيني"علي محمد حمودة" منذ 
وذلك بعد خروجه من منطقة الشاغور إلى جرمانا في العاصمة  ،2013-3-1اختفاءه في تاريخ 

 .معلومات منذ ذلك الوقت، وهو من أبناء مدينة حيفا في فلسطين دمشق، ولم ترد عنه أي

يشار إلى أن مجموعة العمل تتلقى العديد من الرسائل والمعلومات عن المعتقلين الفلسطينيين، 
حيث تم توثيقها تباعًا على الرغم من صعوبات التوثيق في ظل استمرار النظام السوري بالتكتم 

( معتقاًل 1133ئهم وأماكن اعتقالهم، ووثقت المجموعة حتى اآلن )على مصير المعتقلين وأسما
 ( معتقلة.80فلسطينيًا في سجون النظام السوري منهم )

 
وفي لبنان، أعلنت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيني "األونروا" عن موعد استالم 

ريين المهجرين إلى لبنان، ، المقدمة إلى الالجئين الفلسطينيين السو 2016المساعدة الشتوية لعام 
بهدف مساعدتهم على مواجهة برد الشتاء القارس، وبحسب بيان األونروا، فأن هذه المساعدة 

 تضاف إلى المساعدة النقدية الطارئة التي تغطي المساعدة الغذائية وبدل اإليواءلهذه العائالت.

ت إلى أن المساعدة وأشارت األونروا في بيان وصل نسخة منه لمراسل المجموعة في بيرو 
كانون األول الجاري،  /13الشتوية ستوزع على العائالت الفلسطينية السورية ابتداء من يوم 

$ على األسر التي تعيش في مناطق يزيد ارتفاعها عن  588منوهة إلى أنه سيتم صرف مبلغ 
األسر $ شهريًا خالل فترة أربعة أشهر، أما  147حيث سيتم صرف  ،م 500سطح البحر على 
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م فسيتم صرف مبلغ قدره  500التي تعيش في مناطق اليتجاوز ارتفاعها عن سطح البحر 
 .$ شهرياً 100$ توزع على أربعة أشهر بمقدار 400

وشددت األونروا في بيانها على أن المهلة المحددة لسحب المبلغ التتجاوز الستة أسابيع ابتداءًا 
 .تلقائيًا إلى األنروا/كانون األول وإال سيتم سحب المبلغ  13من 

والواليات المتحدة  DFIDيذكر أن المساعدة االلية الشتوية قدمت من قبل شعبة الهيئة الدولية 
 األمريكية وفرنسا.

 

 لجان عمل أهلي

 2000سعيًا للتخفيف من معاناة فلسطينيي سورية وزعت حملة "أهل الخير" يوم أمس األربعاء 
ة في مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين في ريف دمشق طرد غذائي على العائالت المتبقي

 الغربي.

كما قامت الحملة في وقت سابق بتوزيع ألف طرد غذائي على أهالي مخيم اليرموك والنازحين 
 عنه إلى البلدات المجاورة له.

الجدير بالتنويه أن سكان مخيم خان الشيح يعانون من أوضاع إنسانية مزرية نتيجة الحصار 
 يومًا. 70فروض عليهم من قبل النظام السوري منذ أكثر من الم
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 2016ديسمبر/  –كانون األول /8وأرقام حتى  إحصائيات فلسطينيو سورية

 ي سوري في األردن.فلسطين الجئ( 15500) •
 ( الجئ فلسطيني سوري في لبنان.42,500) •
( الجئ فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة "األونروا" 6000) •

 .2015لغاية يوليو 
 ( الجئ فلسطيني سوري في تركيا.8000) •
 ( الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة.1000) •
سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف ( ألف الجئ فلسطيني 79أكثر من ) •

2016. 
 -مخيم اليرموك: استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •

( على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر 1269القيادة العامة على المخيم لليوم )
( يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 789( يومًا، والماء لـ )1328من )

 ( ضحية.191)
مخيم السبينة: الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ  •

 ( يوم على التوالي.1122حوالي )
( يوم بعد سيطرة 1314مخيم حندرات: نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي ) •

 مجموعات المعارضة عليه.
( من %70ودمار حوالي )( يومًا النقطاع المياه عنه 972مخيم درعا: حوالي ) •

 مبانيه.
مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة: الوضع هادئ  •

 نسبيًا مع استمرار األزمات االقتصادية فيها.

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA?source=feed_text

