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المفوض العام لألونروا يدعو إلى حماية الالجئين الفلسطينيين في "
 "سورية وتسهيل وصول المساعدات لهم

      

 
 

 الجئ فلسطيني من أبناء مخيم السبينة يقضي برصاص قناص في دمشق. 

  أيام  6إلى شارع عين غزال في مخيم اليرموك بعد حصار المدنيين داعش تفتح الطريق

 .على التوالي

 بعد اعتقال دام ثالث سنوات األمن السوري يُفرج عن أحد أبناء مخيم النيرب. 

  منظمة سبارك التنموية تعلن عن منحة لطالب التعليم المهني في لبنان تشمل الفلسطيني

 .السوري
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 ضحايا

من أبناء مخيم " عبدو الدامس" الفلسطينيقضى الالجئ 
السبينة لالجئين الفلسطينيين، برصاص قناص أثناء ذهابه 

مما يرفع عدد الضحايا الفلسطينيين .إلى عمله في دمشق
الذين قضوا برصاص قناص منذ بداية الصراع الدائر في 

الجئًا، وذلك بحسب اإلحصائيات ( 792) سورية إلى
 .من أجل فلسطينيي سوريةالموثقة لمجموعة العمل 

 

 التطورات آخر

بيير « األونروا»دعا المفوض العام لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
كرينبول، إلى اتخاذ المزيد من الخطوات من أجل تعزيز حماية الجئي فلسطين، وتحديدًا في 

لى تسهيل -حلب وخان الشيح ومنطقة اليرموك صول األونروا ألولئك الذين هم و  سبليلدا، وا 
 .بأمس الحاجة

إن القانون اإلنساني الدولي وااللتزام باحترام وحماية المدنيين في سورية، بمن في : "وقال كرينبول
ذلك الجئي فلسطين، ينبغي أن ال يتم التذكير بها ببيانات صحفية، إنها بحاجة ألن يتم تطبيقها 

 ."األرواح وحفظ الكرامةبشكل عملي وذلك من أجل حماية 
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إنه لمن الضروري أن يتم وضع نهاية للصدمة غير العادية المتأتية عن وفاة : "وأضاف كرينبول
 ."وجرح العديد من المدنيين وذلك كجزء من حل سياسي لهذا النزاع

فيما أكد، أن اهتمام الوكالة يتركز على تقديم مساعدة طارئة وبأشكال متعددة لالجئين 
ماديًا وصحيًا والعمل قدر المستطاع على أن تكون منتظمة، و  الفلسطينيين في سورية غذائياً 

 .مشيدًا بجهود الحكومة السورية وخاصة دعمها لمسائل التعليم

وأشار كرينبول إلى أهمية تسليط الضوء على جهود الوكالة المتعلقة بالتعليم، والسيما أنه يتم 
معبرًا عن فخره بما تقدمه األونروا  ،ئية والمادية في أوقات النزاعالتركيز على المساعدات الغذا

 .لالجئين الفلسطينيين فيما يتعلق بمسألة التعليم

وأكد كرينبول أن الوكالة ستستمر في بحث كل ما هو ممكن لتلبية االحتياجات ومواجهة العقبات 
 .العالمفي الشأن المادي، وذلك من خالل الزيارات إلى مناطق مختلفة من 

كما ناشد أيضا بتقديم الحماية واالحترام لموظفي األونروا الذين يواجهون يوميًا مخاطر جسيمة 
 .في سياق عملهم

ُيشار أن الالجئين الفلسطينيين في سوريا يعيشون أوضاعًا صعبة ومأساوية في ظل عمليات 
عالوة على االعتقاالت وسقوط التهجير وغالء األسعار وانتشار البطالة وارتفاع إيجار المنازل، 

 .ضحايا جراء الصراع الدائر

وفي جنوب العاصمة دمشق، أكدت مصادر محلية في مخيم اليرموك المحاصر، أن تنظيم 
داعش فتح الطريق المؤدي إلى شارع عين غزال أمام المدنيين من الساعة الثانية عشر  -الدولة 

لك بعدما فرض التنظيم صباح يوم الجمعة ظهرًا، وحتى الساعة الثانية من بعد الظهر، وذ
 .، في محيط ساحة الريجة"جبهة فتح الشام"الفائت، حصاره على األهالي القاطنة بمناطق سيطرة 

وقالت تلك المصادر أن تنظيم الدولة، منع األهالي من إدخال األغذية واألدوية إلى منازلهم 
 .الطعام والشراب داخل مناطق سيطرته داخل المنطقة المحاصرة، واكتفى بالسماح لهم بتناول
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فيما أكدت المصادر أن المكتب اإلغاثي للمخيم، توصل إلى اتفاق مع طرفي الصراع في المخيم 
يقضي بفتح الطريق أمام أهالي شارع عين غزال " فتح الشام"تنظيم الدولة وجبهة النصرة "

 .المحاصر من قبل التنظيم

 
ئلة من المدنيين من أبناء تلك المناطق، إضافة إلى عائالت ويسكن المنطقة أكثر من خمسين عا

، حيث منعت داعش األهالي من إدخال المواد الغذائية واألولية إليها، في "فتح الشام"مقاتلي 
 .لمغادرة المخيم" فتح الشام"محاولة منها للضغط على عناصر 

( 5511)ى المخيم لليوم في حين يتواصل حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة عل
يومًا على التوالي، ( 211)يومًا، والماء لـ ( 5755)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من 

ضحية من أبناء المخيم قضوا بسبب الجوع ونقص الرعاية الطبية، ومنع ادخال ( 582)وتوثيق 
 .المواد والمستلزمات الطبية وغيرها من المواد

من أبناء " إبراهيم حنينو" االمن السوري عن الالجئ الفلسطيني الشاب من جانب آخر، أفرج
مخيم النيرب في حلب، وذلك بعد اعتقال دام ثالث سنوات في سجون النظام، علمًا أن الحنينو 

 .أفرج عنه قبل سنة إال أنه اعتقل وهو عائد إلى المخيم من قبل عناصر النظام في مدينة حماه

الجئًا من أبناء مخيم النيرب، بحسب  88نية السورية تواصل اعتقال ُيشار أن األجهزة األم
احصائيات مجموعة العمل، في حين بلغت الحصيلة اإلجمالية للمعتقلين الفلسطينيين في 

 .معتقالً  5191السجون السورية 
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 لبنان

 منحة لإللتحاق بمعاهد التعليم( 011)أعلنت منظمة سبارك التنموية عن تقديمها أكثر من 
، للطالب السوريين والفلسطينيين السوريين 7158/7152المهني فى لبنان للسنة الدراسية 

 .المقيمين في لبنان

ب من خالل هذا البرنامج الحصول على منحة لمتابعة  وقالت المنظمة أنه باستطاعة الطالا
تصاصات، لمداة سناتين في مختلف اإلخ TSدراستهم المهنية في مرحلة اإلمتياز الفناي أي ال 

ويحصل الطالب بعد إتمام السنة الثانية بنجاح من خالل إمتحان رسمي على شهادة رسمية 
تساعد هذه الشهادة و  خارج لبنانو  التعليم العالي اللبنانية، كماو  معترف فيها من قبل وزارة التربية

 .الخرايجين في إيجاد فرص عمل أفضل

 
التعليمية كاملة ومساهمة للدعم المعيشي خالل سنتي وأضافت سبارك أن المنحة تشمل النفقات 

 (:TS)مرحلة اإلمتياز الفني –الدراسة، وتوفر المنحة التخصصات 

كومبيوتر، محاسبة، مراجعة وخبرة في المحاسبة، معلومات ادارية، كهرباء، الكترونيات، علوم 
 ريضية، ادراة الفنادقتجارية، علوم مصرفية، تكييف وتبريد، شبكات، تربية حضانية، عناية تم

ة أن يكون لبناني أو سوري مقيم فى /وفي ما يتعلق بشروط المنحة، قالت المنظمة على المتقدم
 .لبنان أو سوري فلسطيني مقيم فى لبنان، وشهادة بكالوريا من لبنان أو سورية أو ما يعادلها

 :لتسجيلونشرت المنظمة عبر موقعها تفاصيل المنحة واألوراق المطلوبة وآلية ا

http://goo.gl/wAi7u4 

http://goo.gl/wAi7u4
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يشار إلى أن عدد الالجئين من فلسطينيي سورية في لبنان وفق احصائيات وكالة األونروا قد بلغ 
 .ألف الجئ( 00)ألفًا في حين تشير احصائيات غير رسمية إلى انخفاض العدد إلى ( 57.1)

 

 6112/ أغسطس  –آب / 11/وأرقام حتى فلسطينيو سورية إحصائيات 

 .الجئ فلسطيني سوري في األردن( 51111) •
 .الجئ فلسطيني سوري في لبنان( 575111) •
لغاية " األونروا"الجئ فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 8111) •

 .7151يوليو 
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا( 8111) •
 .في قطاع غزةالجئًا فلسطيني سوري ( 5111) •
 .7158ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف ( 29)أكثر من  •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

يوم، والماء لـ ( 5755)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 5511)لليوم 
 .ضحية( 582)ي، عدد ضحايا الحصار يومًا على التوال( 211)

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 5110)

يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 5591)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 21)النقطاع المياه عنه ودمار حوالي  يوماً ( 815)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .استمرار األزمات االقتصادية فيها
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