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" األونروا" يناشدون إدلب في الشيح خان مخيم مهجرو

 تجاههم مسؤولياتها بتحمل
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .البلدة داخل خدماتها بتقديم" أونروا" وكالة يطالبون" المزيريب" بلدة أهالي •
 .أعوام 4 منذ" محمد محمد" الالجئ باعتقال يستمر السوري األمن •
 السوريين لألطفال مجانية عظمية جراحة عمليات إجراء عن اإلعالن •

 .لبنان في والفلسطينيين
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  التطورات آخر
 وكالة وريفها، إدلب في الشيح خان مخيم أبناء من الفلسطينيون المهجرون ناشد
 تجاههم، مسؤولياتها بتحمل" األونروا" الفلسطينيين الالجئين وتشغيل غوث

 أوضاعهم تصف المهجرين من عديدة رسائل العمل مجموعة إلى ووصلت
 .بالصعبة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لعام األولى للدورة المالية مساعداتها" األونروا" توزيع اقتراب مع المهجرون وشدد
يصالها المساعدات بتلك شملهم ضرورة إلى 2017  البدء المقرر من والتي لهم، وا 
  2017/ 3/  16 بتاريخ وتنتهي 2017/  1/ 15 يوم من اعتبارا   بتوزيعها

 يجدون حيث اإلنسانية، الحياة مقومات ألبسط يفتقدون أنهم" المهجرين أحد وقال
 من نعاني كذلك إيجاراتها، غالء إلى إضافة لهم منازل تأمين في كبيرة صعوبات

 "الكهرباء قطع وتواصل الماء، توفر عدم
 ونقص المتدهورة، االقتصادية األوضاع من باألصل إدلب محافظة سكان ويعاني
 مشافي من التحتية البنية وقصف للمدنيين، الصحية الخدمات تأمين في شديد

 والمجاالت األصعدة كافة على اإلمكانيات وضعف ومنشآت، تعليمية ومدارس
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 على سلبا   انعكس الذي األمر والسكنية، والتربوية والتعليمية اعيةواالجتم الخدمية
 .الشيح خان مخيم من الفلسطينيين المهجرين

 إيجارات لخفض خصوصا   والمهجرين عموما   األهالي بين دعوات انتشرت فيما
 على يعيشون المهجرين فغالبية أمكن، إن عنها واالستغناء المستطاع، قدر البيوت

 المالية الموارد انعدام ظل في المؤسسات، بعض من لهم المقدمة المساعدات
 .البالد أنحاء غالبية في البطالة وانتشار
 الشيح خان مخيم من قسرا   هجروا فلسطيني الجئ( 2500) حوالي أن إلى يشار

 يوم من بدءا   سورية، شمال إدلب محافظة إلى دمشق بريف الفلسطينيين لالجئين
 النظام بين المصالحة اتفاق توقيع بعد وذلك ،2016 الثاني تشرين 28 االثنين
 .بها المحيطة والمناطق الشيح خان في والمعارضة السوري

 
" أونروا" وكالة العمل مجموعة عبر المزيريب بلدة أهالي طالب متصل، سياق وفي
 بالوصول األهالي تواجه التي الصعوبات بسبب وذلك البلدة داخل خدماتها تقديم
 .الوكالة مكاتب توجد حيث درعا مدينة مركز إلى

 غاية في أمر هو درعا في" أونروا" وكالة مكاتب إلى وصولهم فإن األهالي وبحسب
 .الشباب خصوصا   البلدة أبناء جميع االعتقال خطر يتهدد حيث الخطورة
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 الغربي الشمال إلى كيلومترا عشر أحد بعد على تقع التي المزيريب بلدة أن يذكر
 فلسطينيا   الجئا   وخمسمائة آالف ثمانية نحو يقطنها سورية جنوب درعا مدينة من

 . درعا مخيم من النازحة العوائل من المئات إلى باإلضافة فلسطين، شمال من جلهم
 الالجئ اعتقال األمنية السوري النظام أجهزة تواصل مختلف، موضوع وفي

 مكان من 2013-1-24 تاريخ منذ عاما  (30" )محمد محمود محمد"الفلسطيني
 ترد ولم دمشق، العاصمة غرب دمر مشروع منطقة في الشمسية بالطاقة عمله
 . دمشق جنوب اليرموك مخيم أبناء من وهو الوقت، ذلك منذ معلومات أي عنه
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المعتقلين عن والمعلومات الرسائل من العديد تتلقى العمل مجموعة أن إلى يشار
 ظل في التوثيق صعوبات من الرغم على تباعا   توثيقها تم حيث الفلسطينيين،

 اعتقالهم، وأماكن وأسمائهم المعتقلين مصير على بالتكتم السوري النظام استمرار
 السوري النظام سجون في فلسطينيا   معتقال  ( 1146) اآلن حتى المجموعة ووثقت
 . معتقلة( 81) منهم
 الفلسطيني األحمر الهالل جمعيةو  القطري األحمر الهالل أعلن آخر، صعيد وعلى

 األمريكية السورية الطبية والجمعية فلسطين اطفال إغاثة وجمعية لبنان إقليم -
 في والفلسطينيين السوريين لألطفال العظمية الجراحة حاالت بقبول البدء عن
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 بيروت، من كل في وذلك ومتابعتهم، الجراحية العمليات إلجراء مجانا ، لبنان
 .مراحل على لهم العمليات إجراء سيتم أنه إلى مشيرين وطرابلس، صيدا، البقاع،
 أقل أو عاما   17 بعمر األطفال أن: منها للقبول معاييرا   المشرفة الجهات ووضعت

 جميع تقبل المفوضية، قبل من مغطاة وغير إسعافية غير جراحية حالة لديهم و
 تشمل وال والحدب، الجنف حاالت عدا األطفال لدى العظمية الجراحية الحاالت
 التشمل كذلك التجميلية، المواد أو الصناعية األطراف أو الطبية األحذية التغطية
لى من المرضى انتقال أجور  .والمشافي الطبية المراكز وا 

 : إيميلها عبر الطبية الحاالت تقارير إرسال يمكن أنه المشرفة الجهات وأضافت
medical.cases@multiaidprograms.org 

-4 للتسجيل موعد آخر أن إلى مشيرة ،8165250 - رقمها عبر التواصل أو
2-2017. 

 المهجرين يواجهها التي والمشكالت التحديات أبرز أحد ُيشكل االستشفاء أن ُيشار
 نقص من المعاناة تزال ال فيما لبنان، في والسوريين السوريين الفلسطينيين

 والهيئات المنظمات نشاط ضعف بعد خصوصا   كبيرة، االستشفائية ماتالخد
 .سورية في الحرب استمرار إثر المحلية،

 
 2017/ يناير –الثاني كانون/ 14 حتى وأرقام إحصائيات سورية فلسطينيو

 من العمل مجموعة تمكنت الذين الفلسطينيين الضحايا حصيلة( 3419) •
 . امرأة( 455) بينهم توثيقهم

 بينهم السوري للنظام التابعة والمخابرات األمن أفرع في فلسطيني معتقل(1147) •
 . امرأة( 81)
 مخيم على العامة القيادة – الشعبية الجبهة ومجموعات النظامي الجيش حصار •

 . التوالي على( 1305) يومه يدخل اليرموك
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 بسبب الطبية والرعاية التغذية نقص نتيجة قضوا فلسطينية والجئة الجئا  (190) •
 . اليرموك مخيم في غالبيتهم الحصار

 مخيم وعن أيام( 1009) أكثر منذ مستمر درعا مخيم عن المياه انقطاع •
 . أيام( 824) منذ اليرموك

( 1352) منذ منازلهم إلى العودة من ممنوعون حلب في حندرات مخيم أهالي •
 . يوما  ( 87) من أكثر منذ النظامي الجيش لسيطرة يخضع والمخيم يوما ،

 منازلهم إلى العودة من السبينة مخيم أهالي بمنع تستمر النظامي الجيش حواجز •
 . يوما  ( 1158) منذ
 منتصف حتى أوروبا إلى وصلوا سوري فلسطيني الجئ ألف( 79) حوالي •

 .الالجئين عدد يقدر حين في ،2016


