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العدد1777 :

"بعد تدميره قرابة  %90من مخيم حندرات ،النظام يمهل أهالي المخيم  15يوماً إلخالء مركز إيواء المدينة الجامعية بحلب"
• قضاء أحد أبناء مخيم اليرموك على طريق الهجرة

• وف اة مريض ف لسطيني بعد مناشدات عديدة إلخراجه من جنوب دمشق للعالج

• األونروا تطالب بدعمها لتتمكن من تقديم خدماتها ومتابعة مهامها وتعلن موعد تدقيق بيانات الف لسطينيين في حلب
• النظام السوري يواصل اعتق ال الالجئ "محمود تميم" ويتكتم على مصيره

• هيئة ف لسطيني سوريا لإلغاثة والتنمية توزع كف االت األيتام في جنوب سورية

ضحايا
قضى الالجئ الفلسطيني السوري "عمر ساطي محمد" (أبو
بدر)  36عاماً أحد أبناء مخيم اليرموك داخل سفينة لنقل
البضائع من مصر الى هولندا بسبب نقص االكسجين

داخل (الكونتينر) المعدة للتهريب ،حيث عثرت الشرطة
الهولندية على جثمانه ،فيما تكفل جامع الفتح في
أمرسفورت بدفنه.
من جانبه كشفت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية
في تقريرها التوثيقي اإلحصائي (الـ )15الذي أصدرته بداية
شهر آب – أغسطس من العام الجاري ،أن عدد الضحايا من الالجئين الفلسطينيين الذين سقطوا
على طريق الهجرة أو في دول اللجوء الجديد ( )84ضحية توزعوا على أكثر من ( )12بلداً.
وفي جنوب دمشق ،توفي المريض "محمود دانيال فاضل" ( 31عاماً) بعد مناشدات عديدة أطلقها

من أجل إخراجه من المنطقة الجنوبية المحاصرة لتلقي العالج في مشافي العاصمة دمشق.

وذكر مراسل مجموعة العمل جنوبي دمشق أن الفاضل النازح من مخيم اليرموك إلى بلدة يلدا،
كان بحاجة ماسة لجرعات كيماوية ،مشي اًر إلى أن هذه الجرعات غير متوفرة في المراكز الطبية

في جنوب دمشق.

آخر التطورات
سادت حالة من التوتر والقلق بين أبناء مخيم حندرات القاطنين بالوحدة التاسعة في السكن الجامعي
في مدينة حلب ،بسبب صدور قرار بإخالئهم من السكن الجامعي ،هذا القرار أرخى بسدوله الثقيلة
على الالجئين الذين تسألوا عما سيؤول إليه مصيرهم في حال تنفيذ القرار.
وفي التفاصيل أكد مراسل مجموعة العمل أن النظام السوري والمجموعات الموالية له أمهلت سكان
مخيم حندرات القاطنين في الوحدة التاسعة بالمدينة الجامعية ،مدة أسبوعين من أجل إخالء الوحدة
وإيجاد مسكن بديلة عنها.

من جانبهم عبر األهالي عن قلقهم وغضبهم من هذا القرار التعسفي على حد تعبيرهم ،الذي ال
يراعي أوضاعهم المعيشية واالقتصادية المزرية ،مطالبين كافة الجهات المعنية ووكالة غوث
وتشغيل الالجئين الفلسطينيين (األونروا) بإعادة إعمار مخيمهم وعودتهم إلى منازلهم التي أجبروا
على النزوح منها ،إثر االشتباكات العنيفة التي اندلعت قبل حوالي ( )1593يوماً ،والتي انتهت

بسيطرة قوات النظام السوري عليها منذ أكثر من ( )246يوماً ،حيث تشير التقديرات إلى دمار

حوالي  %90من مباني المخيم تدمي اًر كامالً وجزئياً.

ونوه األهالي إلى أنهم يعيشون حالة إنسانية مزرية نتيجة التهجير واستمرار الحرب في سورية
وانعكاسات ذلك على الوضع االقتصادي ،وضعف الموارد المالية وانتشار البطالة وارتفاع إيجار
المنازل.

يذكر أن حوالي  17عائلة من أهالي مخيم حندرات تقطن في الوحدة التاسعة بالمدينة الجامعية
بحلب منذ خروجهم من مخيمهم نتيجة تدهور األوضاع األمنية فيه.
في غضون ذلك ،أعلن المفوض العام لوكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين
"أونروا" بيير كرينبول يوم الثالثاء  -12أيلول من الشهر الجاري أنها تواجه هذا العام عج اًز في

ميزانيتها يبلغ  126مليون دوالر ما يعني أنه لن يكون لديها أي أموال بنهاية هذا الشهر.

ودعا كرينبول في كلمته أمام الجلسة االفتتاحية لمجلس وزراء الخارجية العرب المنعقد في القاهرة،
الدول العربية إلى دعم الوكالة بقوة لتتمكن من المحافظة على دورها الحيوي والهام في خدمة 5.3
مليون الجئ فلسطيني حتى يتحقق لديهم أفق ما.
وعبر كرينبول عن مشاعر الغضب التي تتملكه حيال مصير الالجئين الفلسطينيين في الشرق
األوسط الذين يعانون المزيد من الفقر واأللم.
وقال :لقد رأيت األلم والدمار وتكرار النزوح لالجئي فلسطين في مدينة حلب السورية كما رأيت
اآلالم الكبيرة واإلقصاء لالجئي فلسطين في مخيم عين الحلوة في لبنان ،واألثر اليومي لالحتالل
االسرائيلي على الجئي فلسطين في مخيم الجلزون بالضفة الغربية ،كما رأيت األسبوع الماضي
الظروف اإلنسانية الكارثية لالجئي قطاع غزة.
وتشير إحصائيات األونروا إلى أنه من أصل ( )560ألف الجئ فلسطيني كانوا يعيشون في سورية
قبل اندالع الحرب فيها ،بقي حوالي ( )450ألف الجئ داخلها ،وأن أكثر من  %95بحاجة ماسة
للمساعدات اإلنسانية من أجل البقاء على قيد الحياة فضالً عن نحو ( )43ألف عالقون في أماكن
محاصرة يصعب الوصول إليهم.
فيما أكدت األونروا على أن أكثر من ( )120ألف الجئ فلسطيني من سوريا قد هربوا خارج البالد،
بمن في ذلك أكثر من ( )30ألف الجئ فلسطيني نزحوا من سوريا إلى لبنان ،باإلضافة إلى ()17
ألف آخرين توجهوا إلى األردن "حيث يواجهون
ومقلقال".
مهمشا
وجودا
ً
ً
ً
من جانب آخر ،أعلنت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين (األونروا) وبالتنسيق والتعاون
مع الهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين العرب ،أنها ستقوم بإجراء عمليه تدقيق على البيانات الفردية

لالجئين الفلسطينيين المستفيدين من المساعدات المالية والمقيمين في حلب شمال سوريا ،اعتبا اًر

من  19أيلول  2017ولغاية  04تشرين األول  ،2017وذلك بهدف التأكد من وجود جميع
المستفيدين من المساعدة المالية في سوريا ،وتحديث القوائم الخاصة بالمستفيدين من المساعدة
المالية في سوريا.
وأكدت األونروا أن هذه العملية ال توثر بأي شكل من األشكال على سجالت الالجئين الفلسطينيين
أو على الخدمات المقدمة لهم في سوريا ،مشيرة إلى أن سجالت الوكالة وسجالت الهيئة العامة
لالجئين الفلسطينيين العرب ستكون المرجع في تقديم الخدمات الرئيسية :التعليم ،الصحة اإلغاثة
والشؤون االجتماعية لالجئين الفلسطينيين.

ووفقاً لألونروا فأن على العائالت التي لم يدرج اسمها ضمن القوائم بسبب عدم استالمها المساعدة
خالل الدورة المالية الثالثة لعام  2017او الحصول على بطاقة تسجيل جديدة مراجعة احدى

مكاتب األونروا وتقديم شكوى واجراء التدقيق مباشرة حيث سيتم استقبال الشكاوى اعتبا اًر من 05
تشرين الثاني  2017ولغايه  31تشرين الثاني .2017

إلى ذلك ،تواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال الالجئ الفلسطيني "محمود تميم" بعد اعتقاله يوم
 2015-3-12ويتكتم على مصيره ،حيث قام عناصر من األمن السوري باعتقاله عند نقطة توزيع
مساعدات وكالة الغوث األونروا على األهالي المحاصرين في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين
جنوب دمشق.

فيما ناشد ناشطون األونروا والسفارة الفلسطينية في دمشق سرعة التدخل لإلفراج عن الشاب المعتقل،
وضمان سالمته ،مع اإلشارة إلى أن مجموعة العمل وثقت عدة حاالت اعتقال لالجئين فلسطينيين
خالل استالمهم مساعدات األونروا.
لجان عمل أهلي
وزعت هيئة فلسطيني سوريا لإلغاثة والتنمية (هيئة فلسطين الخيرية سابقاً) تبرعاتها من كفاالت

األيتام على ( )53يتيماً في جنوب سورية بمعدل ( )5000ليرة سورية لكل يتيم.

يذكر أن الالجئين الفلسطينيين في درعا يعانون من أوضاع معيشية غاية بالسوء ،وذلك بسبب
القصف العنيف والمتكرر الذي تتعرض له المنطقة ،والذي تسبب بدمار كبير في البنى التحتية
إضافة النقطاع الماء والكهرباء وتوقف الخدمات الطبية.
فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى  14أيلول  -سبتمبر 2017
• ( ) 3577حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم ( )462امرأة.
• ( )1637معتقالً فلسطينياً في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم ( )103امرأة.
مخيم اليرموك يدخل يومه
• حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية – القيادة العامة على ّ
( )1520على التوالي.

• ( )199الجئاً والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار غالبيتهم
مخيم اليرموك.
في ّ

مخيم اليرموك منذ ( )1097يوماً.
مخيم درعا مستمر منذ أكثر ( )1257يوماً وعن ّ
• انقطاع المياه عن ّ
المخيم يخضع
مخيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ( )1593يوماً ،و ّ
• أهالي ّ
لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ( )346يوماً.

• حوالي ( )85ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية  ،2016في حين يقدر عدد
الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي ( )31ألف ،وفي األردن ( )17ألف ،وفي مصر ( )6آالف،
وفي تركيا ( )8آالف ،وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.

