
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2061 العدد:

مجموعة العمل توجه رسالة إلى مؤتمر مانحي "األونروا" المنعقد في نيويورك بخصوص "

 "فلسطينيي سورية

26-06-2018 

 .قصف ليلي بصواريخ الفيل يستهدف مخيم درعا وحّي طريق السد •

 .عودة عدد من العائالت إلى مخيم حندرات في حلب •

 تخريج دورة في اإلعالم لثلة من فلسطينيي سورية في لبنان. •



 

 آخر التطورات

طالبت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية في لندن، في رسالة وجهتها يوم أمس االثنين 
حزيران، إلى مؤتمر مانحي وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )أونروا( المنعقد  25

والدول المانحة بمضاعفة التمويل الالزم الستمرار األونروا تقديم  بنيويورك المجتمع الدولي
 خدماتها لالجئين الفلسطينيين.

وشددت المجموعة على أهمية تقديم الدعم المالي الالزم الستمرار عمل األونروا بما يتناسب مع 
قديم الخدمات محنة الالجئين الفلسطينيين المتعاظمة، والعمل على استدامة التمويل الالزم لها لت

الالزمة لالجئين على كافة المستويات التعليمية والصحية واإلغاثية، والعمل على تطوير عملها 
ليشمل الحماية الجسدية والقانونية لالجئين وتوسيع نطاق عملياتها ليشمل الالجئين الفلسطينيين 

 خارج المناطق الخمسة بما يضمن حقهم في العيش بكرامة.

 
لتي تم إرسال نسخ منها إلى المؤتمر وإلى البعثات الدبلوماسية للدول المشاركة، ورّكزت الرسالة ا

على معاناة الالجئين الفلسطينيين في سورية جراء تداعيات األزمة المالية لألونروا وما نتج عن 
 ذلك من تداعيات تأتي في الوقت األشد حاجة على توسيع وتكثيف عملها.

ن الفلسطينيين في سورية تعاظمت بشكل واضح بسبب استمرار وأشارت إلى أن معاناة الالجئي
النزاع المسلح في سورية والوضع القانوني الهش لالجئين خارجها وتعّرضهم للقتل واالعتقال 

 والتهجير.



 

( ألف فرد من الفلسطينيين السوريين يعتمدون بشكل مباشر على 418الجدير بالذكر أن )
( من انعدام األمن الغذائي، فضاًل %95كما يعاني ما معدله )المساعدات المقدمة من األونروا، 

 ( معتقاًل موثقًا داخل السجون.1674( ضحية وأكثر من )3776عن سقوط )

من جانب آخر، قصفت قوات النظام السوري مخيم درعا وحّي طريق السد بمدينة درعا جنوب 
لحقًا بذلك مزيدًا من الدمار أرض من نوع فيل وعدد من قذائف الهاون، م-سورية، بصاروخ أرض

والخراب في منازل المدنيين والبنى التحتية للمخيم، تزامن ذلك مع اندالع اشتباكات وصفت 
بالعنيفة بين مقاتلي المعارضة وقوات النظام الذي يحاول التقدم وفرض سيطرته على تلك 

 المنطقة.

رعا تقطن في منطقة البلد وحي يشار أن العديد من العائالت الفلسطينية والنازحة من مخيم د
 طريق السد المجاور، ويعاني الالجئون جنوب سورية أوضاعًا معيشية وأمنية صعبة.

 
وفي سياق آخر، قال مراسل مجموعة العمل أن مخيم حندرات لالجئين الفلسطينيين في حلب 

سويد أبو يشهد بين الحين واآلخر عودة عدد من أبنائه، وسجل اليوم عودة عائلة خلف ونبيل 
 مالك إلى منازلهم في المخيم.

عائلة من سكان المخيم على الرغم من 150وكان مراسلنا قد أكد في وقت سابق عودة أكثر من 
% من المخيم دمارًا كليًا وجزئيًا، منوهًا إلى أن الالجئين الفلسطينيين يعيشون  90دمار أكثر من 

 المالية وانتشار البطالة وغالء األسعار. أوضاعًا معيشية مزرية بسبب الدمار وضعف الموارد



 

إثر تعرضه لقصف النظام  2013-04-27وكان أبناء مخيم حندرات قد هجروا عن منازلهم يوم 
 السوري بسبب سيطرة المعارضة السورية المسلحة على مخيمهم. 

وأقيمت لهم على عجل مساكن مؤقتة في المدينة الجامعية، بينما ذهب بعضهم نحو بعض قرى 
 ريفها مثل )تل قراح( و)المسلمية( و)تل جبين( و)دوير الزيتون( و)منبج(.

إلى ذلك، التحق عدد من الناشطين الفلسطينيين السوريين المهجرين إلى لبنان بدورة إعالمية في 
الصحافة االستقصائية، بهدف تسليط الضوء على أوضاع فلسطينيي سورية في لبنان، ونقل 

عبر وسائل اإلعالم لألمم المتحدة والمنظمات اإلنسانية والحقوقية  معاناتهم وإيصال صوتهم
 واإلغاثية، والمطالبة بحقوقهم وإنصافهم من الناحية االجتماعية واإلنسانية والقانونية واالقتصادية.

الجدير بالتنويه أن جمعية راصد لحقوق االنسان وموقع عاصمة الشتات اإللكتروني نظما دورة 
حث االستقصائي، المدعوم من برنامج الشباب الفلسطيني، في مدينة صيدا استمر إعالمية في الب

 لمدة خمسة أشهر.

 


