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" أوضاع المهجرين الفلسطينيين شمال سورية في تدهور مستمر"

 كرينبول :رسالتنا إلى الدول المانحة استمرار التمويل لألونروا
 النظام يواصل اعتقال ثالثة أفرد من عائلة "الجمل" منذ عام 2013
 هيئة فلسطينيي سوريا لإلغاثة توزع مساعداتها شمال سورية

آخر التطورات
بالرغم من العديد من المناشدات والنداءات المتكررة التي أطلقتها العائالت الفلسطينية المهجرة
من جنوب دمشق ومخيمي اليرموك وخان الشيح إلى الشمال السوري ،إال أن أوضاعها المعيشية
ال تزال آخذة بالتدهور خصوصا في ظل عدم تجاوب "األونروا" والمؤسسات الدولية والرسمية
الفلسطينية تجاه معاناتهم.

حيث تعاني العشرات من العوائل من صعوبات كبيرة في تأمين المسكن ومتطلبات الحياة
األساسية من غذاء وخدمات ،باإلضافة إلى تدهور كبير في األوضاع األمنية نتيجة التوتر بين
الفصائل السورية المعارضة في المدينة.
وكانت قد وردت إلى مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية العديد من المناشدات من تلك
األسر مفادها مطالبة وكالة "األونروا" بالقيام بواجبها تجاههم ،وأن تعمل الوكالة المسؤولة عن
الالجئين الفلسطينيين في سورية على أداء مهامها تجاه المئات من النساء واألطفال الذين يعانون
سوء األوضاع اإلنسانية في المدينة.
وأكدت العائالت المهجرة أنها لم تتمكن من الحصول على أي من مساعدات "األونروا" اإلغاثية
أو المالية ،وذلك بسبب عدم تواجد "األونروا" في الشمال السوري ،مطالبة وكالة الغوث

والمؤسسات الدولية والرسمية الفلسطينية العمل على إيجاد حل لتلك المشكالت ،والعمل على
استدراك تقصيرها تجاههم.
هذا ويعيش المهجرون الفلسطينيون في الشمال السوري الذين أجبروا على مغادرة منازلهم
كبير في عدم
عجز ا
ا
وممتلكاتهم عدة مرات أوضاعا معيشية قاسية في مخيمات مكتظة تعاني
توفر أدنى مقومات الحياة ،وشح المساعدات اإلغاثية وانتشار البطالة بين صفوفهم ،وعدم تقديم
أي دعم مادي أو غذائي من قبل المنظمات اإلنسانية وتخلي األونروا عن تحمل مسؤولياتها
اتجاههم.
من جانب آخر ،قال المفوض العام لوكالة األونروا "بيير كرينبول" إن قطع الواليات المتحدة
األمريكية تمويلها عن وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطين األونروا ش ّكل أكبر
تحد واجهته هذه المنظمة الدولية"

وأضاف كرينبول في مؤتمر صحفي عقده في بيروت يوم األربعاء" ،رسالتنا اليوم إلى الدول
المانحة هي الطلب منها استمرار التمويل للمنظمة الدولية في العام  ،9102أما رسالتنا الى
الفلسطينيين فهي أن العالم يقول إنكم لستم منسيين ونهتم لشؤونكم"

وأشار المفوض العام إلى أن الوكالة أطلقت حملة عالمية تحت عنوان "الكرامة ال تقدر بثمن"
حول العالم لحشد التضامن مع المنظمة الدولية كي تتجاوز عجزها ،مؤكدا أن المنظمة حصلت
على دعم أكثر من  01دولة وطرف عملوا على زيادة مساهمتهم لها.
إلى ذلك ،يواصل النظام السوري اعتقال ثالثة أفراد من عائلة "الجمل" منذ عام  ،9102من
جانبها ناشدت عائلة الجمل عبر مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية جميع الجهات
والناشطين في سورية المساعدة بمعرفة مصير أفراد عائلتها الذين تم اعتقالهم بتاريخ -8-92
 9102عند حاجز السبينة في ريف دمشق.

فيما لم ترد أية معلومات عنهم حتى اليوم ،يذكر أن عائلة "الجمل" ال تحمل الهوية الفلسطينية
السورية وذلك كون األب من مواليد الضفة الغربية في فلسطين.
يشار أن مجموعة العمل كانت قد طالبت النظام السوري بضرورة اإلفصاح عن أسماء المعتقلين
الفلسطينيين لديه ،حيث بلغ عدد من تمكنت المجموعة من توثيقهم ( )0292معتقال.

إغاثيا وزعت هيئة فلسطينيي سوريا لإلغاثة والتنمية مادة المازوت على العائالت النازحة في
ريف حلب الشمالي ،وذلك ضمن حملتها الخيرية المتواصلة لفصل الشتاء "كن دفئا لهم".

كما وزعت الهيئة على مدار ثالثة أشهر ،اللحوم على العائالت في ريف إدلب الشمالي وريف
حلب الشمالي ،للتحفيف من معاناة األهالي في المخيمات وخارجها.

