
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "بسبب الحرب العالمألف فلسطينيي سوري يمضون عيد الفطر مشتتين على بقاع  120نحو "

 2051 العدد:
16-06-2018 

 أنور عبد الهادي: الرئيس محمود عباس مهتم كثير بأمور شعبنا في سورية وخاصة مخيم اليرموك. •

 جامعة الدول العربية تطالب بدعم ميزانية األونروا قبل بدء العام الدراسي الجديد. •

( تقرير حول فلسطينيي 2000العمل تتيح للباحثين والمؤسسات الحقوقية الوصول إلى قرابة )مجموعة  •

 سورية عبر موقعها على اإلنترنت



 

 آخر التطورات 

( ألفًا من فلسطينيي سورية يعيشون حالة غير مسبوقة من 120يأتي عيد الفطر المبارك ونحو )
( بلدًا 20الالجئين الفلسطينيين على أكثر من ) التشتت والتهجير حيث هجرت الحرب في سورية

في مختلف قارات العالم، فلم تكد تسلم أسرة فلسطينية من تشرد وتشتت معظم أفرادها على دول 
العالم، يضاف إلى ذلك عدد كبير من الالجئين الذين نزحوا داخل المدن والبلدات السورية بعد 

 استهداف مخيماتهم بالقصف والحصار.

ت الحرب السورية الالجئين الفلسطينيين السوريين ما بين لبنان واألردن ومصر وتركيا حيث هجر 
وليبيا والسودان وتايلند وماليزيا والسويد والدنمارك، وألمانيا، وبريطانيا، وهولندا وفنلندا وسويسرا 

 وفرنسا باإلضافة إلى البرازيل وتشيلي وكندا وغيرها من الدول.

( ألف الجئ فلسطيني من 120قة لوكالة األونروا إلى أن أكثر من )فيما تشير إحصاءات ساب
 سوريا قد هجروا خارج البالد بسبب الحرب.

 
الجدير بالذكر أن معاملة السفارات لالجئين الفلسطينيين تفاقم من معاناتهم حيث تعرقل معظم 

ين السوريين سواء سفارات الدول المجاورة لسورية إصدار أي تأشيرة لدخول الالجئين الفلسطيني
 القادمين منهم من أوروبا أو سوريا مما يجعل لقاء أي الجئ بأسرته أمرًا في غاية الصعوبة.

وعلى صعيد آخر، أكد مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية أنور عبد الهادي" 
وريا وخاصة عودة أن الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين مهتم كثيرًا بأمور شعبنا في س

أهلنا إلى مخيم اليرموك وعمل كل الوسائل الممكنة إلعادة إعماره بالتعاون مع الحكومة السورية 
 واألونروا".



 

جاء ذلك أثناء زيارة عبد الهادي مقبرة شهداء الثورة الفلسطينية في مخيم اليرموك، وشارك السفير 
باسم الثورة الفلسطينية على النصب بوضع أكاليل من الزهور  14عبد الهادي مع فصائل ال 
 التذكاري للفدائي المجهول. 

 
وفي موضوع مختلف، صرح المتحدث الرسمي باسم األمين العام لجامعة الدول العربية، الوزير 
المفوض محمود عفيفي، أن أبو الغيط تلقى خطابا من بيير كرينبول المفوض العام لوكالة األمم 

ئين الفلسطينيين "أونروا"، شرح فيه صعوبة الوضع المالي للوكالة، المتحدة لغوث وتشغيل الالج
خاصة في أعقاب قرار الواليات المتحدة تخفيض مساهمتها بتمويل الوكالة بشكل حاد في كانون 

 الثاني الماضي.

وطالبت جامعة الدول العربية بضرورة العمل بسرعة من أجل سد الفجوة المالية الخطيرة التي 
 ونروا، وذلك قبل حلول موسم بدء الدراسة في أيلول المقبل.تواجهها األ

 



 

كما دعت الدول العربية كافة لإلسهام بهذا الجهد الهام دعما لالستقرار في المنطقة وتفاديا 
الندالع المزيد من األزمات اإلنسانية الخطيرة، خاصة بقطاع غزة، منوهة بذات الوقت إلى 

مليون دوالر من جانب كل من المملكة العربية  150را نحو اإلسهامات العربية التي بلغت أخي
 السعودية ودولة االمارات العربية المتحدة ودولة قطر.

يذكر أن وكالة "األونروا" تعاني من أزمات مالية كبيرة أدت إلى قيامها بتقليص العديد من 
بتخفيض مساعداتها  خدماتها المقدمة لالجئين الفلسطينيين، وذلك بسبب قيام الواليات المتحدة

 المقدمة لوكالة "األونروا".

وفي سياق مختلف، تتيح مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية للباحثين والمؤسسات 
( تقرير توثيقي يومي من إصدارها، حيث تقوم المجموعة 2000الحقوقية الوصول إلى حوالي )

لها فلسطينيو سورية بسبب الحرب  بإصدار التقارير اليومية التي توثق االنتهاكات التي يتعرض
السورية، كما تصدر تقارير المجموعة باللغتين العربية واإلنكليزية وذلك في إطار سعي المجموعة 
إليصال صوت الالجئين الفلسطينيين السوريين إلى كافة المؤسسات الحقوقية الدولية باإلضافة 

 إلى وسائل اإلعالم العالمية.

عبر تضافر جهود العشرات من الناشطين  2012د انطلقت عام يذكر أن المجموعة كانت ق
اإلعالميين والحقوقيين في المخيمات الفلسطينية في سورية والعديد من الدول العربية واألوروبية 
التي يتواجد فيها الالجئون الفلسطينيون من سورية، مما مكن المجموعة من أن تصبح مصدرًا 

 ومات واألعمال التوثيقية المتعلقة بفلسطينيي سورية.رئيسيًا لجميع اإلحصاءات والمعل

فيما تتيح المجموعة إمكانية الوصول إلى التقارير اليومية والخاصة واحصاءات الضحايا 
 .والمعتقلين الفلسطينيين الموثقين لديها عبر موقعها على اإلنترنت


