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"مجموعة العمل :أصدرنا ( )2700تقرير يومي حتى اليوم حول أوضاع فلسطينيي سورية"

• توزيع معقمات ومنظفات للعائالت المتواجدة في مخيم اليرموك
• األونروا تحتاج إلى  270مليون دوالر لتأمين احتياجات الالجئين في سوريا
• توزيع بعض المساعدات على فلسطينيي سورية في لبنان

آخر التطورات
قالت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية إنها أصدرت  2700تقرير يومي وثقت خاللها
معاناة الالجئ الفلسطيني السوري واالنتهاكات التي ارتكبت بحقه منذ بداية الحرب في سورية عام
 2011وحتى اليوم.
وأشارت مجموعة العمل إلى أنها تتيح للباحثين والمؤسسات الحقوقية الوصول إلى التقارير اليومية
والخاصة واحصاءات الضحايا والمعتقلين الفلسطينيين الموثقين لديها عبر موقعها اإللكتروني
/http://www.actionpal.org.uk
وأوضحت مجموعة العمل أنها تصدر تقاريرها باللغتين العربية واإلنكليزية ،وذلك في إطار سعيها
إليصال صوت الالجئين الفلسطينيين السوريين إلى كافة المؤسسات الحقوقية الدولية باإلضافة إلى
وسائل اإلعالم العالمية.

فيما أصدر قسم الدراسات والتقارير الخاصة في مجموعة العمل العشرات من التقارير الخاصة التي
تناولت القضايا الهامة المتعلقة بفلسطينيي سورية كان أبرزها التقارير التوثيقية السنوية والتي توثق
كافة مفاصل معاناة الالجئين الفلسطينيين السوريين ،يصدر التقرير بالتعاون مع مركز العودة
الفلسطيني بشكل دوري كل عام.
وكانت مجموعة العمل شاركت بالعديد من المؤتمرات والمهرجانات الدولية في لندن وجنيف وفيينا
وإسطنبول وبيروت وبرلين ،من خالل المداخالت الحقوقية والمشاركة في المعارض التوثيقية التي
تحمل معاناة الالجئين من فلسطينيي سورية.

من جهة أخرى وزعت الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية ،بالتعاون مع اللجنة الشعبية
لمخيم اليرموك ،منظفات ومعقمات على األهالي المتبقين في مخيم اليرموك.
وقال القائمون على عملية التوزيع ،إن هذا االجراء يأتي ،في إطار حرص المنظمة على سالمة
أبناء الشعب الفلسطيني في المخيمات ،من أجل الوقاية من فيروس "كورونا".

وأشارت إحصائيات غير رسمية إلى أن عدد العائالت المتواجدة حاليا في مخيم اليرموك حوالي
 40عائلة رفضت الخروج منه ،على الرغم من عدم توفر مقومات الحياة ،فال وجود للماء أو
الكهرباء أو بنى تحتية.
في سياق مختلف أعلنت وكالة األونروا في تقريرها التي أصدرته تحت عنوان "النداء الطارئ لسنة
 2020بشأن أزمة سوريا اإلقليمية" ،ووفقاً لقاعدة بياناتها ،إنها بحاجة  270مليون دوالر ،لالستمرار
في تأمين احتياجات الالجئين الفلسطينيين ،مع دخول الصراع في سوريا عامه التاسع.
وأضافت الوكالة "أن النزوح والخسائر في األرواح وفقدان سبل كسب العيش وارتفاع معدالت
التضخم وتناقص قيمة الليرة السورية وتقلبات أسعار السلع األساسية وتدمير المنازل والبنى التحتية
والقيود المفروضة على الحركة في بعض المناطق من بين العوامل العديدة التي فاقمت مجاالت
الضعف القائمة لدى الالجئين الفلسطينيين الذين ظلوا في البلد"
وتوقعت الوكالة أن يظل مستوى االحتياجات اإلنسانية ومجاالت الضعف مرتفعاً للغاية في عام

 ،2020وتعد األسر التي تعيلها نساء ،واألشخاص المسنون ،واألشخاص ذوو اإلعاقات،
والقاصرون غير المصحوبين بذويهم  /األيتام ،عرضة للخطر بشكل خاص.

أما في لبنان وزعت لجنة المهجرين لفلسطيني سوريا في بيروت مخيم برج البراجنة التابعة لتجمع
اللجان األهلية لفلسطيني سوريا في لبنان  120حصة من الخضار تضمنت (بطاطا وباذنجان
وخيار وبندوره) وذلك بتبرع من فاعل خير للتخفيف من معاناتهم ومد يد العون لهم.
من جانبهم قام عدد من الناشطين بتوزيع مادة الخبز على العائالت الفلسطينية السورية األكثر
عو اًز في مخيم عين الحلوة بمدينة صيدا ،ومنطقة البقاع اللبناني ،وذلك ضمن مشروع "ربطة خبز"،
الذي تكفل بدعمه الجئين فلسطينيين سوريين في أوروبا.
وتعاني العائالت الفلسطينية السورية المهجرة في لبنان من أوضاع صعبة جداً على كافة المستويات
الحياتية واالقتصادية واالجتماعية ،وما زاد من مأساتهم وفاقمها ما شهدته لبنان من مظاهرات في
اآلونة األخيرة وانتشار فيروس كورونا.

