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"مناشدة للكشف عن مصير فلسطيني اختطف في بلدة قدسيا عام "2013

• فلسطينيان يقضيان في سورية
• الديمقراطية :تطالب األونروا عدم قطع مساعداتها الغذائية والمالية لالجئي فلسطين في سورية
• األونروا توزع مساعدتها الغذائية على أهالي مخيم السبينة

ضحايا
قضى الفلسطيني "محمد أحمد فرحات" من أبناء شارع العروبة في مخيم اليرموك خالل مشاركته
القتال الدائر بين تنظيم داعش وقوات النظام السوري في منطقة تلول الصفا ببادية السويداء
جنوب سورية.

في حين قضى الالجئ الفلسطيني "وائل أبو حمدة" المهجر قس اًر من مخيم اليرموك إلى منطقة
الصحية الالزمة للعالج.
حادة وعدم توافر الرعاية
إعزاز شمال سورية ،بسبب إصابته بأزمة ربو ّ
ّ

هذا وكان قضى يوم أمس األحد الالجئ الفلسطيني "محمد ياسين أبو ماضي" أبو عروة نتيجة
نقص الرعاية الصحية والبرد القارس ،حيث أصيب بنوبة قلبية وهو بخيمته في مخيم دير بلوط
شمال سورية ،وهو من مهجري مخيم اليرموك وسكان حارة المغاربة.

آخر التطورات
ناشدت عائلة الالجئ الفلسطيني "أحمد أبو صيام" من أبناء مخيم اليرموك كافة المنظمات
الدولية وحقوق اإلنسان ومنظمة العفو الدولية والمؤسسات الحقوقية للتدخل من أجل إيجاد ولدها
الذي اختطف منذ حوالي خمس سنوات في بلدة قدسيا بريف دمشق.
وقالت عائلة "أبو صيام" في مناشدة وصلت لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية "إن ولدها
تعرض للخطف بتاريخ  7تشرين األول  -أكتوبر  2013في بلدة قدسيا بريف دمشق ،مبينة أن

أفراد العائلة حاولوا التواصل مع وجهاء البلدة لمعرفة مصير نجلهم ولكن حتى اليوم لم ترد أخبار
أو معلومات عنه.

الجدير بالتنويه أن عدد الالجئين الفلسطينيين الذين فقدوا منذ بداية الصراع الدائر في سورية
وصل إلى أكثر من ( )300شخصاً ،وذلك بحسب اإلحصائيات الموثقة لمجموعة العمل من

أجل فلسطينيي سورية.

بدوره طالب حسن عبد الحميد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين –
أمين اقليم سوريا وكالة األونروا عدم قطع مساعداتها المالية والغذائية لالجئي فلسطين في سوريه
بحجة عجز موازنتها ،وأشار الحميد إلى أن هناك تصريحات صدرت مؤخ اًر حول نوايا الوكالة
إلغاء المساعدات الغذائية (السلل) الغذائية لالجئين الفلسطينيين في سوريا واعادة النظر حول

آلية العمل في برنامج حاالت العسر الشديد ،مشدداً على أن هذا األمر قد يمس المساعدات
المالية التي تقدم وفصل موظفي توزيع المساعدات.

وأكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية على ضرورة استمرار وكالة الغوث تقديم
مساعداتها لالجئين الفلسطينيين في سورية الذين ال يزالون يعانون من على أوضاع معيشية
قاسية ،منوهاً إلى أن حوالي  %90منهم ال يزالون يعتمدون بشكل أساسي على المساعدات التي
تقدمها االونروا.

وقال الحميد إنه في الوقت الذي يجب أن تجري فيه االستعدادات لتقديم كل أشكال العون
واالسناد والدعم المادي لالجئين الفلسطينيين في سوريا ،بما يمكن من رجوعهم الى مخيماتهم

واعادة ترميم المنازل واعادة بناء ما تم تدميره على يد المجموعات المسلحة إلعادة دورة الحياة
اليها جري الحديث عن تقليص أو الغاء المساعدات التي تقدم.
كما طالب حسن عبد الحميد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية كافة الجهات المعنية
في دائرة الالجئين في منظمة التحرير الفلسطينية واألونروا ببذل الجهود المطلوبة للعمل من أجل
عدم المس بالمساعدات الغذائية والمالية التي تقدم الى الالجئين الفلسطينيين في سوريا بل
بالعكس من ذلك العمل على زيادتها واستمرارها.
من جهة أخرى وزعت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين (األونروا) يوم أمس األحد
مساعداتها الغذائية على العائالت الفلسطينية القاطنة في مخيم سبينة بريف دمشق ،حيث شمل
اليوم األول توزيع السالت الغذائية على العائالت التي يتكون أفرادها من  1إلى  3على أن يتابع
التوزيع ألهالي المخيم بحسب الالئحة التي أعلنت عنها وكالة األونروا.
مخيم السبينة الواقع على بعد  14كم جنوب دمشق من أوضاع إنسانية
إلى ذلك يشتكي أهالي ّ
قاسية نتيجة عدم توافر الخدمات األساسية وخدمات البنى التحتية وشح المساعدات اإلغاثية
المقدمة لهم من قبل الجمعيات والمؤسسات اإلغاثية ووكالة األونروا.

