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في حلب يعانون البرد لعدم وجود مواد التدفئة " األونروا"طالب "
 "في مدارسهم

      

 
 

  من أبناء مخيم  011النظام السوري يفرج عن فلسطيني ويواصل اعتقال أكثر من

 .خان الشيح

  خدماتها اإلغاثية لعائالت مخيم اليرموك النازحة إلى يلدامؤسسة جفرا تقدم. 

   وصول دفعة جديدة من أبناء مخيم العائدين في حمص إلى اليونان بحرا. 

 تسلط الضوء على الواقع اإلغاثي لفلسطينيي سورية في لبنان: مجموعة العمل. 
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 آخر التطورات
حلب من البرد القارس، بسبب عدم وجود يعاني الطالب الفلسطينيون في مدارس األونروا في 

أن المدافئ في الصفوف  ،مواد التدفئة في مدارسهم، حيث أكد أهالي الطلبة وعدد من الناشطين
، وأن أبنائهم في حالة يصعب عليهم إكمال دراستهم بسبب موجة البرد "المازوت"فارغة من مادة 

هل من "وتسأل ناشطون .مدفئة على أوجهاوتدني درجات الحرارة، بينما في غرفة اإلدارة تكون ال
أم أن إدارة المدرسة  ،الممكن أن تغفل إدارة التعليم باألونروا عن مخصصات التدفئة للطالب؟

ن كان هناك مخصصات حسب لسان أحد مدرسي  تقوم بشراء مواد التدفئة فقط لإلدارة؟ وا 
  !"األونروا فأين مواد التدفئة في المدارس ؟

أحد أهم الخدمات التي تقدمها األونروا لالجئين الفلسطينيين في سورية، وكان ويعتبر التعليم 
 24مدرسة للتعليم األساسي قبل بدء الحرب، لكن  111برنامج التربية في سورية يقوم بتشغيل 

مدرسة  24مدرسة فقط التزال تعمل حاليًا، إلى جانب توفير وزارة التربية والتعليم السورية 
 ."األونروا"الة الغوث إضافية، بحسب وك

 
يشار إلى أن الصراع في سورية ال يزال يؤثر بشكل مباشر على التعليم لألطفال الالجئين الذين 
يعيشون في سورية، وحدَّ بشكل كبير من فرص األطفال في الحصول على التعليم، علمًا أن 

من مخيماتهم بعد العديد من مدراس األنروا في سورية تحولت إلى مراكز إيواء للمهجرين 
 .استهدافها

بعد اعتقاله ألكثر " صبحي عوض"وفي سياق آخر أفرج األمن السوري عن الالجئ الفلسطيني 
من ستة أشهر، وهو من أبناء مخيم خان الشيح بريف دمشق، في حين تواصل األجهزة األمنية 

 .الجئين فلسطينيين من أبناء المخيم 101السورية اعتقال 
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معتقاًل فلسطينيًا ال يزال مصيرهم مجهواًل، في ظل تكتم  1021العمل وثقت يشار أن مجموعة 
األمن السوري عن أماكن اعتقالهم، ومنع لجان حقوق اإلنسان من الدخول ومراقبة سجون النظام 
السوري، علمًا أن المئات من الالجئين الفلسطينيين قضوا تحت التعذيب وثقت مجموعة العمل 

 .الجئاً  241منهم
ذلك تستمر مؤسسة جفرا لإلغاثة والتنمية بتقديم مساعدات غذائية إلى العائالت التي نزحت  إلى

 4012إبريل -داعش له مطلع نيسان  –إلى يلدا من مخيم اليرموك إثر اقتحام تنظيم الدولة 
 .بالتنسيق مع عناصر جبهة النصرة المتواجدين فيه

ليرموك كانت قد أوقفت عملها داخله إثر علمًا أن معظم المؤسسات اإلغاثية العاملة في ا
 .المتهم باغتيال عدد من الناشطين اإلغاثيين داخل المخيم" داعش"تهديدات تلقتها من تنظيم 

وفي غضون ذلك وصلت دفعة جديدة من أبناء مخيم العائدين بحمص إلى اليونان من ضمنها 
ظروف جوية قاسية وحالة  ساعات من التعب والعناء في ظل 4بعد  ،عائلة فيها عدة أطفال

أن العديد من سكان المخيم ينتظرون " وأضاف.بحر غير مستقرة، بحسب وصف أحد الواصلين
للوصول إلى اليونان، ومنها لدول اللجوء األوروبي على الرغم " قوارب الموت"في تركيا ركوب 

 .من الظروف الجوية الصعبة لكن ليس لهم خيارات
كان مخيم العائدين في حمص مستمرة نتيجة األوضاع األمنية إال ذلك حيث ال تزال هجرة س

والمعيشية، والتشديد والمالحقات من قبل األجهزة األمنية السورية والمجموعات الموالية لها 
للشباب الفلسطيني في مخيم العائدين إلجبارهم على االلتحاق بجيش التحرير الفلسطيني، 

 .المخيم إلى معتقل كبير واالعتقاالت المستمرة بحقهم، حتى تحول
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 لبنان
غاثي تجاهم بشكل عام إليعاني الالجئون الفلسطينيون السوريون في لبنان من تراجع العمل ا

باستثناء بعض التقديمات الموسمية والتي ال تشمل الجميع في ظل توقف مساعدات األونروا 
مون على العمل االغاثي هذا يعزو القائو  الخاصة ببدل اإليواء عن كافة الالجئين بال استثناء،

 .التراجع إلى ضعف الموارد والتبرعات المقدمة لالجئين من الجهات الداعمة
فيما يتهم بعض الالجئين من فلسطينيي سورية تلك الجمعيات بعدم اإلخالص في عملها ووجود 

ة مشيرين إلى وصول مساعدات تكفي لجميع العائالت الفلسطينية السوري ،فساد بين أعضائها
ألف عائلة، وبدورهم حذر عدد من ( 24)والتي ُيقدر عددهم بحسب وكالة األونروا بحوالي 

الناشطين الفلسطينيين من تأثير شح تلك المساعدات على األوضاع المعيشية واإلنسانية 
لفلسطينيي سورية في لبنان والذين يعانون البطالة وانعدام الموارد المالية التي تعينهم في نكبتهم 

 .أساتهم الجديدةوم
كما دعا الناشطون وكالة األونروا ومنظمة التحرير والفصائل الفلسطينية وجميع المؤسسات 
اإلغاثية التخاذ خطوات إغاثية عاجلة للتعامل مع مخرجات األزمة الحالية على كافة الصعد 

ة بما يرقى بالمستوى المعيشي والصحي لالجئين وكذلك وضع الخطط الالزم ،والمستويات
 .للتعامل مع مثل هذه الحاالت واالستعداد لها

كما يعتبر الوضع القانوني لالجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا وتأمين السكن وارتفاع أجوره 
 .أبرز مشاكلهم، في وقت تسن السلطات اللبنانية القوانين لمنع عمل هؤالء الالجئين
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 7102/ كانون الثاني ــ يناير / 72/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 
 الجئًا فلسطينيًا سوريًا في لبنان( 245200)و الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن( 12200) •

لغاية " األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 1000)
 .4012يوليو 

 -إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبرألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا ( 21.4)أكثر من  •
 .4012كانون األول 

استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •
( 201)يومًا، والماء لـ ( 1011)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 621)لليوم 

 .ضحية( 112)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : خيم السبينةم •

 .يوم على التوالي( 114)
يوم بعد سيطرة مجموعات ( 1002)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •

 .المعارضة عليه
 .من مبانيه%( 20)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 111)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .استمرار األزمات االقتصادية فيها
استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة : مخيم خان الشيح •

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


