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األونروا تدعو إلى إطالق خطة إقليمية لدعم الالجئين الفلسطينيين الذين "
 "تضّرروا بفعل األزمة السورية

 

 
 

 "للعام الرابع على التوالي األمن السوري يواصل اعتقال الالجئة "ابتسام عبد هللا 

 السفارة التركية في لبنان تستمر بإيقاف التأشيرات لالجئين الفلسطينيين السوريين 

  توزيع مساعدات عينية على العائالت الفلسطينية السورية جنوب تركيا 
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 التطورات آخر

دعت وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "أونروا"، إلى إطالق خطة إقليمية لدعم 
ومساندة الالجئين الفلسطينيين الذين تضّرروا بفعل األزمة السورية، وقال المفوض العام للوكالة 

( ألف الجئ 430ولي بفنلندا، بأن )بيير كرينبول في كلمة له خالل مشاركته في مؤتمر د
ألف شخص "مشّردون"  280فلسطيني، بحاجة لمساعدة إنسانية طارئة، حيث أن من بينهم 

 .( ألف عالقون في أماكن محاصرة ويصعب الوصول إليهم43داخل سوريا، فضاًل عن نحو )

ان، باإلضافة ( ألف الجئ فلسطيني نزحوا من سوريا إلى لبن30وأشار كرينبول، بأن أكثر من )
 "حيث يواجهون وجوًدا مهمًشا ومقلقاًل". ،( ألف آخرين توجهوا إلى األردن17إلى )

 
وأضاف المفوض العام "حاليًا يتم التعامل في سوريا مع جيل آخر من الالجئين الذين يعانون  

األزمة  من صدمة التشريد والخسارة بأشكالهما المتعددة"، مؤكًدا أن الدمار المادي الذي خّلفته
 "واضح للعيان".

وكانت وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق األدنى )األونروا( قد  
أطلقت مؤخرا نداء دوليا من أجل الفلسطينيين العالقين في األزمة اإلقليمية السورية بلغت قيمتها 

 ية والحماية والخدمات األساسية.وتهدف األونروا إلى تقديم المعونات اإلنسان ،مليون دوالر 411
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ومن خالل عملياتها الديناميكية والمرنة، والتي يقوم بها أربعة آالف موظف جلهم من  
الفلسطينيين، تعد األونروا أكبر مزود مباشر للمساعدات لالجئي فلسطين المتضررين جراء 

 .األزمة السورية

لصحي والمواد الغذائية وغير الغذائية وتشمل التدخالت المساعدات النقدية والمياه والصرف ا
 األساسية والمأوى والصحة والتعليم ودعم سبل العيش والتمويل الصغير والحماية.

ومن وجه آخر لمعاناة الالجئين الفلسطينيين في سورية، يواصل النظام السوري اعتقال الالجئة  
حيث أعتقلتها  ،ع على التواليللعام الراب 1975الفلسطينية "ابتسام حمد عبد هللا" من مواليد 

عناصر األمن السوري ومجموعاته الموالية في شارع نسرين المحاذي لمخيم اليرموك جنوب 
 العاصمة دمشق، وهي متزوجة.

معتقاًل فلسطينيًا في سجون النظام السوري  1146يشار إلى أن مجموعة العمل وثقت حتى اآلن 
 جهواًل.معتقلة فلسطينية اليزال مصيرهم م 81منهم 

إلى ذلك، تستمر السفارة التركية في لبنان بإيقاف إصدار تأشيرات الدخول لالجئين الفلسطينيين  
السوريين في لبنان وسورية وذلك دون إبداء األسباب، ما أجبر المئات من فلسطينيي سورية إلى 

بطريقة غير  سلوك الطرق البرية الخطيرة للوصول إلى األراضي التركية حيث يتم دخولهم إليها
 .شرعية
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عورة الطريق وانتشار الفصائل و  األمر الذي يعرض حياة العشرات منهم للخطر، وذلك بسبب 
 .المسلحة، باإلضافة إلى استهداف ذلك الطريق بالطائرات بشكل متكرر

 

 لجان عمل أهلي

د من وزعت جمعية "خير أمة" اإلغاثية بعض المساعدات العينية واإلغاثية العاجلة، على عد 
 العوائل الفلسطينية والسورية في مناطق كلس وغازي عنتاب ومرعش وأورفة ونيزب.

ووفقًا للجمعية فأن هذه التوزيعات تأتي استمرارًا لمشروعي الشتاء ومشروع الطفل السعيد التي  
بدأتها الجمعية في وقت سابق، مشيرًا إلى أن المساعدات شملت المالبس الشتوية والبطانيات 

 األطفال وحفوضات األطفال. وحليب

( آالف الجئًا وذلك وفق 8السوريين في تركيا يقدر بحوالي )يذكر أن عدد الالجئين الفلسطينيين 
 تقديرات غير رسمية.

 
 2017يناير/  –كانون الثاني /27وأرقام حتى  إحصائيات فلسطينيو سورية

 (3424حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذي ) ن تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم
 ( امرأة.455)

 (1146( معتقل فلسطيني في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )81 )
 امرأة.
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  القيادة العامة على مخيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية
 ( على التوالي.1317يدخل يومه )

 (190 ) الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب
 الحصار غالبيتهم في مخيم اليرموك.

 ( يومًا وعن مخيم اليرموك منذ 1022انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر )
 ( يومًا.832)

 ( يومًا، 1365أهالي مخيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ )
 ( يومًا.99والمخيم يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

  حواجز الجيش النظامي تستمر بمنع أهالي مخيم السبينة من العودة إلى منازلهم منذ
 ( يومًا.1170)

 ( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف 79حوالي )في 2016 ،
( 17( ألف، وفي األردن )31لسطينيين في لبنان بحوالي )حين يقدر عدد الالجئين الف

 .( آالف، وفي غزة بألف فلسطينيي سوري 8( آالف، وفي تركيا )6ألف، وفي مصر )


