
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2279  العدد

 لجنة متابعة شؤون المهجرين الفلسطينيين السوريين تلتقي مدير عمليات األونروا في األردن •

 تحذيرات من تأثير شح المساعدات على األوضاع اإلنسانية لفلسطينيي سورية في لبنان •

 مليون دوالر لدعم فلسطينيي سورية 277األونروا تعلن عن حاجتها إلى  •

 صير الفلسطيني "شادي ابراهيم يوسف"األمن السوري يواصل التكتم على م •

 "ناشطون يجددون تحذيراتهم من عمليات نصب تستهدف أهالي المعتقلين في سورية"

30-01-2019 



 

 آخر التطورات

جدد عدد من الناشطين تحذيراتهم ألهالي المعتقلين الفلسطينيين والسوريين في سجون النظام 
السوري من تعرضهم لعمليات نصب وابتزاز، يقوم بها الوسطاء ومنهم بعض المحامين الذين 

 منية السورية مقابل مبالغ مالية.يدعون معرفة مكان ومصير المعتقل في األفرع األ

وأضاف الناشطون أن عددًا ممن يدعون معرفة مصير أبنائهم لديهم عدة حسابات على مواقع 
التواصل االجتماعي، وهمية بأسماء مزيفة تنتحل صفة معتقلين مفرج عنهم أو أقارب لناجين 

تظارًا شاقًا لمعرفة أخبارهم، لمعتقلين، يقومون بترصد عائالت المعتقلين وذويهم الذين يعيشون ان
مشيرين إلى أن هؤالء طوروا أساليبهم وتوسعت مساحة أعمالهم االحتيالية لتطال عائالت 

 المعتقلين العرب في سجون سورية.

 
وبحسب الناشطين، "أن األهالي تقع في عملية ابتزاز ممنهجة واستغالل مشاعرهم وخوفهم على 

مبالغ مالية كبيرة جدًا للمساعدة على تحديد مواقع أبنائهم أبنائهم المغيبين منذ سنوات، بطلب 
وإخراجهم فيما بعد، وطالب ناشطون ومعتقلون سابقون أهالي المعتقلين الحذر عند كتابة أي 
معلومة تخص المعتقل في شبكات التواصل االجتماعي، ويفضل عدم كتابة أي معلومات تزيد 

 عن االسم والمواليد وتاريخ االعتقال.

ددين على ضرورة التدقيق في صحة المعلومات التي يخبركم بها سواء الخاصة بالمعتقل أو مش
بظروف اعتقاله والمواضيع القانونية المتصلة بذلك، وجعل خصوصية حساباتكم لألصدقاء فقط، 
وعدم قبول إضافة من ال تعرفونه حقيقة أو تثقون به إلى حساباتكم على شبكات التواصل 

 االجتماعي.



 

يوم أول أمس  ا في األردن التقى وفد من لجنة متابعة شؤون المهجرين الفلسطينيين في األردنأم
يناير مدير عمليات وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في األونروا "روجر  28االثنين 

وقهم ديفيز"، لبحث أوضاع الالجئين الفلسطينيين القادمين من سورية إلى األردن، وللمطالبة بحق
المشروعة، المتضمنة صرف المساعدات الشهرية المقررة للفلسطينيين السوريين، صرف بدل 
إيجار المنازل وبدل محروقات وفواتير الكهرباء الماء، صرف مساعدات طارئة للحاالت الصعبة، 

 وزيادة المساعدات المقدمة من الوكالة.

ة مطالب الالجئين الفلسطينيين السوريين بدوره شدد ديفيز أن األونروا ستبذل قصار جهدها لتلبي
من خالل إيصال معاناتهم ومطالبهم للدول المانحة  ،وتحسين أوضاعهم المعيشية والرعاية الطبية

من أجل زيادة دعمها لألونروا والذي سينعكس بشكل إيجابي على تحسين خدماتها لالجئي 
 فلسطين بمناطق عملياتها الخمسة.

 
نروا في األردن على أن األونروا ستستمر بتقديم خدماتها الصحية وشدد مدير عمليات األو 

والتعليمية والخدمية لجميع الالجئين الفلسطينيين، وستعمل الوكالة على توفير فرص عمل عن 
 طريق قروض المشاريع الصغيرة لفلسطينيي سورية في األردن.

ثير شح المساعدات اإلغاثية على باالنتقال إلى لبنان حذر عدد من الناشطين الفلسطينيين من تأ
األوضاع المعيشية واإلنسانية لفلسطينيي سورية في لبنان والذين يعانون البطالة وانعدام الموارد 

 المالية التي تعينهم في نكبتهم ومأساتهم الجديدة.

كما دعا الناشطون وكالة األونروا ومنظمة التحرير والفصائل الفلسطينية وجميع المؤسسات 
ثية التخاذ خطوات إغاثية عاجلة للتعامل مع مخرجات األزمة الحالية على كافة الصعد اإلغا



 

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

العمل االغاثي تجاههم بشكل  هذا ويعاني الالجئون الفلسطينيون السوريون في لبنان من تراجع
عام باستثناء بعض التقديمات الموسمية والتي ال تشمل الجميع في ظل توقف مساعدات األونروا 
الخاصة ببدل اإليواء عن كافة الالجئين بال استثناء، ويعزو القائمون على العمل االغاثي هذا 

 .ات الداعمةالتراجع إلى ضعف الموارد والتبرعات المقدمة لالجئين من الجه

فيما أعلنت األونروا على لسان المفوض العام لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي 
مليار دوالر من أجل  1,2فلسطين في الشرق األدنى )األونروا( بيير كرينبول عن حاجتها لمبلغ 

 5,4لما مجموعه تمويل خدمات الوكالة الحيوية الرئيسة والمساعدات اإلنسانية المنقذة لألرواح 
مليون الجئ من فلسطين في الشرق األوسط. وهذا المبلغ هو المطلوب من أجل المحافظة على 

 . 2018مستوى عمليات األونروا كما كانت في عام 

 
كانون الثاني  29وأشار كرينبول خالل مؤتمر صحفي ٌعقد في مقر االمم المتحدة بجنيف يوم 

مليون دوالر من أجل دعم  277لمطلوب، تحتاج الوكالة إلى الجاري إلى أنه من إجمالي المبلغ ا
نداء الطوارئ لألزمة اإلقليمية السورية )في سوريا ومن أجل الجئي فلسطين من سوريا في لبنان 

مليون دوالر من أجل مواصلة خدماتها الرئيسة التي تشمل التعليم والصحة  750واألردن(، و
. 2030اهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة واإلغاثة والخدمات االجتماعية والمس

مليون دوالر من أجل تقديم المساعدة اإلنسانية الطارئة في  138وتحتاج الوكالة أيضا إلى 
 األراضي الفلسطينية المحتلة )غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية(. 



 

مل من أجل فلسطينيي سورية، على أن من جانبه أكد فريق الرصد والتوثيق في مجموعة الع
النظام السوري يواصل اعتقال الشاب الفلسطيني "شادي ابراهيم يوسف" )شادي المختار( الذي 
اعتقل أثناء عودته إلى مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق الغربي، من قبل 

 .عناصر األمن على حاجز "دروشا" حيث تم اقتياده إلى جهة مجهولة

يشار إلى أن مجموعة العمل تتلقى العديد من الرسائل والمعلومات عن المعتقلين الفلسطينيين، 
ويتم توثيقها تباعًا على الرغم من صعوبات التوثيق في ظل استمرار النظام السوري بالتكتم على 

( 1724مصير المعتقلين وأسمائهم وأماكن اعتقالهم، ووثقت المجموعة حتى اآلن أكثر من )
 ( معتقالت.105معتقاًل فلسطينيًا في سجون النظام السوري منهم أكثر من )


