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فلسطينيو سورية في لبنان: األونروا ومنظمة التحرير والفصائل "
 "الفلسطينية والمؤسسات اإلغاثية ال تقوم بواجبها تجاه معاناتنا

 

 
 

بعد اطالقها حملة لتوثيق المعتقلين، مجموعة العمل تعلن ارتفاع حصيلة المعتقلين  •

 (1631الفلسطينيين في السجون السورية إلى )

 فلسطين الخيرية تواصل توزيع المياه على المنازل في بلدة المزيريب جنوب سورية •

 تركييتيم فلسطيني وسوري في الجنوب ال 500"خير أمة" توزع كسوة العيد على  •
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 آخر األخبار

يشتكي الالجئون الفلسطينيون السوريون في لبنان تقصير وكالة "األونروا" والسفارة الفلسطينية 
 .والمؤسسات والهيئات اإلغاثية المحسوبة على الفصائل الفلسطينية تجاههم

ًا من أن حيث أكد الالجئون أن التقصير بالدرجة األولى يقع على عاتق وكالة "األونروا" والتي عوض
تعمل على تخفيف معاناتهم ومساعدتهم في أزماتهم المعيشية واالقتصادية، عملت على تخفيض 
المساعدات واإلغاثية والمادية، حيث أصدرت قرارات سابقة تقضي بإيقاف بعض المساعدات المالية 

 ية".لهم، فيما وضعت شروطًا جديدة إلعادة تسجيلهم في سجالتها وصفها الالجئون "بالتعجيز 

 
لمجموعة العمل عن ما  –طلب عدم الكشف عن اسمه  –من جانب آخر تحدث أحد الالجئين في لبنان 

وصفه تقصير السفارة الفلسطينية في لبنان بحق فلسطينيي سورية حيث لم تبذل الجهود المطلوبة لترتيب 
 ملف اإلغاثي.الوضع القانوني لفلسطينيي سورية في لبنان باإلضافة إلى تقصيرها الواضح في ال

وفي السياق ذاته أكد الالجئ أن جميع الجهود اإلغاثية التي تبذلها الفصائل الفلسطينية المتواجد في 
لبنان ال ترقى لمستوى األزمات والمعاناة التي يعانيها الالجئون، حيث تعد المساعدات التي تقدمها تلك 

 رنة مع حجم المعاناة.الهيئات والمؤسسات المحسوبة على الفصائل قليلة جدًا مقا

التوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أنه وثق و  ومن جانب آخر، أكد فريق الرصد
وذلك خالل الحملة التوثيقية التي أطلقتها المجموعة  ،( معتقاًل فلسطينيًا في سجون النظام السوري 460)

 طيلة الشهور الثالث الماضية.لجمع أسماء المعتقلين الفلسطينيين في سورية والتي استمرت 
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ووفقًا إلحصائيات المجموعة فإن حصيلة المعتقلين الفلسطينيين في سجون النظام السوري قد ارتفعت 
( معتقاًل وثقتهم المجموعة خالل السنوات الست الماضية، وتتيح المجموعة لألفراد والباحثين 1631إلى )

معتقلين الموثقين لديها عبر موقعها االلكتروني والمؤسسات الحقوقية إمكانية الوصول ألسماء ال
http://www.actionpal.org.uk 

فيما تجدد المجموعة دعوتها لجميع أهالي المعتقلين الفلسطينيين في سورية إلى تبليغ المجموعة عن 
 أسماء معتقليهم وذلك عن طريق تعبئة النموذج على الرابط التالي:

reported_victim.htmlhttp://www.actionpal.org.uk/ar/ 

 
 لجان عمل أهلي

أغسطس الجاري،  -التي أطلقتها منذ بداية شهر آب  تواصل هيئة فلسطين الخيرية حملة "سقيا عثمان"
بهدف إيصال وتوزيع المياه الصالحة للشرب إلى منازل المدنيين في بلدة المزيريب بريف درعا، وذلك 

رة المزيريب التي كانت تغذي المنطقة بالمياه، وتجنيبهم للتخفيف من معاناتهم الناجمة عن جفاف بحي
 استغالل أصحاب اآلبار االرتوازية الذين يتحكمون بأسعار وأجور تعبئة المياه.

( عائلة فلسطينية تتعرض للقصف المستمر من قبل 1700يشار إلى منطقة المزيريب التي تضم قرابة )
ليات العسكرية بين قوات النظام السوري ومجموعات قوات النظام، بالتزامن مع اشتداد وتيرة العم

 المعارضة المسلحة وحملة القصف العشوائية التي يقوم بها النظام السوري وتطال المدنيين.

/،  2017وعلى صعيد آخر، بدأت جمعية خير أمة بتنفيذ مشروع لباس عيد األضحى المبارك لعام / 
يتيم فلسطيني وسوري في مدن الريحانية وأضنة  500حيث قامت بتوزيع مالبس العيد ألكثر من 

http://www.actionpal.org.uk/
http://www.actionpal.org.uk/ar/reported_victim.html


 

Email:Reports@actionpal.org - Tel:+442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob:+447447423737 

 

والعثمانية، سعيا منها إلدخال البهجة والسرور على قلوب األطفال، والتخفيف من المعاناة التي يعيشها 
 العائالت الفلسطينية النازحة من سوريا والعراق الى تركيا.

يتام وأبناء المفقودين وكانت الجمعية قد أعلنت عن إطالق مشروعها الذي يستهدف األطفال اال
 والمعتقلين واألطفال المرضى وأصحاب االحتياجات الخاصة.

 

 2017أغسطس  –آب 29فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

( 462( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم )3569) •
 امرأة.

 ( امرأة.103والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن 1631) •
القيادة العامة على مخّيم اليرموك يدخل  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •

 ( على التوالي.1504يومه )
( الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار 197) •

 م اليرموك.غالبيتهم في مخيّ 
( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1241انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) •

 ( يومًا.1082)
( يومًا، والمخّيم 1577أهالي مخّيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) •

 ( يومًا.330يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )
، في حين يقدر 2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية 85حوالي ) •

( ألف، وفي مصر 17( ألف، وفي األردن )31عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )
 ( آالف، وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.8( آالف، وفي تركيا )6)


