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"في اليوم العالمي لالجئين ..مجموعة العمل تدعو لرفع المعاناة عن فلسطينيي سورية"

• فلسطينيو سورية :معونة األونروا النقدية ال تكفي أي شيء من ضيق العيش
• لجنة المتابعة تدعو فلسطينيي سورية في غزة لوقفة احتجاجية
آخر التطورات

• األمن السوري يخفي قسريا ً الفلسطيني "يوسف الكبرا" للسنة الثامنة

آخر التطورات:
بمناسبة اليوم العالمي لالجئين المصادف لـ  20من حزيران – يونيو الذي أعلنته األمم المتحدة
تذكر مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية العالم بمأساة الالجئين الفلسطينيين عموماً
وفلسطينيي سورية خصوصاً الذين يعيشون نكبات متتالية منذ ما يزيد عن تسع سنوات من عمر

األزمة السورية.

فال بد من اإلشارة إلى االوضاع العامة لالجئين الفلسطينيين في سورية وتداعيات األزمة السورية
عليهم الذي يتزامن هذه السنة مع الوباء العالمي كوفيد  19وتطبيق قانون قيصر ،حيث يعيش في
سورية  438ألف الجئ يشكل األطفال منهم قرابة  ، %36ويعاني أكثر من  % 40من الالجئين
التهجير الداخلي والنزوح عن بيوتهم ال سيما سكان مخيمات اليرموك وحندرات ودرعا ،كما أن 91
 %من الالجئين الفلسطينيين في سوريا يعيشون في فقر مدقع بأقل من دوالرين أمريكيين للشخص
في اليوم نتيجة ارتفاع معدالت البطالة وفقدانهم مصادر رزقهم الرئيسية  ،في الوقت الذي وصلت
نسبة الفقر في سوريا بسبب الحرب إلى .%82,5
في هذا اليوم يفتقد الالجئون الفلسطينيون في سوريا أبناءهم الذين غيبتهم السجون أو طالتهم آلة
الحرب ،ويتسألون عن مصير أكثر من ( )1779معتقالً داخل المعتقالت والفروع األمنية و()333

فلسطينياً فقدوا في أماكن شتى داخل سورية ،ويستذكرون ( )4048الجئاً فلسطينياً قضوا بسبب
الحرب إما نتيجة القصف او القنص او التفجيرات او الموت تحت التعذيب أو على طريق الهجرة.

وعليه فإننا في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية ندعو في هذه المناسبة إلى رفع المعاناة
عن الالجئين الفلسطينيين وتقديم الدعم االغاثي واإلنساني لالجئين الفلسطينيين داخل وخارج سورية
في ظل ما يتعرضون له من تضييق وحصار وفقر ومرض ،والكشف السريع والعاجل عن مصير
المعتقلين والمفقودين داخل سورية وتأمين محاكمات عادلة وظروف اعتقال انسانية للمعتقلين،
واإلفراج الفوري عن النساء واألطفال.
كما نجدد الدعوة إلى إعادة تأهيل البنية التحتية في المخيمات المدمرة وتسهيل عودة سكانها إليها
خاصة مخيمات اليرموك ودرعا وحندرات ،وكذلك نطالب وكالة غوث وتشغيل الجئي فلسطين
األونروا الى تقديم خدماتها لالجئين الفلسطينيين المهجرين إلى مناطق الشمال السوري ،وزيادة
الدعم المقدم لالجئين الفلسطينيين داخل وخارج سورية وتذليل العقبات القانونية التي يعانون منها
في دول اللجوء الجديد خاصة لبنان واألردن وتركيا ،وتوسيع نطاق عملها ليشمل الحماية القانونية
والجسدية لالجئين.
في سياق متصل ،ناشد الجئون وناشطون فلسطينيون وكالة األونروا بضرورة التحرك لتقديم العون
وزيادة مساعداتها ،بعد قانون قيصر وتشديد العقوبات االقتصادية على سورية.
وقال الناشطون عبر مواقع التواصل االجتماعي "ظروف المعيشة ارتفعت من  6إلى عشرة أضعاف
ما كانت عليه قبل عام ،وأوضاعنا تزداد مأساوية وصعوبة من غالء لألسعار وارتفاع إيجار
المنازل واستمرار النزوح والتهجير"
وطالب الالجئون في مناشدتهم بــ"زيادة كميات الدواء في المستوصفات و التوسع بأنواعها ،واإلسراع
في تقديم سلة غذائية إسعافية فورية ،ومعونة نقدية مباشرة وزيادتها ،وتوزيع حليب األطفال والفوط
للعائالت التي لديها أطفال صغار"
على صعيد آخر ،دعت لجنة متابعة شؤون الالجئين من سورية في غزة ،فلسطينيي سورية إلى
وقفة احتجاجية يوم غد  2020/6/21أمام مبنى وكالة الغوث "األونروا" للتعبير عن معاناتهم في
القطاع.

وجددت لجنة متابعة الالجئين مطالبتها بتوفير أماكن إيواء لهم وفرص عمل للقادرين ،ورعاية كبار
السن وإعادة العمل ببرنامج بدل اإليجار إلى حين توفير أماكن إيواء لهم في غزة أو خارجها.
هذا وتواجه حوالي ( )150أسرة فلسطينية عادت من سورية إلى قطاع غزة صعوبات معيشية غاية
في القسوة بعد أن فروا من الحرب الدائرة في سورية ،حيث يعانون من عدم قدرتهم على تأمين
السكن والعمل.
في ملف المعتقلين ،تواصل قوات األمن السوري اعتقال الشاب الفلسطيني "يوسف الكبرا" من أبناء
مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين في حلب ،وتم اعتقاله بتاريخ  15/08/2012في محيط دمشق
القديمة -باب شرقي ،وهو أحد ناشطي حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين.
هذا ووثقت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية كانت قد وثقت ( )1797معتقالً فلسطينياً

في سجون النظام السوري.

