
 

 

 

 

 

  

25-01-2021 

 العدد:  3117

لين في الهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين العرب آلف شخص تعداد الفلسطينيين المسج 557قرابة   

المحمدية بين سوء إدارة منظمة آفاد وشح مخيمي دير بلوط و •

 المساعدات 

 مخيم النيرب.. شكاوى من رداءة الطرقات وافتقارها للصيانة الدائمة •

 مناشدات للكشف عن مصير الفلسطيني محمد فهد عبود  •

 "لبنان.. فلسطينيو سورية يشاركون بإطالق حملة "منكم وإليكم •

 



 

 التطورات آخر

أعلنت الهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين العرب عبر موقعها اإللكتروني الرسمي، أن العدد  
حتى   لديها  واملسجلين  سورية  يف  حاليًا  املتواجدين  الفلسطينيين  الالجئين  لـ  اإلجمالي 

حوالي      5/1/2021تاريخ   من  557452بلغ  أن  شخص،  إلى  الذكور،    279492وهة  من  منهم 
نسبته    277960و ما  إلى  وصل  الذكور  نسبة  أن  موضحة  اإلناث،  نسبة  %50.13741من  بينما   ،

  .%49.86259اإلناث بلغ 

 

( ألف الجئ فلسطيني كانوا يعيشون  560يف حين أشارت إحصائيات األونروا إلى أنه من أصل )
(  120( ألف الجئ داخلها، وأن أكثر من )450الي )يف سورية قبل اندالع الحرب فيها، بقي حو

( ألف فلسطيني  27ألف الجئ فلسطيني من سوريا قد فروا خارج البالد، بمن يف ذلك أكثر من )
( ألف آخرين توجهوا إلى األردن؛ "حيث يواجهون  17الجئو من سوريا إلى لبنان، باإلضافة إلى )

 ."وجوًدا مهمًشا ومقلقالً 

ا السنوات  أن  يف  يذكر  الفلسطينيين  لالجئين  احصائية  عملية  أي  تشهد  لم  األخيرة  لعشر 
سورية، يف حين تعتبر هذه األرقام تقريبية، وال يمكن االعتماد عليها بذات القدر الذي تشير  
لالجئين   تقريبًا  الوحيدة  املانحة  الجهة  تعتبر  أنها  حيث  الغوث،  وكالة  احصائيات  إليه 

وبالت األخرى من  الفلسطينيين داخل سورية،  ما يشوبها هي  االعتماد عليها رغم  الي يمكن 
 .بعض املخالفات كغض النظر عن املسجلين املستفيدين ولكنهم خارج البلد



 

بلوط   دير  مخيمي  قاطني  بين  األخيرة  اآلونة  يف  سادت  السوري  الشمال  إلى  باالنتقال 
عدم الرضا ىلع  واملحمدية بريف عفرين شمالي حلب يف الشمال السوري حالة من الغضب و

، وعدم تحملها مسؤولياتها اإلنسانية  (AFAD) أداء منظمة إدارة الكوارث والطوارئ التركي آفاد
واإلغاثية اتجاههم، متهمين افاد بالتقصير وممارستها سياسة التطفيش إلجبارهم ىلع ترك  

  .املخيم

 

انية تدهور يومًا،  ووفقًا ألهالي مخيمي دير بلوط واملحمدية أن أوضاعهم املعيشية واإلنس
بإجراءات   وقيامها  لهم،  معاملتها  اتجاههم وسوء  الالإنسانية  آفاد  منظمة  ممارسات  بسبب 
املساعدات   وتوزيع  لهم  األساسية  الخدمات  تأمين  عدم  خالل  من  وذلك  بحقهم  مجحفة 

  .اإلغاثية لهم بشكل دوري ومنتظم

د ومن ضمن إجراءات التضييق  يف حين قال أحد الناشطين يف مخيم دير بلوط أن منظمة آفا
ىلع سكان مخيمي دير بلوط واملحمدية قامت بحرمانهم من الرعاية الصحية الطارئة، وذلك  
من خالل إغالق النقطة الطبية الوحيدة التي كانت تقدم العالج لهم، مما زاد من مأساتهم  

  .ومعاناتهم

اعتصامات،   عدة  نظموا  واملحمدية  بلوط  دير  مخيمي  مهجري  سوء وكان  ىلع  احتجاجًا 
  .أوضاعهم املعيشية والصحية املتردية، وسوء الخدمات املقدمة

أما يف حلب شكا سكان مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين حالة الطرقات وسوء تعبيدها،  
 .وافتقارها للصيانة الدائمة



 

انتشار   بسبب  عليها  السير  يمكن  ال  النيرب  مخيم  يف  الطرقات  أن  املخيم  ألهالي  ووفقًا 
ن الغبار خصوصًا  الحفريات فيها، منوهين إلى أنهم يعانون شتاءًا من األوحال والطين وصيفًا م

الحال منذ سنوات، مضيفين أن ما يزيد الطين بلة عدم   الطرقات يف املخيم ىلع هذا  أن 
السيارات   تنقل  تسبب صعوبة يف  مما  واملياه،  بالحفر  املليء  الشارع  إنارة يف هذا  وجود 

  .وإصابة عدد من سكان املخيم نتيجة وسقوطهم يف تلك الحفر

 

من سوء الطرقات التي تم تزفيتها وتعبيدها يف وقت قريب    وأبدى سكان املخيم استغرابهم 
للغاية، متهمين الشركة املحسوبة ىلع قائد لواء القدس محمد السعيد التي نفذت مشروع  

   .تعبيد وتزفيت طرقات املخيم بالسرقة ىلع حد تعبيرهم

ات  يف سياق مختلف ناشدت عائلة الالجئ الفلسطيني السوري "محمد فهد عبود" املنظم 
واملؤسسات الدولية واملحلية ومن لديه معلومات، املساعدة يف الوصول إلى نجلها ومعرفة  

 .مصيره ومكان وجوده

وقالت عائلة قاسم يف مناشدة وصلت إلى مجموعة العمل أن أخر اتصال كان مع ولدها يف  
الثامن من عام   انقطعت أخباره وال يوجد معلومات عنه    2013الشهر  الحين  وعن  ومنذ ذلك 

  .مصيره



 

 

وكان فريق الرصد والتوثيق يف مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، كشف عن توثيق  
( من  )332أكثر  منهم  الحرب يف سورية،  أحداث  بدء  منذ  فقد  الجئًا فلسطينيًا  الجئة  38(   )

اليرموك   مخيم  أبناء  من  هم  املفقودين  نصف  من  أكثر  أن  املجموعة  وذكرت  فلسطينية، 
 .لسطينيين جنوب العاصمة دمشقلالجئين الف

من جهة أخرى شارك ناشطون فلسطينيون سوريون بإطالق حملة "منكم وإليكم" التي أعلنت  
السبت يوم  الذي عقدته  اجتماعها  بعد  املدني  املجتمع  /يناير  23عنها عدد من جمعيات 

  .يف مقر جمعية الفرقان بمخيم عين الحلوة بمدينة صيدا جنوب لبنان 2021

اللقاء    ووفقًا خالل  اتفقوا  املدني  املجتمع  جمعيات  أن  سورية  فلسطيني  مهجري  للجنة 
التنسيق فيما بينهم من أجل مد يد العون واملساعدة للمحتاجين والفقراء من أهالي مخيم  

  .عين الحلوة، والعمل ىلع إيصال املساعدات اإلغاثية ملستحقيها

ثية وأصحاب األيادي البيضاء العمل من أجل  ناشد املجتمعون خالل لقائهم كافة الجهات اإلغا 
وأوضاع معيشية   أزمات  يعانون من  الذين  لبنان  الفلسطينية يف  أهالي املخيمات  مساندة 
غاية يف القسوة، خاصة بعد اإلغالق الذي شمل كل لبنان بسبب جائحة كورونا والتي أثرت  

لقيام بواجباتها تجاه الالجئين  بشكل كبير ىلع كافة مناحي الحياة، مطالبين وكالة االونروا با
 الفلسطينيين والقيام بحملة طوارئ عاجلة لالجئين الفلسطينيين يف لبنان. 


