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" 5إصابات جراء إطالق نار في مخيم النيرب بحلب"

 فلسطينيو سورية يعتصمون أمام مبنى األونروا في ع ّمان
 مخيم خان دنون وحصاد عام 2018
 مجموعة العمل :وثقنا اعتقال  16فلسطينياً سورياً خالل عام 2018

آخر التطورات

أفادت مصادر ميدانية في مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين في حلب وقوع  5إصابات بينهم
طفل من عائلة المصري في المخيم ،نتيجة إطالق أعيرة نارية من قبل عائلة الرافع على المدعو
"مازن أبو دهيس" أحد عناصر مجموعة لواء القدس الموالية للنظام السوري.
وكانت مجموعة مسلحة تابعة للواء القدس اختطفت في وقت سابق الالجئ الفلسطيني "محمود
رافع" أبو محمد  55سنة ،وهو والد سامر رافع مسؤول عمليات اللواء المعتقل عند النظام بتهم
فساد وبيع أسلحة.
ويعاني أهالي مخيم النيرب من فوضى السالح الموجود بيد مجموعات وعناصر موالية للنظام
السوري وسط خالفات فيما بينها ،مما يشكل مصدر قلق بين الالجئين الفلسطينيين.
في سياق آخر ،نظّم عدد من الالجئين الفلسطينيين السوريين في األردن ،اعتصاما أمام مبنى
رئاسة األونروا في العاصمة األردنية عمان ،احتجاجا على سوء أوضاعهم وتردي المساعدات
المقدمة من الوكالة.

وقال المعتصمون إنهم قدموا رسالة لنائب مدير الوكالة تضمنت العديد من المطالب كصرف
المساعدات الشهرية المقررة لهم ،وبدل إيجار المنازل والتدفئة وفواتير الكهرباء والماء،
والمساعدات الطارئة للحاالت الصعبة ،وزيادة المساعدات المقدمة من قبل الوكالة.
من جانبها وعدت األونروا المعتصمين بدراسة مطالبهم والعمل على تحقيقها ضمن امكاناتها
المتاحة ،مع اإلشارة إلى أن األونروا توزع مساعداتها الشتوية حوالي  55دينار أردني وبعض
األفراد  02دينار.
وكانت مجموعة العمل قد أجرت استطالعا إلكترونيا حمل عنوان تقييم أداء األونروا في ظل
األزمة السورية" وأظهر أن  %4.16من الالجئين الفلسطينيين السوريين في األردن يرون أن
المساعدات اإلغاثية والنقدية المقدمة لهم قليلة جدا ،في حين أن  % 0612قالوا إنها غير كافية،
فيما صنف المساعدات  %.2بالقليلة ،بينما رأى  %612أنها كافية.
وحول شروط استالم المساعدات وصف  % .511بأنهم وجدوا صعوبة وخطورة في الوصول
الستالمها ،بينما وصفها  % 2612بأنها صعبة بعض الشيء ،بينما وجد  %52بأنها سهلة
وآمنة.

في غضون ذلك ،عاش سكان مخيم خان دنون خالل عام  02.5أوضاعا معيشية مزرية نتيجة
نقص الخدمات األساسية فيه ،حيث عانى قاطنوه من غالء األسعار ،ونقص الخدمات األساسية
من صحة وطبابة ومواصالت ،واستمرار انقطاع التيار الكهربائي والمياه واالتصاالت لساعات
وفترات زمنية طويلة.
كما عانى أهالي مخيم خان دنون من تراكم النفايات في حارات وأزقة مخيمهم محذرين من نتائج
الروائح الكريهة وتكاثر الحشرات ،التي تتسرب إلى المدارس والبيوت ،مع ارتفاع درجات الح اررة،
منددين باإلهمال المتعمد ،الذي ينعكس على الصحة العامة والبيئة بشكل عام.
فيما اشتكى أهالي المخيم من تفاقم أزمة المياه في مخيمهم ،وعدم وصولها إلى منازلهم وحاراتهم،
األمر الذي يضطرهم إلى شراء الماء عبر الصهاريج ،حيث يضاعف ذلك من معاناتهم
االقتصادية.

من جانب آخر ،كشفت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن ( ).4الجئا فلسطينيا
اعتقلوا خالل عام  ،02.5بمعدل ( ).5رجال و( ).امرأة في مختلف المخيمات والمدن السورية،
ولفتت المجموعة إلى أن وتيرة االعتقاالت التي تعرض لها الالجئون الفلسطينيون في سورية
خالل عام  02.5انخفضت عن عام  02.1حيث اعتقل ( )05الجئا فيهم ( )0.رجال و ()1
نساء .
وأشارت مجموعة العمل إلى أن من بين المعتقلين الـ( ).4الذين اعتقلوا عام  )4( ،02.5من
أبناء مخيم اليرموك ،و( )5من سكان مخيم خان الشيح 2 ،الجئين لم يعرف مكان اقامتهم،
وشخص من مخيم العائدين حمص ،وآخر من مخيم النيرب حلب.

