
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2297 العدد

 "األونروا في سورية تعلن خفض مساعداتها وحصرها على العائالت األكثر فقراً"

17-02-2019 

 احتجاجية في مخيم النيرب ضد قرارات األونروا األخيرة وقفة• 

 سنوات على اعتقال الناشط الفلسطيني "بشار المصلح" في السجون السورية 6• 

 العامة" قضوا منذ بدء األحداث في سورية القيادة-ضحية من عناصر تنظيم "الجبهة الشعبية  100توثيق • 



 

 التطورات آخر

ستتخذها خالل أعلنت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في سورية عن إجراءات جديدة 
 بخصوص المساعدات المالية والغذائية المقدمة لالجئين الفلسطينيين في سورية. 2019العام 

ونقلت مصادر إعالمية عن صفحة الوكالة على "فيس بوك" أنها ستقوم بتوزيع المساعدات 
على  األسر الفلسطينية في سورية األكثر عوزًا وفقرًا "فقط "معتمدة على)المالية والغذائية( 

 60معايير حددتها الوكالة وهي: أسرة تعيلها امرأة، أسرة يعيلها شخص مسن )تجاوز عمره 
أفرادها يتيم دون سن  أحدعامًا(، أسرة يعيلها أو أحد أفرادها من ذوي اإلعاقة، وأسره يعيلها أو 

 الثامنة عشر.

 
سطينيين العرب ستعمل على وقال اإلعالن أن األونروا وبالتعاون مع الهيئة العامة لالجئين الفل

تحديث بيانات الالجئين الفلسطينيين، ودعت من ينطبق عليه أحد المعايير السابقة زيارة أقرب 
مركز توزيع مساعدات غذائية أو مركز تابع لقسم التسجيل، للتأكد من تحديث البيانات بالوثائق 

جكم في الدورة األولى المعتمدة والصادرة عن الجهات الحكومية في سوريا، حتى يتم إدرا
للمساعدات الغذائية، وبناء عليه ستقوم األونروا بإرسال رسائل نصية لكل عائلة على حدى 

 لدعوتهم لتحديث البيانات، وفق ما أعلن عنه.

وأضافت الوكالة أنه سيتم منح الفرصة لجميع الفئات لتحديث بياناتهم قبل نهاية الدورة األولى 
كان من المستحقين، سوف يستلم المساعدة الغذائية، وال يتوجب زيارة  للمساعدات الغذائية، إذا



 

مكاتب األونروا أو مراكز التوزيع حتى يتم استالم رسالة نصية تعلم بمكان وتاريخ استالم 
 المساعدة الغذائية.

مصدر في الهيئة العامة لالجئين أشار لمصادر إعالمية أن الوكالة ستواصل توزيع مساعداتها 
 الفئات الفلسطينية في سورية في حال حصولها على تمويل إضافي.لجميع 

الجدير ذكره أن القرار األميركي بتجميد مساعداتها للوكالة أدى إلى عجز كبير في ميزانية األونروا 
 مما اضطرها إلى تقليص عدد من خدماتها المقدمة لالجئي فلسطين في مناطق عملها الخمسة.

أهالي مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين في حلب وقفة احتجاجية وفي السياق، نّظم عدد من 
ضد قرارات األونروا األخيرة، التي تقضي بتوزيع المساعدات اإلنسانية على العائالت األكثر عوزًا 

 ، واستثناء آالف العائالت الفلسطينية في سورية.2019في 

للوقوف والدفاع عن حقوقهم، وإعادة  ودعا المعتصمون أبناء مخيم النيرب إلى التجمع يوم األحد
النظر في القرارات األخيرة التي من شأنها زيادة معاناة الالجئين الفلسطينيين وتوفير وظائف 

 للعاطلين عن العمل. 

ويعاني سكان مخيم النيرب من أزمات اقتصادية ومعيشية خانقة، بسبب ارتفاع أسعار المواد 
 لمقدمة لهم.وانتشار البطالة، وشّح المساعدات ا

إلى ذلك، يواصل األمن السوري اعتقال الناشط اإلغاثي واإلعالمي الفلسطيني "بشار تيسير 
-01-11سنوات، وتم اعتقاله مع ابن عمه "علي عبد الكريم المصلح" بتاريخ  6مصلح" منذ 

ح لالجئين ، وهو وحيد ألهله، وهو طالب في كلية الحقوق، ومن أبناء مخيم خان الشي2013
 .لسطينيين بريف دمشقالف



 

 
يذكر 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 

( معتقاًل 1729) مصير المعتقلين وأسمائهم وأماكن اعتقالهم، ووثقت المجموعة حتى اآلن
 فلسطينيًا في سجون األجهزة األمنية السورية.

أعلن فريق التوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أنه استطاع  في غضون ذلك،
العامة، التنظيم الموالي للنظام  القيادة-ضحية من عنصر تنظيم الجبهة الشعبية  100توثيق 

 السوري.

 
ضحايا قضوا خالل مشاركتهم القتال إلى جانب قوات النظام السوري في وقال فريق التوثيق إن ال

 عدة مخيمات فلسطينية، وغالبيتهم قضوا في مخيم اليرموك في دمشق.

العامة طالل ناجي، قد  القيادة-وكان األمين العام المساعد للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
من مقاتلي الجبهة الشعبية لتحرير  كشف في حوار مع موقع "سبوتنيك" أن عدد الذين قضوا



 

 800و( عنصرًا 420بلغ ) 2011العامة منذ بداية األحداث في سورية عام  القيادة-فلسطين 
 .جريح

أبريل/نيسان  24القيادة العامة التي أنشئت يوم -وتعتبر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
االنتفاضة -باإلضافة إلى حركة فتح على رأس الفصائل التي تقاتل إلى جانب النظام  1968

 والصاعقة وحركة فلسطين الحرة والنضال الشعبي.


