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"لجان أهلية تدعو فلسطينيي سورية لالعتصام أمام مكاتب األونروا في لبنان"

•
•
•
•

أهالي مخيم خان الشيح يشكون تراكم النفايات على أطراف نهر األعوج
فلسطينيو سورية في لبنان يطالبون األونروا بوضع خطة طوارئ إغاثية شاملة
األونروا تبدأ توزيع مساعداتها المالية األولى لعام  2020لالجئي فلسطين في سوريا
منظمة حقوقية تطالب بلغاريا واليونان إلى استقبال الالجئين وفتح حدودهما

العدد2687 :

آخر التطورات
دعا تجمع اللجان األهلية لفلسطينيي سوريا الالجئين الفلسطينيين السوريين المتواجدين في كافة
األراضي اللبنانية إلى المشاركة في االعتصامات الحاشد الذي سيقام يوم غد الثالثاء  3أذار/
مارس أمام مكاتب مدير خدمات "وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "األونروا" في المخيمات
والتجمعات الفلسطينية في لبنان ،وذلك لمطالبة وكالة الغوث بتحمل كامل مسؤولياتها تجاه
فلسطينيي سورية وزيادة مساعداتها النقدية وتحسين واقعهم الخدمي واإلغاثي لحين إيجاد حل جذري
لمأساتهم ومعاناتهم.
وكان عدد من الناشطين الفلسطينيين السوريين في لبنان أطلقوا قبل عدة أيام حملة الكترونية،
بهدف الضغط على وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين السوريين (األونروا) لتلبية احتياجاتهم
اإلنسانية والقانونية والمعيشية.

غرد الناشطون ،حيث جاء هذا الشعار
وتحت وسم (هاشتاغ) "مطلبنا من األونروا حق مش صدقة" ّ

كخطوة تصعيدية ضد وكالة الغوث وممارساتها في حق الالجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان

في مجال التعليم والطبابة والخدمات.
أما في ريف دمشق الغربي اشتكى سكان مخيم خان الشيح من تراكم النفايات في على جانبي نهر
األعوج المار من منطقتهم والذي تحول مع مرور الزمن إلى هاجساً يؤرقهم ،لما يشكله من خطر
الصح ة العامة ،معبرين عن تخوفهم من انتشار الحشرات والقوارض والرائحة الكريهة التي
على
ّ
تؤثر على البيئة العامة وصحتهم وصحة أطفالهم.

من جانبهم طالب أهالي حارة الخوالد الجهات المعنية ووكالة األونروا العمل على إيجاد حل لهذه
وحث الس ّكان على عدم رمي النفايات فيه.
المشكلة وتنظيف مجرى النهرّ ،
في حين ال يزال مستوى الواقع الخدماتي في مخيم خان الشيح رغم مرور سنوات على خضوعه
لسيطرة السلطات السورية سيئاً للغاية ،ويحتاج للكثير من التأهيل والصيانة والتحديث ،فيما يشكو
سكانه ،من استمرار انقطاع المياه والكهرباء لفترات زمنية طويلة ،إضافة إلى تردي البنى التحتية.
أما في لبنان طالب العشرات من الالجئين الفلسطينيين السوريين وكالة غوث وتشغيل الالجئين
الفلسطينيين (األونروا) خالل اعتصام نفذوه يوم أمس االثنين  2أذار /مارس أمام مكتبها اإلقليمي
في بيروت ،بوضع خطة طوارئ اغاثية شاملة ومستدامة لالجئين والمهجرين في ظل األزمة
االقتصادية الراهنة في لبنان وتداعياتها السلبية على الالجئين ،داعين وكالة الغوث إلى تحمل
مسؤولياتها تجاه أبناء الشعب الفلسطيني المهجرين والالجئين.

هذا ويشكو فلسطينيو سورية في لبنان البالغ تعدادهم حوالي ( ،)27700حسب إحصائيات األونروا
حتى نهاية شباط /فبراير عام  ،2020من أوضاع إنسانية مزرية على كافة المستويات الحياتية
واالقتصادية واالجتماعية ،نتيجة انتشار البطالة بينهم وعدم توفر موارد مالية ،وتجاهل المؤسسات
اإلغاثية والجمعيات الخيرية وعدم تقديم المساعدات لهم.
من جهة أخرى بدأت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين(األونروا) توزيع المساعدات المالية
للدورة األولى لعام  2020على الالجئين الفلسطينيين في سوريا.

حيث ُيمنح كل فرد من األسرة للحاالت العادية والتي ال تنطبق عليها أي من المعايير مبلغ 26000

ل س للشخص الواحد ،في حين ستصرف مبلغ ( 39000ل س) لكل فرد في األسرة للعائالت

األكثر عو اًز وفق اًر وفق معايير االستهداف المسجلة لدى األونروا والتي تقوم بتحديث بياناتها.
في سياق مختلف طالبت منظمة العفو الدولية مقرها لندن على لسان نائب مدير أبحاث المنظمة
ماسيمو موراتي بلغاريا واليونان إلى السماح للمهاجرين الذين يحاولون دخول أراضيهما وفتح
حدودهما والمعابر الحدودية الرسمية أمامهم ،مشدداً على أنه يتعين على اليونان وبلغاريا ضمان
وصول األشخاص الذين يبحثون عن الحماية إلى أراضي البالد .بغض النظر عما إذا كانت لديهم

وثائق سفر صالحة أم ال.
ودعا موراتي دول االتحاد للتخفيف عن تركيا من خالل الدعم المالي وتأمين ممرات آمنة للوصول
إلى أوروبا ،مطالباً شرطة الحدود إلى تجنب استخدام القوة المفرطة ضد المهاجرين المتجمعين
على الحدود
من جانبه أكدت اليونان على لسان رئيس الوزراء كرياكوس ميكوتاكيس أنه ،لن يتم السماح بأي
دخول غير قانوني إلى اليونان ،وأن أن بالده ليست مسؤولة عن األحداث في سوريا وأنها ال تتحمل
عواقب ق اررات اآلخرين.

