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 2599: العدد

 "الكشف عن قضاء شقيقين فلسطينيين تحت التعذيب في السجون السورية"

 األونروا تلتقي لجنة متابعة المهجرين الفلسطينيين من سوريا في مخيم برج البراجنة  •

 مليون يورو تبرعاً إضافياً لألونروا   2,5إيرلندا تقدم  •

 فعالية ترفيهية لذوي االحتياجات الخاصة في مخيم خان دنون •

06-12-2019 



 

 آخر التطورات

كشفت مصادر خاصة لمجموعة العمل عن قضاء شقيقان فلسطينيان من أبناء مخيم الحسينية  
التعذيب في سجون النظام   تتحفظ مجموعة العمل عن ذكر اسمائهما بناء على طلب ذويهم تحت 

 السوري بعد سنوات من اعتقالهما.

مما يرفع الحصيلة االجمالية للضحايا الفلسطينيين الذي قضوا تحت التعذيب في سجون النظام  
( الجئًا وفقًا لما تمكن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من توثيقه، 614السوري إلى )

حقيقة ما تم توثيقه وذلك بسبب تكتم النظام السوري على مصير  فيما يتوقع أن تتجاوز األعداد ال
 ( معتقاًل فلسطينيًا. 1769أكثر من )

 
في غضون ذلك، التقى المدير العام لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )االونروا(  

كانون األول/ ديسمبر وفدًا من لجنة المهجرين   4كالوديو كوردوني، يوم أمس األربعاء 
وبحث معه انعكاسات األزمة اللبنانية على واقع   ،لسطينيين من سوريا في مخيم برج البراجنةالف

 الالجئين الفلسطينيين في لبنان بشكل عام، وعلى الفلسطينيين السوريين بشكل خاص.

من جانبه سلط وفد لجنة المهجرين الفلسطينيين من سوريا في مخيم برج البراجنة الضوء على ما  
فلسطيني السوري في لبنان من أزمات ومصاعب في كافة المجاالت القانونية والمعيشية  يعانيه ال

 والتعليمية والصحية.



 

كما تطرق الوفد للحديث عن الظروف اإلنسانية الصعبة التي يعيشها الفلسطيني في لبنان داخل 
اتهم بسبب وغالء  المخيمات التي تفتقد للحد األدنى من مقومات الحياة الكريمة والتي تفاقمت معان

وتدني الخدمات المقدمة من قبل وكالة الغوث على جميع الصعد،  وتقليص المعيشة الفاحش 
 وإجراءات وزارة العمل اللبنانية والتحركات الشعبية في لبنان.

 
هذا وطالب المتحدثون باسم اللجنة من األونروا تنفيذ خطة طوارئ عاجلة تستجيب للواقع 

اللبنانية، واإلسراع بتقديم المساعدة الشتوية السنوية، ورفع قيمة بدل  المستجد في ظل االزمة 
اإليواء والغذاء، وتقديم خدمات صحية كاملة وتفعيل بند الحماية وتطوير الخدمات التعليمية  
ومعالجة اشكالية اكتظاظ الصفوف ونقص الكادر التعليمي، وتأمين الرعاية الكاملة لذوي 

صة، والدعم النفسي و تأمين كافة المستلزمات المدرسية وتطوير  االحتياجات التربوية الخا 
البرامج، واالفادة من قروض دعم المشاريع الصغيرة، ورفض أي دمج ألي مؤسسة تعلمية أو  

 صحية أو خدمية. 

بدوره وعد المدير العام لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )االونروا( كالوديو كوردوني  
ذل كل الجهود إليصال معاناتهم ومطالبهم لألمم المتحدة، والعمل على اتخاذ  وفد اللجنة بب

 خطوات تخفف من المعاناة القائمة من أجل تأمين العيش الكريم.

في سياق تمويل األونروا، أعلن نائب رئيس الوزراء اإليرلندي "سيمون كوفيني"، أن بالده ستقدم  
العام لألونروا، مما يرفع الدعم اإليرلندي لألونروا في مليون يورو هذا  2.5تبرعًا إضافيًا بقيمة 

 مليون يورو.  7,5إلى مبلغ  2019عام  

وفي أعقاب لقائه مع طلبة مدرسة األونروا في مخيم جباليا لالجئين في غزة، قال الوزير كوفيني: 
يني اليوم  "إن إيرلندا داعم راسخ لألونروا في تقديمها للخدمات لالجئي فلسطين، لقد شاهدت بأم ع



 

مدى أهمية تقديم التعليم والرعاية الصحية في المحافظة على األمل والحقوق والكرامة لالجئين  
 هنا في غزة" 

هذا وتمر وكالة األونروا بأسوأ أزمة مالية لها طوال تاريخها الممتد عبر سبعين سنة بعد وقف 
 الواليات المتحدة دعمها للوكالة.

 

 لجان عمل أهلي

م العالمي لذوي االحتياجات الخاصة، أقام فريق جمعية الهالل األحمر الفلسطيني  بمناسبة اليو 
في سورية فعالية ترفيهية لعدد من األطفال من ذوي االحتياجات الخاصة في مخيم خان ندون  
لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق، وتخلل الفعالية ألعابًا ترفيهية وتوزيع هدايا للمشاركين، وذلك 

 ج التعاون مع الصليب األحمر الدنماركي. ضمن برنام

 


