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 2602: العدد

 "مجموعة العمل تدعو األونروا لدعم الالجئين الفلسطينيين في سورية لتأسيس األونروا.. 70الـ في الذكرى "

 فلسطينيو سورية واألونروا على طاولة مؤتمر في برلين •

 إصابة أحد أبناء مخيم النيرب ونجله في انفجار مطعم بهولندا •

 الجئ فلسطيني يحصل على المركز الرابع "ماستر" في بطولة دبي لبناء األجسام •

09-12-2019 



 

 آخر التطورات

في ظل االوضاع المأساوية التي يعيشها الالجئون الفلسطينيون السوريون داخل وخارج سورية  
( وما يترافق معها من تدهور أمني  ...تايالند  –مصر  -تركيا -غزة  –االردن -لبنان )

وال تزال،  2011مارس –واقتصادي واجتماعي مستمر منذ بداية األزمة السورية في آذار 
باإلضافة لما يتعرضون له من انتهاكات قانونية وجسدية وصلت لحد سقوط اآلالف من الضحايا  

األعمال القتالية التي طالت مخيمات الالجئين  المدنيين داخل وخارج المخيمات الفلسطينية بسبب 
وتجمعاتهم على امتداد األراضي السورية إلى جانب العشرات على طريق اللجوء، فإنه وبهذه  
المناسبة تدعو مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية األونروا للعمل استمرار برامجها التي  

والتعلمية والصحية وتطوير عملياتها لتشمل   تستهدف الالجئين الفلسطينيين على الصعد االغاثية
 . الحماية الجسدية والقانونية

 
وتطالب األونروا بالوصول إلى الالجئين الفلسطينيين المسجلين لديها في كافة المناطق وخاصة  
في مناطق الشمال السوري، وتحثها على زيادة الدعم المقدم لالجئين الفلسطينيين في سورية  

 ظل األوضاع االقتصادية المتأزمة هناك. ولبنان واألردن في

وتدعو أيضًا إلى ضرورة التنسيق المباشر ما بين األونروا والمفوضية العليا لالجئين لتقديم  
االغاثة والحماية القانونية الالزمة في الدول التي صاروا إليها والتي هي خارج نطاق عمل  

 . األونروا باعتبارهم الجئين مسجلين لديها

المجتمع الدولي وخاصة الدول المانحة بزيادة التمويل المقدم لألونروا لضمان استمرار  وتناشد 
 والوقوف ضد أي محاوالت إللغائها أو الحد من صالحياتها.  ،عملياتها



 

في سياق غير بعيد، انطلق في العاصمة األلمانية برلين، صباح السبت، مؤتمر "فلسطينيو  
ضر والمستقبل"، وذلك في الذكرى السبعين لتأسيس الوكالة،  أوروبا واألونروا.. الماضي والحا

 وتناول المشاركون موضوع وكالة األونروا وتأثير تقليص معوناتها على فلسطينيي سورية. 

إن تقليص األعمال والخدمات والمساعدات التي   "شوقال الباحث الفلسطيني السوري "أحمد البا 
 .نيين في سورية من شأنه أن يقود إلى مجاعة" تقدمها وكالة "األونروا" لالجئين الفلسطي

 
وأضاف في ورقة قدمها عن إدارة أزمة "أونروا" في مخيمات سورية ولبنان "إن المساعدة النقدية  
التي تقدمها "أونروا" للعائالت الفلسطينية في سوريا كل ثالثة أشهر، تشكل مصدر دخل رئيسي  

 لمعظم العائالت" 

قانونية التي تقدمها وكالة األونروا لالجئين الفلسطينيين خاصة  كما تطرق إلى ضعف الحماية ال
 في مخيمات سورية ولبنان. 

من جانبه، طالب الباحث الفلسطيني "ماهر حجازي"، األونروا بتحمل مسؤولياتها تجاه الالجئين  
 م. الفلسطينيين في الشمال السوري والمتواجدين في األراضي التركية وتقديم كافة أشكال الدعم له

وأكد في ورقته التي قدمها للمؤتمر حول البعد العربي واألونروا على وجوب تواصل الحراك 
الشعبي الميداني في أوروبا بهدف رفع وتيرة الموقف األوروبي الرسمي والشعبي الداعم لألونروا 

 واستثمار موقف االتحاد األوروبي اإليجابي تجاه الوكالة.



 

أعوام إثر حادثة   6اب الفلسطيني "محمود عثمان" ونجله بعمر في هولندا، أصيب أول أمس، الش
 انفجار مطعم في مدينة كوفوردن الهولندية، ونقال على إثرها إلى مشفى مدينة خرونيغين. 

كما أدى انفجار المطعم الذي تعود ملكيته لعثمان إلى انهيار جزء من المبنى، ورجحت مصادر 
ة الشواء، وهو من أبناء مخيم النيرب لالجئين  هولندية أن يكون االنفجار وقع في غرف

 الفلسطينيين في حلب.

 
والمركز في إمارة دبي، حّقق الشاب الفلسطيني السوري "شادي أحمد الفار" المركز الرابع "ماستر" 

كيلو في بطولة دبي لبناء االجسام، في النسخة الرابعة من »معرض دبي  100الخامس في وزن 
عرض دبي للنشاط والحيوية«، اللذين يقامان بالتعاون مع مجلس دبي  لبناء األجسام« و»م

 . 2019ديسمبر   7-5الرياضي في مركز دبي التجاري العالمي خالل الفترة  

من مخيم اليرموك  2012يذكر أن شادي األحمد من أبناء مخيم اليرموك اضطر للنزوح عام 
ى األردن التي مكث فيها عامين، ومن  إلى منطقة الزاهرة بمدينة دمشق، ومن ثم اضطر للجوء إل

ثم غادرها إلى مدينة دبي في اإلمارات العربية المتحدة وهناك سعى للمشاركة في عدد من 
بطاقات احتراف من أجل االستمرار   ثالث البطوالت ومنها مصل شو الذي حصل فيها على 

 بالمنافسة. 


