
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آخر التطورات

 2790العدد: 

14-06-2020 

 شاهد عيان: حتى المصاحف لم تسلم من "التعفيش" في مخيم اليرموك •

 األونروا تصرف المساعدة المالية لفلسطينيي سورية في األردن •

 وزيع بعض المساعدات في مخيم خان دنونت •

 "مطالبات بتحمل المسؤولية اإلنسانية تجاه الفلسطينيين بالشمال السوري"



 

 آخر التطورات:

طالب المئات من الالجئين الفلسطينيين المهجرين من جنوب دمشق ومخيمي خان الشيخ واليرموك 
الجمعيات وجنوب دمشق ودرعا إلى الشمال السوري الجهات المعنية ومنظمات حقوق اإلنسان و 

اإلغاثية، بتحمل المسؤولية اإلنسانية واألخالقية اتجاههم، والعمل على انتشالهم من مأساتهم وتأمين 
 سبل العيش الكريم لهم.

 
كما دعوا األونروا بصفتها المسؤولة دولياً عن الالجئين الفلسطينيين إليصال كافة معوناتها المادية 

ول عملها الرئيسية، والعمل على توفير الحماية القانونية واإلغاثية لهم، باعتبارهم ضمن إحدى حق
والجسدية واإلنسانية، وتقديم المساعدات النقدية كبدل إيواء وغذاء بشكل مباشر أو من خالل عمل 

، وكذلك العمل على تأمين شراكات مع منظمات دولية في حال عدم رغبة األونروا بالوصول إليهم
الية المهترئة التي ال تقيهم حر الصيف وبرد وسيول الشتاء إلى منازل انتقالهم للعيش من الخيم الب

 أو كرفانات تكفل لهم متطلبات الحياة الكريمة"

كما ناشدت العائالت الفلسطينية في الشمال السوري السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية 
 انونية والمعيشية التي يعانون منها.التدخل لدى السلطات السورية والتركية لتذليل الصعوبات الق

( الجئًا فلسطينيًا يقيمون اآلن في ثالث مناطق 1488وتشير احصائيات غير رسمية إلى أن )
 رئيسية في الشمال وهي منطقة إدلب وريفها ومنطقة عفرين )غصن الزيتون( وريف حلب الشمالي

 )درع الفرات(. 



 

مشاهدته ألحد رجال األمن السوري وهو يقوم بإخراج من جانب آخر، نقل أحد أبناء مخيم اليرموك 
 عشرات النسخ من القرآن الكريم على دراجته النارية من بوابة المخيم الرئيسية.

وأضاف بلهجة متهكمة "أول مرة بحياتي أرى وأسمع عن أحد يسرق القرآن الكريم، وحتى أن الوقاحة 
 يد منها.وصلت بهم لهدم قبة جامع فلسطين وسرقة قضبان الحد

 
من جانبهم طالب سكان مخيم اليرموك السلطات والجهات المعنية ومنظمة التحرير الفلسطينية 
ووكالة األونروا بالعمل على إعادتهم إلى منازلهم وممتلكاتهم، للتحفيف من أوضاعهم المعيشية 

ي أنهكهم من القاسية التي يشتكون منها، نتيجة وباء كورونا وغالء األسعار وإيجار المنازل الذ
 الناحية االقتصادية وزاد من معاناتهم.

الجدير بالتنويه أن عناصر النظام السوري قاموا بسرقة ونهب منازل المدنيين في مخيم اليرموك 
، في ظاهرة باتت تعرف 2018أيار / مايو  21واألحياء المجاورة التي سيطر عليها النظام يوم 

 بالتعفيش.

فلسطينيون أن وكالة األونروا صرفت المساعدة المالية المخصصة في األردن، أعلن ناشطون 
دينارًا أردنيًا لكل فرد من أفراد العائلة،  53لالجئين الفلسطينيين من سورية في األردن، بمعدل 

 يونيو الشهر الحالي، 8وأشار الناشطون أن الوكالة بدأت شحن الرصيد وإرسال رسائل لالجئين يوم 

بشأن  2020أعلنت في تقريرها التي أصدرته تحت عنوان "النداء الطارئ لسنة وكانت األونروا قد 
من األسر الفلسطينية السورية في األردن بحاجة إلى المساعدة،  %100أزمة سوريا اإلقليمية" أن 



 

وذلك بسبب أوضاعهم المعيشية وظروفهم االقتصادية المتدهورة ونقص فرص العمل وانتشار 
 البطالة في صفوفهم.

 لجان عمل أهلي

التنموية بالتنسيق مع وزارة الشؤون االجتماعية والهيئة العامة لالجئين  وزعت مؤسسة أثر
الفلسطينيين العرب بعض المساعدات الغذائية على العائالت األشد فقرًا في مخيم خان دنون بريف 

 دمشق، كما تواصل المؤسسة برّش وتعقيم بعض المؤسسات للوقاية من وباء كورونا.

خيم دنون من أوضاع معيشية صعبة نتيجة انعدام الموارد المالية وانتشار البطالة ويعاني سكان م
 التي ازدادت مع تطبيق الحجر الصحي وأزمة انقطاع المياه.

 


