
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فلسطينيو سورية في البقاع يعتصمون داخل مكتب األونروا احتجاجاً على تأخر صرف المعونة الشتوية •

 فقدان الغاز المنزلي والمازوت في مخيم النيرب •

 توزيع مالبس مدرسية على طلبة مدرسة الصفصاف في مخيم درعا •

    2232  العدد

 "عاصفة هوائية تقتلع خيام المهجرين الفلسطينيين في مخيم دير بلوط"
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 آخر التطورات 

ئية شديدة تسببت باقتالع بعض شهدت مناطق الشمال السوري أول أمس األربعاء، عاصفة هوا
في مخيم دير بلوط بمنطقة جنديرس بمدينة عفرين،  -غير المجهزة-خيام المهجرين الفلسطينيين 

 تزامنت مع تساقط لألمطار ما أدى إلى تضرر عدد كبير من الخيام.

م وقال مراسل مجموعة العمل إن رياحًا شديدًة وعاتية ضربت المنطقة، أدت القتالع بعض الخيا
وتمزيق بعضها، كما تسببت بأضرار في خزان المياه الرئيسي المغذي للمخيم، مشيرًا إلى أن 
الوضع في المخيم سيئ بنسبة كبيرة إذ أن هذه الخيام هي عبارة عن شوادر تتمزق أمام أضعف 

 سرعة للرياح وكميات األمطار القليلة.

 
نسانية صعبة تفاقمت مع دخول ويعيش المهجرون الفلسطينيون في الشمال السوري أوضاعا إ

فصل الشتاء بسبب عدم وجود بنية تحتية للمخيم، كما يعانون من نقص حاد في المستلزمات في 
 ظل عدم وجود منظمات راعية لهم.

وفي لبنان، يواصل الالجئون الفلسطينيون السوريون في منطقة البقاع اللبنانية اعتصامهم لليوم 
تب األونروا بمنطقة تعلبايا، احتجاجًا على تأخر الوكالة صرف الثالث على التوالي، داخل مك

 المعونة الشتوية لهم.

تشرين الثاني/  21وكانت عشرات العائالت الفلسطينية السورية المهجرة إلى لبنان نفذت يوم 
نوفمبر المنصرم اعتصامًا أمام مكتب مدير خدمات األونروا في مخيمي البداوي وعين الحلوة 

قاع في لبنان، لالحتجاج ضد إجراءات تأخر وكالة غوث وتشغيل الالجئين ومنطقة الب



 

الفلسطينيين "أونروا" تقديم المساعدة الشتوية للعائالت الفلسطينية، ورفضًا لسياستها التقشفية في 
 كافة المجاالت الطبية واإلغاثية والتعليمية.

 
( ألفًا، أوضاعَا إنسانية 31لي )إلى ذلك يعيش فلسطينيو سوريا في لبنان البالغ تعدادهم حوا

بائسة في ظل ظروف حياتية قاسية على كافة المستويات الحياتية واالقتصادية واالجتماعية، 
بسبب البطالة وعدم توفر موارد مالية وتقديم المساعدات، وتجاهل المؤسسات اإلغاثية والجمعيات 

 الخيرية لهم.

جئين الفلسطينيين في حلب شمال سورية من في غضون ذلك، اشتكى أبناء مخيم النيرب لال
 فقدان مواد الغاز المنزلي والمحروقات "المازوت" من األسواق، وسط برد قارس يضرب المنطقة.

وقال مراسلنا إن حالة استهجان واستغراب في مخيم النيرب بسبب فقدان مواد الغاز والمازوت 
 ها بشكل طبيعي قبل هذا التاريخ.بشكل كامل فجأة، منذ أكثر من ثالثة أسابيع رغم توفر 

 



 

هذا وتعيش محافظة حلب أزمة غاز ومحروقات، وأكد ناشطون أن أسطوانة الغاز تباع بالسوق 
 السوداء في المحافظة بنحو ثمانية آالف ليرة سورية.

تضاف تلك األزمة على المعاناة الكبيرة التي يعيشها سكان مخيم النيرب من أزمات اقتصادية 
 قة، وذلك بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وأزمة مواصالت.ومعيشية خان

والتنمية" مالبس مدرسية لطالب  المرأة وفي جنوب سورية، وزعت مؤسسة "يبوس لتمكين 
 المرحلتين االبتدائية واالعدادية في مدرسة الصفصاف في مخيم العائدين بمحافظة درعا.

لسطينية وإدارة المدرسة ومؤسسة يبوس، وثمنت وحضر عملية التوزيع ممثلون عن الفصائل الف
المؤسسة حق الطالب الفلسطينيين في التعليم، وعلى االستعداد الدائم لتقديم المزيد من 
المساعدات، ووجه مدير مدرسة الصفصاف "فيصل عقاب" الشكر للجهود المبذولة من 

 المؤسسات إليصال المساعدات لطالب مخيم درعا.

اعلنت في وقت سابق أّن جميع مباني الوكالة في مخيم درعا باستثناء مركز وكانت األونروا قد 
التوزيع تم تدميره بسبب القصف، فيما تحتاج ست منشآت أخرى بما فيها ثالثة مباٍن مدرسية 

 وعيادة إلى إصالحات جذرية.


