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األونروا %67 :من فلسطينيي سورية باألردن يفتقدون لألمن الغذائي"

• عنصر فلسطيني من "لواء القدس" يقضي في معارك حلب
• األمن السوري يخفي قسريا ً الثمانيني الفلسطيني "محمد كوجيل"
• مركز شمس بحلب ومعهد دمشق المتوسط يعلنان عن دورات مجانية لالجئين الفلسطينيين

ضحايا
قضى الالجئ الفلسطيني " أحمد محمود يونس حميدة" خالل مشاركته في المعارك الدائرة في غرب
حلب ،وهو أحد عناصر مجموعة "لواء القدس" الموالية للنظام السوري.
هذا ويشير فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل إلى توثيقه ( )90الجئاً فلسطينياً من لواء
القدس قضوا خالل مشاركتهم القتال منذ تشكيله عام .2013

آخر التطورات
قالت وكالة الغوث األونروا إن تقييماً شامالً لألمن الغذائي ومجاالت الضعف أظهر أن % 67
من الالجئين الفلسطينيين من سورية في األردن يفتقرون لألمن الغذائي أو عرضة النعدام األمن

الغذائي.
ويظهر التقييم وفقاً لألونروا أن  % 12من أسر الالجئين الفلسطينيين من سوريا التي تعيلها نساء
تفتقر لألمن الغذائي بالمقارنة مع  % 7من األسر التي يعيلها ذكور ،وينعدم األمن الغذائي بين
العائالت التي أفادت بأن رب األسرة ال يجيد القراءة والكتابة كلياً بنسبة .% 78

كما أفادت الوكالة أن  % 86من أسر الالجئين الفلسطينيين من سورية الذين شملهم االستطالع
واقعون في الدين ،وكشفت أن  % 35من إجمالي الفلسطينيين من سورية في األردن استخدموا
المساعدات النقدية من األونروا لدفع إيجار منازلهم ،و %15لتغطية االحتياجات الغذائية ،و%15

لسداد الدين و %11لدفع فواتير المياه والكهرباء و % 24استخدموا المساعدة النقدية ألولويات
أخرى مثل الصحة والنقل والملبس وما إلى ذلك.
وأشارت األونروا أنها ستواصل تقديم الخدمات األساسية لالجئين الفلسطينيين من سورية في األردن،
وتوفير المساعدات النقدية لهم ،منوهة إلى أنها ستزيد
المخصصات النقدية لهم من  10دوالر في الشهر إلى  25دوالر للفرد الواحد ،وذلك بسبب الظروف
االجتماعية  -االقتصادية الصعبة وانتشار الفقر في أوساطهم.
كما قالت الوكالة أنها ستواصل تقديم التعليم األساسي ألطفال الالجئين الفلسطينيين من سورية في
األردن من خالل شبكة مدراسها ،وستتيح الوكالة  25مرك اًز صحياً وأربع وحدات متنقلة لعمومهم.
وتشير الوكالة أن سياسة االردن الرسمية لم تسمح لالجئي فلسطين القادمين من سورية الدخول
لألردن منذ كانون الثاني من عام  ،2013والعديدين منهم ممن استطاعوا الدخول إلى األردن قد
فعلوا ذلك بطريقة غير نظامية ،األمر الذي يعمل على مفاقمة وضعهم الهش ،منوهة أنهم يعيشون
في خوف دائم من أن تتم إعادتهم قسرياً ويعانون من محدودية الحركة وسبل الوصول للفرص
الوظيفية والخدمات واإلجراءات المدنية والقانونية.
ويعيش قرابة ( )17500الجئ في األردن ممن فروا من الحرب السورية ،ويواجهون حياة قاسية،
خصوصاً مع ارتفاع تكاليف المعيشة من إيجار منازل وتضييق على حركتهم داخل األردن.
في ملف المعتقلين ،تواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال المسن الفلسطيني "محمد يوسف كوجيل"
منذ عام  ،2014حيث اعتقلته يوم  2014-01-05من شارع علي الوحش في منطقة حجيرة
جنوب دمشق ،بعد محاولة خروجه من مخيم اليرموك خالل الحصار ،وهو من مواليد 1939
هذا ووثق فريد الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية حتى لحظة تحرير
الخبر بيانات ( )1786معتقل فلسطيني في سجون النظام السوري ،بينهم نساء وأطفال.
إلى ذلك ،أعلن مركز "شمس" لتمكين المرأة في مخيم النيرب في حلب ،عن دورات تعليمية ومهنية
لالجئين الفلسطينيين في مجال كمبيوتر ،إنكليزي ،فرنسي ،محو أمية -صوف ،كوفيرا ،معجنات،
إكسسوا ارت ،صناعة المنظفات ،إضافة إلى جلسات دعم نفسي وطبي وتدريب رياضي.

أما في دمشق أعلن معهد دمشق المتوسط عن دورات قصيرة لمدة ثالثة أشهر ،للطالب الذين
تقدموا بطلبات إلى معهد دمشق المتوسط للعام الدراسي  2020-2019ولم يتم قبولهم ،وتبدأ من
 23شباط  ،2020وفق المعهد.

