
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "هجر في مخيم الرشيدية جنوب لبناننداء للتكفل بعالج فلسطيني سوري م"

 وفد من األونروا يزور مخيم درعا وسكانه يطالبون بفتح الطرق وإعادة إعماره  •

 مطالب بتأمين مواصالت لطالب مدرسة األقصى التابعة لألونروا في مخيم الحسينية  •

 في سوريا لالجئي فلسطين 2018األونروا تعلن عن بدء توزيع المساعدات المالية الثالثة لعام  •

    2145  العدد
18-09-2018 



 

 آخر التطورات

( عامًا، من أبناء مخيم 22يعاني الالجئ الفلسطيني السوري "محمد عيد" البالغ من العمر )
اليرموك المهجر إلى مخيم الرشيدية بمدينة صور جنوب لبنان من مشاكل صحية في عظم 

 الورك، وبحاجة إلجراء عملية ال يستطيع تحمل نفقاتها.

عملية له في مشفى جبل عامل ناشد أصحاب األيادي البيضاء وكل من العيد الذي تقرر إجراء 
 7960يستطيع تقديم العون لمساعدته في تأمين تكاليف إجراء العملية التي تصل إلى حوالي )

$، والضمان 300$ بحسب العيد، فيما قدمت جمعية تمكين 1788$(، ستقدم منهم األونروا 
آالف$ الستكمال تكاليف  5يزال بحاجة لما يقارب $، إال أن المريض ال800االجتماعي له 

 العملية. 

 
ووفقًا للمريض "محمد عيد" أنه ال يستطيع أن يؤمن أي جزء من المبلغ بسبب أوضاعه المعيشية 
واالقتصادية المزرية نتيجة عدم وجود مورد مالي ثابت له وهو في حيرة من أمره كيف يتصرف 

 ولمن يلجأ.

في سياق مختلف طالب ذوو طالب مدرسة األقصى التابعة لوكالة األونروا في مخيم الحسينية 
الجهات المعنية ووكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين والقائمين على العملية التعليمية 
تأمين مواصالت لبناتهن بسبب بعد المدرسة عن أماكن سكن التلميذات، ووجودها بمنطقة غير 

ومليئة باألبنية الفارغة، مما يثير خوفهم على بناتهن ويجعلهم في حالة توتر وقلق  مسكونة
 دائمين.



 

وبحسب بعض األهالي فأنهم يضطرون لمرافقة بناتهم صباحًا إلى المدرسة والعودة لجلبهن عند 
انتهاء الدوام وهذا ما يسبب لهم الكثير من التعب ويضيف عليهم وعلى بناتهن أعباء جسدية 

 سية لبعد المسافة وعدم توفر المواصالت. ونف

من جانبها اضطرت إحدى الالجئات أن تنقل طفلتها من مدرسة األقصى إلى إحدى المدارس 
الحكومية في منطقة السيدة زينب نتيجة خوفها على ابنتها، مضيفة أن منطقة الحسينية ال يزال 

( على حد قولها الذين يعتبرون الوضع األمني فيها غير مستقر، بسبب انتشار بعض )الزعران
 أنفسهم فوق الدولة والقانون. 

 
وكان أهالي مخيم الحسينية اشتكوا في وقت سابق من تردي أوضاع أطفالهم التعليمية وسوء 
تحصيلهم العلمي، نتيجة اإلهمال وعدم االهتمام بهم، وعدم تبليغ األهالي بالدورات والنشاطات 

مطالبين األونروا ومدراء مدارس الحسينية دعوة أولياء أمور التعليمية التي تقام بالمدارس، 
الطالب إلى اجتماع الطالعهم على المستوى التعليمي الذي وصل إليه أبنائهم، والتواصل معهم 

 وسماع شكواهم.

باالنتقال إلى جنوب سورية نفذ وفد من وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )األونروا(، 
 -أيلول  15لعامة لالجئين الفلسطينيين العرب، زيارة ميدانية لمخيم درعا يوم ومدير الهيئة ا

 سبتمبر الجاري لالطالع على األوضاع التعليمية والخدمية في المخيم.

من جانبهم طالب عدد من الناشطين ووجهاء مخيم درعا وكالة الغوث )األونروا( العمل إعادة 
ما يسمح بعودة من تبقى من سكانه خارجه وعودة الحياة إعمار مخيمهم وتأهيل البنى التحتية، ب

 التدريجية إلى حارات وأزقة المخيم. 



 

وكان مخيم درعا شهد موجة نزوح كبيرة في صفوف األهالي نتيجة تصاعد عمليات القصف التي 
استهدفت المخيم واألحياء المجاورة له، حيث شّنت مدفعية النظام وطائراته غارات مكثفة 

% من مبانيه وحاراته  80يها الصواريخ والبراميل المتفجرة، ما أدى إلى دمار حوالي استخدمت ف
 ومساحته العمرانية. 

)األونروا( عزمها توزيع المساعدات  بدورها أعلنت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين
عتبارًا من على الالجئين الفلسطينيين في سوريا، وذلك ا  2018المالية للدورة الثالثة لعام 
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ل س، في حين ستصرف مبلغ  25000حيث ُيمنح كل فرد من األسرة للحاالت العادية مبلغ 
ل س( لكل فرد في األسرة المقيم بمراكز االيواء، إلى ذلك أشارت األونروا في بيانها  15000)

قوائم خاصة بالحاالت الصعبة )االعاشة( ولكن العائالت مدرجة ضمن القوائم  أنه ال يوجد
 العادية.

وأشارت األونروا إلى أن العائالت التي استلمت المساعدات النقدية السابقة )الدورة الثانية لعام 
، منوهة إلى أن هذه العائالت 2018( سيتم ادراجها ضمن قوائم التسليم الدورة الثالثة 2018

عامًا فما  18ست بحاجة الى اجراء تدقيق حيث انه يمكن ألي فرد من العائلة يبلغ من العمر لي
فوق )ومسجل مع العائلة في كرت التسجيل التابع لألونروا( استالم المساعدة عن أسرته، فيما 
يجب احضار الهوية الشخصية وكرت التسجيل باألونروا وبطاقة العائلة او بيان عائلة حديث 

ه عن كرت التسجيل باألونروا وصوره للهويه الشخصية من أجل تسليمها للبنك أثناء )وصور 
 استالم المساعدات. 

وشددت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )األونروا( على أنه ال يحق للعائلة بعد استالم 
الدة جديدة....( المساعدة المالية تقديم اي شكوى بأعداد األشخاص المضافين بعد التسليم )مثل و 

 حيث يتم فقط مراجعتهم لمكاتب االستعالم عن المساع.


