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 واشنطن تطالب بحل "األونروا" ومفوضها العام يدعو للحفاظ عليها  •

 شكوى من تأجير الدّراجات الناريّة لألطفال في مخيم جرمانا •

 توزيع وجبات إفطار صائم في مخيم درعا •

 إفطار رمضاني ألطفال فلسطينيي سورية في صيدا •

 2393: العدد

 "( فلسطينياً قضوا خارج سورية حتى نهاية شهر نيسان الفائت81)"

24-05-2019 



 

 آخر التطورات

( الجئًا فلسطينيًا قضوا خارج 81أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل أنه وثق أسماء )
( آخرين 8( في ليبيا، و )17( الجئًا في لبنان، و)12ئًا في مصر، و )( الج15سورية، منهم )

( آخرين في فلسطين، و 3( الجئين في مالطا، و )6( الجئ في تركيا، و)12في اليونان، و )
 ضحية في ألمانيا.2( في إيطاليا، والجئ في السويد وآخر في قبرص وضحية في مقدونيا و3)

 
ركي جيسون غرينبالت إلى حل وكالة غوث وتشغيل الالجئين في شأن أخر دعا المستشار األمي

 الفلسطينيين )أونروا(، واصفًا إياه باألنموذج الذي خذل الشعب الفلسطيني.

وفي كلمة أمام مجلس األمن الدولي وصف غرينبالت وكالة الغوث بأنها عبارة عن "ضمادة" وأن 
منظمات غير الحكومية الخدمات التي الوقت قد حان لكي تتسلم الدول المستضيفة لالجئين وال

تقدمها الوكالة الدولية، مضيفًا أن الوقت حان "لبدء نقاش حول تخطيط نقل الخدمات التي تقدمها 
 األونروا إلى الحكومات المضيفة أو غيرها من المنظمات غير الحكومية الدولية أو المحلية".

ي كلمة ألقاها عبر الفيديو من غزة إننا من جانبه، قال مدير االونروا بيير كرينبول للمجلس ف
نرفض االتهامات الباطلة ومحاولة سحب الشرعية عن األونروا والتشكيك في حياديتها ومحاوالت 

 تغيير تعريف من هو الالجئ الفلسطيني من قبل الممثلين األميركي واإلسرائيلي".

تقديم خدماتها لالجئي داعيًا جميع الدول إلى ضرورة الحفاظ على وكالة غوث ودعمها في 
فلسطين بمناطق عملها الخمسة، معتبرًا أنه في الوقت الذي يواجه فيه الالجئون الفلسطينيون 



 

غيابا شبه تام ألي افق سياسي، أنا مقتنع تماما بأن استمرار خدمات األونروا مهم جدا لحفظ 
 الكرامة اإلنسانية واالستقرار اإلقليمي".

ي باسم "األونروا" باللغة العربية سامي مشعشع وْصف "األونروا" في حين أعتبر الناطق الرسم
بـ"المؤسسة الفاشلة"، وأنها في "الرمق األخير"، كما جاء في مداخالت البعض أمس اثناء جلسة 
مجلس األمن الدولي، التي عقدت حول عمل "األونروا"، ما هي إال محاولة بائسة لذر الرماد في 

 العيون". 

 
محاولة تحميل "األونروا" مسؤولية فشل المجتمع الدولي في ايجاد حل عادل لقضية منوهًا إلى أن 

الالجئين، تدين قائليها، وهي محاولة مكشوفة إلبعاد األنظار عن االستحقاق السياسي المرتبط 
 بقضية الالجئين الفلسطينيين".

رّية لألطفال دون في ريف دمشق اشتكى أهالي مخيم جرمانا من انتشار تأجير الدّراجات النا
السن القانونية وتنظيم المسابقات في شوارع وأزقة المخيم، مما يشكل خطرًا على حياة األطفال 

 وحياة المارة.

وعّبر عدد من سكان من سكان المخّيم عن انزعاجهم الشديد من انتشار ظاهرة الدراجات النارية 
قبل شباب مراهقين بسرعات كبيرة في أزقة  التي باتت" كابوسًا مزعجًا " يؤرقهم، نتيجة قيادتها من

المخّيم الضيقة بشكل عشوائي وغير منظم مما قد يحولها إلى آلة قتل وخطر على حياة الجميع، 
منوهين إلى أن أماكن اجتماع أصحاب الدّراجات النارّية غالبًا ما يكون منطقة شارع الملعب 

 والحارات المجاورة لها. 



 

هات المختصة واللجان الشعبية والفصائل الفلسطينية اتخاذ اإلجراءات في حين طالب األهالي الج
 الالزمة لمنع تأجير الدّراجات النارّية وتجوالها في شوارع وطرقات المخيم. 

أما في لبنان أعلنت إحدى الجمعيات الطبية في بيروت عن حملة لتركيب أطراف صناعية 
طراف علوية )للمرحلة الثالثة( للمهجرين متحركة لألشخاص الذين يعانون من حاالت بتر ا

السوريين والفلسطينيين السوريين في لبنان، مشيرة إلى أن الحملة ستبدأ اعتبارًا من تاريخ 
 . 30/5/2019وتنتهي بتاريخ  23/5/2019

وطالبت الجمعية عبر االعالن ممن لديهم حاالت بتر من هذا النوع ويرغب باالستفادة من 
نوع  -رقم الهاتف  -الجنسية  -مكان السكن -العمر -نات التالية: االسم المشروع ملئ البيا

البتر، مع ارسال صورة شخصية يظهر فيها مكان البتر للرجال )يستثنى منها النساء(، وذلك عن 
 .70913774 التالي:طريق أرسالهم عبر الواتس أب حصرًا على الرقم 

ة بمدينة درعا وجبات افطار صائم على إلى ذلك وزعت جمعية البر والخدمات االجتماعي
العائالت في مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين جنوب سورية، ووفقًا لمراسل مجموعة العمل أن 

خبز على األرامل  ربطة35ووجبة أرز  60جمعية البر والخدمات االجتماعية قامت بتوزيع 
من معاناة أبناء المخيم ومد يد  وأرباب االسر األكثر عوزًا وذوي االعاقة، وذلك بهدف التخفيف

 العون والمساعدة لهم.

هذا وتعاني أكثر العائالت الفلسطينية التي عادت إلى أحياء مخيم درعا من الفقر الكبير، ومن 
الدمار الهائل الذي حل بالبيوت نتيجة القصف والدمار الممنهج الذي طال منازل وشوارع 

 بنية المخيم.% من ا 80المخيم، حيث حل الدمار بنسبة 

أيار مأُدبة إفطار جماعي لألطفال الفلسطينيين السوريين  /22ي السياق أقيمت يوم األربعاء ف
 بمدينة صيدا جنوب لبنان، وذلك بهدف التخفيف من معاناتهم ومد يد العون والمساعدة لهم. 

فلسطينيي  طفاًل من أطفال 62ووفقًا ألحد القائمين على اإلفطار أن المأدبة حضرها حوالي 
سورية أغلبهم من األيتام المقيمين في لبنان، منوهًا إلى أن إفطار الصائم أقيم بتبرع مشكور من 



 

فاعل خير رفض اإلفصاح عنه أسمه، حيث كان االفطار في مطعم فيروز بمدينة صيدا وتضمن 
 فقرات ترفيهية لألطفال.

 


