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بإعفاء فلسطينيي سورية من رسوم  ياألونروا تصر على صدور قرار لبنان"
 "وغرامات اإلقامة

 
 
 
 
 

 فلسطيني قضى في سورية. 

  أهالي اليرموكتوزيع كمية محدودة من المساعدات على. 

  أبناء مخيم السبينة يطالبون السماح لهم بالعودة إلى مخيمهم الذي يسيطر عليه

 .الجيش النظامي
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 ضحايا
 72/3/7102من أبناء مخيم العائدين بحماة، قضى يوم الخميس " ايمن سامي بستوني" -

 .العامةالقيادة  -يشار أنه من عناصر الجبهة الشعبية , اثر االشتباكات في حماة

 
 ايمن سامي بستوني

 األونروا
يوم أمس ألحد وسائل اإلعالم " آن ديسمورا"أكدت المديرة العامة لوكالة األونروا في لبنان 

اللبنانية المحلية على إصرار األونروا إلصدار قرار بإعفاء الالجئين الفلسطينيين من غرامات 
مّنوهة أن األونروا تتلقى الشكاوي يوميًا من النازحين تتعلق بذلك الشأن، كما  ،ورسوم اإلقامة

نّوهت إلى تلقي شكاوى عن تعرض النازحين للمضايقات، خاصة فيما يتعلق بمصادرة أوراقهم 
الثبوتية عند مخالفتهم فترة اإلقامة أو الفترة المسموح بها لإلقامة في لبنان، مشيرًة بأنها فيما 

والذي بدوره  ،م اإلقامة والغرامات أنها تعمل مع المفوض العام لألونروا فيليبو غراندييخص رسو 
بحث الموضوع مع الرئيس ميشال سليمان ومع رئيس الحكومة تمام سالم ومع المدير العام 
لألمن العام عباس إبراهيم ومع الجهات المعنية في لبنان لحل هذه القضية، معتبرة أن هؤالء 

 .ث ال يترتب على الالجئ دفع أي رسوم لإلقامة والخروج والدخولالجئين، حي
 

 مخيم اليرموك
وّزع يوم أمس عدد من السلل الغذائية على أهالي مخيم اليرموك المحاصرين منذ حوالي التسعة 
أشهر، حيث شهد التوزيع حالة ازدحام كبيرة بين األهالي، فيما تم إخراج عدد من الحاالت 

رج المخيم، منهم العديد من الحاالت المرضية التي ستستكمل عالجها في اإلنسانية إلى خا
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مشافي دمشق، وذلك بعد توقف جميع مشافي المخيم عن العمل باستثناء مشفى فلسطين التي 
تعمل بطاقتها الدنيا نتيجة نقص المواد الطبية بسبب الحصار، فيما ال تزال معاناة األهالي 

ت المساعدات التي تدخل إلى المخيم محدودة جدًا، حيث ينتشر المعيشية مستمرة حيث أن كميا
 .بينهم العديد من حاالت التجفاف الناجم عن نقص التغذية والرعاية الطبية

 
 إخراج عدد من الحاالت اإلنسانية من أهالي مخيم اليرموك

 مخيم خان الشيح
دمشق، فيما تستمر معاناة حالة من الهدوء عّمت مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف 

أهالي المخيم في الجانبين اإلقتصادي والصحي إضافة إلى اإلنقطاع المتكرر في الطرقات 
 .الواصلة بين المخيم ومركز المدينة

 
 مخيم السبينة

ال يزال أهالي مخيم السبينة لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق ينتظرون السماح لهم بالعودة إلى 
عليه الجيش النظامي وبعض الفصائل الفلسطينية الموالية له، ويذكر أن  مخيهم الذي يسيطر

األهالي أجبروا على النزوح عن مخيمهم بسبب االشتباكات العنيفة التي اندلعت بين الجيش 
النظامي ومجموعات من الجيش الحر، والتي انتهت بسيطرة الجيش النظامي على المخيم بتاريخ 

واألهالي خارج مخيمهم يعانون من غالء المعيشة وارتفاع  ، ومنذ ذلك الوقت2-00-7103
 .إيجارات المنازل



 

Email:Reports@actionpal.org - Tel:+442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob:+447447423737 

 

 مخيم خان دنون
يعاني أهالي مخيم خان دنون من أزمات اقتصادية أبرزها غالء أسعار المواد التموينية والمعيشية 

األسر بشكل عام إضافة إلى انتشار البطالة في صفوف أبناءه، فيما يستقبل المخيم العديد من 
 .الفلسطينية التي نزحت عن مخيماتها بسبب ما تعرضت له من قصف وحصار

 
 لجان عمل أهلي

بدأ كل من هيئة فلسطين الخيرية ونادي جنين الرياضي يوم أمس عددًا من الفعاليات بمناسبة 
يوم األرض، حيث تستمر الفعاليات لعدة أيام، وتتضمن عدة فقرات منها الكتابة على لوحة 

ويؤكدون على تمسكهم بحق العودة  ،ألهالي مخيم اليرموك تعبر عن رفضهم الخروج منه جدارية
إلى فلسطين، فيما يتخلل البرنامج فقرات ترفيهية لألطفال والشباب، حيث سيقام سباق لألطفال و 

 .دوري لـكـرة الـقـدم سيشرف عليه نادي جنين

 
 فعاليات يوم األرضمن 


