
 

 

 

 

 

من   %100من فلسطينيي سورية يف األردن بحاجة إلى معونة شتويةاألونروا:  % 100األونروا: 
 من فلسطينيي سورية في   %100األونروا: فلسطينيي سورية يف األردن بحاجة إلى معونة شتوية

 التطورات آخر

سنوات ىلع اندالع الحرب يف سورية، فلم    10االحتفال بعيد األم بعد مضي  تغيرت مظاهر  
تعد األعياد واملناسبات بذات الرونق والسعادة التي عاشها الفلسطينيون يف سورية فيما  

 .مضى

 

الفلسطينية    للقتل  فاألم  منهن  اآلالف  تعرض  حيث  ومركبة،  كبيرة  معاناة  تعيش  السورية 
واالعتقال أو الخطف أو اإلعاقة أو حتى العنف الجنسي فهي األرملة والثكلى وزوجة املفقود  

 .واملعتقل

( توثيقها  إلى  تشير  العمل  والقنص  487مجموعة  القصف  جراء  قضين  فلسطينية  ضحية   )
 .االمهات التي تركن وراءهن أطفااًل ورضعوالتعذيب يف السجون السورية، بينهن عشرات 

  

 

01-04-2021 

 العدد:  3183

 مجموعة العمل تدعو األونروا للقيام بدورها تجاه فلسطينيي سورية في مصر 

 الفلسطينيون بمخيمي دير بلوط والمحمدية يحيون ذكرى يوم األرض  •

 صفوف للطالب أثر تفشي كورونا  3مخيم الحسينية.. اغالق  •

 سوريا.. األونروا تعلن موعد استئناف مساعداتها النقدية  •

 أعوام 8منذ  األمن السوري يواصل اعتقال عائلة العبد الله  •

 



 

 آخر التطورات  
الالجئين   وتشغيل  غوث  وكالة  سوريا  فلسطينيي  وأجل  من  العمل  مجموعة  دعت 
الفلسطينيين )األونروا( للقيام بدورها تجاه الالجئين الفلسطينيين من سورية إلى مصر أسوة 
بغيرهم من الالجئين إلى لبنان واألردن والنازحين يف الداخل السوري وتقديم ذات املساعدات  

   .قدمة لهمالعينية والنقدية امل 

 

إلى   العربية  باألونروا يف جمهورية مصر  الخاص  كما طالبت مجموعة العمل مكتب االرتباط 
للطالب من   التعليم  لتأمين فرص  الالجئين  لشؤون  السامية  املفوضية  الكامل مع  التنسيق 
اللجوء   ببطاقات  وتزويدهم  لهم،  والغذائية  املالية  املساعدات  وتقديم  فلسطينيي سورية 

الحماية  الالزم تقديم  والعمل ىلع  املصرية،  السلطات  أمام  قانوني  وضع  من  يمّكنهم  ما  ة 
بكل أشكالها القانونية والجسدية    1951املنصوص عليها يف االتفاقية الدولية لالجئين لعام  

 .لالجئ الفلسطيني السوري 

السوري يف  الفلسطيني  الالجئ  الالجئين تسجيل  السامية لشؤون  وترفض املفوضية    هذا 
التي دفعتهما للخروج من سورية،   سجالتها يف مصر رغم وجود ذات املبررات واملسوغات 
والعتبار وجوده تحت والية وكالة غوث وتشغيل الجئ فلسطيني الدولية " االونروا " املكلفة  
لالجئين   خدمي  أو  اغاثي  نشاط  أي  تمارس  ال  األونروا  أن  علمًا  لهم،  الرعاية  بتقديم 

هورية مصر كونها ليست من مناطق عملياتها ويقتصر وجودها ىلع الفلسطينيين يف جم 
مكتب ارتباط بسيط ال يمكنه فعل شيء حيال الفلسطيني السوري، ونتيجة لذلك ُرفعت عن  
الفلسطيني السوري صفة الالجئ وبات مكشوًفا وال يتمتع بأي غطاء قانوني دولي من قوانين  



 

وضع حرمانه من الحصول ىلع بطاقة اللجوء التي  حماية الالجئين، وبالتالي تمخض عن هذا ال
واإلغاثة   املالية  واملساعدات  كاإلقامة  ملعيشته،  الالزمة  الخدمات  املرء  بموجبها  ُيمنح 

 .العينية والتعليم

يف سياق مختلف أحيا الفلسطينيون يف مخيمي دير بلوط واملحمدية شمال سورية، يوم  
واألربعين لــ "يوم األرض"، وذلك للتأكيد ىلع تمسكهم    آذار/ مارس، الذكرى الخامسة  30الثالثاء  

  .املزرية والكارثيةاإلنسانية بأرضهم، وحقهم بالعودة إليها، رغم ظروفهم  

 

ويحتفي الفلسطينيون يف الداخل والشتات من كل عام بذكرى يوم األرض الذي تعود أحداثه  
نمات من األراضي ذات  حين حاول االحتالل اإلسرائيلي مصادرة آالف الدو  1976إلى مارس/آذار  

شعبية   ملقاومة  دفع  مما  ومحيطها،  الجليل  منطقة  يف  للفلسطينيين  الخاصة  امللكية 
 .فلسطينية أدت لسقوط ستة شهداء وجرح واعتقال املئات تبعها إضراب عام

وتشارك العائالت الفلسطينية املهجرة إلى دير بلوط يف اغلب املناسبات الرافضة لالحتالل  
للتم  نقص  والداعية  نتيجة  العائالت،  تعيشها هذه  التي  الصعبة  الظروف  رغم  باألرض،  سك 

 .املوارد وشح املساعدات، وتخلي "األونروا" عن مسؤولياتها تجاههم

التابعة لوكالة األونروا يف مخيم   أما يف ريف دمشق أغلقت مدرسة جاال للتعليم األساسي 
ثالثة صفو بريف دمشق  الفلسطينيين  لالجئين  إصابات  الحسينية  بسبب وجود  دراسية  ف 

  .( مؤكدة بين التالميذ19بفايروس كورونا )كوفيد 



 

من جانبهم أعرب أهالي املخيم عن قلقهم من انتشار جائحة كورونا بين األطفال، خاصة مع  
وعدم   باإلصابات،  املستشفيات  واكتظاظ  الصحية  الرعاية  ووسائل  الوقائية  اإلجراءات  غياب 

 .مختصة برعاية املصابين بالوباءوجود نقطة طبية قريبة 

 

يشار إلى أن وزارة التربية السورية، أعلنت يف وقت سابق عن ارتفاع أعداد اإلصابات املسجلة  
)كوفيد املستجد”  “كورونا  بفيروس  املدارس  سابًقا،  19  - يف  املسجلة  األعداد  إلى ضعف   )

ات دمشق، وريف دمشق،  منوهة إلى أن اإلصابات املتزايدة ُسجلت تحديًدا يف مدارس محافظ 
 .والالذقية

من جهة أخرى أعلنت وكالة غوث وتشغيل الالجئين " األونروا "، اليوم الخميس، أنها ستستأنف  
توزيع املساعدات الغذائية للدورة األول ىلع الالجئين الفلسطينيين املنتفعين يف سورية  

يوم من  ابريل    12اعتبارًا  بتعد2021نيسان/  قامت  أن  بعد  وذلك  املساعدة  ،  قيمة  يل صرف 
آالف    86ألف ليرة لكل شخص، و  60النقدية املقدمة لالجئين الفلسطينيين يف سورية، لتصبح  

  .ليرة سورية للحاالت األكثر عوزًا

املبلغ   نصية جديدة ملن حصل ىلع  رسائل  بإرسال  أنها ستقوم  األممية  الوكالة  وأوضحت 
  25/3/2021صله رسالة باستالم املعونة بتاريخ  القديم ليتم اكمال باقي املبلغ له، أما من و

  .وما بعد سيحصلون ىلع االعانة باملبلغ الجديد

هذا وكانت وكالة الغوث تمنح كل فرد من األسرة للحاالت العادية والتي ال تنطبق عليها أي  
ألف ل س( لكل فرد    52ألف ل س للشخص الواحد، يف حين تصرف مبلغ )  34من املعايير مبلغ  

 .ألسرة للعائالت األكثر عوزًا وفقرًا وفق ما أعلنت عنه الوكالة مطلع الشهر الحالييف ا



 

يف ملف االنتهاكات واإلخفاء القسري تواصل أجهزة النظام السوري األمنية اعتقال العديد من  
" حيث   الله  العبد  " مولود خالد  وتتكتم ىلع مصيرهم، منهم عائلة  الفلسطينية  العائالت 

من حاجز النظام    2013-7-27لنظام السوري باعتقال جميع أفراد العائلة بتاريخ  قامت عناصر ا
" مولود خالد   اليرموك وهم: األب  التضامن املجاور ملخيم  الواقع يف حي  يف شارع نسرين 
العبد الله " مريض بالقلب، األم "ذيبة األحمد" مريضة بالسكري، إلهام مولود العبد الله، انعام  

 .  " أعوام " ابن ياسمين  6له، ياسمين مولود العبد الله، وعبادة عبد الله مولود العبد ال

 

التضامن موجودة لدى أحد   التي تم اعتقالها من حي  العائالت  أنباء غير مؤكدة بأن  ووردت 
األفرع   أحد  يف  بأنهم  أخرى  أنباء  وردت  ثم  السوري  للنظام  التابعة  الشعبية  اللجان  عناصر 

 .ولم يعرف إلى اآلن مصير هذه العائالتاألمنية السورية يف دمشق، 

 


