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 2688: العدد
04-03-2020 

 للتأهب لفصل الشتاءمن العائالت الفلسطينية السورية في األردن بحاجة إلى مساعدة   %100األونروا:  •

 فلسطينيو سورية يعتصمون أمام مكاتب األونروا في لبنان •

 األمم المتحدة تعين "فليب لورانزيني" مفوضاً عاماً جديداً لألونروا  •

 سنوات7األمن السوري يخفي قسرياً الفلسطيني "علي محمد حمودة" منذ أكثر من  •

 "األونروا تدين مقتل الجئتين فلسطينيتين في درعا"



 

 آخر التطورات

ألمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق أدان المفوض العام باإلنابة لوكالة ا
األدنى كريستيان ساوندرز اليوم الثالثاء، مقتل الجئتين فلسطينيتين إثر انفجار عبوة ناسفة في  

 مدينة درعا جنوب.

وقالت األونروا في بيانها الذي وصل نسخة منه لمجموعة العمل: " إنه في مساء يوم الثامن  
الطفلة "رغد عصام عوض" و  عاما   53ن شباط، تعرضت كل من "ليلى صالح خليل" والعشرين م

أعوام للقتل جراء انفجار عبوة ناسفة وهما في طريق عودتهما إلى منزلهما في مخيم درعا، بعد    10
 شراءهما الخبز من مخبز محلي.

 
ي جنوب سوريا خالل  وقعت وسط توترات متصاعدة ف  ووفقا  لوكالة الغوث أن هذه الحادثة الصادمة

األشهر الماضية، اتسمت بحوادث خطف وعمليات قتل مستهدفة واستخدام العبوات الناسفة كتلك 
التي قتلت رغد وليلى، مشيرة إلى أنه وبموجب القانون الدولي اإلنساني، فإن االستخدام العشوائي 

لناسفة يعد أمرا محظورا بشكل  للعبوات الناسفة أو استهداف المدنيين أو األشياء المدنية بالعبوات ا
 .قاطع

في سياق ذي صلة، أعلنت وكالة األونروا في تقريرها التي أصدرته تحت عنوان "النداء الطارئ 
من األسر الفلسطينية   %100بشأن أزمة سوريا اإلقليمية"، ووفقا  لقاعدة بياناتها، أن  2020لسنة 

الشتاء، وذلك بسبب أوضاعهم المعيشية  السورية في األردن بحاجة إلى مساعدة للتأهب لفصل 
 وظروفهم االقتصادية المتدهورة ونقص فرص العمل وانتشار البطالة في صفوفهم. 



 

% من الالجئين الفلسطينيين من سوريا   31وكانت وكالة الغوث أشار في ذات التقرير إلى أن
 المسجلين لديها هم أفراد في أسر تعيلها نساء، مما يزيد من ضعفهم. 

إلى أن عدد الالجئين الفلسطينيين السوريين المسجلين لديها في األردن ظل مستقرا  نسبيا    منوهة
الجئا  فلسطينيا  من سورية حتى نهاية تشرين الثاني/    17,343لعدد من السنوات، حيث تم تسجيل  

لى في حدائق الملك عبد هللا، حيث يواجهون قيودا  على قيودا  ع  349، يقيم منهم  20198نوفمبر  
 الحركة وعددا  من المخاوف المتعلقة بالحماية. 

أذار/ مارس أمام مدراء مكاتب  3أما في لبنان نفذ فلسطينيو سورية اعتصاما  يوم أمس الثالثاء 
األونروا في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في كل من مدينة صيدا ومخيم عين الحلوة ومنطقة  

ي بيروت، ومخيمي البداوي ونهر البارد في طرابلس وذلك تلبية  البقاع الغربي ومخيم برج البراجنة ف
لدعوة أطلقها تجمع اللجان األهلية لفلسطينيي سوريا لمطالبة وكالة الغوث بتحمل كامل مسؤولياتها  
تجاه فلسطينيي سورية وزيادة مساعداتها النقدية وتحسين واقعهم الخدمي واإلغاثي والتعليمي  

 واالستشفائي والقانوني. 

 
من جانبهم سلم المعتصمون رسالة إلى مدراء مكاتب األونروا شرحوا فيها معاناة فلسطينيي سورية  

مطالبين من وكالة الغوث العمل على التخفيف   يعانونه،في لبنان والواقع المعيشي القاسي الذي 
 من مأساتهم والحد من معاناتهم. 

ا لوكالة غوث   1964اليد من جانبها عينت األمم المتحدة "فليب لورانزيني" مو  ا عام ا جديد  مفوض 
 وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )األونروا(، خلفا  للمفوض العام األسبق لألونروا بيير كرينبول. 



 

لورانزيني الذي يحمل الجنسية اإليطالية والسويسرية حائز على درجة البكالوريوس في االقتصاد 
ير في إدارة األعمال من جامعة لوزان، كما أنه  من جامعة نوشاتيل وحاصل على درجة الماجست 

يتمتع بخبرة واسعة في مجال المساعدة اإلنسانية والتنسيق الدولي في مناطق الصراع وما بعد  
ا من المناصب العليا في مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية،  الصراع، وقد شغل عدد 

ال والصومال واألرض الفلسطينية المحتلة. وقبل وفي مناصب ميدانية مختلفة في العراق وأنغو 
كان يرأس قسم التسويق في أحد البنوك الخاصة في   ،2003انضمامه إلى األمم المتحدة في عام  

 جنيف. 

سنوات مع اللجنة الدولية للصليب األحمر بصفته نائب رئيس االتصاالت ورئيس   10عمل لمدة 
سراييفو ومندوبا  للجنة الدولية في جنوب السودان واألردن بعثة اللجنة الدولية في رواندا وأنغوال و 

 وغزة وبيروت.

في ملف المعتقلين واالنتهاكات تواصل أجهزة النظام السوري األمنية اعتقال الالجئ الفلسطيني  
، وذلك بعد 2013- 3-1"علي محمد حمودة" للعام السابع على التوالي، حيث تم اعتقاله يوم 

الشاغور إلى جرمانا في العاصمة دمشق، ولم ترد عنه أي معلومات منذ ذلك خروجه من منطقة 
 الوقت، وهو من أبناء مدينة حيفا في فلسطين. 

 


