
 

 

 

 

 

  

05-02-2021 

 العدد 3128

 "لسوء أوضاعهم. فلسطينيون من سورية يعتصمون في مركز األونروا بعّمان"

 األونروا تخفض موازنتها وتحذر من خطورة وضعها المالي  •

 فقدان االتصال بالجئ فلسطيني منذ أسبوعين في تركيا •

 شكوى من رداءة نوعية الخبز في مخيم سبينة •

 سنوات  8النظام يخفي قسرياً الفلسطيني "معتز حسن" منذ   •



 

   آخر التطورات

اعتصم عدد من الالجئين الفلسطينيين من سورية داخل مبنى وكالة األونروا في العاصمة األردنية 

من   أقل  الثاني خالل  وهو  والقانونية،  اإلنسانية  أوضاعهم  سوء  على  احتجاجاً  يوم،   15عّمان، 

قدمت الوكالة وعداً بترتيب لقاء بين المعتصمين وأعلى سلطة  وبحسب أحد منظمي االعتصام، فقد  

 في وكالة األونروا باألردن لمناقشة مشاكلهم. 

 

( الجئ في األردن ممن فروا من الحرب  17500ووفقاً إلحصائيات األونروا، يعيش أكثر من ) 

 السورية، ويواجهون أوضاعاً قانونية ومعيشية غاية في السوء.

نائب المفوض العام لألونروا "ليني ستينيث" من خطورة الوضع المالي   في سياق متصل، حذّرت 

يونيو   للوكالة ستزداد مع حلول شهر حزيران/  القائم  المالي  التدفق  للوكالة، وأن أزمة محدودية 

المقبل، وأعلنت ستينيث خالل اجتماع تم عن بعد، مع ممثلي الدول المضيفة فلسطين، األردن،  

، عازية  2021من موازنتها للعام    %10جوء الوكالة إلى تخفيض ما نسبته  سوريا، لبنان ومصر، ل

جائحة   تبعات  عن  الناجمة  العالمية  اإلنسانية  األنشطة  لدعم  العالمية  المساهمات  في  للفجوة  ذلك 

 كورونا. 

ن األونروا مطالبة  أو  %10من جهتهم رفض ممثلو الدول المضيفة قرار تخفيض الموازنة بنسبة  

اه حشد الموارد المالية لموازنتها وليس تقليص موازنتها، ودعوا األمم المتحدة إلى  بالتحرك باتج



 

الدولية   الغوث  تأمين    األونرواتحمل مسؤولياتها تجاه وكالة  باتجاه  المالية والتحرك  بحل أزمتها 

 موازنة ثابتة ومستقرة. 

ال دياب علي"  الفلسطيني "محمد  بالالجئ  االتصال  فقد  المصري في على صعيد مختلف،  ملقب 

تركيا، بعد خروجه قبل نحو أسبوعين من مدينة إزمير إلى إسطنبول، وناشدت عائلته المؤسسات 

التدخل للوصول إلى نجلها، حيث بات مصيره مجهوالً في ظل عدم توفر   الحقوقية والفلسطينية 

 معلومات عنه. 

 

سورية   فلسطينيي  أجل  من  العمل  لمجموعة  الموثقة  اإلحصائيات  الالجئين  وتشير  عدد  أن 

 ( مفقوداً. 333الفلسطينيين الذين فقدوا منذ بداية الصراع الدائر في سورية وصل إلى ) 

في سورية، اشتكى أهالي مخيم سبينة لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق، من رداءة جودة رغيف 

ال إن  العمل،  إلى مجموعة  وقالت شكوى وصلت  للمواصفات،  مطابقته  المنتج وعدم  خبز الخبز 

 الموزع من المخبز االحتياطي يمتلئ بالسوس والديدان إضافة إلى رائحته الكريهة. 

التدخل  المستهلك  وحماية  الداخلية  التجارة  ووزارة  التموين  دائرة  الشكاوى،  اصحاب  وطالب 

السوري   النظام  لحكومة  التابعة  التموين  لمديرية  الشكاوى  بعشرات  أنهم  علماً  المشكلة،  لمعالجة 

 المعنية لكن دون جدوى.  والجهات 



 

عبد هللا  "معتز  الفلسطيني  الالجئ  اعتقال  السورية  األمنية  األجهزة  تواصل  المعتقلين،  ملف  في 

سنوات، حيث اعتقل من منزله في منطقة السيدة زينب بريف دمشق    7محمد حسن" منذ أكثر من  

 ، وال توجد معلومات عن مصيره.2013- 01-10بتاريخ  

(  110( معتقلين فلسطينيين في سجون النظام السوري منهم ) 1797اآلن )  ووثقت المجموعة حتى 

 نساء. 

 


