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بمواقع  استد تعليقاتهم  خلفية  النيرب ىلع  مخيم  أبناء  من  عدد  عاء 
 التواصل االجتماعي

 قيظ الصيف يضاعف مأساة الفلسطينيين يف مخيمات الشمال السوري •
 19-األونروا تطلق مناشدة من أجل االستمرار باالستجابة لجائحة كوفيد •
 2020األونروا تعلن عن موعد توزيع مساعداتها املالية الثالثة لعام  •
 مطالبات أممية لتحسين ظروف الالجئين يف اليونان  •



 

 آخر التطورات

أفاد مرسل مجموعة العمل يف مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين أن القوات األمنية التابعة  

أكثر من   السوري استدعت  وردود    60للنظام  تعليقات  أبناء املخيم ىلع خلفية  شخصًا من 

 ىلع منشورات يف شبكات التواصل االجتماعي. 

 

املنشورات   جميع  أن  استدعاءهم  تم  الذين  املخيم  أبناء  بأحد  لقائه  بعد  مراسلنا  وأشار 

دي املتردي، إنما اقتصرت  والتعليقات التي كتبها لم تكن تتطرق للشأن السياسي أو االقتصا

ىلع الشأن االجتماعي من أفراح وأتراح ومناسبات اجتماعية، منوهًا إلى أن أبناء املخيم باتوا  

والتعليق ىلع منشورات أحد   التواصل االجتماعي،  يخافون من كتابة أي شيء ىلع مواقع 

قانونيًا ومساءلتهم  واعتقالهم  مالحقتهم  من  خوفًا  بوك  الفيس  يف  قبل  أصدقائهم  من   

 العناصر األمنية بحجة ارتكابهم جرائم إلكترونية. 

يف الشمال السوري تشكو عشرات العائالت الفلسطينية املهجرة من جنوب دمشق ومخيمي  

 اليرموك وخان الشيح إلى مخيمات الشمال السوري، دير بلوط، املحمدية، البل، الصداقة، من  



 

 

درجة، مما زاد من    45تصل درجات الحرارة إلى  موجة الحر التي تضرب املنطقة حاليًا والتي  

األساسية،   الحياة  تلك املخيمات ألدنى متطلبات  أزمتهم، يف ظل فقدان  معاناتهم وعّمق 

الطين بلة   زاد  وما  الصيف،  والحشرات خاصة يف فصل  والعقارب  األفاعي  انتشار  ناهيك عن 

 النقص الحاد يف مياه الشرب. 

ينية املهجرة من مخيمي اليرموك وخان الشيح قسرًا إلى  وتعاني عشرات العائالت الفلسط

الشمال السوري أوضاعًا معيشية قاسية، بسبب شح املساعدات اإلغاثية وانتشار البطالة بين  

صفوفهم، وعدم تقديم أي دعم مادي أو غذائي من قبل املنظمات اإلنسانية وتخلي األونروا  

 عن تحمل مسؤولياتها اتجاههم.  

أطلقت وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين يف الشرق  من جهة أخرى  

نداء ناشدت خالله األمم املتحدة ودول العالم    2020أيلول/ سبتمبر    04األدنى )األونروا( يوم  

الفلسطينيين يف مناطق عملها الخمسة، وذلك للحصول   التبرع ملجتمع لالجئين  من أجل 

من  94,6ىلع   دوالر  كوفيد  مليون  جائحة  األشد سوءًا  19-أجل  اآلثار  من  التخفيف  أجل  . من 



 

من   أكثر  األوسط    5,6للجائحة ىلع  الشرق  يف  لديها  مسجلون  فلسطين  من  الجئ  مليون 

، مع إيالء تركيز خاص ىلع الصحة واملعونة النقدية  2020ولفترة تنتهي بنهاية كانون األول  

 والتعليم.

 

رورة العمل من أجل السيطرة ىلع وباء كورونا يف مخيمات  وشددت األونروا يف بيانها ىلع ض

الجئي فلسطين، واملساعدة يف منع تفشيه بشكل كبير، منوهة إلى أن املناشدة السابقة  

تدابير   تبني  ىلع  عالوة  االستشفاء،  وخدمات  الصحية  الخدمات  تقديم  باستمرار  للوكالة 

لتوصيل املنزلي لألدوية والتطبيب  ساعدت بشكل كبير ىلع احتواء انتشار الفيروس، مثل ا

 عن بعد وأنظمة الفرز الطبي.

الالجئين   أن  )األونروا(  الفلسطينيين  الالجئين  وتشغيل  غوث  وكالة  أعلنت  السياق  يف 

الفلسطينيين يف سورية سيتمكنون من استالم املساعدات املالية الشهرية املخصصة لهم  

 هزة الصراف اآللي. من خالل بطاقات أج 2020للدورة الثالثة لعام 

 



 

 

ُيشار أن الالجئين الفلسطينيين يف سوريا يعيشون أوضاعًا صعبة ومأساوية يف ظل عمليات  

التهجير وغالء األسعار وانتشار البطالة وارتفاع إيجار املنازل، عالوة ىلع االعتقاالت وسقوط  

 ضحايا جراء الصراع الدائر. 

امية لشؤون الالجئين، اليونان إلى "اتخاذ  يف ملف الهجرة دعت مفوضية األمم املتحدة الس

خطوات عاجلة" لتحسين الظروف املعيشية لطالبي اللجوء يف البر اليوناني وجزر بحر إيجة،  

 وضمان وصول املهاجرين إلى أراضيها وحمايتهم من "اإلعادة القسرية". 

بالظروف املعيشية لط تتعلق  "فجوات ومشاكل خطيرة  إلى وجود  البي  وأشارت املفوضية 

اللجوء يف اليونان"، مطالبة السلطات اليونانية بـ "تقليل االكتظاظ يف مرافق االستقبال يف  

جائحة   مكافحة  تدابير  يف  اللجوء  وطالبي  لالجئين  الكامل  اإلدماج  وضمان  إيجة،  بحر  جزر 

 كورونا". 



 

 

ا والحماية من  األراضي  إلى  الوصول  إلى "ضمان  اليونانية  السلطات  إلعادة  كما كررت دعوتها 

ملساعدة   األجل  طويلة  حلول  إليجاد  وأيضًا  الحماية،  إلى  يحتاجون  الذين  ألولئك  القسرية 

 الالجئين ىلع االندماج يف البالد". 

"تقارير   ىلع  حصلت  أنها  سابق،  وقت  يف  أكدت  اليونان،  يف  الالجئين  مفوضية  وكانت 

 السواحل اليوناني". وشهادات تفيد أن أشخاصًا ُتركوا يف بحر إيجة دون أن ينقذهم خفر


