
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3068العدد

08-12-2020 
 

 الفلسطينيون يف سوريا ولقمة العيش املغمسة بالدم واملعاناة 

 األونروا: خدمات الوكالة لذوي اإلعاقة يف خطر  •
 تركيا: وفاة فلسطيني سوري إثر أصابته بفايروس كورونا  •
 توزيع حقائب مدرسية للطلبة يف مخيمي دير بلوط واملحمدية  •



 

 آخر التطورات

معيش أوضاعًا  دمشق  بريف  الفلسطينيين  لالجئين  سبينة  مخيم  أهالي  قاسية  يعاني  ية 

وانقطاعها   املياه  شّح  يتصدر  فيما  األساسية،  الخدمات  ونقص  التحتية  البنية  تردي  نتيجة 

لفترات زمنية طويلة عن منازل وحارات املخّيم واجهة االهتمامات لسكانه الذين يجبرون ىلع  

املعيشية   وأزمتهم  معاناتهم  من  فاقم  ما  مرتفعة  بأسعار  الصهاريج  من  املياه  شراء 

 ادية.  واالقتص 

 

القاسية   املعيشية  وأوضاعهم  أبنائهم  صفوف  يف  املنتشرة  والبطالة  األسعار  غالء  وكأّن 

تأمين   أزمة  إليها  أضيفت  حتى  تكفيهم،  ال  األونروا  وكالة  وتقليصات  كورونا  جائحة  وانتشار 

رغيف الخبز واسطوانات الغاز ومواد التدفئة.  كما يشكو أهالي مخيم سبينة من أزمة مواصالت 

نقة نتيجة عدم تأمين وسائط النقل من وإلى املخيم حيث بات التنقل من املخيم والعودة  خا

 إليه أحد املشاكل التي ال يستهان بها يف حياة سكانه. 



 

الحكومية   والجهات  لألونروا  املناشدات  عشرات  عشرات  أطلقوا  سبينة  مخيم  أهالي  وكان 

يم الخدمي وتأهيل البنى التحتية، لكن  الرسمية ولرئيس البلدية تطالبهم بتحسين واقع املخ

 مناشداتهم ذهبت أدراج الرياح ولم تلقى أي اهتمام.  

بعد   ىلع  الذي  املخّيم  أهالي  يعاني  ذلك  املساعدات    14إلى  شح  من  دمشق  جنوب  كم 

اإلغاثية املقدمة لهم من قبل الجمعيات واملؤسسات اإلغاثية ووكالة األونروا، متهمين وكالة  

 تقصير وعدم تقديم الخدمات لهم أسوة باملخيمات الفلسطينية األخرى.األونروا بال

يف سياق مختلف قالت وكالة األونروا، إن الخدمات الحيوية املقدمة لذوي اإلعاقة من الالجئين  

الفلسطينيين يف مناطق عملها، يف خطر بسبب األزمة املالية غير املسبوقة التي تعاني  

 منها. 

 

باليوم   الوكالة  كوفيدوأكدت  جائحة  أن  اإلعاقات،  ذوي  لألشخاص  عن    19-العاملي  كشف 

هشاشة الجئي فلسطين الذين يعانون من إعاقات، وأنها تبنت توصيل املساعدات الغذائية  

 ومستلزمات النظافة إلى املنازل، باإلضافة إلى التطبيب عن بعد، استجابة للوباء.



 

لسطيني من ذوي االعاقة يف سورية، يتلقون  ( الجئ ف2300وأشارت وكالة األونروا أن أكثر من )

دعمًا من االتحاد األوروبي ومكتب املفوضية األوروبية للمساعدات اإلنسانية والحماية املدنية  

 )إيكو(.

ونوهت األونروا إلى الحاجة امللحة لألموال ملواصلة تقديم الخدمات األساسية، وأن مخاطر  

اإلعاقات سوف تتفاقم إذا ما تعرض تقديم األونروا  الحماية لالجئي فلسطين الذين يعانون من  

 الدعم لهم للتهديد.

األحد   يوم أمس  أخرى تويف  األول/ ديسمبر    06من جهة  الفلسطيني    2020كانون  الالجئ 

"أمين أحمد طعمة" امللقب بخلدون أبو أحمد أحد أبناء تجمع املزيريب جنوب سورية املهجر  

 (.   19ته بفايروس كورونا كوفيد )إلى مدينة كلس التركية، جراء اصاب 

 

إصابتهم   الالجئين جراء  العديد من  العمل أعلن وثق قضاء  الرصد يف مجموعة  وكان فريق 

اإلصابات   عشرات  املاضية  القليلة  األسابيع  خالل  سجلت  أنه  إلى  منوهًا  كورونا،  بفيروس 

 بفيروس كورونا بين الفلسطينيين يف سورية ومختلف أماكن شتاتهم الجديد. 



 

اغاثيًا وزعت هيئة "فلسطين لإلغاثة والتنمية" حقائب مدرسية ىلع الطالب يف مخيمي دير  

( حقيبة  1600بلوط واملحمدية، وعدد من مخيمات الالجئين شمال سورية، تضمنت أكثر من )

 مدرسية قرطاسية كاملة من دفاتر وأقالم وأدوات هندسية.

 

صة يف مخيمات الالجئين أوضاعًا صعبة،  ويعاني الطلبة الفلسطينيون يف شمال سورية وخا

الطالب   ويفتقر  الجوية،  العوامل  بفعل  مهددة  خيام  يف  التعليم  منهم  املئات  ويتلقى 

 ملستلزمات الدراسة ومالبس وأحذية شتوية تقيهم البرد القارس. 


