
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آخر التطورات

 2692العدد: 

08-03-2020 

 الجئ فلسطيني يقضي خالل مشاركته القتال شمال سورية •

 سطنبولإتكريم طالبة فلسطينية سورية لتفوقها الدراسي في  •

 مليون دوالر لألونروا 49.5السويد تتبرع بمبلغ  •

 "أزمة مياه في مخيّم دير بلوط تزيد من معاناة المهجرين الفلسطينيين"



 

 ضحايا

الفلسطيني "محمد أبو صخر" خالل مشاركته القتال إلى جانب مجموعات المعارضة قضى الشاب  
 المسلحة في سراقب شمال سورية، وهو من أبناء مخيم اليرموك.

الجدير ذكره أن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل وثق عشرات الالجئين الفلسطينيين قضوا 
 السوري في عدة مناطق من سورية.  خالل مشاركتهم القتال ضد قوات األمن والنظام
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يعاني الالجئون الفلسطينيون المهجرون في مخيم دير بلوط شمال سورية من نقص حاد في مياه 
وقال مراسل مجموعة العمل إن  ، الشرب، وعدم توفر أدنى مقومات الحياة في أماكن نزوحهم

المخّيم مرة واحدة في األسبوع، مما دفع األهالي إلى االنتظار  الصهاريج تقوم بتعبئة المياه لقاطني  
 لساعات على طوابير المياه للحصول على عدة ليترات ال تكفي حاجتهم. 

وأشار مراسلنا أن كمية مياه الشرب التي تحصل عليها العائلة يكاد ال يكفي للطبخ والشرب، مما 
المتجولة بهدف استخدامه لالستحمام   يضطرها لشراء كمية إضافية من المياه من الصهاريج

 والغسيل.

 ليرة سورية، موضحًا أن العائلة بحاجة  100لتر من الماء يباع بـ  10وأضاف المراسل أن سعر 

 ليرة سورية مما يضيف عليها عبء اقتصادي 300لتر أي بما يقدر بـ   30كل يوم على األقل  



 

ر البطالة بين صفوفهم، وعدم تقديم أي دعم  جديد، وذلك في ظل شح المساعدات اإلغاثية وانتشا 
 مادي أو غذائي من قبل المنظمات اإلنسانية وتخلي األونروا عن تحمل مسؤولياتها اتجاههم. 

 
عائلة فلسطينية مهجرة من جنوب دمشق إلى مخيم دير بلوط شمال سورية  325هذا وجددت 

لسطينيين األونروا ومنظمة التحرير  مناشدتها للجهات المعنية ووكالة غوث وتشغيل الالجئين الف
 الفلسطينية والسلطات التركية والمنظمات الحقوقية واإلنسانية بإيجاد حل جذري لمأساتهم ومعاناتهم.

في قصة نجاح جديدة، كّرمت مدرسة النهضة الدولية في مدينة اسطنبول الطالبة الفلسطينية  
ي الصف الثالث اإلعدادي "التاسع" على  السورية "جودي أحمد الكردي" لتفوقها على أقرانها ف 

 مستوى مدينة اسطنبول، وهي من أبناء مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين في دمشق.

 



 

تجدر اإلشارة إلى أن إحصائيات غير رسمية أّن عدد الالجئين الفلسطينيين السوريين في تركيا  
بًة ويعانون من قلة فرص العمل آالف شخصًا، يعيش غالبيتهم أوضاعًا معيشيًة صع  8يتعدى الـ 

 وانخفاض أجور العاملين. 

مليون دوالر من أجل عملها في مجاالت  49,9إلى ذلك، تبرعت السويد لوكالة األونروا مبلغ 
 . 2020التنمية البشرية والمساعدات اإلنسانية لالجئين الفلسطينيين لعام  

ة البشرية الرئيسة للوكالة في وقالت الوكالة أن التبرع سيخصص من أجل دعم خدمات التنمي
مجاالت الصحة واإلغاثة والحماية باإلضافة إلى التعليم لنصف مليون طفل في لبنان وسوريا  

مليون دوالر إضافي لدعم عمليات األونروا الطارئة في  4,1واألردن وغزة والضفة الغربية، ومبلغ 
 سورية. 

 
ولالجئي فلسطين من سوريا في لبنان واألردن، كما سيعزز التبرع حماية حقوق الالجئين في سورية  

وسيستخدم على وجه التحديد من أجل تقديم المعونة النقدية والتعليم الطارئ لالجئين الذين هم  
 بأمس الحاجة للمساعدة. 

والسويد هي رابع أكبر متبرع لألونروا، ومدافعًا سياسيًا قويًا من أجل األونروا، وذلك يتمثل في  
 .المشتركة لالجتماعات على المستوى الوزاري بخصوص األونروا.رئاستها 


