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 األونروا تحذر من خطر التلوث باملتفجرات ىلع الفلسطينيين يف سورية 

 • أهالي مخيم خان الشيح يجددون مناشدتهم لحل مشكلة الصرف الصحي

 • تركيا تتبرع بعشرة ماليين دوالر لألونروا

 سنوات 6السوري يخفي قسريًا الفلسطيني "أمجد يعقوب" منذ • األمن 

 فلسطينيًا قضوا غرقًا منذ بدء األحداث السورية 57•  



 

 آخر التطورات 

في   والمجتمعات  الفلسطينيين  الالجئين  على  بالمتفجرات  التلوث  خطر  من  األونروا  وكالة  حذرت 

واحدًا من كل شخصين تقريبًا سورية، وقالت بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بخطر األلغام "إن شخصًا  

 في سورية معرض لخطر التلوث بالمتفجرات، مما يؤثر على الالجئين الفلسطينيين" 

وأكدت األونروا التزامها برؤية األمم المتحدة لعالم خاٍل من تهديد األلغام األرضية ومخلفات الحرب من  

، وأشارت أن التوعية بالمخاطر  المتفجرات والعبوات الناسفة حيث تعيش المجتمعات في بيئات آمنة

 أحد أهم أنشطتها التي تستهدف الالجئين الفلسطينيين في سورية. 

 

األسباب   بها من بين  والعبث  ولمسها  المعروفة  األشياء غير  أن جمع  الدولية من  الوكالة  كما حذرت 

ورية عند في س  108الرئيسة للحوادث الخطرة للمتفجرات، ونوهت إلى ضرورة االتصال بالخط الساخن  

 رؤية أجسام من المحتمل أن تنفجر.

جراء   الحرب،  مخلفات  وجود  من  سورية  في  الفلسطينية  والتجمعات  المخيمات  من  عدد  وتشكو 

 استهدافها من قبل قوات النظام خالل أحداث الحرب، مما خّلف ضحايا وجرحى في صفوف المدنيين 



 

 غالبيتهم من األطفال.  

مخيم  أهالي  جّدد  مختلف،  سياق  الغربي،    في  دمشق  بريف  الفلسطينيين  لالجئين  الشيح  خان 

مناشداتهم لحّل مشكلة مياه الصرف الصحي المتسربة في الشارع الرئيسي للمخيم، ما يسبب إعاقة 

 حركة المرور وانبعاث الروائح الكريهة التي تؤذي سكان المخيم.

 

التجاري   المحل  أمام  تنبع من  الصحي  الصرف  مياه  أن  األهالي  بعد  وأوضح  ما  إلى  ويصل  "الشاميات" 

أمام  بالوقوف  والمعنيين  الشيح  خان  منشية  بلدية  شكواهم  في  األهالي  وطالب  الهدى،  مسجد 

 مسؤولياتهم، وإيجاد حلول ألعطال مجرور الصرف الصحي في المخيم. 

ويعيش أهالي مخيم خان الشيح ظروفًا اقتصادية ومعيشية غاية في الصعوبة، ويواجهون عددًا من  

 مشكالت المتعلقة بالبنية التحتية وتأمين المياه ووصول الكهرباء. ال

إلى ذلك، تبرعت الحكومة التركية بعشرة ماليين دوالر لوكالة األونروا دعمًا لالجئين الفلسطينيين،  

 ووفقًا لألونروا سيتم تخصيصه لبرامجها في مجاالت التعليم والرعاية الصحية وتحسين الظروف 



 

 الفلسطينيين في مناطق عمليات األونروا الخمسة.   المعيشية لالجئين 

كوفيد جائحة  فاقمت  حيث  حرج،  وقت  في  التبرع  هذا  أصال   19-يأتي  تعصف  التي  المالية  األزمة 

الوكالة   خدمات  متطلبات  وازدياد  للوكالة،  األمريكية  المتحدة  الواليات  تمويل  وقف  بسبب  بالوكالة، 

 المسجلين.  بسبب زيادة عدد الالجئين الفلسطينيين

في ملف المختفين قسريًا، تواصل أجهزة أمن النظام السوري اعتقال الشاب الفلسطيني" أمجد محمد 

وحتى اللحظة، وذلك بعد اعتقاله من حاجز بيت سحم    8/9/2015عامًا(، منذ تاريخ    17يعقوب " )

 إلى اآلن. التابع للنظام السوري، وهو من أبناء مخيم اليرموك ،ولم ترد عنه أي معلومات 

وثقت   العمل  مجموعة  ووثقت  منهم    1797هذا  السوري  النظام  سجون  في  فلسطينيًا    110معتقاًل 

 معتقلة. 

 

على صعيد الهجرة، قال فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أنه 

بيتهم قضى خالل  ( الجئًا من فلسطينيي سورية قضوا غرقًا على طرق الهجرة، غال57استطاع توثيق )

 محاوالت وصولهم إلى الدول األوروبية مضيفًا أن غالبية الضحايا من النساء واألطفال وكبار السن. 



 

حيث قضى بعضهم قبالة الشواطئ الليبية خالل محاولتهم الوصول إلى إيطاليا، والبعض قضوا في 

العاصي خالل محاولته دخول    بحر مرمرة خالل محاولتهم الوصول إلى اليونان، والجئ واحد غرق في نهر 

 األراضي التركية من سورية. 

( من  أكثر  بحسب  125وكان  سورية  في  الحرب  أحداث  بدء  منذ  أوروبا  وصلوا  سوري  فلسطيني  ألف   )

 احصائيات غير رسمية. 


