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يف ذكرى تأسيسها.. مجموعة العمل تدعو األونروا لزيادة الدعم املقدم  
 لفلسطينيي سورية

 يومًا لحل مشاكلهم  20موظفو األونروا يمهلون إدارة الوكالة  •
 واالنترنت يف مخيم خان الشيحشكوى من انقطاع شبكة الجوال   •
 أربع عائالت فلسطينية سورية مهددة بالطرد من مسكنها يف أثينا •
 األونروا تستمر بتوزيع مساعداتها الغذائية يف مخيم النيرب بحلب  •



 

 آخر التطورات

الواحدة   الذكرى  يف  صحفيًا  بيانًا  سورية  فلسطينيي  أجل  من  العمل  مجموعة  أصدرت 

لة غوث وتشغيل الجئي فلسطين "األونروا" جددت فيه دعوتها للمجتمع  والسبعين إلنشاء وكا

الدولي بكل مكوناته من مؤسسات ومنظمات ودول الوقوف أمام مسؤولياتهم تجاه الالجئين  

والقيام   استمراريتها  لضمان  لألونروا  املقدم  التمويل  زيادة  ىلع  والعمل  الفلسطينيين 

 يسها.  بواجباتها املنصوص عليها يف ميثاق تأس

 

الفلسطينيين   لالجئين  املقدم  الدعم  زيادة  األونروا  بيانها  العمل يف  كما طالبت مجموعة 

املهجرين من سورية إلى لبنان واألردن وقطاع غزة الذين يعانون من أوضاع إنسانية وقانونية  

هشة، باإلضافة إلى الالجئين داخل سورية بما يضمن لهم حياة كريمة يف ظل األزمات املركبة  

 عيشونها خاصة ما يشهده العالم من انتشار لجائحة كورونا.  التي ي

السوري     الشمال  مناطق  الى  األونروا  وخدمات  طواقم  وصول  ضرورة  ىلع  البيان  وشدد 

الالجئين   من  كبيرة  شريحة  وتضم  القانونية  لواليتها  تخضع  سورية  أرض  باعتبارها 



 

وتعاني من أوضاع إنسانية    الفلسطينيين املهجرين من املخيمات والتجمعات الفلسطينية

 غاية يف الصعوبة.  

وبتوسيع   لالجئين  والقانونية  الجسدية  الحماية  بتقديم  األونروا  العمل  مجموعة  وطالبت 

خدماتها وواليتها لتشمل الالجئين الفلسطينيين يف تركيا ومصر نظرًا لوجود أعداد كبيرة من  

 ع الحماية.   الالجئين املسجلين لديها وال يتلقون أي نوع من أنوا

إدارة   مع  نزاع عمل  "أونروا"،  العاملين يف  التحادات  العام  املؤتمر  أعلن  ذي صلة  يف سياق 

 يومًا عمل لحل النزاع.  21، وإعطاء اإلدارة 8/12/2020الوكالة اعتبارًا من يوم الثالثاء 

 

ألقاليم  وأوضح بيان صادر عن املؤتمر العام، أنه سيتم الدخول يف إضراب عام ومفتوح يف ا

 .3/1/2021الخمسة سوريا وعزة والضفة الغربية واألردن ولبنان اعتبارًا من تاريخ 

ىلع   ومحاسبتهم  الحالية،  اإلدارة  أركان  بإقالة  املتحدة  لألمم  العام  األمين  البيان  وطالب 

تقصيرهم يف العمل، تجاه القرارات املجحفة بحق املوظفين والالجئين، داعيًا األمين العام  



 

يف إدارة مؤهلة وقادرة ىلع إدارة األزمات بالشراكة مع اتحادات املوظفين، وكل األطراف  بتكل

 ذات العالقة كما حصل العام املاضي.

ودعا بيان املؤتمر الحكومات والدول املضيفة التدخل العاجل والسريع للضغط ىلع الدول  

 املانحة لتقديم املساعدات العاجلة للوكالة. 

"بحسب البيان"، ردًا ىلع ما تقوم به إدارة "أونروا" حاليًا بالتحضير لقرارات    وجاءت هذه القرارات

غير مسبوقة تستهدف انهاء الوكالة، وخدماتها قبل الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية  

 الفلسطينية، األمر الذي وصفوه بالغاية يف الخطورة. 

الفلسطي لالجئين  الشيح  خان  مخيم  أهالي  اشتكى  أخرى  جهة  دمشق  من  ريف  يف  نيين 

 الغربي من االنقطاع املستمر واملفاجئ خالل األيام األخيرة لشبكة الجوال. 

 

توقفنا عن    MTNوقال مراسل مجموعة العمل يف املخيم إن شبكتي خدمة الجوال سيريتل و

الخدمة بشكل مفاجئ ويف نفس الوقت، األمر الذي أدى لخلق حالة من االستياء بين األهالي، 

العديد من األعمال، يف حين تعاني شبكة الهاتف األرضي من مشاكل عديدة أبرزها  وتعطيل 



 

عدم توافر بنية تحتية يف مقسم خان الشيح تغطي سائر أرجاء املخيم، ناهيك عن ارتفاع  

 ( وانتشار املحسوبيات بين موظفي املقسم.  ADSLأسعار تركيب بوابات خدمة )

بإيجاد حل جذري ملشكلة انقطاع شبكة االتصاالت  من جانبهم طالب عدد من أبناء املخيم  

 بشكل دائم حيث بات توافر الشبكة مرهون بوجود التيار الكهربائي. 

باالنتقال إلى اليونان تواجه أربع عائالت من فلسطيني سوريا خطر الطرد واملبيت يف العراء  

طع مساعداتهم  من أماكن سكنهم يف منطقة كاليثيا وخالكيذا يف ضواحي العاصمة أثينا وق

 املالية عنهم.  

 

وقال مراسل مجموعة العمل يف اليونان إن السلطات اليونانية أبلغت العائالت الفلسطينية  

الشيح،    17السورية املكونة من   اليرموك وخان  فردًا بينهم أطفال ونساء، وهم من مخيمي 

، منوهًا إلى أن القرار  بضرورة مغادرة السكن املقدم من املفوضية األوروبية وإيجاد سكن بديل

 سنعكس بشكل سلبي ىلع تلك العائالت التي لن تجد املأوى البديل. 



 

مساعداتها   بتوزيع  )األونروا(  الفلسطينيين  الالجئين  وتشغيل  غوث  وكالة  تستمر  اغاثيًا 

"، ىلع أهالي مخيم النيرب يف حلب، للعائالت األكثر عوزًا    2020الغذائية " للدورة الثالثة لعام  

 قرًا وفق معايير االستهداف املسجلة لديها.  وف

 

ووفقًا ملراسل مجموعة العمل يف مخيم النيرب أن وكالة الغوث التي خصصت مدرسة عكا  

القديمة كمكان لتوزيع مساعداتها، تقوم بإرسال رسائل نصية لخمسين شخصًا كل يوم تعلق  

  ضمنص اسمه غير موجود أسمائهم ىلع الجدار الخارجي للمدرسة وال يسمح بدخول أي شخ

 تلك القائمة، وذلك منعًا لالزدحام وانتشار جائحة كورونا.   

ُ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. 


