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 العدد: 3222

 نائب املفوض العام لألونروا تدعو إلى زيادة الخدمات املقدمة للفلسطينيين يف سورية 

 • ناشطون يدعون لدخول مخيم اليرموك وإقامة صالة العيد فيه 

 • أهالي مخيم خان الشيح يتهمون عمال المياه بالمحسوبيات 

 • ترشيد الدعم االقتصادي في لبنان يفاقم معاناة فلسطينيي سورية

 سنوات 8• األمن السوري يخفي قسريًا الفلسطيني "محمد محمد" منذ 



 

 آخر التطورات 

زارت ليني ستينسيث، نائب المفوض العام لألونروا سورية، للمرة األولى بعد استالم مهامها حديثًا،  

نيين، كما اطلعت على أوضاع الالجئين في مخيمي  والتقت بعدد من المسؤولين السوريين والفلسطي

 اليرموك والسبينة ومنشآت األونروا ومجريات عمل األونروا.  

وقالت الوكالة أن ليني ستينسيث شعرت باالنزعاج خالل زيارتها إلى مخيم اليرموك، من مستوى الدمار 

و  المخيم،  في  األونروا  بمنشآت  لحق  الذي  الدمار  وشاهدت  به،  لحق  الالجئين  الذي  إلى  تحدثت 

قول   الوكالة  ونقلت  والبائسة،  المؤلمة  قصصهم  شاركوها  والذين  إليه  عادوا  الذين  الفلسطينيين 

ستينسيث "إن إعادة تأهيل منشآت األونروا هي إحدى أولوياتنا الرئيسة، ويتوجب بذل جهود هائلة  

 للتأكد من أن المخيم أصبح مكاًنا صالحًا للسكن. 

 

المفوض   نائب  المقدمة  ودعت  الخدمات  زيادة  إلى  ستينسيث"  "ليني  األونروا  لوكالة  العام 

كان صعبًا للغاية بالنسبة لألونروا، حيث شهد أزمات    2020للفلسطينيين في سورية، وأشارت أن عام  

 مالية وصحية واجتماعية واقتصادية غير مسبوقة ومتزايدة.



 

التوا ناشطون فلسطينيون على مواقع  الجماعي  في سياق متصل، دعا  الدخول  إلى  االجتماعي  صل 

هاشتاغ  الناشطون  وأطلق  الفطر،  عيد  أيام  أول  في  اليرموك  مخيم  إلى  للنازحين 

"#صالة_عيدنا_في_مخيمنا إلقامة صالة العيد في ساحة أبو حشيش وسط المخيم، بعد تنظيفها  

 من الركام قبل أيام. 

ءات دخول األهالي، وشّددوا في حملتهم  وطالب الناشطون بتسهيل الجهات المختصة في النظام إجرا

على ضرورة توجه وجهاء المخيم المسؤولين الفلسطينيين إلى ساحة أبو حشيش قبل ذهابهم لزيارة  

 قبور الشهداء في مخيم اليرموك، كما جرت العادة في كل عيد.

الماء، ويشير    أما في مخيم خان الشيح بريف دمشق، اتهم األهالي عمال المياه بالمحسوبيات في إيصال

األهالي إلى أن المياه تصل إلى منازل حارات معينة أكثر من غيرها، ونادرًا تصل المياه إلى حارات أخرى،  

وناشد األهالي المعنيين في وحدة المياه بإيصال الماء الكافي لألهالي، حيث تجبر عشرات العائالت  

 آالف ليرة سورية. 3لشراء الماء الذي يتجاوز سعر الخزان 

 



 

ويؤكد مراسل مجموعة العمل أن العديد من األسر ال تمتلك القدرة على شراء المياه من الصهاريج،  

المخيم   أن سكان  إلى  ثابت، مشيرًا  البطالة، وعدم وجود دخل مادي  وانتشار  المادية،  أوضاعها  لسوء 

 لتحتية للمخيم. كانوا قد أطلقوا العديد من المناشدات، لتحسين أوضاعهم المعيشية، وتأهيل البنى ا

"الهيئة   لبنان، قالت  الحكومي في   302في  الدعم االقتصادي  الالجئين" إن ترشيد  للدفاع عن حقوق 

( الفقر  الفلسطينيين من سورية، وسينعكس على نسبة  الالجئين  (  %80لبنان سيفاقم من معاناة 

م%90)والبطالة   تنفيذ  بدء  المتوقع  من  أنه  لها،  بيان  في  الهيئة  وأشارت  الدعم (،  ترشيد  رحلة 

، والتي تشمل رفع دعم أسعار المنتجات  2021االقتصادي والحكومي اللبناني في نهاية حزيران/يونيو  

بعض   الغاز(،  المازوت،  )البنزين،  المحروقات  عن  الكلي  او  الجزئي  الدعم  رفع  تشمل  وقد  األساسية، 

 األدوية، وإلغاء كلي لجميع السلع األخرى، عدا القمح. 

ئة إدارة األونروا في لبنان أن تبادر بالدعوة إلى مؤتمر إنقاذي عاجل لمحاولة الخروج بحلول  ودعت الهي

 ناجعة يمكن أن تعالج األزمة وخطورتها. 

 



 

( ألف، حسب إحصائيات األونروا  27ويقدر تعداد الالجئين الفلسطينيين من سورية في لبنان بحوالي )

أوضاع معيشي2020حتى نهاية عام   ويعانون من  اإلغاثية وعدم  ،  المساعدات  نتيجة شح  ة قاسية 

 توفر موارد مالية ثابتة وصعوبة تكاليف الحياة في لبنان. 

في ملف المختفين قسرًا، تواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال الالجئ الفلسطيني "محمد محمود  

ان عمله بالطاقة  من مك  2013-1-24سنوات، حيث تم اعتقاله بتاريخ    8منذ    1986محمد" مواليد عام  

 الشمسية في منطقة مشروع دمر غرب العاصمة دمشق، وهو من أبناء مخيم اليرموك جنوب دمشق. 

هذا ووثق فريد الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية حتى لحظة تحرير  

 ال. ( معتقاًل فلسطينيًا في سجون النظام السوري، بينهم نساء وأطف1797الخبر بيانات )

 


