
 

 

 

 

 

 

 التطورات آخر

الجئًا فلسطينيًا من أبناء مخيم    38وثقت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية اعتقال  
، كما  2021آب/ يوليو    5ولغاية    2011مارس  –درعا جنوب سورية خالل الفترة املمتدة ما بين آذار  

وفاة   ضد  وثقت  املمارس  التعذيب  نتيجة  السوري  النظام  سجون  داخل  الجئين  ثالثة 
 .املعتقلين

 

وكان أهالي املعتقلين الفلسطينيين السوريين أطلقوا خالل األيام القليلة املاضية نداًء عبر  
مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية ناشدوا خالله األمم املتحدة وكافة املنظمات  
الدولية واإلنسانية بالضغط ىلع النظام السوري من أجل اإلفراج عن كافة املعتقلين والكشف  

  .همعن مصير

والفصائل   التحرير  منظمة  موقف  من  درعا عن غضبهم وسخطهم  الفلسطينيون يف  وعبر 
 الفلسطينية السلبي من ملف املعتقلين وعدم مطالبتهم النظام السوري باإلفراج عنهم  

10-07-2021 

 العدد:  3283

 مصر.. فلسطينيو سورية يتهمون األونروا بالمماطلة والتهرب من مسؤولياتها اتجاههم 

o مصر.. فلسطينيو سورية يتهمون األونروا بالمماطلة والتهرب من مسؤولياتها اتجاههم 

o  المفوض العام لـ "أونروا" يبحث مع المقداد أوضاع الفلسطينيين في سورية 

o  المساعدات النقدية المقدمة للفلسطينيين السوريينلبنان.. األونروا تعلن موعد صرف 

o  ..أسرة فلسطينية تقطن في تل شهاب تشكو سوء أوضاعها 200جنوب سورية 

o مخيم الرمدان.. األزمات المعيشية واالقتصادية تفاقم معاناة سكانه 

 



 

 آخر التطورات 
لوكالة   التابع  االرتباط  مكتب  مصر،  إلى  سورية  من  القادمين  الفلسطينيون  الالجئون  اتهم 
األونروا يف العاصمة املصرية القاهرة باملماطلة والتهرب من مسؤولياته اتجاههم وتقديم  
الخدمات واملساعدات املادية واإلغاثية لهم، بحجة أنهم ال يقعون ضمن مناطق عملياتها  
الخمسة )سوريا، لبنان، األردن، غزة، الضفة الغربية(، مستغربين عدم مباالة وكالة الغوث من  

كفيلة  املخاطر   إجراءات  اتخاذها  وعدم  عامليًا،  كورونا  وباء  تفشي  بعد  بهم،  املحيطة 
 .19بحمايتهم من الفايروس املستجد كوفيد 

 

اتصل بمكتب   إنه  السوريين املقيمين يف مصر  الفلسطينيين  من جانبه قال أحد الالجئين 
ضد   واقي  لقاح  أي  يتلقوا  لم  اليوم  إلى  أنهم  وأخبرهم  الغوث  أن  وكالة  إال  كورنا،  فايروس 

القائمين ىلع املكتب تجاهلوا األمر ولم يعطوه جوابًا بهذا الخصوص، مشيرًا إلى أن العالج  
ذوي   من  لألشخاص  إال  دوائية  وصفات  تصرف  ال  الغوث  وكالة  وأن  متوقفة  تزال  ال  والطبابة 

  .األمراض املزمنة

ا يشكل خطر حقيقي ىلع حياة تأتي املطالبات الجديدة بعد تفشي وباء كورونا يف مصر م
الالجئين، يف ظل حرمان الحكومة املصرية لفلسطينيي سوريا من حقوقهم القانونية الذي  

 .يحول دون تلقيهم العالج يف املشايف املصرية

يشار إلى وجود شريحة من الالجئين الفلسطينيين السوريين يف مصر يعانون من عدم القدرة  
تعليم أبنائهم، إضافة إلى عدم قدرتهم ىلع السفر خارج مصر  ىلع الحركة والتنقل والعمل و 



 

تسوية   املصرية  السلطات  رفض  بسبب  وذلك  ومطارات،  موانئ  من  املصرية  املنافذ  عبر 
 .أوضاعهم القانونية

الالجئين   لوكالة غوث وتشغيل  العام  الزاريني املفوض  التقى فيليب  إلى دمشق  باالنتقال 
األ يوم  )أونروا(  الخارجية  الفلسطينيين  وزير  املقداد  فيصل  الدكتور  يوليو  تموز/  ربعاء 

واملغتربين السوري، وبحث معه أهم القضايا املتعلقة بالالجئين الفلسطينيين باملخيمات  
 .والتجمعات يف سورية

 

من جانبه شدد املقداد ىلع استعداد سوريا الدائم لتقديم كل التسهيالت والدعم املطلوب  
اح يلبي  بما  والرعاية  للوكالة  كالتعليم  أساسية  الفلسطينيين من خدمات  الالجئين  تياجات 

العقبات   لتذليل  والوكالة  السورية  الحكومة  بين  والتنسيق  التعاون  وتعزيز  وغيرها  الطبية 
الخدمات   إيصال  إلى  الهادفة  وأنشطتها  الوكالة  مشاريع  انجاح  دون  تحول  التي  واألعباء 

  .للمخيمات الفلسطينية يف سورية

ى ذلك يعيش الالجئون الفلسطينيون يف سوريا أوضاعًا صعبة ومأساوية يف ظل عمليات  إل
التهجير وغالء األسعار وانتشار البطالة وارتفاع إيجار املنازل، عالوة ىلع االعتقاالت وسقوط  

 .ضحايا جراء الصراع الدائر

كانوا يعيشون يف  ( ألف الجئ فلسطيني  560فيما تشير إحصائيات األونروا إلى أنه من أصل )
بحاجة    %95( ألف الجئ داخلها، وأن أكثر من  450سورية قبل اندالع الحرب فيها، بقي حوالي )

  .ماسة للمساعدات اإلنسانية من أجل البقاء ىلع قيد الحياة



 

يف سياق ذي صلة أصدرت وكالة األونروا بيانًا صحفيًا أعلنت خالله أن موعد دفع مستحقات  
، ستبدأ يوم  2021لالجئي فلسطين من سوريا عن شهري حزيران وتموز  املساعدات النقدية  

  .تموز/يوليو12االثنين القادم 

 

دوالر أمريكي لكل عائلة فلسطينية    200وأشارت الوكالة األممية يف بيانها أنها ستقوم بصرف  
  .غذاءدوالرًا أمريكيًا عن شهرين للفرد بدل  15سورية عن شهرين، إضافة إلى أنها ستصرف 

ونوهت وكالة األونروا إلى أن املساعدات النقدية املخصصة لفلسطينيي سورية سيتم دفعها  
بالدوالر األمريكي من مكاتب ليبانبوست، وسيتلقى املستفيدون ىلع هواتفهم الجوالة رسالة  
نصية قصيرة تخبرهم بالتفاصيل، مشددة ىلع أن املستحقات املالية سيتم دفعها من اآلن  

   . بالدوالر األمريكي ومرة كل شهرينوصاعدًا

الفلسطينية   لألسر  األونروا  تقدمها  التي  النقدية  املساعدات  أن  الغوث  وكالة  وأوضحت 
األغذية   وبرنامج  )مدد(،  األوروبي  االستنمائي  الصندوق  من  بدعم  هي  لبنان  يف  السورية 

 العاملي والواليات املتحدة األمريكية وكندا والنرويج.   

نوب سورية قال مراسل مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية يف درعا إن  أما يف ج
عدد من العائالت الفلسطينية التي تقطن يف بلدة تل شهاب بريف درعا الغربي، من غالء  
انعكاس   بسبب  واالقتصادية،  املعيشية  أوضاعهم  وسوء  واإلهمال  اليد  ذات  وقلة  األسعار 

 .تجليات الصراع الدائر يف سورية



 

 

بنحو   درعا  مدينة  من  الغرب  إلى  الواقعة  تل شهاب  بلدة  يف  ويوجد  ومالصقة  17هذا  كم 
األردنية، حوالي   والشرع  200للحدود  الخطيب وعليان وفالحة  عائلة فلسطينية وهم عائلة 

والغزاوي، وعائلة من سكان حمص   والسويطي والطبجي واللبناني والشيخ تايه واملنصوري 
 .معظمهم بالزراعة بشكل أساسيفلسطينيين ايضا يعملون 

انعكست أحداث الصراع يف سوريا خالل السنوات املاضية، ىلع أحوال سكان من جهة أخرى 
مخيم الرمدان لالجئين الفلسطينيين، شأنهم شأن باقي املخيمات والتجمعات الفلسطينية  

 .هناك

ان يعانون من  وذكر مراسل مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، أن سكان مخيم الرمد
أزمات معيشية حادة، أهمها: غالء األسعار وانتشار جائحة كورونا والبطالة وشح املواد الغذائية  

 .واألدوية واملحروقات

الناشطين ووجهاء   املياه وعدم توفرها مما دفع بعض  أزمة  كما اشتكى سكان املخيم من 
عامة لالجئين الفلسطينيين التدخل  املخيم إلطالق نداء طالبوا فيه وكالة األونروا، والهيئة ال

 .من أجل حل هذه األزمة

 


