
 

 

 

 

 

  

12-02-2021 

 العدد:  3135

 اعتقال فلسطيني على خلفية تقديم شكوى شفهية لمحافظ ريف دمشق 

 بسرقة المساعدات المقدمة لألهالياتهامات لقوات الصاعقة .. يم جرمانامخ •

 شكاوى من تراكم النفايات في نهر األعوج  ..مخيم خان الشيح •

ن  مليار دوالر لدعم الجئي فلسطي  1,5األونروا تدعو المجتمع الدولي لتأمين   •

 2021في عام 

 خطأ تقني يؤخر صرف المساعدات النقدية لفلسطيني سورية لبنان..  •

 



 

 التطورات آخر

شباط/ فبراير الجئ فلسطيني من "عائلة درباس" أحد    9اعتقلت األجهزة األمنية السورية يوم  
أبناء مخيم اليرموك النازحين يف بلدة يلدا جنوب دمشق، وذلك ىلع خلفية تقديمه شكوى 

مشق أثناء زيارته منطقة جنوب دمشق، تحدث فيها عن سوء األوضاع  شفهية ملحافظ ريف د
ألهل   خدماته  تقديم  يف  البلدي  املجلس  وإهمال  التحتية،  والبنى  والخدمات  املعيشية 

  .املنطقة

 

ووفقًا ملوقع صوت العاصمة أن عناصر يتبعون ملفرزة األمن العسكري يف املنطقة، وآخرين  
ال “درباس” أمام املحافظ وىلع مرأى من كاميرا التلفزيون،  من مرافقة املحافظ، قاموا باعتق

 .ووضعوه يف صندوق سيارة خرجت به من املنطقة، دون ورود أي معلومات عن مصيره

سيدي    - ببيال    – بيت سحم    – ويشكو الالجئون الفلسطينيون يف بلدات جنوب دمشق )يلدا  
لهم، بالنسبة  كبير  إلى سجن  البلدات  تلك  تحول  من  الذي    مقداد(  األمني  التضييق  بسبب 

تفرضه األجهزة األمنية السورية وحمالت االعتقاالت التي تشنها بين الفينة واألخرى، يف حين  
يكابد القاطنين منهم يف تلك البلدات من أوضاع صعبة يف ظل ارتفاع إيجار املنازل وضعف  

 .املوارد املالية

الصاعق قوات  الناشطين  من  عدد  اتهم  مختلف  سياق  لالجئين  يف  جرمانا  مخيم  يف  ة 
إلى   تصل  التي  والعينية  االغاثية  املساعدات  وسرقة  بالفساد  دمشق  بريف  الفلسطينيين 

  .مقرهم لتوزيعها ىلع أهالي املخيم



 

 

ووفقًا للناشطين أن عناصر قوات الصاعقة قاموا منذ أسبوع بسرقة عدد من السالت الغذائية  
ملخصصة لتوزيعها ىلع الحاالت األكثر عوزًا من أبناء  املقدمة من الهالل األحمر الفلسطيني وا

العناصر تقاسموا تلك املساعدات فيما   أن هؤالء  إلى  والنازحين فيه، مشيرين  مخيم جرمانا 
التي ال تجد قوت   أو النظر بعين الرأفة لألسر املسحوقة  بينهم دون وازع أخالقي وإنساني 

  .يومها

ل الحادثة  هذه  أن  ىلع  الناشطون  قوات  وشدد  لعناصر  سبق  فقد  نوعها  من  األولى  يست 
عام   يف  قاموا  أن  إلى    2020الصاعقة  وصلت  شتوية  ألبسة  بتقاسم  املنصرمة  السنة  من 

املعنية   الجهات  الناشطون  وطالب  املخيم،  قاطني  ىلع  لتوزيعها  مخصصة  لياًل  مكتبهم 
ا هؤالء  ومعاقبة  ملحاسبة  الالزمة  اإلجراءات  باتخاذ  األمنية  يتم  واألجهزة  لم  وإن  ألشخاص، 

  .محاسبتهم فسيكونون شركاء معهم بالفساد والسرقة ىلع حد قولهم

من جهة أخرى يشكو أهالي مخيم خان الشيح يف ريف دمشق الغربي من تراكم النفايات يف  
الجريان عند تساقط   نتيجة غزارة  النهر  الذي سيتسبب يف فيضان  األمر  األعوج،  نهر  مجرى 

  .األمطار



 

 

عبر سكان حارة الخوالد القريبة من النهر يف مخيم خان الشيح عن قلقهم جراء    من جانبهم
استمرار هذا األمر وعدم اكتراث العديد من السكان واستمرارهم برمي النفايات يف النهر، مما  
سيؤثر عليهم بشكل سلبي، مطالبين الجهات املعنية ووكالة األونروا التدخل من أجل إيجاد  

  .شكلةحل جذري لهذه امل

أبناء مخيم خان   يؤرق  وأزقة املخيم هاجسًا  النفايات يف شوارع  تراكم  وتعتبر مشكلة  هذا 
الشيح، نتيجة تخوفهم من انتشار الحشرات والقوارض والرائحة الكريهة التي تؤثر ىلع البيئة  

 .العامة وصحتهم وصحة أطفالهم

الفلسطينيين يف الشرق األدنى  إلى ذلك دعت وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين  
مليار دوالر لتمويل خدماتها األساسية ونداءات الطوارئ    1,5)األونروا( املجتمع الدولي إلى تأمين  

واملشاريع ذات األولوية لالجئي فلسطين املسجلين يف الضفة الغربية )التي تشمل القدس  
  .الشرقية( وغزة واألردن ولبنان وسوريا

يف األونروا  الخميس    وأشارت  اليوم  أصدرته  املبلغ    11بيان  أصل  من  أنه  إلى  فبراير  شباط/ 
مليون دوالر من أجل تامين الخدمات    806مليار دوالر، هنالك حاجة إلى    1,5املطلوب والبالغ  

األساسية كالتعليم والصحة واإلغاثة والخدمات االجتماعية والحماية والبنية التحتية وتحسين  
  .املخيمات

وكال التي  ونوهت  الطارئة  اإلنسانية  املساعدة  إلى  باإلضافة  أنه  إلى  بيانها  يف  الغوث  ة 
الفلسطينية املحتلة   األراضي  األونروا استجابة لآلثار املدمرة للحصار واالحتالل يف  تقدمها 

مليون دوالر. ولالستجابة للصعوبات التي يسببها الصراع السوري لالجئي فلسطين    231تتطلب  



 

واألردن للحصول ىلع    يف سورية  األونروا  تسعى  النداءين    318ولبنان،  كال  إن  دوالر.  مليون 
- الطارئين يشمالن التعديالت التي أدخلتها األونروا ىلع خدماتها ملنع انتشار فيروس كوفيد

مليون دوالر    170بين الجئي فلسطين وملعالجة تداعياته. وهنالك حاجة إلى ما يقرب من    19
 .صالح أو بناء مرافق األونروا وتعزيز أو تحسين الخدمات األساسيةللمشاريع ذات األولوية إل

 

اإلقليمية يف سورية، مع ما يصاحبها من   أنها واستجابة لألزمة  األونروا ىلع  وأكدت وكالة 
الطبقات املتعددة من الصراع والنزوح واملشقة، ومؤخرا، الوباء، ستقدم معونات نقدية طارئة  

الجئ من فلسطين معرضون للمخاطر يف سورية، باإلضافة    418,000ومساعدات غذائية إلى  
الجئ فلسطيني من    45,000الجئ من فلسطين يف لبنان، وإلى ما يقرب من    257,000إلى  

واألردن، عالوة ىلع   لبنان  للمخاطر يف    138,000سورية يف  األشد عرضة  الفئات  الجئ من 
م إعادة تأهيل املأوى لالجئين األشد عرضة  األردن. باإلضافة لتوفير مواد اإلغاثة األساسية ودع 

للمخاطر يف سورية، ستسعى األونروا إلى ضمان وصول الالجئين إلى الرعاية الصحية األساسية  
ودعم الرعاية الصحية الثانوية والثالثية يف كل من سورية ولبنان واألردن، وكذلك الوصول إلى 

حماية، ال سيما فيما يتعلق بالعنف املبني  التعليم يف حاالت الطوارئ للطالب وإلى خدمات ال
 .ىلع النوع االجتماعي ومهام حماية الطفل

عام   يف  أنها  إلى  الدولية  الوكالة  مبني ىلع  2021وأشارت  نوعي،  تعليم  توفير  ستواصل   ،
مبادئ حقوق اإلنسان والتسامح، ألكثر من نصف مليون طالب وطالبة. كما أنها ستدعم سبل  

ئي فلسطين، وتحديدا النساء، إلى التدريب يف مراكز التدريب الفني  وصول الشباب من الج 
للوكالة، والتي عادة ما يتم توظيف طالبها يف غضون عام من   واملهني املميزة والتابعة 
تخرجهم. وستستقبل مراكز األونروا الصحية يف جميع أرجاء املنطقة أكثر من خمسة ماليين  



 

يب عن بعد وضمان تغطية املطاعيم األساسية لجميع  زيارة للمرضى، وستواصل توفير التطب
والصحة   األم  صحة  خدمات  إلى  الوصول  سبل  تأمين  ىلع  عالوة  فلسطين،  الجئي  أطفال 

شخص من الالجئين األشد فقرا من الحصول    250,000اإلنجابية والنفسية. وسيتمكن أكثر من  
 .ىلع معونات نقدية

الال وتشغيل  غوث  وكالة  عبرت  لبنان  يف  عن  أما  لبنان  يف  )األونروا(  الفلسطينيين  جئين 
أسفها لعدم تمكنها من صرف املساعدات النقدية لالجئين الفلسطينيين السوريين والتي  

  .فبراير 11كانت مقررة أن تصرف اليوم الخميس 

 

اليوم   تفاجأت صباح  إنها  العمل  منه ملجموعة  نسخة  وصل  بيان  الغوث يف  وكالة  وقالت 
التقنية لدى بنك البحر األبيض املتوسط يف تعبئة البطاقات، منوهة    بوجود بعض املشاكل

  .إلى إدارة البنك تقوم ىلع حل املشكلة

ونوهت األونروا إلى أنها ستقوم بإرسال الرسائل القصيرة إلى فلسطينيي سورية يف لبنان فور  
 .حل املشكلة وتعبئة البطاقات يف أقرب وقت ممكن

يوم   بيانًا  أصدرت  األونروا  وكالة  أنها ستقوم    3وكانت  فيه عن  أعلنت  الجاري  فبراير  شباط/ 
الثاني/يناير   كانون  لشهري  الفلسطينيين من سوريا  لالجئين  املخصصة  املساعدات  بصرف 

وكذلك مساعدات عائالت شبكة األمان    Bankmedوشباط/فبراير يف الوقت نفسه عبر مصرف  
 االجتماعي. 


