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 العدد 3136

" واملجندين من مخصصات "البطاقة الذكية 15حرمان الفلسطينيين دون سن  " 

 مصيره عن الكشف تناشد" عقلة يهان" الفلسطيني املعتقل عائلة •

 لبنان يف سورية فلسطينية مهجرة عالج إلتمام مناشدة •

 ونروا تصرف مساعدتها املالية لفلسطينيي سورية يف لبناناأل •

 األونروا دعم توقف اإلمارات •



 

   آخر التطورات 

اشتكت العائالت الفلسطينية يف سورية اشتراط النظام السوري وجود الرقم الوطني للحصول  

ىلع مخصصات البطاقة الذكية، التي أوجدها النظام السوري لحصول املواطنين ىلع مادة  

 ها. الخبز والغاز املنزلي ومازوت التدفئة، واملواد التموينية من أرز وسكر وغير

 

ل وصلت إلى املجموعة، إن شركة املحروقات أرسلت رسائل للعائالت  وقالت العائالت يف رسائ

الفلسطينية تفيد بتفعيل البطاقة، لكنهم تفاجؤوا بأن أبناءهم غير الحاصلين ىلع الهوية  

التحرير   جيش  يف  املجندين  أبنائهم  أسماء  إزالة  إلى  إضافة  مشمولين،  غير  الشخصية 

  يصرف لهم مخصصات. حجة عدم وجودهم يف املنزل، ول الفلسطيني ب

البطاقة   ىلع  يحصلوا  حين  إل  الوطني  الرقم  ىلع  سورية  يف  الفلسطينيون  يحصل  ول 

سن   يف  عند    15الشخصية  عليه  يحصلون  الذين  السوريين  املواطنين  عكس  ىلع  عامًا، 

 يين يف سورية. تسجيلهم بالنفوس املدنية، ويف ذلك تمييز كبير بحسب عدد من الحقوق



 

ف ناشطون  مراجعة  وأشار  البطاقة،  من  إزالته  يتم  من  لكل  املؤقت  الحل  أن  إلى  لسطينيون 

شركة املحروقات يف منطقة العدوي بدمشق إلعادة األطفال للبطاقة، وسيتم العمل ىلع  

إعادة مخاطبة املحروقات من قبل الهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين العرب لعتماد بيان  

 يئة. ائلة الفلسطيني الصادر عن الهالع

كما اشتكت عائالت فلسطينية من أبناء غزة يف سورية من حرمانهم مادة الخبز، وقالت إحدى  

العائالت إن فردًا من العائلة توجه إلى أحد املخابز يف حلب لشراء الخبز، لكن قوبل بالرفض  

 عليها مادة الخبز.  بسبب عدم امتالكه البطاقة الذكية التي فرضها النظام وأدخل 

"هاني صالح عقلة" املعتقل منذ  يف ملف امل الفلسطيني  الالجئ  عتقلين، ناشدت عائلة 

سنوات يف سورية، الكشف عن مصيره، أو ممن لديه معلومات عنه التواصل معها،    8أكثر من  

يوم   اعتقل  قد  األمن    2012/10/25وكان  لقسم  التابع  البلدية  بجانب  القوس  حاجز  ىلع 

ثناء عودته من مخبز الحسينية لجلب الخبز ألطفاله،  ري بالسيدة زينب بريف دمشق، أالعسك

 .لسطيني يف السجون السوريةف( 1797) مجموعة العملوثقت و ، 1976وهو من مواليد عام 

 



 

ن نداء مناشدة إلتمام تكاليف عالج الالجئة الفلسطينية  يف لبنان، أطلق ناشطون فلسطينيو

السورية "نادية عطية"، ووفق تقارير طبية صادرة من مشفى دلاعة يف صيدا بلبنان، فإن  

مليون    6اجة إلى عملية جراحية لتوسيع شريان القلب بواسطة بالونات، بتكلفة  املريضة بح

خير ساهموا يف تكاليف العملية، وهي بحاجة   ألف، وأشار الناشطون أن األونروا وفاعلي 750و

 دولر إلتمام تكاليف العالج. 250إلى 

 

من جهة أخرى، صرفت وكالة األونروا املساعدة املالية املخصصة لالجئين الفلسطينيين من   

سورية يف لبنان، بعد إصالح املشاكل التقنية لدى بنك البحر األبيض املتوسط يف تعبئة  

 وأرسلت الوكالة رسائل نصية للمستفيدين من أجل استالم املساعدة.  ة، البطاقات البنكي

ألف    200ليرة لبنانية للعائلة و  1250000وتم تعبئة بطاقات الصراف اآللي عن شهرين بمبلغ  

ليرة للفرد مساعدة بدل طعام، وهي مدعومة من الصندوق الستئماني الوروبي "مدد"، وتحذر  

ت الصراف اآللية تفاديًا لنتشار األمراض، وتشادد ىلع ضرورة أخذ  ل األونروا من التجمهر أمام آ



 

الحيطة والحذر والحفاظ ىلع مسافة مترين بين الشخص واآلخر، وضرورة غسل اليدين بعد  

 استعمال الصراف اآللي. 

يف سياق الحديث عن الوكالة الدولية، أعلنت دولة اإلمارات أنها ل تخطط تمويل وكالة األونروا  

لعام بعد ما قلصت دعمها العام املاضي ملليون دولر فقط، وقالت وزيرة الدولة لشؤون  ا  هذا

التعاون الدولي اإلماراتية "ريم الهاشمي" لوكالة رويترز "إن بالدها تنوي عدم استئناف تمويل  

ت  ، لحين اتخاذ خطوات إلدارة األموال بكفاءة أكبر"، وأضاف2020الوكالة األممية الذي توقف عام  

، ولم  2019أن قرار وقف التمويل ُاتخذ عندما راجعت اإلمارات برنامج مساعداتها يف نهاية عام  

 يكن مرتبًطًا بإقامة اإلمارات عالقات مع "إسرائيل" 

 


