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 العدد: 3286

دينار تمنع عائلة فلسطينية من العودة إلى سورية 4600األردن. غرامة   

 األونروا تصرف المساعدات النقدية للفلسطينيين السوريين   • لبنان.

 المناطق المحاصرة في درعا   • النظام يمنع إدخال المساعدات إلى

 • استمرار العمل على تأهيل شبكة المياه في مخيم اليرموك والحجر األسود 

 • مبادرة لتنظيف مقبرتي مخيم السيدة زينب بريف دمشق 



 

 ت آخر التطورا

منعت السلطات األردنية عودة عائلة فلسطينية سورية إلى سورية، لعدم دفعها الغرامة اليومية المفروضة  

بـ والمقدرة  تقريبًا    4600  عليها  يعادل  ما  أردني  السلطات على حملة   6500دينار  أمريكي، حيث تفرض  دوالر 

الوثائق الفلسطينية السورية غرامة مالية عن كل يوم مخالف، تبدأ من يوم دخولهم غير النظامي إلى األراضي 

 األردنية. 

األردن دف أوضاعها في  إن تردي  العمل  لمجموعة  الفلسطينية  الالجئة  إلى سورية، حيث وقالت  للعودة  عها 

عملت على تسليم المنزل وبيع أثاثها المتواضع في مدينة المفرق، وحاولت دخول سورية مع عائلتها من معبر 

 دينار أردني غرامة تأخير عن كل يوم مخالف.   4600نصيب الحدودي، لكن الجمارك األردنية فرضت عليهم    -جابر  

قالوا لها ارفعي طلب استرحام للسلطات لتخفيض الغرامة، وبعد عودة وأضافت أنها لم تستطع دفع المبلغ، و

العائلة إلى الداخل األردني أقامت عند أقارب لها لعدم وجود منزل يأويها، وتشير العائلة أنها خرجت أخيرًا إلى 

 مخيم الحديقة بمدينة الرمثا األردنية النعدام مواردها المالية.

 

 اسة وكالة األونروا والمؤسسات الدولية واإلنسانية، إليجاد حّل لمشكلة الغرامات وناشدت الالجئة الفلسطينية رئ 



 

في    بقينا  بعدما  أفعل  "ماذا  مناشدتها  ختام  في  وتساءلت  األردنية،  السلطات  قبل  من  عليهم  المفروضة 

األردن" في  للفلسطينيين من سورية  الحلول  وما هي  فرد من ،  الشارع،  كل  األردنية على  السلطات  وتفرض 

دوالر، بعد أن   2الالجئين الفلسطينيين من سورية غرامة دينار واحد ونصف عن كل يوم تأخير، أي أكثر من  

 .2016كانوا مشمولين بالعفو عن الغرامات لتسوية أوضاعهم في األردن قبل عام 

بنان، صرفت وكالة األونروا يوم أمس، المستحقات النقدية لالجئين الفلسطينيين من سوريا في لبنان أما في ل

، حيث بدأت بإرسال رسائل نصية لهواتف المستفيدين تخبرهم بالتفاصيل، 2021عن شهري حزيران وتموز  

 15افة إلى أنها ستصرف  دوالر أمريكي لكل عائلة فلسطينية سورية عن شهرين، إض  200ووفقًا للوكالة ستصرف  

 دوالرًا أمريكيًا عن شهرين للفرد بدل غذاء، وستدفع بالدوالر األمريكي من مكاتب ليبانبوست. 

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

ح المساعدات اإلغاثية وعدم توفر موارد مالية ، ويعانون من أوضاع معيشية قاسية نتيجة ش2021نهاية عام  

 ثابتة وصعوبة تكاليف الحياة في لبنان. 

 

باالنتقال إلى سورية، منعت قوات النظام السوري، أول أمس األحد، إدخال المساعدات اإلنسانية لـ "برنامج 

أهالي درعا البلد أن   ” إلى المناطق المحاصرة في درعا من بينها مخيم درعا، ونقل عنWFPاألغذية العالمي “



 

في  يقطن  رسمية  غير  إلحصائيات  ووفقًا  المنطقة،  عن  المساعدات  بإيقاف  أبلغهم  السوري  األحمر  الهالل 

 ألف عائلة.  11مناطق درعا البلد ومخيم درعا وحّي طريق السد قرابة  

 .2011عام  ( عائلة فلسطينية 4500عائلة فلسطينية من أصل قرابة )  700 قرابة  درعا   مخيمويعيش في  

في موضوع مخيم اليرموك، تواصل مؤسسة مياه دمشق عملها على إعادة تأهيل مياه الشرب في المخيم وحّي 

عمل سيستمر إلعادة تأهيل الخطوط الحجر األسود جنوب دمشق، وقالت وزارة الموارد المالية في سورية "إن ال

الرئيسية والفرعية والوصالت المنزلية ضمن اعمال العقد الموقع حتى ثالثة أشهر، مضيفة أنها جهزت آبار 

اليرموك وشارع الثالثين وتنتظر إيصال التيار الكهربائي لتلك المحطات، وأن مؤسسة مياه دمشق تنسق مع 

الدول للصليب األحمر  الدولية  أن يتم اللجنة  المخيم، على  باقي احياء  المياه في  ي للعمل على تأهيل شبكة 

 مباشرة العمل فيها في وقت قريب، بحسب الوزارة.

أما في حّي الحجر األسود، تعمل وزارة الموارد المالية على إعادة تأهيل وتجهيز بئرين للعمل كمناهل، تقدم 

المياه بعد تأهيلها وإيصال التيار الكهربائي لهما، كما الماء للمواطنين بشكل إسعافي، ووسيتم وصلها بشبكة  

تنسق الوزارة مع الصليب األحمر إلعادة تأهيل شبكة المياه في حيي تشرين والثورة وتامين منظومة طاقة 

 شمسية.

 



 

على صعيد آخر، بادر أول أمس، عدد من أبناء مخيم السيدة زينب لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق لتنظيف 

للمبادرين سينظف مقبرة   ووفقًا  القادم،  الخميس  يوم  المخيم  أهالي  أن تنظف مقبرة  المخيم، على  شهداء 

محيط القبور وتجميع الحجارة واألعشاب أو النفايات في نقطة تجمع ليتم نقلها إلى الخارج، وذلك حرصًا منهم 

ولتنظيف   القبور،  وممرات  الطريق  تعرقل  التي  الحجارة  من  الزوار  سالمة  تجهيزًا على  والنفايات  األعشاب 

 الستقبال عيد األضحى. 

ويشكو أهالي مخيم السيدة زينب، من تعرض مقبرة الشهداء للتخريب المستمر والعبث بالقبور، ورمي النفايات 

بداخلها من قبل األطفال، وتعود أسبابها بحسب ناشطين في المخيم، إلى اإلهمال من قبل المعنيين وكون 

 المقبرة مفتوحة.

 


