
 

 

 

 

 

  

15-04-2021 

 العدد:  3197

 انتقادات أممية لسياسة الدنمارك تجاه الالجئين السوريين 

يكسر_إيدك" حملة للتنديد بصفع الجئة فلسطينية سورية أمام سفارة بالدها  " •

 في بيروت 

 2021سوريا.. األونروا تعلن عن موعد توزيع مساعداتها الغذائية األولى لعام   •

 اليونان تقرر بناء مخيم مغلق لالجئين في جزيرة ليسبوس  •

 



 

 التطورات آخر

عدنان عمر" يوم الثالثاء    أقدم مسلحون مجهولون ىلع اغتيال الالجئ الفلسطيني "سامي
  .نيسان/ ابريل الجاري يف مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين جنوب سورية 13

من جانبه قال مراسل مجموعة العمل إنه تم العثور ىلع جثمان "سامي عدنان عمر" مواليد  
ملقاة يف مقبرة الحديقة يف املخيم وهو مضرج بدمائه دون معرفة الجهات التي    1994عام  

 .مت باغتيالهقا

 

القتل واالغتياالت والخطف باتت هاجسًا يؤرق   العمل إلى أن حوادث  وأشار مراسل مجموعة 
سكان مخيم درعا نتيجة تكررها بشكل كبير يف اآلونة األخيرة حيث طالت عدد من السوريين  
والالجئين الفلسطينيين، منهم العنصر السابق يف مجموعات املعارضة "أحمد نجاح الدغيم"  

 .2021شباط/ فبراير  4لذي تم اغتياله يوم الخميس ا

التواصل االجتماعي   الناشطين الفلسطينيين ىلع موقع  يف سياق مختلف أطلق عدد من 
إيدك" تنديدًا بقيام املدعو "عطالله الحسن" أحد  _)الفيس بوك( حملة حملت وسم "#يكسر

جئة فلسطينية سورية  األشخاص املحسوبين ىلع السفارة الفلسطينية يف بيروت بصفع ال
الفلسطينيين   املتظاهرين  ىلع  فتح  حركة  عناصر  من  عدد  مع  واالعتداء  خدها،  ىلع 

املاضي   االثنين  يوم  اعتصامهم  أثناء  للمطالبة  12السوريين  السفارة  أمام  ابريل  نيسان/   /
   .باللجوء اإلنساني بعد أن ضاقت بهم سبل العيش يف لبنان

 



 

 

والغضب سرت بين صفوف الالجئين الفلسطينيين السوريين    إلى ذلك سرت حالة من الغليان
يف لبنان الذين أسفوا أن يقوم أبناء جلدتهم باضطهادهم وتكميم أفواههم واالعتداء عليهم  
بدل التخفيف من آالمهم ومصابهم، مطالبين السفير الفلسطيني يف بيروت أشرف دبور بفتح  

املتورطين، محذري  الحادثة ومحاسبة  الشعب  تحقيق حول  أبناء  بين  ن من فتنة قد تحدث 
 .الفلسطيني يف حال لم يتم التعامل بجدية وبحكمة مع الحدث

أما يف سوريا أعلنت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )األونروا( أنها وبالتنسيق  
  " الغذائية  املساعدات  توزيع  ستبدأ  أنها  العرب،  الفلسطينيين  لالجئين  العامة  الهيئة  مع 

لعام  لل األولى  من    2021دورة  اعتبارًا  وذلك  عائالت    19"،  جميع  ىلع  الجاري  ابريل  نيسان/ 
وباء   آثار  من  للتخفيف  وذلك  سوريا،  يف  واملقيمين  املستحقين  الفلسطينيين  الالجئين 

  .والوضع االقتصادي املتردي 19-كوفيد

كغ برغل،    1كغ أرز،    1كغ طحين،    20وأشارت األونروا إلى أنها ستخصص لكل شخص من األسرة  
  .كغ حليب، وعلبة سردين 0,4كغ عدس،  2كغ حمص، 2كغ سكر،   1ليتر زيت نباتي،  2

وشددت وكالة الغوث ىلع ضرورة أن ينتبه الالجئ للرسائل التي تصله وأن يكون هاتفه النقال  
التي تصلهم منها والتي   الرسائل  التغطية بشكل دائم، من أجل استالم  )الجوال( يف وضع 

  .تحدد فيه مكان وتاريخ االستالم

وأوضحت الوكالة األممية إلى أنه سيتم توزيع املواد الغذائية مع مراعاة ضمان اتخاذ تدابير  
وقائية مختلفة كما هو منصوص عليه من قبل الحكومة السورية واألمم املتحدة يف سوريا  

  .19-ملنع انتشار فيروس كوقيد 



 

لي ملدينة ميتيليني يف جزيرة ليسبوس اليونانية، عن  يف ملف الهجرة أعلن املجلس املح
موافقته بناء مخيم جديد لالجئين بدل مخيم "كارا تيبي" الرئيسي تصل قدرته االستيعابية  
خمسة آالف شخص، ومن املتوقع اتخاذ إجراءات الترخيص واإلعالن عن مناقصة بناء املنشأة  

  .يف وقت الحق من هذا الشهر

 

ادر إعالمية أن هذه الخطوة تأتي بعد أسبوع واحد فقط من زيارة مفوضة  من جانبها أكدت مص 
سكان   من  شديدة  بمعارضة  قوبلت  التي  يوهانسون"،  "إيلفا  األوروبية  الداخلية  الشؤون 
املنطقة، ومجتمعات املواطنين الذين يعيشون بالقرب من املوقع املخطط له يف منطقة  

 .فاستريا

مليون    155نت يف وقت سابق عن تقديم منحة مالية قدرها  وكانت املفوضية األوروبية أعل
يورو للسلطات اليونانية لبناء مراكز استقبال جديدة يف ليسفوس وكيوس"، مشيرة إلى أن  

 هذا املبلغ سيخصص لتمول املشاريع املتعلقة بمرافق استقبال جديدة". 


