
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3017العدد 

17-10-2020 
 

 األونروا تتعهد بإنهاء معاناة فلسطينيي سورية يف غزة 

 حملة للتلقيح ضد شلل األطفال يف مخيم اليرموك •
 " فلسطينيًا من أبناء مخيم خان الشيح مغيبون قسريًا يف السجون السورية 248" •
 مليون دوالر لألونروا 1.5الكويت تساهم بمبلغ  •



 

 آخر التطورات

تعهد "ماتيوس شمالي" مدير عمليات األونروا يف غزة بإنهاء معاناة الالجئين الفلسطينيين  

لقطاع، عبر التواصل مع دول مانحة لبناء تجمع سكني يجمع كل الالجئين من  من سورية يف ا

 سورية إلى غزة. 

 

كما وعد ماتيوس خالل لقاءه الذي عقد يف مقر رئاسة الوكالة مع ممثلين عن تجمع الالجئين  

السوريين يف غزة بالبحث عن ممولين لبدل اإليجار، ودمج الالجئين يف بند البطاالت ومتابعة  

 الصحي لهم. الوضع

إلى  الفلسطينيين من سورية  الالجئين  من جانبهم شدد عدد من اإلعالميين وممثلين عن 

نفسيًا   املدمرة  الالجئين  أوضاع  من  إنقاذه  يمكن  ما  إلنقاذ  سكن  توفير  ضرورة  ىلع  غزة، 

أكثر من   إلى قطاع    150واقتصاديًا، وإنهاء معاناة  أسرة فلسطينية عائدة من مخيمات سوريا 

 غزة.



 

يف سياق غير بعيد أعلنت الكويت عن تقديمها مبلغ مليون ونصف دوالر أمريكي دعمًا لوكالة  

 غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "األونروا". 

 

وقال وزير خارجيتها "أحمد ناصر املحمد الصباح"، خالل مؤتمر الحوار االستراتيجي الثالث حول  

ن مساهمة الكويت تأتي دعمًا ألهدافها النبيلة  األونروا، الذي عقد يوم الخميس املنصرم: "إ

وتقديم   املساعدات  إيصال  وتأمين  الفلسطينيين  الالجئين  وحماية  ضمان  إلى  ترمي  التي 

 الخدمات الرئيسية لهم". 

وشّدد ىلع دور املجتمع الدولي واألمم املتحدة يف ضمان استقرار الوضع املالي "لألونروا"،  

أفكار   بلورة  ضرورة  إلى  ديمومة  ودعا  إيجاد  ىلع  والعمل  استراتيجية،  وخطط  نهج  ووضع 

 للتمويل تمكن من تغطية التكاليف املتصاعدة لوكالة "األونروا". 

يف ملف االنتهاكات واإلخفاء القسري أشارت االحصائيات املوثقة ملجموعة العمل من أجل  

ريف دمشق بينهم  ( الجئًا فلسطينيًا من أبناء مخيم خان الشيح ب248فلسطينيي سورية أن )

 شباب ونساء وأطفال ومسنين مغيبون قسريًا يف سجون النظام السوري. 



 

 

حيث تتكتم أفرع أمن ومخابرات النظام عن أسماء املعتقلين الفلسطينيين لديها، األمر الذي  

من   الواردة  املعلومات  بعض  باستثناء  املعتقلين شبه مستحيلة،  مصائر  معرفة  من  يجعل 

 تم الحصول عليها بين فترة وأخرى.املفرج عنهم التي ي 

املعتقلين   مصير  عن  الكشف  طالبت  متكررة  نداءات  أصدرت  قد  املجموعة  وكانت 

الفلسطينيين يف سجون النظام السوري، إال أن أي من نداءاتها لم يلق أي رد أو إجابة من قبل  

 النظام السوري. 

طفال شملت مخيم اليرموك  من جهة أخرى أطلقت وزارة الصحة حملة تلقيح ضد مرض شلل األ

لالجئين الفلسطينيين يف دمشق، حيث دخل عدد من الكوادر الطبية إلى املخيم وأطلقوا  

نداءات عبر مكبر الصوت يدعو أطفال املخيم لتلقي اللقاح، وتستهدف الحملة األطفال التي  

 . تتراوح أعمارهم بين يوم وخمس سنوات



 

 

املتنقل الطبية  العيادة  دخلت  السياق،  وتقديم  ويف  املرضى  ملعالجة  املخيم  إلى  ة 

 االستشارات الطبية، ىلع أن تستمر بتقديمها العالج يف املخيم كل يوم أربعاء دون انقطاع. 

وأكدت األونروا ىلع أنها ستقدم خدمات الرعاية الصحية األولية بما يف ذلك الصحة اإلنجابية  

من   عادو  400ألكثر  ممن  الفلسطينيين  الالجئين  من  يستطيعون  عائلة  وال  املخيم  إلى  ا 

الحصول ىلع الخدمات الصحية باإلضافة إلى أنها توفر أيضًا تبادل املعلومات حول األمراض  

 والوقاية منها. 


