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 العدد: 3291

 "مخيم درعا.. شكاوى من ويالت وألم الحصار"

 دمات للفلسطينيين في سورية • المفوض العام لألونروا يعد بتقديم الدعم والخ

 • مطالب بصرف مساعدة نقدية لفلسطينيي سورية باألردن

 مليون دوالر لدعم الالجئين الفلسطينيين   135• الواليات المتحدة تتبرع بأكثر من  

 أعوام على قضاء المصور الفلسطيني "نيراز سعيد" في السجون السورية  3• مرور  



 

 آخر التطورات 

الال الفلسطينية  األسر  عشرات  المشدد تعاني  الحصار  وألم  ويالت  من  سورية،  جنوب  درعا،  مخيم  في  جئة 

لليوم   السوري،  النظام  جيش  قبل  من  عليهم  أوضاع   23المفروض  من  المخيم  أهالي  ويشكو  التوالي،  على 

إنسانية وصفت بالكارثية نتيجة فقدان الكثير من المواد األساسية وارتفاع أسعارها، والنقص الحاد في المواد 

 ، وصعوبة التنقل والحركة وعدم تمكنهم من الخروج إلى أعمالهم لتأمين قوت أطفالهم. الطبية

وكشف مراسل مجموعة العمل، ان العديد من العائالت الفلسطينية نزحت من المخيم إلى مناطق أكثر أمنًا، 

المواد الغذائية والذي منع النظام السوري بموجبه إدخال    2014خوفًا من تكرار الحصار الذي فرض عليهم عام  

من  بقليل  الحياة  قيد  على  للبقاء  صارعوا  الذين  الفلسطينيين  من  فيه  بقي  لمن  سجنًا  وجعله  والطبية، 

من جانبهم أطلق أهالي مخيم درعا ودرعا البلد نداء مناشدة لألمم المتحدة والمنظمات الدولية ، الطعام والماء

الحصار  أجل فك  للتدخل من  والحقوقية،  اإلنسانية،   واإلنسانية  المساعدات  بإدخال  والسماح  المنطقة  عن 

 والغذائية، وحرية التنقل، والحركة.

بين   ما  درعا  حاليًا في مخيم  المتواجدة  األسر  أن عدد  إلى  رسمية  إحصائيات غير  عائلة   700إلى    650وتشير 

 .2011( عائلة فلسطينية كانت تقطنه عام  4500فلسطينية من أصل قرابة )

 



 

، وعد المفوض العام األونروا "فيليب الزاريني" الجئي فلسطين في سورية، االستمرار بتقديم على صعيد آخر

الفترة  سورية خالل  إلى  نظمها  التي  زيارته  خالل  ذلك  جاء  لهم،  الوكالة  قبل  من  المقدمة  والخدمات  الدعم 

بين   ما  األون2021تموز    9إلى    4الممتدة  وموظفي  فلسطين  الجئي  مع  خاللها  التقى  المسؤولين ،  وكبار  روا 

الحكوميين السوريين الذين أطلعهم على آخر التطورات في األونروا والتحديات المالية وخطط تحديث خدمات 

 الوكالة وزيادة كفاءتها.

وأكد المفوض العام للوكالة األممية خالل زيارته التي نظمها إلى مخيم العائدين في حمص، لالطالع على أوضاع 

جاتهم والتحديات الصعوبات التي تواجههم خاصة في مجال التعليم والصحة والشباب واألطفال الالجئين واحتيا

 والنساء وكبار السن، على التزام األونروا بتقديم الدعم والخدمات بما يمكنهم من العيش الكريم.

ليم األساسي )الصف كما أشاد الزاريني خالل تكريمه طالبتين من أبناء المخيم تفوقتا في امتحانات شهادة التع

التاسع(، بتفوقهما ونجاحهما وتميزهما على الرغم من قسوة النزوح والصعوبات التي مررتا بهما، مشيرًا إلى 

 أنهما مصدر إلهام لآلخرين". 

 

 في األردن، طالب الالجئون الفلسطينيون من سورية، بصرف مساعدة نقدية طارئة من األونروا، وذلك بسبب 

 يشية، ووصلت رسائل لمجموعة العمل تصف وضع فلسطينيي سورية في األردن تدهور أوضاعهم المع  



 

وقال الالجئ الفلسطيني أحمد صالح إنهم يعانون من ظروف اقتصادية صعبة من أجور ،  بالمزرية والصعبة

انتشار البطالة ونقص األعمال في ظل جائحة  المالية بسبب  سكن وماء وكهرباء وغيرها، وضعف مواردهم 

وطالب مديرة شؤون األونروا في األردن "مارتا لورينزو" بالنظر بعين العطف في أزمتنا المالية العمل كورونا،  

 على إدخال الفرحة على قلوب األطفال قبل عيد األضحى. 

بشأن أزمة   2021وكانت وكالة األونروا قد كشفت في تقريرها الذي أصدرته تحت عنوان "النداء الطارئ لسنة  

 % من أسر الالجئين الفلسطينيين من سورية واقعون في الدين. 86"، أن  سوريا اإلقليمية

 

مليون دوالر، دعمًا   135,8في سياق غير بعيد، أعلنت الواليات المتحدة األمريكية أنها تتبرع بمبلغ إضافي قدره  

مليون   150وقدمت  لوكالة األونروا، وبحسب الوكالة الدولية أعادت الحكومة األمريكية في نيسان دعمها للوكالة،  

دوالر مبدئيا للوكالة، وذلك إطار عمل للتعاون لدعم المساعدة اإلنسانية والتنمية البشرية وحماية الالجئين 

 الفلسطينيين. 

في موضوع ضحايا التعذيب، تمّر الذكرى الثالثة لقضاء المصور الفوتوغرافي الفلسطيني "نيراز سعيد" ابن 

فلسطيني  1800ون النظام السوري، فيما يواصل النظام اعتقال أكثر من مخيم اليرموك تحت التعذيب في سج

 ال يزال مصيرهم مجهواًل.



 

بعد أن داهمت مكان إقامته واقتادته إلى أحد   2/10/2015وكانت مجموعة أمنية سورية اعتقلت نيراز يوم  

اء زوجها الناشط "نيراز األفرع األمنية في العاصمة دمشق، وفي حينها أعلنت الدكتورة لميس الخطيب عن قض

 سعيد" في سجون النظام السوري.

الحصار على مخيم  التي وثقت مراحل  الفنية  الجوائز ألعماله  العديد من  "نيراز سعيد" حصل على  أن  يشار 

فيلم  باإلضافة  الثالثة"،  "الملوك  صورة  عن  صحفية  صورة  ألفضل  )األونروا(  وكالة  جائزة  أبرزها  اليرموك، 

موك" والذي حصل على العديد من الجوائز الدولية، وشاركت صوره في معرضين بمدينة القدس "رسائل من الير

 المحتلة ورام اهلل.

 


