
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2888العدد 
18-09-2020 

 

 تداعيات كورونا واالنهيار االقتصادي ىلع الفلسطينيين يف سورية    

 عون يطالب األونروا: بتسهيل عودة الفلسطينيين السوريين والسوريين إلى بالدهم  •
 روا يف سورية يزور مدرسة تديرها الوكالة يف دمشقالقائم بأعمال شؤون األون  •
 توزيع حصص لحم ىلع العائالت املهجرة يف مخيمي دير بلوط واملحمدية  •



 

 آخر التطورات

تأثر املجتمع الفلسطيني الالجئ يف سورية كما املواطن السوري من تداعيات انتشار جائحة  

به تتصف  نظراً  ملا  االقتصادي يف سورية  واالنهيار  املستجد،  تراكمية    كورونا  من هشاشة 

 ناجمة عن حالة اللجوء األصلي وحاالت النزوح املتكرر الناتج عن الحرب يف سورية. 

 

أصحاب   أو  السن  كبار  أو  الخاصة  االحتياجات  ذوي  من  الضعيفة  أو  املهمشة  الفئات  وتعد 

تلك  األمراض املزمنة أو العائالت التي تقوم ىلع إعالتها امرأة لعدم وجود الزوج أو املعيل ل

 األسر، من أكثر الشرائح تضررًا. 

وبدأت ظواهر جديدة تطفو إلى السطح بين الالجئين لم يكن يألفها املجتمع الفلسطيني   

 السوري كعمالة النساء واألطفال أو التسول أو البحث يف حاويات القمامة، أو التسرب الدراسي.  

البحرية  املنافذ  الشرعية من  الهجرة غير  وليبيا ومصر،    كذلك استمر نزيف  لبنان وتركيا  يف 

وتعرض العشرات من الالجئين الفلسطينيين لالعتقال والتوقيف لدى األجهزة األمنية التابعة  

إلى   العائالت  عشرات  اضطرت  حيث  البشر،  وتجار  املهربين  قبل  من  االبتزاز  أو  الدول،  لهذه 



 

ل  املخلص  ليكون  السابقة  الطرق  عبر  أفرادها  أحد  بإرسال  التي  املجازفة  املعاناة  من  ها 

 تعيشها. 

هذا وفاقمت األزمة السورية وما ترافق معها من انهيار اقتصادي األوضاع اإلنسانية واملعيشية  

املستويات   كافة  ىلع  كوارث  بوقوع  تهدد  وأصبحت  سورية،  يف  الفلسطينيين  لالجئين 

األم وتفشي  والتعليمية،  والبيئية  والصحية  االجتماعية  لالجئين،  االجتماعية  الحياتية  راض 

 الناجمة عن ارتفاع نسبة الفقر.  

أول أمس   يوم  استقباله  العماد ميشال عون خالل  اللبناني  الرئيس  قال  يف سياق مختلف 

أيلول/ سبتمبر املفوض العام لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين يف    16األربعاء  

تجاوب الدول املعنية مع طلبه تسهيل    لبنان )أونروا( فيليب الزاريني، إن لبنان ما زال ينتظر

لبنان   إلى  أتوا من سوريا  الذين  الفلسطينيين  إلى بالدهم، وكذلك  السوريين  النازحين  عودة 

 نتيجة استهداف مخيم اليرموك الفلسطيني يف سوريا.

 



 

وشدد عون ىلع أن بالده عانت كثيرًا من تداعيات النزوح السوري واللجوء الفلسطيني ىلع  

يتطلب   التي  نحو  واملالية  االقتصادية  املصاعب  ظل  يف  خاصة  املعاناة،  لهذه  حد  وضع 

 يواجهها لبنان ومضاعفات انتشار وباء كورونا وانفجار ميناء بيروت البحري.  

ويعاني الالجئون السوريون والفلسطينيون السوريون يف لبنان من ظروف معيشية غاية يف  

الصعوبة، بسبب تدهور الليرة أمام الدوالر، وغالء األسعار وعدم توفر مورد مالي يقتاتون منه،  

من   لهم  املقدمة  اإلغاثية  املساعدات  شح  إلى  إضافة  صفوفهم،  بين  البطالة  وانتشار 

 عيات الخيرية.   املؤسسات والجم

أيلول/    14نظم برافوال ميشرا، القائم بأعمال شؤون األونروا يف سورية زيارة يوم  من جهة أخرى  

سبتمبر من الشهر الجاري إلى مدرسة فلسطين لإلناث التي تديرها وكالة الغوث باألليانس يف  

للحماية  دمشق، وذلك لتفقد اإلجراءات والتدابير الوقائية الالزمة املتخذة يف مدارس األونروا 

 (.    19من جائحة كورونا املستجد )كوفيد 

 



 

طالب ميشرا خالل جولته التفقدية ىلع صفوف املدرسة من الطلبة بضرورة االلتزام باالمتثال  

اآلمنة ملواجهة   السلوكيات  وتعزيز  بيئة صحية  الحفاظ ىلع  بكيفية  املتعلقة  لإلرشادات 

 والبقاء يف صحة وسالمة.     19انتشار كوفيد 

مليون   93,4نداء للحصول ىلع    2020وكانت وكالة األونروا أطلقت يف بداية شهر أيار/ مايو  

يف مجاالت الرعاية الصحية والنظافة الشخصية    19-دوالر من أجل استجابتها لجائحة كوفيد

 دمة لالجئين الفلسطينيين يف مناطق عملها. والتعليم ىلع مدار الشهور الثالثة القا

العائالت   ىلع  اللحم  من  حصص  والتنمية  لإلغاثة  سوريا  فلسطينيي  هيئة  وزعت  إغاثيًا 

الفلسطينية والسورية القاطنة يف مخّيمي دير بلوط واملحمدية يف ناحية جنديرس بريف  

 عون واملساعدة لهم. عفرين، بهدف التخفيف من معاناتهم املعيشية واالقتصادية ومد يد ال

 

إنسانية   أوضاع  من  السوري  الشمال  يف  والسوريون  الفلسطينيون  الالجئون  ويعاني  هذا 

الجهات   وإهمال  وتجاهل  اإلغاثية،  املساعدات  شح  ظل  يف  القسوة  يف  غاية  ومعيشية 

 املعنية والدولية ألوضاعهم املزرية. 


