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" زمة اإلقليمية السوريةمن أجل األ  2021األونروا تطلق نداءها الطارئ لعام   " 

 السابعة. مجزرة املزيريب مازالت حاضرة  يف ذكراها •

 اليرموك  مخيم يزور  للمياه العامة املؤسسة من وفد •

 سبينة مخيم يف الخبز نوعية  رداءة من متواصلة شكاوى •

 يوسف   الدين  عالء الفلسطيني الطبيب قسريًا يخفي النظام. الثامن للعام •



 

 آخر التطورات 

من أجل األزمة اإلقليمية السورية، مقّدرة حاجتها  2021أطلقت وكالة األونروا نداءها الطارئ لعام 

سورية ولبنان  حتياجات اإلنسانية لالجئي فلسطين يفمليون دوالر لالستجابة لال 318إلى 

جتماعية واالقتصادية املتدهورة واألردن، وقالت الوكالة يف بيان لها إن النزوح والظروف اال

واالحتياجات اإلنسانية امللحة ومخاوف  ،19-التي تفاقمت بسبب عواقب جائحة كوفيد

 الحماية تؤثر ىلع حياة الالجئين الفلسطينيين.

 

من الجئي فلسطين البالغ عددهم  %91يما يخص سورية، أشارت الوكالة أن الصراع فيها ترك وف

منهم، ونوهت انه يف  %40طين يعيشون يف فقر مطلق وإلى نزوح الجئًا من فلس 438,000

تيجة األزمة االقتصادية، مما أدى إلى ، تدهورت الظروف املعيشية بشكل أكبر ن2020العام 

 ا يف ذلك أسعار السلع األساسية.زيادة األسعار بم

زالت حاضرة  يف شأن آخر، ورغم مرور سبع سنوات ىلع مجزرة املزيريب جنوب سورية، فإنها ما

ملفات املؤسسات الدولية  يف أذهان ووجدان الالجئين الفلسطينيين وأبناء درعا، وغائبة يف



 

لفلسطينيين بينهم والحقوقية ملحاسبة الفاعلين، حيث شهدت مقتل وجرح العشرات من ا

 أطفال. 

ميل قصفت قوات النظام السوري تجمع املزيريب بالبرا 2014فبراير /  –/ شباط 18ففي يوم 

م املتفجرة، واستهدفت مدرسة عين الزيتون واملستوصف الصحي التابعان لوكالة األم

 3بينهم ضحية  15املتحدة األونروا، أثناء تواجد الطالب داخل املدرسة، ما أدى إلى قضاء 

 أطفال من عائلة واحدة وعشرات من الجرحى.

 

"سامر الهاشمي" يرافقه املهندسة إلى ذلك، زار املدير العام املؤسسة العامة ملياه الشرب 

اليرموك، مخيم اليرموك لالجئين مخيم رئيسة دائرة خدمات  الفلسطينية "روال موعد"

الفلسطينيين بدمشق، لالطالع ىلع وضع املياه، وتفقد الوفد مضخة املياه ومسجد عبد 

ونقل ناشطون أن الزيارة تهدف إلى وضع خطة عمل للبدء بإعادة تأهيل القادر الحسيني، 

ووضعت املهندسة روال موعد  شبكات املياه، وتزويد االحياء السكنية باملياه الصالحة للشرب،

وكان النظام السوري قد ، الوفد يف صورة معاناة األهالي للحصول ىلع املياه الصالحة للشرب



 

، إثر محاولة تسلل مجموعات من املعارضة 2014ليرموك يف العام قطع املاء عن سكان مخيم ا

 املسلحة من املخيم أحياء محاذية يف العاصمة دمشق عبر الصرف الصحي  

ىلع صعيد مختلف، اشتكى أهالي مخيم سبينة لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق للمرة 

طابقته للمواصفات، وقالت الثانية خالل أسبوع، من رداءة جودة رغيف الخبز املنتج وعدم م

شكاوى جديدة وصلت إلى مجموعة العمل، إن الخبز املوزع من املخبز االحتياطي لونه أسود 

 ويمتلئ بالسوس والديدان إضافة إلى رائحته الكريهة.

صحاب الشكاوى، دائرة التموين ووزارة التجارة الداخلية وحماية املستهلك التدخل أوطالب 

 .ملعالجة املشكلة

ملف املعتقلين، يواصل األمن السوري اعتقال الطبيب الفلسطيني "عالء الدين يوسف" يف 

، وهو 25-12-2012للعام الثامن ىلع التوالي، بعد اعتقاله من حاجز أول مخيم اليرموك بتاريخ 

 .خيممن سكان املطبيب جراحة عصبية 

 


