
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3080العدد: 
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 مدرسة عكا في مخيم النيرب تغلق شعبة صفية بسبب كورونا  •

 شكوى من عدم استالم مخصصات المازوت في مخيم خان الشيح  •

 النظام السوري يخفي قسرياً الشقيقين الفلسطينيين عماد وإياد السمور  •

 مساعدات إغاثية من فلسطينيي الداخل المحتل إلى الشمال السوري  •

 

 "فلسطينيو سوريا وتحديات تمويل "األونروا" 



 

 آخر التطورات:

  15/12/2020فتراضية مساء يوم الثالثاء  اللدفاع عن حقوق الالجئين" ندوة    302عقدت "الهيئة  
 ل وتقليص الخدمات". سنة.. تحديات التموي 71بعنوان" األونروا بعد 

شارك في الندوة مدراء عمليات "األونروا" الخمسة وترأستها الدكتورة انتصار الدنان، افتتحها مدير  
كيد على ضرورة استمرار عمل وكالة "األونروا" إلى حين عودة  أ" علي هويدي بالت 302عام "الهيئة  

 الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم. 

 
خصمًا لالجئين، وإنما لمن يعرقل عملها، وبأن عدم إيفاء الدول المانحة وأوضح أن "األونروا" ليس  

مليون الجئ    6ألكثر من    واالجتماعية  االقتصاديةبالتزاماتها المالية سينعكس سلبًا على األوضاع  
فلسطيني مسجل، وعلى موظفي الوكالة، وعلى الوكالة نفسها والالجئين، مطالبا الجمعية العامة  

سنة من اللجوء   72عمل الوكالة حيث أن نظام عمل وكالة األونروا الحالي وبعد  بتوسيع سياسة  
والتمويل   حاجاتهم  وزيادة  أعدادهم  ارتفاع  مع  الفلسطينيين  الالجئين  مع  للتعامل  يصلح  يعد  لم 

 الطوعي.

  من جانبه أشار مدير عام "األونروا" في سوريا أمانيا مايكل آبيي إلى "األوضاع اإلنسانية الصعبة 
التي تواجه الالجئين الفلسطينيين نتيجة لألوضاع األمنية في البالد وأهمية وضرورة استمرار برنامج  
الطوارئ واستمرار عملية التمويل لتشمل ليس فقط تقديم الخدمات لالجئين، وإنما أيضا على مستوى  

فيها الوكالة ووجود  البرامج والخدمات التي تقدمها الوكالة واشار في حديثه إلى الظروف التي تعمل  



 

الف    27ألف قبل اندالع الحرب،    560ألف الجئ فلسطيني حاليًا في سوريا من أصل     438
 ألف في األردن والباقي في مختلف دول العالم.  17مهجر في لبنان، و  

وقد وصلت نسبة    %40ثم عاد وتراجع إلى    %60وأضاف أنه وصل عدد المهجرين داخليا إلى  
عربة    29مركز تابع للوكالة و  44، وتسببت الحرب بتدمير  2018احصاء    حسب   %91الفقر إلى  

من الالجئين الفلسطينيين قد تأثروا بالحرب، باإلضافة    %80من المدارس قد تضررت، وبأن    %30و
ألف طالب   51وتحديات التعليم، ويوجد لدينا حاليًا في مدارسنا المفتوحة للتعليم    19إلى كوفيد  

 عبر برنامج خاص".  19، حيث استطعنا الحد من انتشار كوفيد مدرسة 102و وطالبة 

% فقط، مما يعني أن لدينا  28"أمانيا" ميزانيتنا ممولة بنسبة    وعن ميزانية نداء الطوارئ الخاصة قال
% الزالت غير ممولة، مما يعني أننا اضطررنا  70و   2020% فقط مما نحتاجه لعام  30حوالي  

الجئين من الحصول على المال، ويؤثر على قدرتنا على إصالح  لتقليص الخدمات وهذا يحرم ال
 المنشآت والدعم الذي نقدمه لخدماتنا". 

في سياق آخر أغلقت إدارة مدرسة عكا التابعة لوكالة األونروا في مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين  
 في حلب، شعبة صفية بعد إصابة أحد طالب المرحلة اإلعدادية بفيروس كورونا. 

يومًا، وأغلقت الشعبة    14اتخذت المدرسة إجراءات احترازية، حيث حجرت الطالب في منزله لمدة  و 
لمدة خمسة أيام، وذلك في بانتظار قرار المركز الصحي التابع لألونروا للتأكد من نتيجة الفحوصات 

 الطبية. 

 



 

ق الغربي من  من زاوية أخرى اشتكى أهالي مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين في ريف دمش
 عدم استالم مخصصاتهم من مادة المازوت الخاص بالتدفئة.

وقال مراسل مجموعة العمل في المخيم إن العدد األكبر من العائالت لم يستلم مخصصاته من  
 مازوت التدفئة إلى اآلن، رغم دخول الشتاء وانخفاض مستوى درجات الحرارة.

ليرة سورية بينما    200المقدمة من الدولة بمبلغ    ويقدر سعر ليتر واحد من مادة مازوت المنازل
يستطيع األهالي تحمله مع انخفاض    ال  ليرة في السوق السوداء وهو ما  1100يصل سعر الليتر  

 سعر الليرة وتدني األجور وانتشار البطالة. 

بالتسريع في عملية توزيع مادة المازوت المخصصة  من جانبهم طالب نشطاء الجهات المعنية 
، والتي تعتبر كمية قليلة، مقارنة بالكميات التي اعتاد األهالي على استهالكها في السنوات  للتدفئة

 السابقة. 

  33من جهة أخرى يواصل النظام السوري اعتقال الشقيقين الفلسطينيين "عماد فارس السمور" )
( السمور"  فارس  "إياد  و  منذ     30عامًا(  اعتقالهما من  2012/12/13عامًا(  بعد  وذلك  أحد  ، 

حواجز المجموعات الموالية للنظام في بلدة صحنايا بريف دمشق، وهما من سكان الحجر األسود 
 ولم ترد عنهما أي معلومات إلى اآلن. 

 
إغاثيًا وصلت شحنة مساعدات إغاثية مقدمة من فلسطينيي الداخل المحتل إلى المخيمات شمال  

 سورية، لتخفيف معاناة النازحين في فصل الشتاء. 



 

جمعية القلوب الرحيمة التي تتخذ مدينة الناصرة مقرا لها، إن الشحنة تمثل الدفعة الثانية    وقالت 
من حملة مساعداتها، وشملت المساعدات مدافئ، واغطية شتوية وحطب وكميات من مادة "البيرين"  
الذي يستعمل كوقود للتدفئة، وغيرها من المساعدات، على أن توزع  آلالف النازحين السوريين  

 والفلسطينيين في مخيمات الشمال السوري.

وتعاني العشرات من العائالت الفلسطينية المهجرة إلى مخيمات ادلب أوضاعًا كارثية، نتيجة انعدام  
الموارد وشح المساعدات وتخلي األونروا والجهات الفلسطينية الرسمية عنهم، ناهيك عن األحوال 

 الجوية السيئة في فصلي الشتاء والصيف.

 


