
 

 

 

 

 

من   %100من فلسطينيي سورية يف األردن بحاجة إلى معونة شتويةاألونروا:  % 100األونروا: 
من فلسطينيي سورية في   %100األونروا: فلسطينيي سورية يف األردن بحاجة إلى معونة شتوية

  إلى معونة شتوية األردن بحاجة 

20-02-2021 

 العدد:  3143

من فلسطينيي سورية في األردن بحاجة إلى معونة شتوية  %100األونروا:    

 من العائالت الفلسطينية في سورية تعيش في فقر مدقع  91% •

 مخيم السيدة زينب.. طالب "األونروا" بال تدفئة في مدارسهم •

 مخيم الحسينية.. شكاوى من تجمع المياه وتراكم النفايات  •

 أعوام 5منذ   قسري  معتز الخطيب" مغيب" •

 



 

 التطورات آخر

بشأن    2021أعلنت وكالة األونروا يف تقريرها التي أصدرته تحت عنوان "النداء الطارئ لسنة  
أن   بياناتها،  لقاعدة  اإلقليمية"، ووفقًا  السورية يف    %100أزمة سوريا  الفلسطينية  األسر  من 

بسبب أوضاعهم املعيشية وظروفهم  األردن بحاجة إلى مساعدة للتأهب لفصل الشتاء، وذلك  
  .االقتصادية املتدهورة ونقص فرص العمل وانتشار البطالة يف صفوفهم

 

% من الالجئين الفلسطينيين من سوريا   31يف ذات التقرير إلى أنت وكانت وكالة الغوث أشار
 .املسجلين لديها هم أفراد يف أسر تعيلها نساء، مما يزيد من ضعفهم

د الالجئين الفلسطينيين السوريين املسجلين لديها يف األردن حيث بلغ  منوهة إلى أن عد
يف حدائق    شخصًا   349، يقيم منهم  2020من سورية حتى نهاية عام    ًافلسطيني   ًا الجئ  17,800

  .امللك عبد الله، حيث يواجهون قيودًا ىلع الحركة وعددًا من املخاوف املتعلقة بالحماية

ئين الفلسطينيين بسورية يف فقر مدقع بأقل  من أسر الالج   %91يف سياق ذي صلة تعيش 
الالجئين   أن  إلى  العمل  مجموعة  وتشير  هذا  اليوم.  يف  للشخص  أمريكيين  دوالرين  من 
الفلسطينيين السوريين أصابهم الفقر نتيجة ارتفاع معدالت البطالة وفقدانهم مصادر رزقهم  

 .به الوحيد لديهمالرئيسية، وأصبحت األونروا وما تقدمه لهم من مساعدات الدخل ش

العيش   األرواح وفقدان سبل كسب  النزوح والخسائر يف  "إن  األونروا  قالت وكالة  من جانبها 
وارتفاع معدالت التضخم وتناقص قيمة الليرة السورية وتقلبات أسعار السلع األساسية وتدمير  
املنازل والبنى التحتية والقيود املفروضة ىلع الحركة يف بعض املناطق من بين العوامل  



 

الذين ظلوا يف  العديدة   الفلسطينيين  الالجئين  لدى  القائمة  الضعف  مجاالت  فاقمت  التي 
 .  "البلد

 

، فأن صور املعاناة  %82,5ويف الوقت الذي وصلت نسبة الفقر يف سوريا بسبب الحرب إلى  
التي يعيشها الفلسطيني يف سورية ىلع كافة املستويات الحياتية، االجتماعية والصحية  

مية، وتفشي األمراض االجتماعية الناجمة عن ارتفاع نسبة الفقر، باتت تنذر  والبيئية والتعلي
بالخطر الشديد وتهدد بكارثة إنسانية بشعة، نتيجة ارتفاع معدالت البطالة وفقدانهم مصادر  
رزقهم الرئيسية، وعدم وجود موارد مالية ثابتة يقتاتون منها، وما زاد األوضاع مأساوية انتشار  

ألف الجئ يشكل    438( وتطبيق قانون قيصر، حيث يعيش يف سورية  19وفيد  وباء كورنا )ك
% من الالجئين التهجير الداخلي والنزوح عن    40، ويعاني أكثر من    %36األطفال منهم قرابة  

 .بيوتهم

من جهة أخرى يعاني الطالب الفلسطينيون يف مدارس األونروا عمومًا ومدرسة بيت جبرين  
م السيدة زينب لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق من البرد  ىلع وجه الخصوص يف مخي

الطلبة وعدد من   التدفئة يف مدارسهم، حيث أكد أهالي  القارس، بسبب عدم وجود مواد 
الناشطين، أن املدافئ يف الصفوف فارغة من مادة "املازوت"، وأن أبنائهم يف حالة يصعب  

ت الحرارة، بينما يف غرفة اإلدارة تكون  كمال دراستهم بسبب موجة البرد وتدني درجاإعليهم  
 .املدفئة ىلع أوجها

ومن جانبهم اتهم أهالي طالب مدرسة جبرين إدارة املدرسة بعدم االهتمام واالكتراث بصحة  
ما   بذريعة عدم وجود  للطالب  الصفوف  أّي مدفأة يف  إيقاد  أوالدهم، وذلك من خالل عدم 



 

ي يوفرونه إلشعال مولد الكهرباء، مشيرين إلى أن  يكفي من مادة املازوت إال القليل منه الذ
هذا عذر أقبح من ذنب ىلع حد تعبيرهم، متسائلين هل أوالدنا الذين يدرسون يف مدارس  

      ؟ االونروا )جسد بال روح( ال يشعرون بالبرد

 

املستحقات  بدورهم قال ناشطو املخيم "إن مدارس التعليم يف األونروا، هي ضمن برنامج  
املقدمة للبرامج التعليمية، إلى جانب تأمين الكتب والقرطاسية، وتساءلوا "هل من املمكن  
أن تغفل ادارة التعليم باألونروا عن مخصصات التدفئة للطالب، أم أن ادارة املدرسة تقوم بشراء  

فأين    مواد التدفئة فقط لإلدارة، وإن كان هناك مخصصات حسب لسان أحد مدرسين األونروا 
 "!! مواد التدفئة يف املدارس 

وتراكم   املياه  تجمع  من  دمشق،  بريف  الحسينية  مخيم  أهالي  من  عدد  اشتكى  ذلك  إلى 
هم، األمر الذي بات يشكل معاناة حقيقية بالنسبة لهم بسبب  مالقمامة يف حارات وأزقة مخي

 ."الشاردة انتشار الروائح الكريهة، وتحول اكوام القمامة إلى مرتع للقطط والكالب 

بدورها نشرت إحدى صفحات موقع التواصل االجتماعي الفيس بوك املعنية بنقل أخبار مخيم  
املخيم،   أحياء  أحد  يف  النفايات  وتراكم  املياه  تجمع  تراكم  تظهر  عديدة  صورًا  الحسينية 
أبناء   تجاه  الخدمية  مسؤولياتهم  وتحمل  املشكلة،  لهذه  حل  بإيجاد  املعنيين  من  مطالبة 

 .املخيم

هذا وٌيشكل تراكم النفايات والردم يف حارات وأزقة مخيم الحسينة هاجسًا للعديد من سكانه،  
ة، وما يصدر عنها من روائح كريهة، فضاًل عن أنها أصبحت  ينظرًا ملا ينجم عنها من مخاطر بيئ

 .بيئة مناسبة لوجود وتنامي امليكروبات املسببة لألمراض



 

واالنتهاك  القسري  اإلخفاء  ملف  اعتقيف  املسلحة  السورية  املعارضة  قوات  تواصل  ل  اات 
الالجئ الفلسطيني "معتز الخطيب" من أبناء مخيم خان دنون بريف دمشق للسنة الخامسة  

، ومنذ ذلك  01/06/2016عناصر حاجز "بيجو" التابع لألمن السوري يوم  قبل  من  ىلع التوالي،  
م  عائلته  وناشدت  عنه،  معلومات  يوجد  ال  أن  الوقت  رؤيته  من  تمكن  أو  معلومات  لديه  ن 

 .اهيتواصل مع 

 

املعتقلين    عن  واملعلومات  الرسائل  من  العديد  تلقت  العمل  مجموعة  أن  إلى  يشار 
الفلسطينيين، حيث تم توثيقها تباعًا ىلع الرغم من صعوبات التوثيق وخوف األهالي اإلفصاح  

 ية.عن أسماء أبنائهم املعتقلين لدى طريف الصراع يف سور

 

 


