
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2765  العدد
20-05-2020 

 

 "مخيم حندرات مغيبون قسرياً في سجون النظام السوريفلسطينياً من أبناء  32"                              

" 

 آلية التوزيع واقتطاع مبالغ مالية تثير حالة غضب عارمة بين أواسط فلسطينيي سورية في لبنان •

 لبنان: األونروا تأسف للتجاوزات التي رافقت عملية توزيع مساعداتها المالية لمستحقيها •

 ورونااعادة فتح مكاتب الهجرة في اليونان بعد اغالقها بسبب ك •

 عائلة فلسطينية مهجرة في عفرين 100توزيع سالت غذائية على  •



 

  آخر التطورات: 

( الجئًا فلسطينيًا  32تشير االحصائيات الموثقة لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن ) 

 من أبناء مخيم حندرات في حلب شمال سورية، مغيبون قسريًا في سجون النظام السوري.

ام عن أسماء المعتقلين الفلسطينيين لديها، األمر الذي يجعل حيث تتكتم أفرع أمن ومخابرات النظ

من معرفة مصائر المعتقلين شبه مستحيلة، باستثناء بعض المعلومات الواردة من المفرج عنهم  

 التي يتم الحصول عليها بين فترة وأخرى. 

 

قضاء   فيما تمكن فريق الرصد والتوثيق لدى مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية من توثيق

 ( الجئ تحت التعذيب في السجون التابعة للنظام السوري.620)

من جهة أخرى أثارت آلية التوزيع التي اعتمدها وكالة األونروا لصرف مساعداتها النقدية 

لفلسطينيي سورية في لبنان حالة غضب عارمة بين صفوفهم، وخاصة بعد رفض حالة الفوضى  



 

امل غير اإلنساني والشتائم التي وجهها بعض أصحاب فروع وعدم التنظيم من قبل األونروا والتع

"، مشيرين أن األونروا تعمدت إهانة وإذالل الالجئ الفلسطيني المقيمين  BOB Financeشركة "

في لبنان والفلسطيني السوري من خالل اعتمادها آلية توزيع لما تراعي فيها أدنى القواعد اإلدارية 

 ة في ظل انتشار جائحة كورونا.  والتنظيم، وحتى السالمة الصحي

 

في حين أظهر مقطع فيديو تم تداوله من قبل عدد من الناشطين الفلسطينيين السوريين أحد 

" وهو يوجه ألفاظ غير أخالقية لالجئين المتجمهرين أمام  BOB Financeأصحاب مكاتب 

 محله التجاري بهدف استالم المعونة المالية المقدمة من األونروا.

أيار/ مايو بيانًا صحفيًا عبرت خالله عن   18ذي صلة أصدرت وكالة األونروا يوم   في سياق

أسفها الشديد لما جرى في اليوم األول من تسليم المساعدات المالية لمستحقيها بسبب التجاوزات  

ووعدت األونروا بإيجاد حلول مناسبة   BoB Financeالتي حدثت من موظفي شركة الصرافة 



 

تسليم في أسرع وقت ممكن، وبشكل يمكن الالجئين من استالم مساعداتهم  لتسهيل عملية ال

 بطريقة الئقة وكريمة. 

 

وشددت األونروا في بيانها الذي وصل نسخة منه لمجموعة العمل على أهمية االلتزام بالتدابير  

الوقائية من ارتداء كمامات وترك مسافة أمان "تباعد اجتماعي" بين المراجعين لفروع البنك  

BoB Finance  وتجُنب الفروع المزدحمة، لاللتزام باإلجراءات المفروضة لمكافحة فايروس

 كورونا. 

ولفتت األونروا في بيانها إلى أهمية حمل األوراق الثبوتية، من بطاقة شخصية وبطاقة تسجيل " 

ملية  األونروا" ورقم الحوالة في حال تم استالم رسالة قبل التوجه إلى البنك، مؤكدة على أن ع

التوزيع ستمتد لثالثة أسابيع وسُيتاح للجميع سحب ُمستحقاته، ُمتمنية من المستفيدين االلتزام  

بالمواعيد المحددة لهم لسحب المساعدات بحسب الترتيب االبجدي حرصًا على تنظيم عملية  

 التوزيع المعقدة. 



 

ئين بدأوا بالتوافد إلى باالنتقال إلى اليونان أفاد مراسل مجموعة العمل أن العشرات من الالج

دوائر الهجرة في كل من كتاخي وأليموس، بعد قرار الحكومة اليونانية أعادة فتح دوائرها التي  

توقفت قبل قرابة شهرين، بسبب اإلجراءات االحترازية التي اتخذتها في وقت سابق للحد من 

 تفشي فايروس كورونا. 

 

مارس/ آذار  23للدوائر والمؤسسات بتاريخ   وكانت الحكومة اليونانية فرضت حظر تجول وإيقاف

مايو/ أيار، وحسب اإلحصائيات األخيرة، بلغ عدد   4الماضي، وقررت تخفيف القيود بتاريخ  

 . 374شخصا، وتعافى ألف و  165، توفي منهم  836مصابي كورونا في اليونان، ألفين و

  100أّيار/ مايو، على  18سالت غذائية يوم االثنين   100إغاثيًا وزعت منظمة "إعمار الشام" 

عائلة فلسطينية مهجرة في مدينة عفرين شمالي سورية، وذلك للتخفيف من ضغوطات المعيشة  

 واالقتصادية عن الالجئين الفلسطينيين النازحين في مدين عفرين والبلدات المحيطة بها". 

 



 

 

ا المعيشية  عائلة فلسطينية في عفرين من تردي وسوء أوضاعه   200من جانبها اشتكت حوالي 

واالقتصادية، وشح وصول المساعدات الغذائية والعينية إليها، والتي اقتصرت خالل شهر 

 رمضان على وجبة إفطار وحيدة قدمتها احدى الجمعيات الخيرية.


