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 عاصفة مطرية تقتلع الخيام في الشمال السوري  •

 وقفة احتجاجية لفلسطينيي سورية في البقاع اللبناني   •

 األونروا في لبنان تتابع حاالت مصابة بكورونا •

                                     األمن السوري يخفي قسريا  "محمد كوجيل"  •

 

 "الحرب السورية شتت شمل العائالت الفلسطينية" 

 "الجئ فلسطيني يقضي بإطالق نار جنوب سورية"

 

 "الجئ فلسطيني يقضي بإطالق نار جنوب سورية"

 



 

 آخر التطورات:

أشارت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية إلى أن الحرب في سورية شتت شمل معظم 

العائالت الفلسطينية الالجئة في سورية، فلم تكد تسلم أسرة فلسطينية من تشرد وتشتت معظم  

 أفرادها على دول العالم، إضافة إلى التشرد والنزوح داخل المدن والبلدات السورية.

 

جموعة العمل إلى أن ذلك التشتت أدى إلى انفصال رب األسرة عن عائلته إما لسفر  وأوضحت م

                                                                                 بحثا  عن مكان آمن لها أو لحصار منعه من الخروج من مخيمه لاللتحاق بها، مما ضاعف من  

المتطلبات االقتصادية للعائلة، إضافة إلى أن العديد من الدول تطلب ولي أمر األطفال إلنجاز  

 المتعلقة بهم.بعض المعامالت 

( ألف الجئ فلسطيني من سوريا قد 120في حين أشارت وكالة األونروا إلى أن أكثر من )

 غادروا سورية بسبب اندالع الحرب فيها.



 

من ناحية أخرى أحدثت عاصفة مطرية ضربت مخيمات النازحين في ريف ادلب الشمالي، 

                                                     اضرارا  كبيرة بخيم المهجرين التي تحوي مئات العائالت. 

ونقل شهود عيان أن العاصفة أدت الى اقتالع العديد من الخيم، باإلضافة لدخول المياه إلى 

 نتيجة المياه الكثيفة التي تشكلت نتيجة األمطار الغزيرة.  اآلخر وغرقهاداخل بعضها 

 

                                                                                    وتعاني العشرات من العائالت الفلسطينية المهجرة إلى مخيمات ادلب أوضاعا  كارثية، نتيجة  

لموارد وشح المساعدات وتخلي األونروا والجهات الفلسطينية الرسمية عنهم، ناهيك عن  انعدام ا

 األحوال الجوية السيئة في فصلي الشتاء والصيف. 

في سياق آخر نظم الفلسطينيون القادمون من سوريا إلى لبنان وقفة احتجاجية أمام مبنى عيادة  

ي، بحضور ممثلين عن الفصائل الفلسطينية  وكالة األونروا بمنطقة برالياس في البقاع اللبنان 

 واللجان الشعبية. 



 

 

عبر المعتصمون خالل الوقفة االحتجاجية عن رفضهم لآللية التي جرى اعتمادها من قبل  

األونروا خالل عملية توزيع المساعدات المالية، وما شابها من فوضى وإرباك وامتهان لكرامة  

كرر لتوزيع المساعدات، مطالبين وكالة الغوث بالعمل الالجئين، وغياب الشفافية والتعليق المت

على صرف المساعدة الشهرية لإليواء، والسلة الغذائية بالدوالر االمريكي، أو ما يعادله بالعملة  

اللبنانية، ومضاعفة الجهود مع المجتمع الدولي والدول المانحة التي ستجتمع في نيويورك يوم  

ء بالتزاماتها المالية لسد العجز بالموازنة، وتأمين موازنة ثابتة  حزيران الجاري، من أجل اإليفا 2٣

 لها من األمم المتحدة أسوة بمؤسسات ومنظمات األمم المتحدة األخرى. 

                                                                                  كما طالب المحتجون األونروا اعتماد خطة طوارئ صحية واغاثية م ستدامة لالجئين المهجرين  

مقومات الصمود للعائالت، ووضع حد للتأخر  من سوريا إلى لبنان والمقيمين في لبنان، لتوفير 

في صرف المساعدة، وصرفها بالمواعيد المحددة لها، نظرا لحجم الضغوط التي يتعرضون لها  



 

من اصحاب الشقق السكنية، بسبب العجز عن تسديد االيجار او التأخر فيه، ناهيك عن  

 الضغوط المعيشية اليومية. 

ر ة  وشدد المحتجون على ضرورة توفير الخدم                                                       ات االستشفائية الكاملة، والتدخل السريع لتامين أ س 

في المستشفيات، وشمولهم بكافة ارتدادات جائحة كورونا، فيما سلم المحتجون مطالبهم الموجهة  

للمفوض العام والمدير العام لألونروا في لبنان، لمدير عيادة األونروا الدكتور محمود الرفاعي في 

 ع.منطقة بر الياس في البقا 

 

من جانب آخرا أعلنت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "االونروا" في لبنان انها تتابع  

عن كثب حالة عدد من المرضى الفلسطينيين المصابين بفايروس كورونا وتجري كل الترتيبات 

 والفحوصات الالزمة لعائالتهم والمخالطين لهم." 



 

ام بالمعايير واالرشادات الصحية الصادرة عن وزارة  ودعت "األونروا" في بيانها الجميع لاللتز 

الصحة اللبنانية واألونروا، مجددة تأكيدها على التزامها الكامل بتوفير الرعاية الصحية  

 واالستشفائية لكل الجئ فلسطيني.

وكانت وكالة "األونروا" أعلنت في وقت سابق تسجيل عدة إصابات بفايروس كورونا بين  

 يين من سورية، في مخيم الجليل بمدينة بعلبك في لبنان. الالجئين الفلسطين

من جهة أخرى تواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال المسن الفلسطيني "محمد يوسف كوجيل" 

من شارع علي الوحش في منطقة حجيرة   2014-01-05حيث اعتقلته يوم  ،2014منذ عام 

 . 19٣9ل الحصار، وهو من مواليد جنوب دمشق، بعد محاولة خروجه من مخيم اليرموك خال

 

هذا ووثق فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية حتى لحظة تحرير  

 .                                                           ( معتقال  فلسطينيا  في سجون النظام السوري، بينهم نساء وأطفال1797الخبر بيانات )


