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"الهيئة  ”302تدعو إللزام األونروا دفع مستحقات فلسطينيي سورية بالدوالر"

• تراكم القمامة في مخيم سبينة يؤدي إلى مخاطر صحية ويسهم بانتشار فايروس كورونا
• توزيع معقمات ومنظفات للوقاية من كورونا في تجمع الوافدين
• سلل غذائية للعائالت الفلسطينية والسورية في الشمال السوري

العدد2736 :

آخر التطورات
دعت "الهيئة  302للدفاع عن حقوق الالجئين" بعثة االتحاد األوروبي في لبنان ممثلة برئيس البعثة
السيد رالف طراف للتدخل العاجل للضغط على وكالة األونروا من أجل تسليم المساعدات النقدية
الشهرية التي توزعها الوكالة على الالجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا إلى لبنان بالدوالر
بدل الليرة اللبنانية ،وأن تقوم الوكالة بدفع فرق مستحقات الالجئين المهجرين عن األشهر السابقة.
وطالبت الهيئة  302من األونروا واالتحاد األوروبي العمل على زيادة مبلغ المساعدات ،في ظل
األوضاع االقتصادية المتدهورة التي تمر بها البالد وغالء األسعار الجنوني.
وأشارت الهيئة  302إلى أنها وجهت ُن َسخ من الرسالة إلى كل من المفوض العام لوكالة "األونروا"
السيد فليبو ال ازريني ،والقائم بعمل المفوض العام السيد كريستيان ساوندرز ،ومدير عمليات

"األونروا" في لبنان السيد كالوديو كوردوني ،ومنسقة مشروع الصندوق االستئماني األوروبي "مدد"
السيدة ايرينا جورادو ،ومدير دائرة الموارد المالية في "األونروا" السيد شادي العبد ،والناطق الرسمي
باسم الوكالة السيد سامي مشعشع بهدف االطالع والمتابعة.

وكان مدير عام الهيئة  302للدفاع عن حقوق الالجئين علي هويدي أثار في وقت سابق مشكلة
المستحقات المالية التي توزعها األونروا على فلسطينيي سورية في لبنان ،مشي اًر إلى أن األونروا
تقتطع أكثر من نصف المستحقات المالية لفلسطينيي سوريا في لبنان ،منوهاً إلى أن وتيرة تدهور
قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدوالر تتسارع حتى تجاوز سعر صرف الدوالر حالياً في السوق السوداء

عتبة الـ  3200ليرة لبنانية ،وال تزال وكالة األونروا تعطي األسر حسب صرف الدوالر بـ 1500
ليرة لبنانية دون توضيح.

من ناحية أخرى شكا سكان مخيم سبينة لالجئين الفلسطينيين في ريف دمشق ،من انتشار القمامة
بحارات وأزقة مخيمهم ،مشيرين إلى تراكم النفايات والردم في حارات وأزقة المخيم بات يٌشكل هاجساً

لهم ،نظ اًر لما ينجم عنها من مخاطر صحية وبيئة ،وما تصدره من روائح كريهة ،فضالً عن أنها
أصبحت بيئة مناسبة لوجود وتنامي الميكروبات المسببة لألمراض ،وسبباً هاماً يسهم في انتشار
فايروس كورونا المستجد.
وطالب أهالي مخيم سبينة الجهات المعنية والمسؤولة عن تأمين الخدمات األساسية للمخيم ،برفع
وإزالة تلك النفايات التي باتت تشكل مشكلة حقيقة نظ ًار لما تشكله من خطر على صحتهم وصحة
أطفالهم ،وتحمل مسؤولياتهم الخدمية تجاه أبناء المخيم.

يشار إلى أن معاناة سكان مخيم سبينة المعيشية والقتصادية استمرت خالل عام  2020نتيجة
انتشار البطالة بين أبناء المخيم وعدم وجود موارد مالية ،وتوفر الخدمات األساسية واستمرار انقطاع
المياه والكهرباء لفترات زمنية طويلة ،وعدم توفر مادتي الغاز والمازوت.
في سياق منفصل وضمن اإلجراءات الوقائية لمنع تفشي فايروس كورونا ،نفذت حركة فتح يوم
أمس األحد حملة واسعة وزعت خالل ها منظفات ومعقمات على أهالي تجمع الوافدين بريف دمشق.
من جانبهم قال القائمون على الحملة انها ستشمل كل المخيمات والتجمعات الفلسطينية وستستمر
حتى زوال الخطر.
هذا وتعاني المخيمات الفلسطينية في سورية ،من ظروف اقتصادية ،وصحية صعبة نتيجة ارتفاع
األسعار ،وتدني مستوى دخل الفرد منذ بداية االحداث في سوريا عام  ،2011عدا عن انتشار

البطالة التي ازدادت مع اإلجراءات التي اتخذتها السلطات السورية لمنع تفشي وباء كوفيد 19منذ
شهر آذار الماضي.
اغاثياً أفاد مراسل مجموعة العمل في الشمال السوري أن جمعية إحسان الخيرية وزعت سلل غذائية
على العائالت الفلسطينية والسورية ،في منطقة أطمه وما حولها يوم السبت18 ،نيسان /ابريل.
وقال أحد القائمين على التوزيعات "أنها ستشمل العديد من العائالت ،وستستمر خالل شهر رمضان
المبارك بجهود الخيرين من أبناء األمة".
هذا وتعيش مئات العائالت الفلسطينية والسورية ظروف اقتصادية غاية في الصعوبة بمخيمات
الشمال السوري لتي تفتقر ألدنى مقومات الحياة.

