
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آخر التطورات

 3021العدد: 

21-10-2020 

 ألف طفل فلسطيني في مراكز األونروا بسورية 16تطعيم  •

 مطالب بزيادة مساعدة األونروا المالية لفلسطينيي سورية في لبنان •

 سنوات  5األمن السوري يخفي قسرياً الفلسطينية "ميرفت قبالوي" منذ  •

 

 "مخلفات الحرب في مخيم حندرات تهدد حياة سكانه" 



 

 آخر التطورات:

الفلسطينيين   الالجئين  من  سكانه  حياة  بحلب  حندرات  مخيم  في  السورية  الحرب  مخلفات  تهدد 
لخطر الناتج عن العبث بهذه المخلفات، حيث تنتشر  وخاصة األطفال، الذين ال يدركون مدى ا

 األلغام والمتفجرات واألجسام المشبوهة في عدد من الشوارع ومحيط المخيم. 

 
وقال مراسل مجموعة العمل "من أهم أسباب عدم عودة النازحين الفلسطينيين إلى مخيمهم وجود  

مخيم حندرات، بسبب القصف    تمألليًا  تلك المخلفات، مشيرًا إلى أن القنابل العنقودية المحرمة دو 
 السابق من الطائرات الروسية والسورية للمخيم. 

ويشكو أبناء المخيم من تقصير وإهمال الجهات المعنية في إزالتها، وعدم توفر معدات ووحدات  
 متخصصة لتفكيكها، داعين المنظمات الدولية للتحرك والمساهمة برفعها.

لسطينية في مخيم حندرات ويفتقر إلى البنية التحتية األساسية  ( عائالت ف110ويعيش حوالي )
 إضافة إلى صعوبات تأمين المياه والكهرباء ومشاكل في الصرف الصحي.

ألف طفل من الالجئين الفلسطينيين    16في سياق آخر، أعلنت وكالة األونروا في سورية، أن حوالي  
اكزها الصحية المنتشرة في سورية، وذلك في دون سن الخامسة تلقوا لقاح ضد شلل األطفال في مر 

 الحملة التي أطلقتها وزارة الصحة التي استمرت أسبوعًا واحدًا. 

 



 

قيمة  برفع  األونروا  إدارة  لبنان  إلى  سوريا  من  المهجرين  الفلسطينيين  رابطة  طالبت  لبنان،  في 
عدة المالية بما يتناسب المساعدة المالية المقدمة لفلسطينيي سورية، وإيجاد حل لتدني قيمة المسا 

 مع انخفاض القيمة الشرائية لليرة اللبنانية. 

 
وقالت الرابطة في رسالة رفعتها إلى "كالوديو كوردوني" مدير برامج األونروا في لبنان "فقد فلسطينيو  
سورية بلبنان أمنهم الغذائي بسبب انخفاض القيمة الشرائية لليرة اللبنانية، وباتوا غير قادرين على  

 تأمين المستلزمات األساسية لعائالتهم، ويعرضهم لالستغالل وللدين"

وطالبت الرابطة في ختام رسالتها، تعديل سعر صرف المساعدة أو تسليمها بالدوالر بما يتساوى  
مع سعر الصرف الفعلي لليرة اللبنانية، أو رفع قيمة المساعدة المقدمة، ومتابعة األونروا ألوضاع 

 عبر مصادرها أو مصادر مستقلة.  الالجئين عن كثب 

بحوالي ) لبنان  الفلسطينيين من سورية في  الالجئين  تعداد  ألف، حسب إحصائيات  28ويقدر   )
، ويعانون من أوضاع معيشية قاسية نتيجة شح المساعدات 2019األونروا حتى نهاية شباط/ فبراير  

 اإلغاثية وعدم توفر موارد مالية ثابتة وصعوبة تكاليف الحياة في لبنان. 

واصل األجهزة األمنية السورية للسنة الخامسة على التوالي، اعتقال الالجئة  في ملف المعتقلين، ت
دمشق، حيث  بريف  الفلسطينيين  لالجئين  الحسينية  مخيم  أبناء  من  قبالوي"  "ميرفت  الفلسطينية 

، ومنذ ذلك الوقت ال  9/2015/ 6اعتقلها عناصر حاجز الحسينية التابع لألمن السوري بتاريخ  
 ان اعتقالها.يعرف مصيرها وال مك


