
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   3052العدد 

21-11-2020 
 

 2011( طفاًل فلسطينيًا قضوا يف سورية منذ  252يف يوم الطفل العاملي: )

 استياء من تعامل موظفي األونروا يف مخيم خان الشيح •
 فلسطينيو سورية يف لبنان يطالبون األونروا بصرف مساعداتها الشتوية  •
 تعبئة بطاقة الصراف اآللي لفلسطينيي سورية يف لبنان  •



 

 آخر التطورات

وّثق قضاء   أنه  أجل فلسطينيي سورية  العمل من  والتوثيق يف مجموعة  الرصد  فريق  أكد 

 .  2020نوفمبر  20وحتى يوم   2011نيًا بسبب الحرب يف سورية منذ عام ( طفاًل فلسطي252)

 

( األطفال  بين  )129ومن  و  القصف،  جراء  قضوا  طفاًل  و)15(  قناص،  برصاص  ناري،  11(  بطلق   )

( طفاًل نتيجة تفجير سيارات مفخخة،  26( طفاًل قضوا غرقًا، و) 22وطفالن تحت التعذيب، و )

ونق34و) الحصار  نتيجة  طفاًل  و)(  الطبية،  الرعاية  كالحرق،  12ص  مختلفة  ألسباب  طفاًل   )

 واالختناق، والدهس، والخطف ثم القتل، بينما قضى طفل ألسباب مجهولة،

املجموعة   تمكن  عدم  بسبب  ذلك  من  أكبر  الحقيقي  العدد  يكون  أن  الفريق  رجح  فيما 

ترافق حاالت القصف  ومراسليها من توثيق أعمار جميع الضحايا نتيجة األوضاع املتوترة التي  

 واالشتباكات يف كثير من األحيان.

سوء   من  الفلسطينيين  لالجئين  الشيح  خان  مخيم  أهالي  اشتكى  دمشق  ريف  يف  أما 

 معاملتهم من بعض موظفي "األونروا" يف مركز توزيع املساعدات. 



 

 

ا أن  السن بعد  كبار  بدفع  قام  "األونروا"  أحد موظفي  أن  املخيم  أبناء  زداد  وأكد نشطاء من 

االزدحام، األمر الذي أدى لسقوط أحد كبار السن أرضًا، ليساعده الناس بعد ذلك ىلع النهوض،  

عملية   وإيقاف  "األونروا"  مكتب  أدت إلغالق  األهالي  بين  الغضب  من  موجة  الذي خلف  األمر 

 التوزيع. 

 فقد  من جانبه قال أحد األهالي إن التعامل السيء من بعض موظفي "األونروا" ليس جديدًا

 تم تسجيل تجاوزات عديدة بحق األهالي يف أكثر من مناسبة.

وكانت "األونروا" قد بدأت خالل األسبوع الحالي بتوزيع مساعدات صحية ىلع العائالت األكثر  

يف   غاية  معيشية  ظروفًا  الشيح  خان  مخيم  أهالي  يعاني  فيما  تصنيفاتها،  حسب  عوزًا 

 دات "األونروا". الصعوبة بسبب ُشح املوارد وتقليص مساع

من جهة أخرى طالب تجمع اللجان األهلية لفلسطيني سورية يف لبنان وكالة األونروا بضرورة  

 األسرع وعدم التأخير بدفع املساعدات النقدية الشهرية واملساعدة الشتوية.  



 

 

بتسليم مذكرة موحدة إلى مدراء وكالة    2020نوفمبر  19وشرح التجمع الذي قام يوم الخميس  

التي    الغوث والقاسية  املأساوية  األوضاع  مفصل  بشكل  اللبنانية  واملدن  املخيمات  يف 

يعيشها الفلسطيني السوري يف لبنان، جراء غالء املعيشة وانهيار الليرة مقابل الدوالر، انتشار  

الفقر والبطالة بين صفوفهم وعدم وجود مورد مالي يقتاتون منه إال ما تقدمه األونروا من  

 ة لهم.  مساعدات مالي

وطالب تجمع اللجان األهلية لفلسطينيي سورية األونروا تسليم املساعدة الشهرية بالدوالر  

 أسوة بموظفي الوكالة، أو صرف املساعدات بسعر صرف الدوالر بالسوق املحلية. 

ووفقًا ألحد أعضاء اللجان األهلية لفلسطينيي سورية يف لبنان فقد تم تسليم املذكرة إلى  

األونروا يف املناطق اللبنانية كبيروت وصيدا وطرابلس، مشيرًا أن مدير مكتب    جميع مكاتب

فايروس   انتشار  بحجة  األهلية  اللجنة  لقاء  أمتنع عن  نوح  أحمد  البقاع  منطقة  االونروا يف 

كورونا وهي ليست املرة األولى التي يقوم بالتعامل السيئ مع اللجنة األهلية وهذا ما نضعه  

 م لوكالة االونروا السيد كالوديو كوردوني.برسم املدير العا 



 

يف السياق أعلنت وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "األونروا" عن تعبئة بطاقة  

الصراف اآللي الخاصة بالالجئين الفلسطينيين السوريين املهجرين يف لبنان وتم صرف مبلغ  

(  100الجئة من سورية، وبدل طعام )( ألف ليرة لبناني بدل إيجار لكل عائلة فلسطينية  640)

ألف ليرة لبنانية لكل شخص، )مدعومة من الصندوق االستئماني األوروبي "مدد"( كمساعدة  

 نقدية(.  

 

األمراض،   النتشار  تفاديًا  اآللية  الصراف  آالت  أمام  التجمهر  من  لها  بيان  يف  األونروا  وحذرت 

سافة مترين بين الشخص واآلخر،  وشّددت ىلع ضرورة أخذ الحيطة والحذر والحفاظ ىلع م

 وضرورة غسل اليدين بعد استعمال الصراف اآللي.


