
 

 

 

 

 

من   %100من فلسطينيي سورية يف األردن بحاجة إلى معونة شتويةاألونروا:  % 100األونروا: 
من فلسطينيي سورية في   %100األونروا: فلسطينيي سورية يف األردن بحاجة إلى معونة شتوية

  األردن بحاجة إلى معونة شتوية 

22-02-2021 

 العدد:  3145

فلسطينيي سورية في األردن بحاجة إلى معونة شتوية من   %100األونروا:    

 أوقاف دمشق تسمح بإعادة فتح أحد مساجد مخيم اليرموك  •

 تركيا.. نداء للتكفل بعالج فلسطيني سوري وإعانة عائلته  •

 2020فلسطينيًا قضوا جراء األعمال الحربية في سورية خالل عام  (17) •

 



 

 التطورات آخر

بشأن    2021أعلنت وكالة األونروا يف تقريرها الذي أصدرته تحت عنوان "النداء الطارئ لسنة  
% من الالجئين الفلسطينيين من سوريا    87أزمة سوريا اإلقليمية"، ووفقًا لقاعدة بياناتها، أن  

وأن  منهم يفتقرون لألمن الغذائي،    %95يف لبنان يعيشون تحت خط الفقر، منوهة إلى أن  
من   املساعدات    80أكثر  يعتمدون ىلع  لبنان  يف  السوريين  الفلسطينيين  الالجئين  %من 

  .النقدية التي تقدمها وكالة الغوث باعتبارها املصدر الرئيسي للدخل

 

الجئ    27,700وكانت األونروا أعلنت أن عدد الالجئين الفلسطينيين السوريين يف لبنان بلغ  
  .2020إلى لبنان حتى نهاية عام فلسطيني مهجر من سوريا 

هذا وتزداد معاناة الالجئين الفلسطينيين السوريين يف لبنان مع غياب العناية الصحية وعدم  
وجود أدنى وسائل الوقاية والحماية من اإلصابة بفايروس كورونا، إضافة ألوضاعهم املعيشية  

أمام الدوالر، وغالء األسعار وعدم  واالقتصادية القاسية التي ازدادت سوءًا بسبب تدهور الليرة  
املساعدات   شح  إلى  إضافة  صفوفه،  بين  البطالة  وانتشار  منه،  يقتاتون  مالي  مورد  توفر 

 .اإلغاثية املقدمة لهم من املؤسسات والجمعيات الخيرية

الصالة   بإقامة  السماح  السوري  النظام  لحكومة  التابعة  األوقاف  وزارة  قررت  أخرى  جهة  من 
الد الفلسطينيين  والشعائر  لالجئين  اليرموك  بمخيم  الحسيني  القادر  عبد  ينية يف مسجد 

 .جنوب دمشق



 

وطالبت الوزارة يف قرار أصدرته بهذا الخصوص من القائمين ىلع مسجد عبد القادر الحسيني  
إلقامة   وتجهيزه  فيه،  املوجودة  األنقاض  وترحيل  وتنظيفه  الجامع  قبو  فتح  ىلع  العمل 

  .ينيةالصلوات والشعائر الد 

 

شباط/ فبراير الجاري "زكريا أحمد موعد"    14كما كلفت وزارة األوقاف يف قرار أخر أصدرته يوم  
  .بأداء اإلمامة واألذان معًا يف جامع عبد القادر الحسيني

وكان أهالي شارع الجاعونة وسبع السباعي يف مخيم اليرموك قدموا يف وقت سابق شكوى 
فيها السماح لهم بالصالة يف مسجد عبد القادر الحسيني،  إلى مدير أوقاف دمشق طالبوا  

كم للوصول إلى أقرب جامع لهم ألداء الصالة، علمًا أن    4مشيرين إلى أنهم يسيرون مسافة  
 .الطابق األرضي لجامع عبد القادر الحسيني ليس بحاجة إال لبعض الترميم

مناشدة للتكفل بعالج الفلسطيني السوري  باالنتقال إلى تركيا أطلق عدد من النشطاء نداء  
املهجر يف تركيا، داعين أصحاب األيادي البيضاء وكل من يستطيع   1984"عالء مطلب" مواليد 

   .تقديم العون له ملساعدته يف تأمين تكاليف عالجه وإنهاء معاناتها

اليرموك ُأصيب يوم   الثاني/ يناير من الشهر املنصرم   28عالء ابن مخيم  بصعقة تيار    كانون 
إحدى   إلى  الفور  ىلع  نقل  خارجي)طينة(،  بناء  بديكور  عمله  أثناء  عالي(،  )توتر  كهربائي 

  .مشايف مدينة أضنة، حيث دخل يف غيبوبة تامة منذ دخوله املشفى وحتى اليوم

عائلة عالء املكونة من زوجته الحامل وثالث أطفال صغار باتت بال معيل، وتحتاج ملن يمد  
  .العون واملساعدة، ريثما يخرج رب أسرتهم بخير وعافية من املشفىلها يد 



 

 

( أن  العمل من أجل فلسطينيي سوريا  الرصد والتوثيق يف مجموعة  (  17بدوره كشف فريق 
عام   خالل  سورية  يف  الحربية  األعمال  جراء  قضوا  فلسطينيًا  بينهم  2020الجئًا  من   ،10  

  .مدنيين 7عسكريين، و 

( ضحية فلسطينية قضوا  42مل أعلنت يف وقت سابق أنها وثقت بيانات )وكانت مجموعة الع
( أشخاص أثناء  4( الجئين ماتوا غرقًا، من بينهم )5، منهم )2020أو تم اإلبالغ عن وفاتهم عام 

  12، و2020تم التعرف عليه عام    2018، والجئ قضى عام  2020محاوالت العبور إلى اليونان عام  
، فيما تم اإلبالغ  2020( أشخاص قضوا خالل  3إلهمال الطبي، بينهم )الجئًا تحت التعذيب وا

( لـ  باإلضافة  املنصرم،  العام  خالل  اآلخرين  القانون  8عن  خارج  القتل  بسبب  قضوا  ضحايا   )
 .واالغتياالت

 


