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 العدد: 3206

د عبية: مساعدات األونروا لفلسطينيي سورية يف لبنان ستصرف قبل العياللجان الش  

 • فقدان طفل من أبناء مخيم الرمدان بريف دمشق

 • تصديق عقد تأهيل شبكة المياه في مخيم اليرموك

 سنوات 8• األمن السوري يخفي قسريًا الفلسطيني "محمد الباش" منذ 

 "نيين جنوب تركيا• توزيع مساعدات عينية ومالية على الفلسطي



 

 آخر التطورات 

أعلنت اللجان الشعبية في لبنان بعد لقائها مسؤولي األونروا يوم أمس، أن األخيرة ستعمل على صرف  

الشعبية   اللجان  سر  أمين  وأكد  العيد،  قبل  سورية  من  القادمين  للنازحين  المالية  المساعدات 

نائب المفوض العام لألونروا  الفلسطينية في لبنان أبو إياد الشعالن في تصريح صحفي، ان اللقاء مع  

 "اليني ستينسيث" والمدير العام لألونروا" في لبنان "كالوديو كوردوني"، كان إيجابيًا. 

وناقش اللقاء بحسب الشعالن، جملة من القضايا من بينها النازحين الفلسطينيين من سورية في  

بطالة وارتفاع األسعار الجنوني  لبنان، وسبل تخفيف األعباء على كاهل الفلسطينيين في ظل انتشار ال

 وانخفاض قيمة الليرة اللبنانية وجائحة "كورونا". 

 

شهري  عن  سورية  لفلسطينيي  المساعدات  صرف  على  األونروا  مع  التوافق  تم  أنه  الشعالن  وأشار 

نيسان وأيار قبل العيد، إما حسب سعر الصرف وإما بالدوالر األمريكي، وتنظيم عمليات الصرف بشكل 

"البكالوريا" شهري، كما سيعمل المكتب القانوني لدى "األونروا" على إيجاد حلول لطالب الثالث الثانوي 

 الذي ال يمتلكون إقامات في لبنان، وعدد من النقاط المتعلقة بشأن فلسطينيي لبنان. 



 

وتشكل المعونة المالية من األونروا لفلسطينيي سورية بلبنان مصدرًا أساسيًا لدخلهم، وتأخيرها يزيد 

األون احصائيات  وتشير  الديون،  تراكم  بسبب  لالستغالل  عرضة  ويجعلهم  عدد  أزماتهم،  أن  إلى  روا 

الجئ فلسطيني مهجر من سوريا إلى لبنان    27,700الالجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان تبلغ  

 .2020حتى نهاية شباط/فبراير 

دمشق،   ريف  في  أيام  أربعة  منذ  السلطي"  إسماعيل  "محمد  الفلسطيني  الطفل  فقد  سورية،  في 

عامًا، وهو   12ه التواصل معها، ويبلغ من العمر  وناشدت عائلته ممن عثر عليه أو لديه معلومات عن

 من أبناء مخيم الرمدان لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق.

 

فرع المنطقة الجنوبية، أنها وقعت عقدًا  –على صعيد مختلف، قالت الشركة العامة للبناء والتعمير  

مياه مخيم اليرموك    مع المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمشق، إلعادة تأهيل شبكة

 مليون ليرة سورية.  200لالجئين الفلسطينيين بدمشق، بقيمة 

 وكشفت مصادر مطلعة أن تصديق العقد هو المرحلة األولى وسيتم المباشرة بالعمل بعد عيد الفطر  

 مباشرة، على أن يتم تجهيز رخص الحفر والمواد والمعدات خالل هذه الفترة، وستعمل ورش العمل 



 

 المصادر على استبدال القساطل ووصالت المياه في شبكة مياه مخيم اليرموك.بحسب تلك  

، إثر محاولة تسلل مجموعات من  2014وكان النظام السوري قد قطع الماء عن مخيم اليرموك في العام  

 المعارضة المسلحة من المخيم إلى أحياء محاذية في العاصمة دمشق عبر الصرف الصحي.  

تواصل األجهزة األمنية السوري اعتقال الالجئ الفلسطيني "محمد بسام الباش" في ملف المعتقلين،  

- 2013من أبناء مخيم اليرموك، حيث اعتقله عناصر األمن السوري والمجموعات الموالية لها بتاريخ  

من حاجز البشير عند مدخل مخيم اليرموك، وهو شقيق أحمد بسام الباش الذي قضى في قصف   05-07

 . غ السورية مسجد عبد القادر الحسينيطائرات المي 

 

 

 

 

 



 

 لجان عمل أهلي

في  الخيرية  فلسطين  جمعية  وزعت  الفلسطيني،  الداخل  في  للتغيير  العربية  الحركة  من  بمبادرة 

تركيا مساعدات عينية ومالية على العائالت الفلسطينية المهجرة من سورية إلى كلس جنوب تركيا،  

سر الفلسطينية جميعها والتي تضررت ماديًا واجتماعيًا من  وشمل حملة التوزيع بحسب الجمعية "األ

 ظروف الحرب وأدت إلى تدمير كل ممتلكاتهم في سورية. 

وأرسلوا   الماضيين،  واألحد  الجمعة  يومي  إفطار  وجبتي  تركيا  إلى  للتغيير"  "العربية  موفد  قّدم  كما 

 من سورية.  رسائل دعم وصمود من أبناء الداخل الفلسطيني للنازحين الفلسطينيين

( أسرة تقطن  1200( عائلة، من بينهم )2400ويقدر عدد العائالت الفلسطينية السورية في تركيا بنحو )

 مدينة اسطنبول.

 


