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" مخيم اليرموك. أوضاع صعبة تخنق فرحة عودتهم سكان " 

 لبنان يف  سورية لفلسطينيي النقدية املساعدات صرف   يف تقني  خطأ •
 السوري الشمال يف الفلسطينيين مع تضامنية ندوة عن اإلعالن. هولندا •
 العودة وحق الهوية ىلع  حفاظًا التوثيق استمرار : سورية  شمال الفلسطينيين توثيق مركز •
 الفلسطيني  للتراث فنية  فرقة يؤسسون سورية من فلسطينيون •



 

 آخر التطورات 

عائلة يف مخيم اليرموك أوضاعًا معيشية مزرية، بسبب صعوبات كبيرة    400تواجه أكثر من  

يف تأمين حاجاتهم األساسية، فمن أجل تأمين طعامهم يجبر األهالي ىلع قطع مسافة أكثر  

م وجود محال تجارية أو مواد مباعة يف املخيم،  كيلو متر مشيًا ىلع األقدام، وذلك لعد  4من  

 إضافة إلى عدم توفر مواصالت لنقلهم من وإلى خارج املخيم لشراء الحاجات األولية.

 

توفر   لعدم  النار،  الطعام ىلع  ولصنع  للتدفئة  الحطب  لجمع  يومي  األهالي بشكل  ويسعى 

والغاز وغالء أسعارها إن وجدت، كما يشتكي األهالي   الصحية  املحروقات  الرعاية  من ضعف 

 والطبية فال مشايف وال مستوصفات وال صيدليات موجودة يف املخيم. 

كما ال تزال أنقاض املنازل شاهدًا ىلع التدمير املمنهج الذي تعرض له املخيم من قبل النظام  

السوري والطائرات الروسية، إضافة إلى وجود صعوبات يف ترميم املمتلكات، يف ظل فقدان  

 د املالية وانتشار الفقر وغالء األسعار. املوار



 

من ناحية أخرى طالب النازحون من أهالي اليرموك، محافظة دمشق والفصائل الفلسطينية  

املعيشية   ومأساتهم  معاناتهم  وإنهاء  وممتلكاتهم  منازلهم  إلى  عودتهم  ىلع  العمل 

وضرورة تسريع العمل    واالقتصادية، أسوة باملناطق األخرى التي سمح لسكانها بالعودة إليها، 

 بتخديم املنطقة وإمدادها بالكهرباء واملاء وفتح املحال التجارية. 

يف موضوع آخر، أعلنت وكالة األونروا وقوع خطأ تقني يف بنك البحر املتوسط يف لبنان، 

لبنان،   الفلسطينيين من سورية يف  لالجئين  املستحقة  املبالغ  زيادة يف  تعبئة  إلى  أدى 

 ع البنك الذي أوقف بدوره عملية الصرف إلى حين معالجة املشكلة.وأنها تواصلت م

وأوضحت الوكالة يف بيان لها إنها لم تقم بصرف أي مساعدات إضافية خارج نطاق املساعدات  

الثاني   كانون  أشهر  عن  االجتماعي  األمان  شبكة  برنامج  من  للمستفيدين  املقررة  الدورية، 

واملساعدات الشهرية لعائالت   2021شباط / فبراير  17اريخ وشباط وآذار، والتي بدأ توزيعها بت

 الالجئين الفلسطينيين من سورية عن شهري كانون الثاني وشباط وعن شهر آذار.

ودعت األونروا املستفيدين من شبكة األمان االجتماعي وعائالت الالجئين الفلسطينيين من  

تحل  حتى  اآللي  الصراف  الذهاب ألجهزة  عدم  إلى  قبل    سورية،  من  إبالغ  وتلقي  املشكلة، 

 األونروا، مشيرة إلى أنها ستصدر إعالن بخصوص ترتيبات إعادة األموال غير املستحقة. 

الفضاء   عبر  تضامنية  ندوة  لحضور  هولندا  يف  الفلسطينية  الجالية  دعت  املهجر،  يف 

متى؟، وذلك  االفتراضي "زووم"، تحت عنوان "فلسطينيو الشمال السوري .. معاناة متواصلة إلى  

الضوء ىلع معاناتهم   السوري وتسليط  الشمال  الفلسطينيين يف مخيمات  الالجئين  لدعم 

 اإلنسانية وآليات الدعم واإلسناد لهم. 

مدير مجموعة العمل من أجل    2020  -02  -25وتستضيف الندوة التي ستعقد يوم الخميس  

ا ومعاناة  املخيمات  عن  للحديث  العلي  إبراهيم  سوريا  الضوء  فلسطينيي  وتسليط  لالجئين 

للشعب   املناصرة  الخيرية  الجمعية  رئيس  حنون  ومحمد  واحتياجاتهم،  مطالبهم  ىلع 



 

الفلسطيني يف إيطاليا للحديث عن دور فلسطينيي أوروبا تجاه الفلسطينيين يف مخيمات  

تركيا   يف  الفلسطينيين  والصحفيين  اإلعالميين  تجمع  رئيس  عودة  وطه  السوري،  الشمال 

الدور التركي تجاه الفلسطينيين يف مخيمات الشمال السوري والجمعيات التركية    للحديث عن

اإلنسانية، والصحفي محمد صفية للحديث عن دور اإلعالم تجاه الفلسطينيين يف الشمال  

السوري، وأيمن نجمة رئيس الجالية الفلسطينية يف هولندا، للحديث عن دور الجاليات يف  

 يف مخيمات الشمال السوري. دعم وإسناد فلسطينيي سورية

 

يف سياق غير بعيد، قال مركز توثيق الالجئين الفلسطينيين يف الشمال السوري، إن عمليات  

الهوية   ىلع  الحفاظ  منطلق  من  تأتي  سورية  شمال  الفلسطينيين  النازحين  توثيق 

واقعاتهم   الفلسطينيين، تسجيل  للنازحين  املركز دعوته  العودة، وجدد  الفلسطينية وحق 

)الزواج   الالزمة، ملساعدتهم    -الوالدة    -الطالق    -املدنية  الثبوتية  األوراق  الوفاة( ومنحهم 

حسب اإلمكان، كما أعلن املركز عن تقديم االستشارات القانونية يف مجال األحوال الشخصية  

 واملدنية من خالل املراسلة.



 

ومركز توثيق الالجئين الفلسطينيين هو دائرة أحوال مدنية للفلسطينيين املهجرين قسرًا  

الشمال السوري، وافتتحته الحكومة السورية املؤقتة يف مدينة عفرين قرب حلب شمالي   الى

بين   تنقلهم  خالل  الفلسطينيون  يواجهها  التي  الصعوبات  من  التخفيف  بهدف  سورية، 

 املناطق أو مراجعتهم للدوائر الرسمية وغير الرسمية. 

رية، فرقة فنية تحت عنوان  يف البقاع اللبناني، أسس عدد من الشباب الفلسطينيين من سو

"التغريبة الفلسطينية" تغني لفلسطين وتراثها الشعبي، يف جهد فردي منهم إليصال صوت  

التي   الفرقة  واستطاعت  الفرقة،  عنه  أعلنت  ما  بحسب  العالم،  إلى  الفلسطينية  القضية 

 ن. تأسست بدعم زهيد، االنطالق بأول حفل فني يف منطقة البقاع بحضور عشرات املشاركي 

( عائلة من الجئي فلسطينيي سورية يف منطقة البقاع اللبناني، فيما  800ويعيش قرابة ) 

بـ   لبنان  السوريين يف  الفلسطينيين  األونروا عدد الالجئين  الجئ حتى نهاية    27,700تقدر 

، ويعانون من أوضاع معيشية قاسية نتيجة شح املساعدات اإلغاثية وعدم توفر  2020عام  

 ابتة وصعوبة تكاليف الحياة يف لبنان. موارد مالية ث

 


