
 

 

 

 

 

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

 التطورات آخر

سنوات ىلع اندالع الحرب يف سورية، فلم    10تغيرت مظاهر االحتفال بعيد األم بعد مضي  
تعد األعياد واملناسبات بذات الرونق والسعادة التي عاشها الفلسطينيون يف سورية فيما  

 .مضى

 

تعيش    السورية  الفلسطينية  للقتل  فاألم  منهن  اآلالف  تعرض  حيث  ومركبة،  كبيرة  معاناة 
واالعتقال أو الخطف أو اإلعاقة أو حتى العنف الجنسي فهي األرملة والثكلى وزوجة املفقود  

 .واملعتقل

( توثيقها  إلى  تشير  العمل  والقنص  487مجموعة  القصف  جراء  قضين  فلسطينية  ضحية   )
 .ية، بينهن عشرات االمهات التي تركن وراءهن أطفااًل ورضعوالتعذيب يف السجون السور

  

 

26-03-2021 

 العدد:  3177

   الشــرائح الهشــة فــي المجتمــع الفلســطيني هي األكثر تضررًا من الحرب في سورية 

 ونروا تعلن عن تعديل صرف قيمة المساعدة النقدية المقدمة للفلسطينيين سوريا.. األ •

 هيئة حقوقية تدعو األونروا لزيادة المساعدات المالية للفلسطينيين في سوريا  •

 بحث الواقع الخدمي لمخيم اليرموك وحي التضامن بدمشق  •

 "مليون جنيه إسترليني لـ "األونروا  12.6بريطانيا تتبرع بمبلغ  •

 



 

 آخر التطورات  
أوضحــت اإلحصائيــات التــي قدمهــا فريــق الرصــد والتوثيــق فــي مجموعــة العمل من  
أجل فلسطينيي سوريا أن الشــرائح الهشــة فــي املجتمــع الفلســطيني مــن الشــيوخ  

رب التي اندلعت يف سورية  والنســاء واألطفــال قــد تضــررت بشــكل مباشــر نتيجــة الح
عام   عام    25وحتى    2011منذ  من  مارس  )2021أذار/  اإلنــاث  شــكلت  حيث  مــن  12,21%،   )

( أنثى، بينمــا بلغــت نســبة األطفــال إلــى  487املجمــوع العــام للضحايــا بمــا يعــادل )
( مــن الذكــور  %93,71، مقابل )( طفلً 250( أي ما يعادل )% 6,27البالغيــن مــن عــدد الضحايــا )

 .( بالغًا4047البالغيــن أي )

 

وأشار فريــق الرصــد والتوثيــق فــي مجموعــة العمل إلى أنه واجه صعوبة ومعانــاة فــي  
الحقيقــي لألطفــال والنســاء بســبب صعوبــة الحصــول علــى جميــع   العــدد  إحصــاء 

مــع  البيانــات الخاصــة لعــدد مــن الضحايا، ومــن ضمنهــا تفاصيــل العمــر، وعــادات املجت
 .املحافــظ الــذي يمتنع إعطــاء معلومــات عــن النســاء اللواتــي تعرضــن للضطهــاد

فــي   الفلســطينيين  اللجئيــن  أبنــاء  مــن  اآلالف  أن  إلى  أشارت  العمل  مجموعة  وكانت 
أيضــا العشــرات  ســقط  فيمــا  املباشــرة،  القتاليــة  األعمــال  نتيجــة  سقطوا    ســورية 
التعــرض   أو  البحــر،  فــي  الغــرق  نتيجــة  الهجــرة  طريــق  علــى  مباشــر  غيــر  بشــكل 
علــى   الرصــاص  إلطــلق  التعرض  أو  البحــار،  أو  الصحــاري  أثنــاء عبور  الصحيــة  لألزمــات 

 .حــدود الــدول املجــاورة أثنــاء محــاوالت العبــور



 

األ وكالة  أعلنت  أخرى  جهة  املقدمة  من  النقدية  املساعدة  قيمة  صرف  تعديل  عن  ونروا 
لتصبح   سورية،  يف  الفلسطينيين  و  60للجئين  شخص،  لكل  ليرة  سورية    90ألف  ليرة  آالف 

  .للحاالت األكثر عوزًا

 

بشكل   املعونة  توزيع  أنها ستوقف  الخصوص  بهذا  أصدرته  بيان  الغوث يف  وكالة  وأشارت 
من الصرف،  سعر  تعديل  إلعادة  الخميس  مؤقت  يوم  املالية  االعانة  ستوزع  أنها  إلى  وهة 

  .11/4/2021كما كانت عليه سابقًا، ىلع أن يعاد التوزيع حسب املبلغ الجديد يوم    25/3/2021

وأوضحت الوكالة األممية أنها سترسل رسائل نصية جديدة ملن حصل ىلع املبلغ القديم ليتم  
املبلغ باقي  بااكمال  رسالة  وصله  من  أما  بتاريخ  ،  املعونة  بعد    28/3/2021ستلم  وما 

  .سيحصلون ىلع االعانة باملبلغ الجديد

للدفاع عن حقوق اللجئين" بيانًا صحفيًا يوم أمس   302يف سياق ذي صلة أصدرت "الهيئة  
أذار/ مارس اعتبرت فيه أن املبالغ املالية التي تقدمها وكالة "األونروا" كمساعدات للجئين    25

 .ن يف سوريا غير كافية ىلع اإلطلق ويجب زيادتهاالفلسطينيي 

البيان وكالة "األونروا" بالقيام بكل ما يلزم من جهود لزيادة املبالغ املالية املقدمة   وطالب 
ولجميع اللجئين، وبما يتناسب مع زيادة األسعار وحفظ الكرامة، معتبرة أن املبالغ التي تقدم  

الل حاجات  بحجم  مقارنة  جدًا  سيما  زهيدة  ال  وممتلكاتهم،  أموالهم  خسروا  الذين  جئين 
 .اللجئين من مخيم اليرموك



 

هذا وتمنح الوكالة كل فرد من األسرة للحاالت العادية والتي ال تنطبق عليها أي من املعايير  
ألف ل س( لكل فرد يف األسرة    52ألف ل س للشخص الواحد، يف حين تصرف مبلغ ) 34مبلغ 

 .ًا وفقرًا وفق ما أعلنت عنه الوكالة مطلع الشهر الحاليللعائلت األكثر عوز 

أنه   التنفيذي يف محافظة دمشق سمير جزائرلي  إلى دمشق صرح عضو املكتب  باالنتقال 
يوم    6بحث مع   الخدمي    24األربعاء  منظمات دولية  الواقع  أذار/ مارس يف مقر املحافظة 

و العاصمة،  جنوب  الواقعة  واليرموك  التضامن  الحكومية  ألحياء  اإلجراءات  إطار  ضمن  ذلك 
 .لتسهيل عودة األهالي إلى منازلهم وممتلكاتهم

 

التي نفذتها محافظة دمشق إلعادة تأهيل   وأشار الجزائرلي إلى أن االجتماع تطرق لألعمال 
إعادة فتح    -ترحيل األنقاض   -شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب  -البنى التحتية )الكهرباء

 .الطرقات(

ال الجهات املعنية  وكشف  اجتماعًا مع  الخميس  يوم أمس  أن محافظ دمشق عقد  جزائرلي 
واليرموك،   للتضامن  املجاورة  باألحياء  التوسع  مع  املنطقتين  يف  الخدمي  الواقع  بمتابعة 

   .للطلع ىلع سير العمل وأخر التطورات يف هذا امللف

مح مماطلة  من  سابق  وقت  يف  اشتكوا  اليرموك  مخيم  أهالي  بصفتها  وكان  دمشق  افظة 
بالدراسات   وانشغالها  العمل  يف  جديتها  عدم  منتقدين  املخيم،  عن  املباشرة  املسؤولة 
خدمات   أي  تقدم  ولم  ساكنًا  تحرك  لم  أنها  موضحين  للوقت،  مضيعة  تعتبر  التي  البطيئة 

 .لتحسين واقع البنى التحتية ورفع األنقاض والركام من حارات وشوارع املخيم



 

البريطانية املتحدة، يوم أمس األربعاء  يف غضون ذلك أع أذار/ مارس، عن    24لنت اململكة 
مليون جنيه إسترليني لصالح "وكالة غوث وتشغيل اللجئين    12.6تقديم تبرع إضايف بقيمة 

 . الفلسطينيين "األونروا

 

املالية   السنة  خلل  لها  بريطانيا  قدمته  الذي  الدعم  اجمالي  أن  إلى  الغوث  وكالة  وأشارت 
مليون جنيه إسترليني؛ منوهة إلى أن اململكة تعتبر    63.6( وصل إلى  2021آذار    -  2020نيسان  )

التعليم   لتوفير  اللزم  املاضية، خاصة  الفترة  لألونروا خلل  املانحة  الجهات  أكبر  واحدة من 
والخدمات الصحية والغذاء الطارئ للجئين يف األراضي الفلسطينية املحتلة ب األردن وسوريا  

 .ولبنان

بدوره قال القنصل البريطاني العام يف القدس املحتلة، فيليب هول: "يسعدني أن اململكة  
الحيوي مع   الوكالة  لتسهيل عمل  لألونروا  اإلضايف  التمويل  توفير هذا  املتحدة قادرة ىلع 

املتحدة   اململكة  ضمنت  الفلسطينيين،  األونروا    -اللجئين  عمل  خلل  آالف    -من  حصول 
الطارئة، خاصة  اللجئي الغذائية  واإلمدادات  الصحية  والرعاية  التعليم  الفلسطينيين ىلع  ن 

 ابان تصدى املنطقة لجائحة كورونا".


