
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   3057العدد 

26-11-2020 
 

 نساء الزلن يف املعتقالت السورية  110فلسطينية قضين يف سوريا و  487

 األمم املتحدة تحذر من خطورة الوضع املالي لوكالة "األونروا"  •
 مخيم العائدين يف حماه ارتفاع أسعار مواد التدفئة يزيد من معاناة أهالي  •
 لبنان: توزيع سالت غذائية ىلع فلسطينيي سورية يف منطقة وادي الزينة •



 

 آخر التطورات

يف اليوم العاملي للقضاء ىلع العنف ضد املرأة وثقت مجموعة العمل من أجل فلسطيني  

  ( ضحية من النساء الفلسطينيات منذ بداية املواجهات يف سورية ىلع 487سورية سقوط )

% من إجمالي الضحايا الذين    16امتداد رقعة الجغرافية لألراضي السورية أي ما يعادل حوالي  

تشرين الثاني/    25ولغاية يوم    2011سقطوا خالل فترة امتداد الصراع املمتدة بين آذار مارس  

 . 2020نوفمبر 

 

الحصار ونقص الرعاية  ( جراء  68( الجئة قضت نتيجة القصف، و)243فيما كشفت املجموعة أن )

(  37( امرأة بسبب استهدافهن برصاص قناص، و)28الطبية يف مخيم اليرموك، بينما قضت )

( الجئات  5( غرقًا، يف حين ُأعدمت )26( ضحية بطلق ناري، و ) 24إثر التفجيرات، فيما قضت ) 

غتيااًل، انتحارًا،  ( ألسباب أخرى )ذبحًا، ا20" تحت التعذيب يف السجون السورية، و) 34ميدانيًا، و"

 أزمات صحية، حرقًا، اختناقًا، وبرصاص االحتالل الصهيوني.



 

يف ذات السياق أكد فريق الرصد يف مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن أكثر من  

( الجئات فلسطينيات ال زلن يف حالة إخفاء قسري لدى األجهزة األمنية وسجون النظام  110)

 السوري. 

 

املدن  حيث   يف  األمنية  والحواجز  الفلسطينية  املخيمات  ومداخل  بوابات  ىلع  اعتقلن 

النظام   نسائه يف سجون  املخيمات من وجود معتقالت من  يخلو مخيم من  السورية، فال 

 واملجموعات املوالية له. 

وال يزال مصير املعتقالت مجهواًل، فأجهزة األمن السورية تتكتم عن مصير وأسماء املعتقالت  

 لفلسطينيات لديها، األمر الذي يجعل من توثيق املعلومات عنهن أمر يف غاية الصعوبة.ا

الناطق باسم   ىلع صعيد آخر حذرت منظمة األمم املتحدة ىلع لسان"ستيفان دوجاريك" 

أمينها العام من الوضع املالي الخطير لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "أونروا"،  

 األعضاء يف املنظمة واملانحين الدوليين لدعم الوكالة.  مجددًا دعوة الدول 



 

 

وقال املتحدث باسم األمين العام لألمم املتحدة "ستيفان دوجاريك"، خالل حديثه لصحفيين  

مليون دوالر الالزمة لتغطية رواتب شهري    70مليون دوالر، بينها    115"إن أونروا تواجه عجزا قدره  

 ألف موظف".   28/كانون األول/ ألكثر من   نوفمبر /تشرين الثاني/وديسمبر

وحذر دوجاريك من أن "أونروا" باتت يف وضع مالي أكثر خطورة، معربًا عن أمله باستمرار تقديم  

 الدعم من أولئك الذين قدموا مساعدات للوكالة ىلع الدوام، من خالل تقديم مبالغ أكبر". 

لنحو   خدماتها  "األونروا"  فلسط  5.3وتقدم  الجئ  مالية  مليون  أزمة  من  تعاني  وباتت  يني، 

 خانقة، منذ أن جمدت الواليات املتحدة األمريكية كامل دعمها للوكالة. 

من جهة أخرى اشتكى أهالي مخيم العائدين يف حماه من ارتفاع أسعار الحطب املستخدم  

 يف التدفئة بعد تأخر توزيع مادة املازوت ورفع ساعات التقنين الكهربائي. 

ألف ليرة، يف    80موعة العمل يف مخيم حماه "إن سعر طن الحطب وصل إلى  وقال مراسل مج

ليرة، األمر الذي ال يطيقه األهالي ويزيد من األعباء  180حين وصل سعر ليتر املازوت الواحد إلى 

 املعيشية للعائالت". 



 

 

فئة  من جانبه قال أحد األهالي "إن عدم توفر مادة املازوت اضطرنا لشراء الحطب من أجل تد

تفوق   كبيرة  بأسعار  ولكن  السوداء،  بالسوق  املازوت  فيه  يتوفر  الذي  الوقت  يف  أطفالنا، 

ألف ليرة يف حين يوجد الكثير ممن ال عمل لهم،    60استطاعتنا، حيث ال يتجاوز راتبي الشهري  

 وال مردود مادي فكيف سيتمكنون من تدفئة أطفالهم.

ن مع دائرة الشباب يف سفارة فلسطين يوم أول أمس  إغاثيًا وزع الصليب األحمر الدولي بالتعاو

تشرين الثاني/ نوفمبر سالت غذائية ىلع العائالت الفلسطينية السورية املهجرة يف    24

منطقة وادي الزينة يف اقليم الخروب جنوب لبنان، إلى ذلك نوه أحد القائمين ىلع الحملة  

 ألسر املهجرة يف املنطقة. عائلة استفادت من التوزيع الذي استهدف ا 300إلى أن 

 


