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" . األونروا تجدد دعوتها لدعم فلسطينيي سوريةمؤتمر بروكسل " 

 • فقدان أسطوانات األوكسجين في مخيم جرمانا 

 • مخيم خان الشيح. شكاوى من إهمال مشكلة مجرور الصرف الصحي 

 : سورية مازالت غير آمنة • البرلمان األوروبي

 • النظام يخفي قسريًا الفلسطيني "محمد العسكري" للعام السابع 



 

 آخر التطورات 

دعم   إلى  والمنطقة"،  سوريا  مستقبل  "دعم  حول  الخامس  بروكسل  مؤتمر  في  األونروا  وكالة  دعت 

  وفدًا برئاسة  77الالجئين الفلسطينيين داخل سورية ودول الجوار، ويهدف المؤتمر الذي يشارك فيه  

األمم المتحدة واالتحاد األوروبي، إلى جمع أموال لصالح المساعدات اإلنسانية لسورية ودول الجوار التي  

 تستضيف الجئي الحرب. 

 

ألف الجئ من فلسطين ممن ظلوا في سورية يعيشون في فقر مدقع،    440وقالت الوكالة "إن حوالي  

في األردن ولبنان هم أيضًا من بين أكثر    ألف الجئ فلسطيني من سورية والموجودين اآلن  45وأكثر من  

 . 19-األشخاص عرضة للمخاطر حيث يكافح كال البلدين مع تأثيرات كوفيد

وأضافت أن العديد من منشآتها كالمدارس والمراكز الصحية، غير ممكن أو أنها تعرضت ألضرار جسيمة،  

لمئة من المراكز الصحية غير با  25وأن أربعين بالمئة من الصفوف الدراسية تمت خسارتها، وحوالي  

موظفًا خالل النزاع المستمر منذ    19صالحة لالستخدام حاليًا بسبب النزاع، كما فقدت األونروا في سوريا  

 عشر سنوات. 



 

المؤتمر   األونروا خالل  لدعوجددت  الدولي  وتها  إدراج فلسطينيي سورية في جميع  لمجتمع  مواصلة 

سورية، نظرًا ألن معظم الجئي فلسطين من سورية قد  الخطط واالستجابات اإلنسانية حول األزمة ال

 أصبحوا اليوم نازحين لمرتين على األقل. 

المخيم   أن  دمشق،  بريف  الفلسطينيين  لالجئين  جرمانا  مخيم  داخل  من  مصادر  أفادت  في سورية، 

المصادر   وأكدت  كورونا،  بفيروس  المصابين  حياة  يهدد  الذي  األمر  األوكسجين  ألسطوانات  يفتقد 

تأمين  لمج الماضية  األيام  خالل  تستطع  لم  الفلسطينية  العائالت  من  العديد  أن  العمل  موعة 

األوكسجين   توليد  أجهزة  تأمين  الجئون  حاول  فيما  بكورونا،  لمصابين  األوكسجين  أسطوانات 

من جانبهم عّبر أهالي المخيم عن خوفهم من تدهور الوضع الصحي ،  وأسطوانات من خارج المخيم 

المخيم،   في  وأجهزة  والطبي  األوكسجين  أسطوانات  بتأمين  اإلغاثية  والمنظمات  المعنيين  وطالبوا 

 توليدها، والعمل على تخفيف معاناة المرضى والمصابين. 

الفلسطينيينوفي ريف د الغربي، اشتكى أهالي مخيم خان الشيح لالجئين  ، من مشكلة مياه  مشق 

الصرف الصحي المتسربة في الشارع الرئيسي للمخيم، ما يسبب إعاقة حركة المرور وانبعاث الروائح  

 الكريهة التي تؤذي سكان المخيم.

 



 

ا  أمام مسؤولياتهم،  هذا وطالب األهالي في شكواهم بلدية منشية خان  والمعنيين بالوقوف  لشيح 

 وإيجاد حلول ألعطال مجرور الصرف الصحي في المخيم. 

على صعيد قضايا إعادة الالجئين من أوروبا، قال البرلمان األوروبي في بيان له، إن سورية ما زالت غير  

جاري بشأن األوضاع في  آمنة وال يمكن إعادة الالجئين إليها، وأضاف البيان الذي صدر منتصف الشهر ال

سورية، "إن البرلمان األوروبي يذكر جميع الدول األعضاء بأن سورية ما زالت دولة غير آمنة وأن أي عودة  

و  آمنة  تكون  أن  يجب  السوريين  و لالجئين  و طوعية  لالتحاد  كريمة  المعلن  الموقف  مع  تتماشى 

 األوروبي. 

ن، جميع الدول األعضاء في االتحاد األوروبي إلى االمتناع  في البيا  39ودعا البرلمان األوروبي في الفقرة  

عن توجيه سياساتها العامة نحو حرمان فئات معينة من السوريين من وضع الحماية الحاصلين عليه،  

وتغيير هذا التوجه وعكسه إذا كانت هذه الدول بالفعل قد طبقت مثل هذه السياسات، وحّث البيان  

 منطقة على إيقاف وتعليق ترحيل السوريين إلى سورية رغمًا عنهم. لبنان وتركيا وجميع دول ال 

 



 

ويرى ناشطون في الهجرة، أن البيان يشكل صفعة لحكومة الدنمارك بعد قراراتها بإعادة الجئين إلى  

سورية، فعلى الرغم من أن البيان ال يلزم الدنمارك، لكنه يشكل سندًا قانونياً قويًا للحصول على حق  

 ل أخرى في حال تم سحب إقامة الالجئ . اللجوء في دو 

في ملف المعتقلين، تواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال الالجئ الفلسطيني "محمد علي 

سنوات، حيث اعتقلته اللجان األمنية الموالية للنظام من حارة النواعمة في مخيم   7العسكري" منذ 

ومنذ ذلك الوقت ال يوجد معلومات عن  ،  2014جرمانا لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق، عام 

 مصيره.

( اآلن  حتى  المجموعة  )1797ووثقت  منهم  السوري  النظام  سجون  في  فلسطينيًا  معتقاًل   )110  )

 معتقالت. 

 


