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 األونروا تعلن خلو المخيمات الفلسطينية في سورية من كورونا  •

 للبناني يعيد استقبال طلبات تجديد اإلقامة لفلسطينيي سوريا األمن العام ا  •

 لالجئين الفلسطينيين الرمدان   تجمعحملـة نظافـة وتشجيـر في  •

 

 "إطالق مبادرة لحل المشكالت القانونية لفلسطينيي سورية في تركيا"

 "الجئ فلسطيني يقضي بإطالق نار جنوب سورية"

 

 "الجئ فلسطيني يقضي بإطالق نار جنوب سورية"

 



 

 آخر التطورات:

طلق عدد من الناشطين الفلسطينيين ضمن "رابطة فلسطينيي سوريا في تركيا" مبادرة لحل جزء أ

ركيا، خاصة منهم الذين دخلوا من المشكالت القانونية التي يتعرض لها الفلسطيني السوري في ت

بطريقة غير نظامية إلى األراضي التركية والذين يجبرون على اثبات الوجود والتوقيع بشكل 

دوري في إحدى مراكز األمن التركي، وكذلك األطفال الفلسطينيين غير المسجلين لدى الدولة 

 .التركية نتيجة عدم تسوية أوضاع عائالتهم القانونية

 

بطة فلسطينيي سوريا في تركيا من الالجئين الفلسطينيين السوريين تزويدها راطالبت من جانبها 

بأسماء وبيانات األشخاص الذين لديهم مشكلة التوقيع الدائم، وأسماء األطفال غير المسجلين 

                                                                                        رسميا  في تركيا، كي يتم رفع جميع ملفاتهم وبياناتهم للجهات المعنية والعمل على حل مشاكلهم 

 .مدارس والمشافي ولقاح األطفالكالتسجيل في ال



 

زري الذي يعيشه الالجئ الفلسطيني                                                      تأتي هذه المبادرة نتيجة للوضع المعيشي والقانوني الم   

السوري أينما حل وارتحل، وبسبب غياب التمثيل وعدم قدرة الجهات الرسمية وسفارة فلسطين في 

ركيا على حل مشكالتهم القانونية، أنقرة والمؤسسات األهلية التي تمثل الجالية الفلسطينية في ت

المتمثلة بصعوبة استخراج الفلسطيني السوري بطاقة الحماية المؤقتة "الكيملك"، وفي حال تم 

سوري الجنسية، األمر الذي يجعله عرضة لمشكلة أمام السلطات   استخراجها، يتم تسجيله

وير األوراق ويتعرض فلسطينية، إذ ربما يتهم بتز السلطة الالتركية في حال كان يحمل جواز 

                                                               ويواجهون أيضا  صعوبة بالغة عند تسجيل األطفال في المدارس. وصعوبة  ، للسجن أو الترحيل

   .الحصول على اذن عمل في ظل أوضاع إنسانية قاسية

                                                                كشفت وكالة "األونروا" في موجزها الصحي الذي تصدره أسبوعيا  عن خلو ى من جهة أخر 

 .( 19بة بفايروس كورونا )كوفيد المخيمات الفلسطينية في سورية من اي إصا

 



 

 31وأشارت وكالة الغوث في تحديث برنامج الصحة األسبوعي الموجز الخاص الصادر يوم 

أيار/ مايو المنصرم ارتفاع نسبة المصابين بفايروس كورونا في مناطق عملها الخمسة، حيث 

ـ أيار من 22يخ بعد أن كانت في التحديث السابق المنشور بتار  158وصل عدد اإلصابات إلى 

إصابة  28إصابة، ما يدل على ارتفاع نسبة اإلصابات خالل تسعة أيام إلى  130الشهر ذاته 

 .في األقاليم الخمسة

ابي فايروس كورونا في سوريا، بعد تصريحات أطلقها هذا ويكتنف الغموض العدد الحقيقي لمص

 .ناشطون سوريون اتهموا فيها الحكومة السورية بإخفاء العدد الحقيقي للمصابين

/ 2                                                            ألمن العام اللبناني عن أعادة فتح أبوابها اعتبارا  من الثالثاء علنت مديرية اأ في سياق مختلف 

 .حزيران الحالي الستقبال طلبات فلسطينيي سوريا في لبنان وغيرهم

 

 



 

 2وقالت المديرية في بيان لها انها ستبدأ استقبال الطلبات الخاصة بالمعامالت اعتبارا من 

مل المواطنين اللبنانيين والرعايا العرب حزيران الحالي، خالل أوقات الدوام الرسمي، وستش

واألجانب والفلسطينيين الالجئين الى لبنان، وفئتي قيد الدرس ومكتومي القيد ويستثنى من ذلك 

 .طلبات سمات الدخول في الدوائر والمراكز اإلقليمية التابعة لها

ها اعتبارا من في حين سيتم استقبال طلبات اإلقامات على مختلف أنواعها والمنتهية صالحيت

حزيران  30دون استيفاء رسوم التأخير وفقا لألصول المرعية حتى تاريخ  2020شهر آذار 

 .الحالي وسيتم تجديدها من تاريخ انتهاء صالحية اإلقامة السابقة

وكانت السلطات اللبنانية قد علقت استالم طلبات تجديد ومنح اإلقامة لكافة الفئات مع انتشار 

اإلجراءات االحترازية لمنع تفشي  ضمن الماضي، منتصف شهر آذار  فايروس كورونا،

 .الفايروس

لالجئين الفلسطينيين بريف  الرمدانتجمع ادر عدد من نشطاء ومتطوعي بمن ناحية أخرى 

                                                                                 دمشق، للقيام بحملة تنظيف وتشجير، تمثلت في رفع القمامة من المدخل الرئيسي للمخي م، 

وغسل األرصفة ودهانها، وغرس عدد من األشجار، وإزالة األعشاب اليابسة عن أطراف الطريق، 

 .لهبهدف إبراز الوجه الجمالي 

 

 

 



 

 

 

الرمدان من أزمات معيشية عديدة أهمها غالء األسعار وانتشار  تجمعإلى ذلك يشكو سكان 

 .البطالة وشح المواد الغذائية واألدوية والمحروقات

 

 


