
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2760  العدد
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 سنوات في سورية" عائلة فلسطينية تطالب بالكشف عن مصير نجلها المعتقل منذ سبع"                     

" 

 أنباء عن بدء استالم الطلبات للعودة إلى مخيم اليرموك 

 مليون دوالر لألونروا لدعم الفلسطينيين من سورية في لبنان 3النرويج تتبرع بـ 

 الالجئون في مخيم ريتسونا اليوناني يشتكون نقصاً حاداً في خدمات التنظيف 

 ة في السويدكورونا يجدد مخاوف حاملي اإلقامة المؤقت 



 

  آخر التطورات: 

، الكشف عن مصير ابنهم 1996طالبت عائلة الالجئ الفلسطيني "محمد حمدان" المولود عام 

عام  المعتقل لدى األجهزة األمنية السورية منذ سبع سنوات، حيث اعتقل في الشهر الثامن من

 أثناء مروره بحاجز بوابة مخيم اليرموك. 2013

 

وقالت عائلة حمدان" إنها ال تزال تجهل مصير ابنها الذي اعتقله عناصر من القيادة العامة، 

 وسلموه لألجهزة األمنية السورية، متسائلين "هل هو من األحياء أم أصبح بين األموات؟" 

م اليرموك لالجئين الفلسطينيين قيام الحاجز على صعيد مختلف، نقلت مصادر إعالمية من مخي

استقبال طلبات بأسماء الراغبين بالعودة الى  30والنقطة األمنية "المفرزة" المتواجدة بداية شارع 

المخيم، شريطة ابراز أوراق ثبوتية مثل عقد ملكية البيت، وصور عن البطاقة الشخصية، وعدد 

 وعة العمل التأكد من صحة الخبر.من األوراق اإلضافية، فيما لم يتسن لمجم



 

 

وقال نشطاء من أبناء المخيم، إن الضابط المسؤول عن الحاجز، قام عند استالم الطلب من 

األشخاص الراغبين بالعودة إلى منازلهم بإرسال عناصر من الحاجز معهم، للتأكد من صالحية 

لمسكن غير صالح سيتم بيته للسكن، وعليه ستتم الموافقة على طلب العودة، وفي حال كان ا

 رفض طلب العودة خالل الفترة الحالية.

وكان النازحون من أهالي مخيم اليرموك طالبوا في وقت سابق، بالعودة إلى منازلهم التي هجروا 

منها نتيجة الحصار والقصف، بعد أن أنهكتهم اإليجارات المرتفعة في ضواحي العاصمة دمشق 

 وريفها.

في موضوع كورونا والالجئين، أعلنت سفارة النرويج في لبنان أنها ستلبي نداء الطوارئ الذي 

 ماليين دوالر أميركي.3أطلقته األونروا لالجئين الفلسطينيين المهجرين من سورية إلى لبنان بـ 



 

ميشًا وقالت السفارة عبر صفحتها على "فيس بوك" إن الالجئين الفلسطينيين من الفئات األكثر ته

في لبنان، وتؤيد النرويج خطة الطوارئ لألونروا التي تتناول التأثير الصحي واالجتماعي 

 واالقتصادي لألزمة.

 

وأضافت أن األونروا تواصل تقديم خدمات الرعاية الصحية والحماية والتعليم باإلضافة إلى 

لجائحة كورونا لالجئين  الخدمات اإلغاثية واالجتماعية للفلسطينيين في لبنان، وتدير االستجابة

الفلسطينيين في لبنان بالتنسيق الوثيق مع الحكومة اللبنانية ومنظمات األمم المتحدة والمنظمات 

 غير الحكومية الدولية والمحلية.

ألف الجئ، يعانون أوضاعًا اقتصادية  28ويبلغ عدد فلسطينيي سورية المهجرين إلى لبنان قرابة 

 وبة العمل والتأخير المستمر لمساعدات األونروا.صعبة بسبب نقص الموارد وصع

في اليونان، اشتكى الجئون فلسطينيون وسوريون في مخيم ريتسونا بضواحي العاصمة اليونانية 

أثينا، من نقص حاد في خدمات الصحة والنظافة التي تقدمها الحكومة اليونانية، منذ دخولهم فترة 



 

الوقائية التي اتخذتها الحكومة اليونانية لمكافحة الحظر قبل قرابة شهرين، ضمن اإلجراءات 

 فايروس كورونا.

 

وأوضح مراسل مجموعة العمل بالصور التي التقطها، تكدس أكوام القمامة في الشوارع والطرق 

الرئيسية، ما أدى بدوره النتشار الروائح الكريهة، وتجمع الحشرات التي قد تكون سبب في نقل 

 مستوى المخيم فقط إنما إلى أرجاء المنطقة المحيطة. األمراض والعدوى، ليس على

كذلك اشتكى الالجئون من غالء األسعار الذي طال المواد الغذائية، والتموينية خالل فترة 

 الحظر، ما أدى بدوره الى تفاقم األوضاع المعيشية لالجئين.

تصادية وصحية آالف من فلسطينيي سوريا، يعانون ظروفًا اق 4ويعيش في اليونان أكثر من 

 صعبة نتيجة اهمال السلطات اليونانية، ناهيك عن االكتظاظ في مخيمات اللجوء.



 

في سياق تأثير الفايروس، يعيش حاملو اإلقامات المؤقتة في السويد قلقًا مضاعفًا جراء فيروس 

كورونا والخوف من خسارة وظائفهم، مما يعني خسارتهم إمكانية الحصول على اإلقامة الدائمة 

 وحرمانهم لّم شمل عائالتهم.

 

وقال عدد من الالجئين الفلسطينيين ممن قدموا من سورية "إن أزمة كورونا أدت إلى توقف 

الكثير من األعمال ورفض الشركات والمؤسسات طلبات التوظيف بل تسريح العشرات من 

 الموظفين، مما انعكس سلبًا على جوانب من حياة الالجئين وأوضاعهم"

ة الهجرة السويدية شروطًا صعبة على الالجئين لتحويل إقاماتهم من المؤقتة إلى وتفرض دائر 

الدائمة، ومنها: أن يكون لدى الالجئ عقد عمل دائم أو عقد صالح لمدة عامين على أقل تقدير، 

ويشير ناشطون أن دائرة الهجرة استبدلت نظام منح اإلقامة الدائمة للمؤقتة في منتصف يوليو 

خالل األربع سنوات الماضية قّدم آالف الالجئين الفلسطينيين والسوريين وغيرهم ، و 2016عام 

 طلب اللجوء، ومنحوا اإلقامة المؤقتة مدة عامين.


