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 " بمساعدة عاجلة األونروا   فلسطينيو سوريا في األردن يطالبون "

 

" 

 على طلبة مخيم اليرموك ي صعب انتهاء عام دراس •

 أصابات بفايروس كورونا في أحد مراكز ايواء الالجئين بألمانيا •

 طويلة للحصول على الطعام والماء  ساعاتونان يشكون من الوقوف مهاجرون في الي ..اليونان •

 سنوات  7                                                 األمن السوري يخفي قسريا  الفلسطيني "حسن عمرو" منذ  •

 



 

  آخر التطورات: 

طالب فلسطينيو سوريا المهجرون إلى األردن "األونروا" بتقديم مساعدة عاجلة للعائالت 

الفلسطينية المهجرة قبل حلول عيد الفطر، وذلك لتفادي األوضاع الكارثية التي قد تنجم عن  

 لهذه العائالت، نتيجة نقص الموارد وارتفاع األسعار وتوقف األعمال.  ازدياد األعباء المعيشية

 

وانتقد نشطاء أداء وكالة “األونروا" باألردن وتقصيرها، ومماطلتها في تقديم المساعدات بالوقت 

                                                                               الذي تعيش العائالت اوضاعا  صعبة وظروفا  حرجة، بعد اإلجراءات التي اتخذتها السلطات 

 في البالد. 19ار وباء كورونا كوفيد األردنية للحد من انتش

من جهة أخرى ومع انتهاء العام الدراسي الحالي، استلم طلبة مخيم اليرموك الجالء المدرسي من 

كم، وسط أوضاع معيشية   2مدارسهم في منطقة الزاهرة التي تبعد عن مناطق سكنهم أكثر من 

 وإنسانية صعبة. 



 

يم اليرموك "وليد الكردي" "رغم الظروف المعيشية  وقال مسؤول ملف التربية والتعليم في مخ 

والحياتية واالقتصادية السيئة ألهلنا داخل المخيم، إال أن النجاح والتفوق والعلم هو نسبهم  

كم الستالم الجالء   2وحسبهم، رغم المسافة وقيظ الحر، على أقدامهم خرجوا لمسافة أكثر من 

 المدرسي"

 

ة في مخيم اليرموك صعوبات كبيرة إلتمام تعليمهم، حيث ال  وخالل العام الدراسي واجه الطلب

توجد مدارس مؤهلة في المخيم بسبب الدمار والخراب الذي لحقها خالل الحرب، ناهيك عن عدم  

 وجود كادر تعليمي.

كما يقطع الطلبة مسافات طويلة للوصول إلى مدارس خارج المخيم، بسبب خلو المخيم من  

 ص، ومنع النظام عودة السكان وتخديم المخيم. وسائل النقل العام والخا



 

إلى ذلك، لم تستجب الجهات المختصة وال الفصائل الفلسطينية واألونروا لمناشدات وجهتها 

العائالت المتواجدة في مخيم اليرموك، لترميم إحدى المدارس المدمرة في المخيم، وافتتاح صفوفها  

 لمواصلة تعليم أبنائهم. 

الحكومة األلمانية أنها اكتشفت إصابات جديدة بفايروس كورونا في أحد   في سياق منفصل قالت 

بمدينة سانت أغوستين في والية   19مراكز إيواء الالجئين بعد إجراء اختبارات الكشف عن كوفيد 

 شمال الراين ويستفاليا األلمانية. 

 

                     الجئا  في مركز مدينة   130وأكدت الحكومة على لسان المتحدثة باسمها أنه تم تأكيد إصابة 

الجئ عدم اصابتهم بعدوى الفايروس في   170أغوستين، في حين أظهرت نتائج االختبارات لـ 

نفس المركز، وأوضحت المتحدثة باسم الحكومة، أن هذه اإلصابات جاءت رغم اإلجراءات 

ضتها السلطات األلمانية في جميع الواليات وشملت مراكز االيواء، وكان المئات الصارمة التي فر 



 

من فلسطينيي سوريا لجئوا إلى المانيا مع اشتداد الصراع الحاصل في سوريا وال توجد إحصائيات  

 رسمية ألعدادهم. 

مهاجرون فلسطينيون من معاناتهم للحصول على الطعام والماء البارد  ىآخر اشتكمن جانب 

لى الجزر اليونانية، وقال الالجئون إنهم يقفون إلى جانب مئات المهاجرين في طوابير لساعات ع

 طويلة تحت أشعة الشمس للحصول على وجبات طعامهم أو أي شيء يوزع.  

 

كما سجل اكتظاظ كبير للحصول على الماء البارد، حيث يجمع المهاجرون الزجاجات  

                                                    عند شاحنات مخصصة بعبوات ماء بارد، فيما عب ر ناشطون  البالستيكية الفارغة ويتم استبدالها 

في قضايا الهجرة عن حزنهم من وقوف األطفال المهاجرين لساعات طويلة تحت الشمس 

 للحصول على الماء.



 

                                                                                      ويواجه المهاجرون الفلسطينيون السوريون في الجزر اليونانية، أوضاعا  إنسانية قاسية، وسط  

ن الدول األوربية، وحصرهم في مخيمات مؤقتة وغير مجهزة  إغالق جميع الطرقات بينها وبي 

 بأدنى االحتياجات األساسية الالزمة الستقبال الالجئين. 

 7على صعيد آخر يواصل النظام السوري اعتقال الشاب الفلسطيني "حسن كامل عمرو" منذ 

ق،  من حاجز الزاهرة بدمش 2013/ 9/4سنوات، حيث اعتقله عناصر األمن السوري بتاريخ 

 وحتى اآلن ال يوجد معلومات عن مصيره. 

 

( 110                                               ( معتقال  فلسطينيا  في سجون النظام السوري منهم )1797ووثقت مجموعة العمل )

                              معتقالت ال يزال مصيرهم مجهوال . 


