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 تحالف القوى الفلسطينية يرفض إعادة تنظيم مخيم اليرموك  •

 برنامج األمم املتحدة للتنمية يعلن شمل الفلسطينيين يف سورية بمشاريعه •

 افتتاح مكتب جديد لألونروا يف مخيم خان الشيح •

 

 " تدهور األوضاع االقتصادية يفاقم األوضاع املعيشية لفلسطينيي سوريا"   
 

 "الجئ فلسطيني يقضي بإطالق نار جنوب سورية"

 



 

 التطورات:آخر 

مع دخول اليوم العاشر ىلع تطبيق قانون العقوبات االمريكية املعروف  
بقيصر، بدأت تتكشف معالم تدهور واضح لألوضاع املعيشية يف املخيمات  

 الفلسطينية.

القادمة من املخيمات الفلسطينية يف سوريا إن األمور تزداد  تفيدنا االخبار 
                                                                     سوءًا يومًا بعد يوم، ومعها يزداد ثقل األعباء ىلع ك و اه ل العائالت التي لم 

 . تعد تجد قوت يومها يف بعض األحيان

 

ألف الجئًا فلسطينيًا بينهم  438ويعاني فلسطينيو سوريا البالغ عددهم 
                                            عًا اقتصادية غاية  يف الصعوبة زادتها العقوبات نازحون عن مخيماتهم، أوضا

االقتصادية األخيرة، والتي دخلت يف السابع عشر من الشهر الجاري حيز التنفيذ 
يناير/كانون الثاني املاضي وستشمل العديد من   22بعد اقراراها بتاريخ 

 املجاالت.



 

ق  من جهة أخرى أكدت لجنة املتابعة لتحالف القوى الفلسطينية يف دمش 

رفضهم لقرار محافظة دمشق بخطة إعادة تنظيم مخيم اليرموك واملقدمة 

 من شركة هندسية للمقاوالت.

 

وحذرت اللجنة خالل اجتماعها يوم أمس بدمشق من تطبيق خطة إعادة  

تنظيم املخيم، مشيرة إلى آثاره السلبية ىلع قضية الالجئين الفلسطينيين 

 وحق العودة إلى فلسطين. 

معون خالل اللقاء ىلع ضرورة العمل وبشكل حثيث ومن قبل               كما شد د املجت
 كل األطراف من أجل العمل ىلع عودة الشعب الفلسطيني إلى مخيم اليرموك.

القيادة   -من جانبه أكد "طالل ناجي" األمين العام املساعد للجبهة الشعبية 
                                                               العامة "أن الجهود ت بذل مع الجهات املسؤولة يف الدولة السورية وىلع  



 

أىلع املستويات من أجل تذليل الصعوبات وتحقيق عودة أبناء مخيم اليرموك 
 إلى منازلهم.

يأتي ذلك ردًا ىلع موافقة مجلس محافظة دمشق يوم أمس اإلعالن عن  
املخطط التنظيمي ملخيم اليرموك، الذي يعود بالضرر ىلع جزء كبير من أبناء  

 مخيم اليرموك.

صة لبرنامج األمم املتحدة للتنمية "رملة  من جانب آخر أعلنت املمثلة الخا

الخالدي" بشمل الالجئين الفلسطينيين يف سورية بكافة برامج األمم املتحدة 

للتنمية وتقديم املساعدات للمشاريع الصغيرة، وأكدت أنه ال يوجد فرق  

 بالنسبة لألمم املتحدة بين السوريين والالجئين الفلسطينيين.  

 

عام الدائرة السياسية ملنظمة التحرير الفلسطينية جاء ذلك خالل لقاء مدير 
السفير "أنور عبد الهادي" مع رملة الخالدي يوم االثنين، حيث بحث اللقاء وضع  
الالجئين الفلسطينيين يف سورية يف ظل انتشار فيروس كورونا، وفرص  

 العمل والتدريب لهم، وإمكانية شملهم يف برنامج األمم املتحدة للتنمية. 



 

السياق افاد مراسل مجموعة العمل يف مخيم خان الشيح أن وكالة   يف ذات
غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "أونروا" قد افتتحت مكتبًا لها يف  

 املخيم لتسهيل عملية التسجيل وكل ما يخص الكرت األبيض. 

 

وقالت "االونروا" يف اعالن نشرته صفحات املخيم، أن مكتب الخدمات الجديد 
يف مركز التنمية االجتماعية التابع لألونروا، وفيه موظف مفرغ   سيكون مقره

                                                                    لتسهيل اعمال األهالي بدال  من الذهاب إلى مكتب الرئاسة يف منطقة املزة أو 
الحلبوني بدمشق، كذلك سيتمكن الالجئون من تسجيل املواليد الجدد 
  واستصدار بطاقات جديدة، وتحصيل شهادات الوفاة، يف حين ستكون أوقات 

 الدوام محصورة بيوم واحد يف األسبوع وهو يوم الثالثاء. 

 


