
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آخر التطورات

 3037العدد: 

06-11-2020 

 محافظة دمشق: البدء بتلقي طلبات العودة لمخيم اليرموك •

 تفجير قنابل عنقودية من مخلفات الحرب في مخيم درعا •

 مهاجراً غير نظامي قبالة السواحل التركية 93إنقاذ  •

 سنوات  7األمن السوري يعتقل الممرض الفلسطيني "باسل عمر" منذ قرابة  •

 

 "األونروا تماطل في صرف مساعدتها لفلسطينيي سورية باألردن"



 

 آخر التطورات:

أفاد مراسل مجموعة العمل بأن وكالة األونروا تماطل في صرف المساعدة النقدية الطارئة الثانية  
عود التي تلقوها من مدير عمليات األونروا  رغم الو وذلك  لالجئين الفلسطينيين من سورية في األردن،  

 في األردن "محمد أدار". 

 
تها النقدية الثانية،  وقال أحد الالجئين "إن األونروا لم تلتزم بالوعود التي قدمتها لهم بصرف مساعد 

ة تتعذر بإجراءات البنك وأخرى بسبب المالية وثالثة  ة وتقديم أعذار واهية، فمر  لمتهمًا إياها بالمماط
 ا خرجت من عندهم والموضوع عند البنك" أنه

أردنيًا لكل فرد من أفراد العائلة، وهي مصدر   اً دينار   70وتقدر المساعدة المالية لفلسطينيي سورية بـ  
 عيشهم الوحيد، في ظل كورونا وانتشار البطالة واإلجراءات التي قيدت حركتهم. 

سمير جزائرلي" إن اللجنة المكلفة  إلى سورية، قال عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق "
بعودة األهالي إلى مخيم اليرموك، اتخذت قرارًا بالبدء بتلقي طلبات العودة إلى المخيم عبر مكاتب  

 مؤقتة عند مدخل المخيم. 

كاتب   –قرار محكمة    –وأوضح أن على الراغب بالعودة تقديم الطلب وإثبات الملكية )سند تمليك  
ازة سكن( وفي حال وجود عقبات فيما يتعلق بإثبات الملكية ستتولى  إج  –عقد بيع مصدق    –عدل  

 لجنة حل الخالفات حل هذه المواضيع، إضافة إلى ذلك مطلوب بيان عائلي لطالب العودة. 

 



 

 
بإزالة   الخدمات،  لدوائر  وجهت  المحافظة  أن  الجزائرلي  أكد  التحتية،  البنى  تأهيل  إعادة  وحول 

 انة شبكة المياه والكهرباء. األنقاض وتسليك الصرف الصحي وصي 

إلى جنوب سورية، فج رت فرق الهندسة قنابل عنقودية من مخلفات الحرب كانت موجودة في الفرن  
، وأطلق المعنيون تحذيرات لألهالي بعدم  االحتياطي المالصق لمخيم درعا لالجئين الفلسطينيين

 هم. المرور من طريق الفرن االحتياطي خوفًا من إصابت

 
مهاجرًا غير نظامي قبالة سواحل   93في سياق الهجرة، أنقذ خفر السواحل التركي ما ال يقل عن  

 بحر إيجة، كانوا يحاولون الوصول إلى الجزر اليونانية لتقديم اللجوء فيها.

من طالبي اللجوء أنقذوا قبالة ساحل كاباكوم بعد    21وقالت مصادر إعالمية تركية إن ما مجموعه  
طالب لجوء آخرين بعد أن أعادتهم اليونان إلى المياه اإلقليمية    37حرك قاربهم، كما أنقذ  تعطل م



 

طالب لجوء دفعهم خفر   35ما ال يقل عن  أيضًا  التركية قبالة سواحل إزمير، وأنقذ خفر السواحل  
 السواحل اليوناني خالل محاولتهم الوصول إلى جزيرة ليسبوس.

 
منية السورية اعتقال الالجئ الفلسطيني الممرض "باسل  في ملف المعتقلين، تواصل األجهزة األ

 3/2013/ 7عامًا( منذ تاريخ   38حسن عمر ")

( معتقاًل فلسطينيًا ال يزال األمن يتكتم على مصيرهم، بينهم نساء  1797ووثقت مجموعة العمل ) 
 وأطفال وكبار في السن. 

 


