
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آخر التطورات

 3038العدد: 

07-11-2020 

 اتحاد المهندسين الفلسطينيين يطلق مبادرة تطوعية لتأهيل مخيم اليرموك  •

 برك المياه اآلسنة تهدد حياة الالجئين في مخيم جرمانا •

 الحكومة اليونانية تعلن اإلغالق الشامل وتخوف في أوساط الالجئين  •

 توزيع الخبز على عدد من العائالت الفلسطينية السورية بالبقاع •

 

 "فلسطينيو جنوب دمشق يواجهون تضييقاً مستمراً" 



 

 آخر التطورات:

  -   ببيال  –بيت سحم    – آالف الجئ فلسطيني في بلدات جنوب دمشق )يلدا    5يشكو أكثر من  
السورية   األمنية  األجهزة  تفرضه  الذي  األمني  التضييق  بسبب  معاناة مستمرة  مقداد( من  سيدي 

 وابتزاز الحواجز.

 
ويمنع الالجئ الفلسطيني من الخروج من جنوب دمشق إلى العاصمة إال بشروط، ويستلزم موافقة  

منية موافقاتها لمدة سبعة األجهزة األمنية بعد تقديم أوراق وشهادة حسن سلوك، وتمنح األجهزة األ
 يد. من جد  تقديم األوراق المطلوبةأيام، ويستلزم تجديدها  

في ظل ظروف  الثالث،  البلدات  في  المنتشرة  األمنية  الحواجز  ابتزاز  من  الالجئون  يشكو  كما 
 اقتصادية صعبة يعيشها أبناء هذه المناطق وارتفاع كبير لألسعار وعدم توفر فرص عمل.

حين واآلخر حمالت اعتقال تستهدف المطلوبين لألجهزة األمنية وللخدمة  وتشهد المنطقة بين ال
خالل  الفلسطينيين  الالجئين  من  العشرات  اعتقال  العمل  مجموعة  ووثقت  اإلجبارية،  العسكرية 

 طفل.  50السنوات السابقة بينهم أكثر من 

الفلسطينيين في سوريا عن إطالق   المهندسين  مبادرة تطوعية  في سياق غير بعيد، أعلن اتحاد 
بتسجيل أسماء المهندسين    أإلعادة تأهيل مخيم اليرموك، وقال االتحاد في إعالن رسمي إنه بد 

ختصاصات، ُبغية المساهمة في  الفلسطينيين الراغبين بالعمل التطوعي في مخيم اليرموك بكافة اال 
 ة. تقييم األضرار وتحديد المباني الصالحة للسكن وإعادة تأهيل البنية التحتي



 

في ريف دمشق، اشتكى أهالي مخيم جرمانا من انتشار برك المياه اآلسنة في الشوارع الرئيسية  
الجسر الناس  يعوق مما    وتحت  المتجولين على طرفي   ،حركة مرور  الباعة  النتشار  باإلضافة 

الطريق ما يزيد من تقييد حركة المارة في الشوارع، ويشكل خطورة على األطفال المتوجهين من  
 إلى المدارس ويجعلهم عرضة لحوادث السيارات.و 

 
،  2020/نوفمبر/7من يوم السبت  اإلغالق الشامل بدءًا  في ملف الهجرة، أعلنت الحكومة اليونانية  

 لمدة ثالثة أسابيع في كافة أنحاء البالد بعد ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا. 

غالق سيشمل َمَحاّل التجزئة باستثناء تلك التي تبيع  ن اإل إ وقال مراسل مجموعة العمل في اليونان  
 ستمرار خدمات التوصيل إلى المنازل.امواد غذائية، باإلضافة إلغالق المطاعم مع 

وفي الشق التعليمي ستغلق المدارس المتوسطة والثانوية والجامعات على أن تتم الدراسة عن ُبعد 
 بتدائية مفتوحة. انة والمدارس االباالتصال المرئي، فيما ستظل أبواب دور الحض

 



 

 لجان عمل أهلي

ربطة خبز على    250البقاع الغربي واألوسط"  -سوريا بلبنان    يوزعت "اللجنة األهلية لفلسطيني
عدد من العائالت الفلسطينية المهجرة من سورية، في مناطق غزة وكامد اللوز ومجدل عنجر وسعد 

 نايل وتعلبايا وبر الياس. 

الجمعيات   اللجنة،  إلىو ودعت  البيضاء  واأليادي  الخيرية  الحملة    المؤسسات  الستمرار  التبرع 
 للوصول إلى أكبر عدد من المهجرين في مناطق انتشارهم بالبقاع الغربي واألوسط. 

  27,700وتشير احصائيات األونروا إلى أن عدد الالجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان تبلغ  
 .2020حتى نهاية شباط/فبراير الجئ 

 


