
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آخر التطورات

 3008العدد: 

08-10-2020 

 طالباً فلسطينياً يبدأون عامهم الدراسي في مركز تدريب دمشق  840  •

 يس بوك" تغلق صفحة "جيش التحرير الفلسطيني" للمرة الثالثة "ف  •

 فتاة فلسطينية تلبس الحجاب احتجاًجا على اقتراح حظره في سكوروب    •

 

 "اتهامات بالفساد..مطالب بالتحقيق في ملف فلسطينيي سورية باألردن" 



 

 آخر التطورات:

عائلة من الالجئين الفلسطينيين السوريين في األردن، بإجراء األمم المتحدة   50طالبت أكثر من  
دن وكيفية توزيع المساعدات عليهم، والموظفين تحقيق مالي شفاف في ملف فلسطينيي سورية باألر 

 المشرفين عليها في وكالة األونروا. 

واشتكت العائالت في رسالة وصلت إلى مجموعة العمل من عدم التزام مديرة الملف في وكالة 
األونروا ر.أ بتقديم المساعدات المالية الدائمة والكافية لهم، واتهموها بالتمييز واللعب بملف وأوضاع  
العائالت بناء على مصالح شخصية، كما اشتكت العائالت من سوء تقييم الباحثة فهي التي تحدد 

 . بعد زيارتها المنازل، زيادة او تخفيض المساعدة المالية لفلسطينيي سورية

 
بـ   والمحدد  األردن  في  سورية  فلسطينيي  عدد  أن  إلى  الشكوى  غير صحيح،   17500وأشارت 

الع بعض  منها: وضع  مع ألسباب  األونروا  موظفي  من  والمقربة  باألردن  اساسًا  المقيمة  ائالت 
 من سورية، وضم عائالت سورية لالجئين الفلسطينيين.  ةالعائالت القادم

للنازحين   مخصصة  مساعدات  يتلقون  الوكالة  موظفي  من  العديد  أن  إلى  العائالت  وتؤكد 
عدات عنها من الوكالة، على الرغم  الفلسطينيين، إضافة إلى أن بعض الوفيات لم يتم إيقاف المسا

 من أن أهل المتوفى لم يعودوا يتلقون مساعدات.

وحول أوضاعهم قال الالجئون أن المساعدات المالية المقدمة لهم ال تكفيهم، خاصة مع انتشار  
 البطالة وانتشار الفقر والحجر الصحي بين الحين واآلخر بسبب كورونا.



 

وشابة من الالجئين الفلسطينيين عامهم الدراسي في مركز    شاباً   840على صعيد مختلف، بدأ  
تدريب دمشق التابع لوكالة األونروا، ويتلقى الطالب في المركز دورات شبه مهنية، بمعدل ثالثة  

 أيام في األسبوع ويدرسون عن بعد من المنزل بسبب كورونا.

 
ى وظيفة، وتشمل الدورات المقدمة  وتلعب مراكز األونروا المهنية دورًا فاعاًل لخريجيها بالعثور عل 

فيها عدة تخصصات ومجاالت منها التحكم الهوائي، خياطة، صيانة كمبيوتر، مراقبة و إنذار، 
تمديدات صحية، صيانة المولدات، كهرباء سيارات، صيانة آالت التصوير، وكهرباء وميكانيك  

 السيارات، واختصاصات طبية ومعلوماتية وهندسية وتجارية. 

ك، أغلقت شركة "فيس بوك" الصفحة اإلعالمية لما يسمى "إدارة التوجيه السياسي والمعنوي إلى ذل
 لجيش التحرير الفلسطيني في سورية، للمرة الثالثة على التوالي دون توضيح األسباب.

 



 

وتعنى الصفحة بنشر تدريبات وعمليات عسكرية وقصف يستهدف مواقع المعارضة السورية في  
إلى دعوات للتجنيد والقتال إلى جانب قوات النظام السوري، وتوثق ضحاياه  عدة مناطق، إضافة  

 في البالد.

بلبس   قرارًا  اليرموك  أبناء مخيم  العال" من  أبو  "مايا  الفلسطينية  الفتاة  اتخذت  المهجر،  من بالد 
سكوروب   منطقة  في  بحظره  العنصري  للحزب  اقتراح  على  احتجاجًا  جنوب   Skurupالحجاب 

 السويد.

وكتبت الصحف السويدية عن الفتاة، ووصفها أحد كوادر الحزب الشيوعي السويدي بالبطلة، وبأنه  
 يجب أن يكتب عنها في كتب التاريخ السويدي.

لحظر   تخضع  ولن  حقيقة  أصبح  لو  حتى  خلعه  تنوي  ال  بأنها  السويدية  للصحف  مايا  وقالت 
الق بسبب  العديد من أصدقائها  أنها خسرت  يكونوا الحجاب، وأضافت  "لم  بأنهم  مايا  رار وعلقت 

 أصدقاء حقيقيين" 

 


