
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آخر التطورات

 3009العدد: 

09-10-2020 

 حافالت تدخل مخيم اليرموك لنقل الطالب  ألول مرة منذ سنوات.. •

 شكوى من استهتار المعنيين بتأمين المياه في مخيم خان الشيح  •

 ناشطون يردون على اتهامات الفساد في ملف فلسطينيي سورية باألردن •

 سنوات  7األمن السوري يخفي قسرياً الفلسطيني "عالء فرهود" منذ  •

 

 "السلطات التركية توافق على تسوية أوضاع فاقدي الكيملك" 



 

 آخر التطورات:

سطينيين القادمين من  أعلن تجمع "مصير" عن موافقة الجهات الرسمية التركية منح الالجئين الفل
 سورية بطاقة الحماية المؤقتة "كيملك".

وقال التجمع إن الجهات الرسمية أبلغت التجمع بالموافقة بعد اجتماع عقد أول أمس بين الحكومية  
التركية وممثلي منظمات المجتمع المدني السورية، وتم خالله طرح مشكلة الفلسطينيين السوريين  

 ملك.يغير الحاملين لبطاقة الك

 
ارسالها   يتم  كي  المطلوبة،  بالمعلومات  وتعبئته  رابط مخصص  إلى  الدخول  إلى  التجمع  واشار 

 ومتابعة الملف مع المعنيين في الحكومة التركية.

ويقدر عدد العائالت الفلسطينية السورية التي ال تملك بطاقة الحماية المؤقتة )كمليك( في تركيا  
 ( عائلة تقيم في اسطنبول. 300( أسرة، بينهم ) 400يقدروا بحوالي )

طالب من مخيم اليرموك    100في سورية، بدأت الحافالت ألول مرة منذ سنوات بنقل أكثر من  
 جنوب دمشق إلى المدارس في منطقة الميدان والزاهرة بدمشق.

وقالت األونروا "مر الطالب مع عائالتهم بسنوات من المشقة الشديدة والكثير منهم ال يعرفون أي 
الذي استمر قرابة عقد من الزمان"، مشيرة أن مخيم اليرموك الذي    شيء سوى الحياة في الصراع

يعيشون فيه من أكثر المناطق التي تعرضت للضرر بشكل مأساوي وشديد حيث تركت أجزاء كبيرة  
 منها في حالة خراب بما في ذلك المدارس. 



 

 
باستهتار المعنيين في تأمين  اشتكى أهالي مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين  في ريف دمشق،  

المياه لهم، حيث يعانون من انقطاعها لفترات طويلة ويضطرون إثر ذلك لشرائها من الصهاريج.  
ماتهم، ففي أحسن أحوالها تصل لمنازل المخيم  ويشير األهالي إلى أن معاناة الكهرباء تزيد من أز 

 ساعتين، وفي هذا الوقت ال يفتح العاملون "سكر الماء"، مما يحرمهم من تعبئة الماء.

 
فلسطينيي   الفساد في ملف  اتهامات  على  العمل ردود عديدة  إلى مجموعة  األردن، وصلت  في 

 عائالت فلسطينية في األردن.سورية باألردن، والذي نشرت عنه المجموعة يوم أمس نقاًل عن  

وقال ناشطون فلسطينيون من سورية، إن االتهامات تفتقد للمصداقية والمهنية، وأن األمم المتحدة  
 أجرت تحقيقًا في وقت قريب ولم يظهر فسادًا أو خلاًل في ملف الفلسطينيين من سورية وإدارته.

 



 

م من حملة الجوازات األردنية وكانوا ويشير الناشطون أن المشتكين ليسوا من فلسطينيي سورية وه
 يقطنون في سورية، ومثل هذه الشكاوى تضر فلسطينيي سورية في األردن. 

وحول موضوع المساعدات، قال الناشطون إن تحديد المبلغ ليس من شأن الباحثة االجتماعية،  
دينار    82ة ودينار لحملة الجوازات األردني  52وهو محدد من قبل األمم المتحدة في جنيف بقدر  

 لحملة الوثائق الفلسطينية السورية ومن ال يملكون أوراق.

وكانت شكوى وصلت إلى مجموعة العمل تطالب بإجراء األمم المتحدة تحقيق مالي شفاف في  
 ملف فلسطينيي سورية باألردن وكيفية توزيعها عليهم والموظفين المشرفين عليها في وكالة األونروا.

واصل األجهزة األمنية السورية اعتقال الالجئ الفلسطيني "عالء سمير فرهود"  في ملف المعتقلين، ت
في ضاحية قدسيا    24- 11- 2013من أبناء مخيم اليرموك، حيث تم اعتقاله بتاريخ    1983مواليد  

 بريف دمشق.

( معتقاًل فلسطينيًا في سجون النظام السوري منهم  1797هذا واستطاعت مجموعة العمل توثيق )
 عتقالت. ( م110)

 


