
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آخر التطورات

 3040العدد: 

09-11-2020 

 مفوض األونروا يكّرم الطالبة الفلسطينية "إسراء الرفاعي"  •

 سنوات  5النظام السوري يواصل اعتقال الالجئة "بيان جمعة" منذ  •

 صرف المساعدة المالية الثانية لفلسطينيي سورية في األردن •

 مليون دوالر لألونروا  20.7المملكة المتحدة تتبرع بـ   •

 

 "خطوة في طريق العودة..محافظ دمشق يزور مخيم اليرموك" 



 

 

 آخر التطورات:

ادل في خطوة اعتبرها الالجئون الفلسطينيون على طريق عودتهم للمخيم، زار محافظ دمشق "ع
العلبي" مخيم اليرموك، برفقة وفد من المسؤولين السوريين والفلسطينيين، تجول خاللها في شوارع  

 المخيم وزار عددًا من المراكز.

 
ونقل مسؤولون فلسطينيون عن المحافظ، إصداره قرار الموافقة بشكل فوري على إدخال عدد من 

وكانت محافظة دمشق قد أعلنت في  ،  قادمةحافالت نقل الركاب للعمل داخل المخيم خالل األيام ال
وقت سابق عن مخطط تنظيمي جديد لمخيم اليرموك، إال أن آالف االعتراضات والضغط الشعبي 

 والفصائلي أحال المخطط للتريث واإللغاء.

على صعيد آخر، كّرم "فيليب الزاريني" المفوض العام لألونروا "الطالبة الفلسطينية "إسراء محمد 
من أبناء مخيم اليرموك لتحصيلها المرتبة األولى على مستوى سورية بامتحانات التعليم    الرفاعي"

 التاسع.-األساسي  

إنجازها  تكريم  أجل  من  أقيم  حفل  الزاريني خالل  جائزة إلسراء    وقال  بتقديم  للغاية  فخور  "إنني 
وشدة النزوح الذي  وللتعبير عن تقديري لعملها الجاد، فعلى الرغم من الظروف المعيشية القاسية  

 ، إال أنك أظهرت تصميمًا استثنائيًا على مواصلة الدراسة" 19- فاقمته جائحة كوفيد 

 



 

 
  19في ملف المعتقلين، تواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال الالجئة الفلسطينية "بيان جمعة"  

 على التوالي. عامًا للعام الخامس

من على    17- 03- 2015بتاريخ    حيث اعتقلت على يد عناصر األمن والمجموعات الموالية لها
 .حاجز شارع فلسطين في مخيم اليرموك أثناء توجهها الستالم المساعدات الغذائية

 ( الجئات فلسطينيات معتقالت في السجون السورية. 110وهي من بين أكثر من )

ي  في األردن، صرفت وكالة األونروا المساعدة المالية الطارئة لالجئين الفلسطينيين من سورية ف
دينارًا أردنيًا لكل فرد من أفراد العائلة، لتغطية األعباء المالية المترتبة بسبب   70األردن، بمعدل  
 جائحة كورونا. 

 



 

  من األسر الفلسطينية السورية في األردن بحاجة  %100وكانت األونروا قد أعلنت في تقاريرها أن  
ادية المتدهورة ونقص فرص العمل إلى المساعدة، وذلك بسبب أوضاعهم المعيشية وظروفهم االقتص 

 وانتشار البطالة في صفوفهم.

  20.7من ناحية أخرى، أعلنت القنصلية البريطانية في القدس المحتلة عن منحة إضافية بنحو  
 مليون دوالر لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )األونروا(

الية الرئيس ترمب بتجميد مساعداتها للوكالة أدى إلى عجز  جدير بالذكر، أن القرار األميركي في و 
كبير في ميزانية األونروا مما اضطرها إلى تقليص عدد من خدماتها المقدمة لالجئي فلسطين في  

 مناطق عملها الخمسة. 

 


