
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آخر التطورات

 3045العدد: 

14-11-2020 

 2013مناشدة للكشف عن مصير فلسطيني اختطف من قدسيا عام  •

 متبرع يتعهد بإضاءة شوارع رئيسية في مخيم اليرموك •

 األونروا: توزيع المساعدات لفلسطينيي سورية لن يتأثر باإلغالق في لبنان •

 تكريم فلسطيني سوري لحصوله على المركز األول بمسابقة للمناهج التعليمية  •

 

 "كردستان: السلطات تحظر على فلسطينيي سورية تجديد اإلقامات"



 

 آخر التطورات:

أفاد الجئون فلسطينيون في إقليم كردستان شمال العراق، لمجموعة العمل، بأن دائرة اإلقامة في  
وأضاف الالجئون بأن الدائرة تجبر حاملي  ،  هم تجديد اإلقامات لعام آخراإلقليم أبلغتهم بعدم أحقيت

وثائق السفر من فلسطينيي سورية على التوقيع على تعهد بأن العام الحالي سيكون آخر عام على  
 وجودهم في اإلقليم.

 
  الجئ، ويعانون أوضاعا    700ويقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في إقليم كردستان العراق بنحو  

 صعبة نظرا  لغالء المنطقة وانتشار البطالة، وهم محرومون من المساعدات الدولية ووكالة األونروا. 

على صعيد آخر، ناشدت عائلة الالجئ الفلسطيني "أحمد أبو صيام" من أبناء مخيم اليرموك، كافة 
الذي اختطف منذ  إيجاد ولدها  للتدخل من أجل  الحقوقية  الدولية والمؤسسات  حوالي   المنظمات 

 خمس سنوات في مدينة قدسيا بريف دمشق. 

 



 

 ( فلسطينيا  سوريا  فقدوا منذ بداية الصراع الدائر في سورية 333ووثقت مجموعة العمل أكثر من )

في دمشق، ذكرت مصادر في المكتب التنفيذي بمحافظة دمشق أن متبرعا  تكفل بإضاءة شارعي  
موك باستخدام الطاقة الشمسية، وذلك على نفقته  فلسطين واليرموك وشارع الثالثين في مخيم الير 

 . الخاصة في مبادرة لدعم وتسريع عودة األهالي

بتقديم طلبات العودة   البدء  وكانت محافظة دمشق قد اتخذت قرارا  يسمح ألهالي مخيم اليرموك 
 بعد إلغاء المخطط التنظيمي.  للمخيم

سطينيين المهجرين من سوريا إلى لبنان، إن وكالة األونروا أكدت للرابطة  في لبنان، قالت رابطة الفل
توزيع مساعداتها   على  يؤثر  لن  كورونا،  بسبب  اللبنانية  الحكومة  أقرته  الذي  العام  أن اإلغالق 
لالجئين الفلسطينيين من سورية في لبنان، وأشارت الرابطة إلى أن المساعدة الشهرية لفلسطينيي  

 خالل هذا األسبوع، بحسب إدارة األونروا. سورية لن توزع

 
وكانت الرابطة دعت إدارة األونروا إلى رفع قيمة المساعدة المالية المقدمة لفلسطينيي سورية البالغ  

( ألف، وإيجاد حل لتدني قيمة المساعدة المالية بما يتناسب مع انخفاض القيمة  28عددهم حوالي )
 الشرائية لليرة اللبنانية. 

كّرم مدير التربية في محافظة حلب الالجئ الفلسطيني "خالد محمد سمارة" ابن مخيم    إلى ذلك،
النيرب لحصوله على المركز األول بمسابقة المواقف التعليمية الّداعمة للمناهج المطّورة  في سوريا، 

 ولجهوده المبذولة بإنتاج تطبيق جوال خاص بمادة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.



 

مدرس سمارة بصمات مميزة كمدرب روبوتيك في وزارة التربية، وماراتون المسابقة البرمجية  وكان لل
التي أقامتها هيئة التميز واإلبداع، باإلضافة لخبرته كمدّرب مناهج مطّورة، ويشغل حاليا  عضوية  

 لجان تأليف المناهج المطّورة ومدّرب تعليم عن بعد. 

 


