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 العدد 3138

" موعة العمل ترصد تغييرات حكومية تجاه توظيف الفلسطينيين يف سوريةمج " 

 النيرب  مخيم  يف  النارية  تاجا الدر  فوضى  بإنهاء  مطالب.  طفلة  دهس  إثر •
 الصحي الصرف مجرور أعطال من شكاوى. الشيح خان مخيم •
 كورونا لقاح ألخذ للتسجيل الفلسطينيين تدعو األونروا. لبنان •
 2015 عام منذ" تميم محمود" الفلسطيني قسريًا يخفي النظام •



 

   آخر التطورات 

رصدت مجموعة العمل تغير األوضاع القانونية لالجئين الفلسطينيين يف سورية منذ اندالع  

  األحداث، حيث ظهرت قرارات وتعليمات تنفيذية تخالف مراسيم وقوانين الدستور السوري، مما

 قّيد وعّطل العديد من حقوق الفلسطينيين التي ضمنتها القوانين يف سورية. 

فعلى صعيد التوظيف تم اإلعالن عن مسابقات وإعالنات  لبعض الوظائف يف دوائر الدولة  

تغيب عنها صيغة /من يف حكمهم/ التي تشمل الفلسطينيين، واقتصرت ىلع املواطنين  

( القانون  وفق  التوظيف  يف  لحقهم  مخالفة  ذلك  ويف  الوقائع  260السوريين،  تلك  ومن   ،)

الفلسطينيين بقرار من الوزير املختص، واملسابقة    2012ية لعام  استثناء مسابقة وزارة الترب 

، ومسابقة املؤسسة السورية للمخابز بتاريخ  26/8/2020التي أعلنت عنها جامعة حلب يف  

 حيث حددت املواطنين السوريين حصرًا.  12/8/2020

 

،ومسابقة    19/7/2020وكذلك الحال مع االختبار الذي أعلن عنه مصرف سوريا املركزي بتاريخ  

،وهو ما ينطبق ىلع الكثير من املسابقات واالختبارات التي  14/7/2020وزارة الصحة بتاريخ  



 

فيما لوحظ أن العديد من املسابقات واالختبارات األخرى تضمنت    2011أعلن عنها منذ العام  

 اإلشارة إلى الفلسطينيين عبر إدراج تعبير /من يف حكمهم/يف صيغة اإلعالن. 

يون فلسطينيون للمجموعة أن هذه التغييرات يف التعاطي القانوني مع وضع  ويشير حقوق

الالجئين الفلسطينيين يف سوريا، تشكل عبئًا إضافيًا ىلع كاهلهم، وخصوصا أن هناك تخوفًا  

النظام السوري يعتمدها، يف محاولة   من املزيد من التضييق عليهم يف إطار سياسة بات 

يطالبون بحرمان الفلسطينيين من الحقوق التي منحت لهم  إلرضاء بعض مؤيديه من الذين  

الشعب   مطالب  بتأييد   منهم  جانب  اتخذه  الذي  املوقف  خلفية  ىلع  سابقة،  عهود  يف 

 السوري. 

يف شأن آخر، جدد أهالي مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين بحلب مطالباتهم بإنهاء ظاهرة  

سنوات    8خيم، وذلك بعد دهس طفلة بعمر  فوضى ركوب الدراجات النارية املنتشرة يف امل

راكبيها   أدى إلى كسر يف الجمجمة واألطراف السفلية، حيث باتت تشكل خطرًا ىلع حياة 

 وحياة األهالي. 

وحّمل األهالي مجموعة "لواء القدس" املوالية للنظام الذي يسيطر ىلع املخّيم، مسؤولية  

ة أن العديد من سائقي الدراجات النارية هم  الفلتان األمني واالستهتار بحياة املدنيين، خاص

 عناصر من لواء القدس، كما طالبوا بوضع آلية للمراقبة ومحاسبة هؤالء املتهورين.

مياه   تجمع  من  الفلسطينيين،  لالجئين  الشيح  خان  مخيم  أهالي  اشتكى  دمشق،  ريف  يف 

الرئيسي يف املخيم، ما يسبب إعاقة حركة املرو  ر يف منطقة  الصرف الصحي يف الشارع 

وشارع   الشرقي  الحي  سكان  تؤذي  التي  الكريهة  الروائح  وانبعاث  العسكري،  اإلسكان  مفرق 

اإلسكان، وطالب األهالي يف شكواهم بلدية منشية خان الشيح بالوقوف أمام مسؤولياتها،  

 وإيجاد حلول ألعطال مجرور الصرف الصحي يف املخيم.

 



 

 

ادية ومعيشية غاية يف الصعوبة، ويواجهون  ويعيش أهالي مخيم خان الشيح ظروفًا اقتص

 عددًا من املشكالت املتعلقة بالبنية التحتية وتأمين املياه ووصول الكهرباء. 

للتسجيل   لبنان،  الفلسطينيين يف  األونروا جميع الالجئين  ىلع صعيد كورونا، دعت وكالة 

وأوضحت الوكالة يف    عبر رابط لوزارة الصحة اللبنانية من أجل أخذ لقاح ضد فيروس كورونا، 

عامًا وما فوق، ويشمل األشخاص كافة ولو أصيبوا    16بيان لها أن العمر املحدد للتسجيل من  

 بفيروس كورونا سابقًا.  

أقاليم عملياتها الخمسة، ويشمل ذلك   أنه سيتم إعطاء املطعوم مجانًا يف  الوكالة  وتؤكد 

لديها نوع او عدة انواع من املطاعيم  الجئي فلسطين يف تلك األقاليم، وأن  كل دولة سيكون  

 املضادة للفيروس ومن مصادر مختلفة بناء ىلع خطة التزويد الخاصة بكل دولة.

"محمود   الفلسطيني  الالجئ  اعتقال  السورية  األمنية  األجهزة  تواصل  املعتقلين،  يف ملف 

توزيع    عند نقطة  2015-3-12سنوات وتتكتم ىلع مصيره، حيث اعتقل بتاريخ    6تميم" منذ  



 

لالجئين   اليرموك  مخيم  يف  املحاصرين  األهالي  ىلع  األونروا  الغوث  وكالة  مساعدات 

 جنوب دمشق. الفلسطينيين

 


