
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آخر التطورات

 3051العدد: 

20-11-2020 

 مهندساً فلسطينياً للعمل كمتطوعين في مخيم اليرموك 12الموافقة على  •

 عودة عدد من العائالت إلى مخيم اليرموك •

 األونروا تكرم دفعة خريجين من مركز تدريب دمشق •

 سنوات  5أشقاء فلسطينيين منذ أكثر من  4النظام يخفي قسرياً   •

 

 "فلسطينيو سورية في األردن: "محرومون من المساعدات الحكومية" 



 

 آخر التطورات:

المادية   مساعداتها  من  األردن  في  سورية  من  الفلسطينيين  الالجئين  األردنية  السطات  تحرم 
يقدم م عوناته لمن يعانون من  واإلنسانية، المساهمة من خالل برنامج صندوق همة وطن الذي 

 ظروف معيشية صعبة نتيجة أزمة فيروس كورونا. 

 
وقال ناشطون لمجموعة العمل، إن فلسطينيي سورية في األردن غير مخول لهم التسجيل بالضمان  

، ولم تشملهم  19االجتماعي، ولم تشملهم أي قرارات حكومية للتخفيف من تداعيات جائحة كوفيد 
 ألنهم ال يندرجون تحت مسمى الجئين سوريين.   ةفوضية العامالمساعدات المقدمة من الم

بين   الفئة األضعف  السورية هم  الوثائق  الفلسطينيين حملة  الالجئين  فئة  إن  الناشطون  وأضاف 
الالجئين، بسبب وضعهم القانوني الذي ال يخولهم العمل أو مراجعة المراكز الصحية الحكومية، 

 لتلبية أقل مطالب الحياة ألسرهم.  أو الخروج بغير محاذير من منازلهم

ات د وناشد الناشطون، الحكومة األردنية والمفوضية العامة لشؤون الالجئين بشملهم ضمن المساع
 المقدمة، للتخفيف من وطأة التهجير وصعوبات العيش، وتوقف األعمال بسبب كورونا. 

وافقت محافظة دمشق على   للعمل  12على صعيد آخر،  فلسطينيًا  كمتطوعين لصالح    مهندسًا 
اللجنة المحلية لمخيم اليرموك )دائرة خدمات اليرموك(، ُبغية المساهمة في تقييم األضرار وتحديد  

 المباني الصالحة للسكن وإعادة تأهيل البنية التحتية. 



 

فيما أعرب مهندسون فلسطينيون عن استيائهم بسبب رفض أسمائهم بعد تقديمها التحاد المهندسين  
ين  للمهندس  قد أطلق مبادرةوكان اتحاد المهندسين  ،  فرع سوريا، دون توضيح األسباب   -ن  ي الفلسطيني
 لتسريع عودة المهجرين إليه.  بالعمل التطوعي في مخيم اليرموكالراغبين  

 
عدد من العائالت الفلسطينية إلى مخيم  في السياق، أفادت مصادر ميدانية جنوب دمشق عودة  

اليرموك بعد استصدار موافقات أمنية، وأكد شهود عيان دخول سيارات تحمل أثاث العائالت إلى 
 حارة المحكمة وشارع العروبة وحيفا. 

في ملف المعتقلين، تواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال أربعة أشقاء فلسطينيين هم: "محمد 
سنوات، دون معرفة مصيرهم، وهم    5منذ    ي حمد أمين ومحمد هادي وأصغرهم علبشار تميم" وم

 من أبناء مخيم اليرموك.

 



 

معتقاًل فلسطينيًا في سجون النظام السوري اليزال مصيرهم    (1797وقد وثقت مجموعة العمل ) 
 مجهواًل، منهم أطفال ونساء وكبار في السن. 

طالبًا تخرجوا من دورة التصميم اإلعالني للعام    22إلى ذلك، كّرمت وكالة األونروا في سورية  
طالبًا سيتخرجون هذا العام    632في معهد تدريب دمشق، وهم جزء من    2020- 2019الدراسي  

 دورة، بحسب الوكالة. 38من 

ممن تخرجوا   22وأشارت وكالة األونروا التي تدير مركز تدريب دمشق، أن ثمانية طالب من أصل  
 ني حصلوا على عمل. من دورة التصميم اإلعال

 


