
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3084العدد

23-12-2020 
 

 الفصائل الفلسطينية تعقد اجتماعًا خاصًا لتسريع عودة أهالي مخيم اليرموك

 تركيا: فلسطيني سوري مهدد بفقدان البصر يف إحدى عينيه يجدد مناشدته   •
 امعي الفلسطيني "ماهر العايش" األمن السوري يواصل اعتقال الج •
 توزيع مستلزمات للوقائية من "كورونا" يف مخيم خان الشيح  •
 مليون يورو تبرع من االتحاد األوروبي لألونروا لدعم الجئي فلسطين   4,6 •
 األردن: األونروا تختبر آلية جديدة لتوزيع مساعداتها ىلع فلسطينيي سوريا   •
 توية لفلسطينيي سورية يف لبناناألونروا تصرف مساعدتها الشهرية والش •



 

 التطوراتآخر 

يوم   دمشق  يف  الفلسطينية  الفصائل  مخيم    21/12عقدت  ملف  ملناقشة  اجتماعًا  الحالي 

اليرموك وتسريع عودة سكانه منازلهم التي هجروا منها خالل املعارك التي اندلعت بين قوات  

 املعارضة السورية وقوات النظام السوري. 

 

ية للقاضية بعودة أهالي ناقش املجتمعون أهم القرارات التي اتخذت من قبل السلطات السور 

الرئيسية،   الشوارع  وتنظيف  األنقاض،  بإزالة  البدء  املحافظة  وقرار  مخيمهم،  إلى  اليرموك 

 مشددين ىلع ضرورة إزالة األنقاض من الحارات الداخلية واملنازل، للتسريع بعودة األهالي.

ع قيادة منظمة  واتفقت الفصائل الفلسطينية ىلع تكليف لجنة إلجراء االتصاالت الالزمة م

الفلسطيني،   للشعب  الشرعي  املمثل  بصفتها  الله  رام  يف  الفلسطينية  والسلطة  التحرير 

والتنسيق مع وكالة غوث الالجئين الفلسطينيين، للعمل من أجل توفير اإلمكانيات املادية  

الالزمة ملساعدة األهالي يف العودة إلى مخيمهم، باإلضافة لتشكيل لجنة وطنية من ممثلي 



 

يف  ا املعنية  الجهات  مع  للتنسيق  واملستقلين  الفلسطينية  الكفاءات  من  وعدد  لفصائل 

 سورية لتسهيل عودة األهالي ملنازلهم. 

إلى ذلك جدد الالجئ الفلسطيني السوري "فراس عبد القادر" من أبناء مخيم اليرموك مناشدته  

ال  والسفارة  الدولي  األحمر  والصليب  اإلغاثية  واملنظمات  تركيا،  للمؤسسات  يف  فلسطينية 

العالج   تكاليف  تبلغ  املساهمة يف تكاليف عمليتين جراحيتين الستعادة بصر عينه، حيث 

 آالف دوالر.  3قرابة 

 

وقال عبد القادر يف تصريح ملجموعة العمل: "إنه فقد البصر بعينه أثناء تواجده يف تركيا،  

تر الدولة يف  أن مشايف  إال  عينه  يعالج  أن  حاول  أنه  وعالجه  مضيفًا  استقباله  رفضت  كيا 

بسبب عدم امتالكه بطاقة اإلقامة "كيملك"، علمًا أني قّدمت أوراقي الثبوتية يف مدينة إزمير  

 من أجل االستحصال ىلع بطاقة الحماية املؤقتة إال أنه حتى اآلن لم أحصل ىلع املوافقة.  



 

اعتقال   السوري  النظام  يواصل  القسري  واإلخفاء  االنتهاكات  ملف  الجامعي  يف  الطالب 

الفلسطيني "ماهر عبد الحميد العايش، وذلك بعد أن اعتقلته األجهزة األمنية السورية يوم  

 من قاعه االمتحانات يف كليه العلوم بدمشق. 10/6/2012

 

وهو طالب يف قسم الرياضيات يف جامعة دمشق سنة ثالثة، وكان آخر خبر وصل عنه من  

، وهو من مواليد تل حميس  2014وية )املزة( يف رمضان  أحد املفرج عنهم من املخابرات الج

 يف القامشلي شمال شرق سورية.

الثالثاء   يوم  الفلسطيني يف سوريا،  األحمر  الهالل  وزع  ريف دمشق  معدات  22/12أما يف   ،

الشيح   خان  مخيم  أهالي  الدنماركي ىلع  الصليب  مع  بالتعاون  ومعقمات،  وقاية شخصية، 

-Covidف دمشق، وذلك كمساعدة طارئة ملواجهة فيروس كورونا  لالجئين الفلسطينيين بري 

19 . 

ووفقًا ألحد املتطوعين، أن هذه املساعدات الطارئة تأتي يف إطار االستجابة الطارئة لحماية  

 ووقاية الالجئين الفلسطينيين يف سورية من االصابة بالفيروس، أو الحد من تفشيه.  



 

فاع حاالت اإلصابة بفايروس كورونا بين أبناء مخيم  من جانبه أكد مراسل مجموعة العمل ارت 

خان الشيح، مشيرًا إلى أن العديد من األشخاص توفوا يف الفترة األخيرة جراء إصابتهم بكوفيد  

19 . 

مليون يورو منن أجل    4,6يف سياق مختلف أعلن االتحاد األوروبي عن تبرعه بمبلغ قيمته  

تحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين يف الشرق  امليزانية البرنامجية لوكالة األمم امل

لعام   )األونروا(  تفشي    2020األدنى  الجئي فلسطين خالل  احتياجات  تلبية  للمساعدة يف 

 ، من خالل برامجها الصحية واإلغاثية.19-جائحة كوفيد

 

ا، فيليب  تشرين الثاني بين املفوض العام لألونرو  11جاء هذا اإلعالن خالل اجتماع افتراضي يف  

الزاريني، ومفوض االتحاد األوروبي لشؤون الجوار والتوسع، أوليفر فارهيلي. ويأتي هذا التبرع  

بمبلغ   العام  هذا  من  سابق  وقت  يف  صرفه  تم  الذي  املبلغ  إلى  يورو    82باإلضافة  مليون 

 مليزانية األونروا البرنامجية.



 

ون فون بورغسدورف: "إننا نأمل أن  من جانبه قال ممثل االتحاد األوروبي يف القدس، سفين ك

إليها   الحاجة  تشتد  التي  الخدمات  معالجة  يف  اإلضافية  املخصصات  هذه  تساعد 

كان    2020للفلسطينيين يف مخيمات الالجئين، وال سيما يف قطاع الصحة، وخاصة أن عام  

 19-عامًا صعبًا للغاية ىلع الجئي فلسطين، الذين تأثروا ليس فقط بشدة من جائحة كوفيد

يف   االقتصادي  واالنكماش  السياسية  بالتوترات  أيضا  ولكن  لألونروا  الخطيرة  املالية  واألزمة 

 فلسطين.  

"األونروا" أنها ستبدأ باختبار   باالنتقال إلى األردن أعلنت وكالة غوث الالجئين الفلسطينيين 

 آلية توزيع جديدة مع الالجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا. 

لة الغوث يف بيان لها أن اآللية الجديدة سيكون من شأنها ضمان تسهيل وصول  وأوضحت وكا

 الالجئين للمساعدة النقدية عبر آلية تعرف باملحافظ اإللكترونية. 

 



 

  300وعن العدد املستهدف يف اختبار املحافظ االلكترونية قالت األونروا إن العدد سيكون  

من قبل األخصائيين االجتماعيين خالل الفترة  عائلة، حيث سيتم االتصال بالعائالت املعنية  

 القادمة لشرح جميع الخطوات الالزمة لفتح املحافظ اإللكترونية. 

وأشارت األونروا يف بيانها إلى أن هذه الخطوة تجريبية لتقييم فعالية املحافظ اإللكترونية،  

آللي كاملعتاد بعد  بينما ستتلقى باقي العائالت مساعداتها النقدية من خالل أجهزة الصراف ا

 إرسال الرسائل النصية القصيرة.

يف سياق ذي صلة أعلنت وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "األونروا" عن تعبئة  

بطاقة الصراف اآللي الخاصة بالالجئين الفلسطينيين السوريين املهجرين يف لبنان وتم صرف  

لة فلسطينية الجئة من سورية، وبدل طعام  ( ألف ليرة لبناني بدل إيجار لكل عائ625مبلغ )

و100) لكل شخص،  لبنانية  ليرة  ألف  الشتاء    218750(  نقدية يف فصل  للفرد كمساعدة  ليرة 

 )مدعومة من الصندوق االستئماني االوروبي "مدد"(.  

ليرة كمساعدة نقدية للعائلة يف فصل الشتاء    1،468،750وأشارت األونروا إلى أنه تم صرف مبلغ  

 متر. 500طنين فوق الـ للقا

 


