
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آخر التطورات

 2894العدد: 

24-09-2020 

 إدخال عيادة طبية متنقلة إلى مخيم اليرموك  •

 البدء بتسليم المنازل لسكانها النازحين في حّي التضامن •

 مليون يورو لدعم فلسطينيي سورية في األردن 12.6االتحاد األوروبي يساهم بـ  •

 األمن السوري يخفي قسرياً الفلسطيني "محمد الغضبان" للعام الثامن •

 "فلسطينيو سورية في غزة يطالبون بتوزيع مساعدات طارئة" 



 

 آخر التطورات:

ناشد الالجئون الفلسطينيون من سورية في قطاع غزة األونروا والمعنيين في القطاع بتوزيع مساعدات 
 تهم. طارئة بسبب فيروس كورونا للتخفيف من معانا

 
وقالت لجنة متابعة شؤون الالجئين من سوريا إلى غزة إن فلسطينيي سورية ال يصلهم أي نوع من  
المساعدات، ودعت المسؤولين إلى األخذ بعين االعتبار الالجئين القادمين من سورية وعدم القسوة  

 عليهم.

معيشي  أوضاعًا  قطاع غزة  في  وليبيا  واليمن  الفلسطينيون من سورية  وإنسانية صعبة، ويواجه  ة 
 .2018-6وزادت تلك المعاناة مع قطع الوكالة دفع بدل اإليواء لالجئين نهاية شهر  

في دمشق، قال مقربون من الهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين العرب إن وكالة الغوث "األونروا" 
المدير العام   ستدخل عيادة طبية متنقلة إلى مخيم اليرموك لمعالجة المرضى، وذلك بتوجيهات من 

 للهيئة العامة لالجئين "علي مصطفى" 

ومن المقرر أن تبدأ بمعالجة المرضى في المخيم كل يوم أربعاء خالل الشهر في مدرسة المنصورة،  
 مصطحبين معهم الكرت األبيض.

ويشكو األهالي في مخيم اليرموك من فقدان الرعاية الصحية واالجتماعية والخدمية، فال مشافي 
 ستوصفات وال صيدليات أو كوادر طبية وصحية موجودة في المخيم.وال م

 



 

من جانب آخر، بدأت الجهات األمنية السورية ومحافظة دمشق بتسليم المنازل لسكانها النازحين  
 من حّي التضامن جنوب دمشق، حيث تصدر الجهات المعنية قوائم األهالي بشكل تدريجي.

 
ر القائمة التاسعة من قوائم النازحين، ويراجع النازحون بدورهم  ونقل مقربون من النظام السوري إصدا

 الحاجز األمني الموجود في شارع األمين لتسليم المنازل بشكل رسمي.

وكان يعيش في حّي التضامن الدمشقي قبل أحداث الحرب، مئات العائالت الفلسطينية التي هجرت  
 النظام السوري.  بعد سيطرة المعارضة وحمالت القصف العشوائي من قبل

  12.6على صعيد آخر، قالت وكالة األونروا إن االتحاد األوروبي جّدد التزامه بدعم الوكالة بمبلغ  
 مليون يورو لدعم الجئي فلسطين القادمين من سورية في األردن.

 
 



 

الجئ فلسطيني من سورة في األردن لتلبية   17.500وسيمكن التمويل من تقديم الخدمات لحوالي 
احتياجاتهم األساسية والحد من التدهور في ظروفهم اإلنسانية الصعبة، والتغلب على التحديات  

 االقتصادية والمعيشة الرئيسية التي يواجهونها كل يوم. 

من األسر الفلسطينية السورية في األردن بحاجة   %100ها أن  وكانت األونروا قد أعلنت في تقارير 
 إلى المساعدة.

"محمد  الفلسطيني  الشاب  اعتقال  السورية  األمنية  األجهزة  تواصل  بسورية،  المعتقلين  ملف  في 
منذ   بتاريخ    8الغضبان"  اعتقاله  تم  من حاجز حسياء في محافظة   4/2012/ 5سنوات، حيث 

 عائدين في حمص. حمص، وهو من أبناء مخيم ال

( معتقل فلسطيني منذ اندالع  1797فيما تتكتم األجهزة األمنية السورية على مصير أكثر من )
 الحرب الدائرة في سورية. 

 


