
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آخر التطورات

 2741العدد: 

26-04-2020 

 مجموعة العمل تعلن عن رغبتها التعاقد مع مراسلين داخل المخيمات والتجمعات الفلسطينية في سورية  •

 س كورونا السويد: وفاة فلسطيني سوري بفايرو •

 " نظام الدين حسين أبو خميس"األمن السوري يتكتم على مصير الفلسطيني  •

 توزيع بعض المساعدات على العائالت في مخيم اليرموك •

 

 "كورونا ورمضان يكشفان واقعاً مريراً لالجئي فلسطين في سورية وخارجها"



 

في إطار تعزيز طاقم عملها، تعلن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية عن رغبتها بالتعاقد  

 المخيمات والتجمعات الفلسطينية في سورية. مع مراسلين داخل 

يشترط في المتقدمين وجود الخبرة والقدرة على التعامل مع األدوات الالزمة للعمل عن بعد، واإللمام 

بالمهارات اإلعالمية العامة من التصوير وإعداد التقارير المصورة والمكتوبة والتعامل مع منصات  

 التواصل االجتماعي. 

المجموعة الفرصة أمام المتقدمين من كال الجنسين، وتشترط االلتزام بالمهنية والحيادية ونقل  وتتيح  

 الواقع بموضوعية دون أي انحياز مع القدرة على تحمل ضغط العمل.

 على الراغبين بالتقدم إرسال السيرة الذاتية عبر اإليميل التالي: 

http://info@actionpal.org.uk 

 لفيس بوك:أو عبر بريد صفحة ا

http//:https://www.facebook.com/ActGroup.Palsyrian Talal 

 



 

 التطورات آخر

كشف قدوم شهر رمضان الكريم وانتشار جائحة فايروس كورونا المستجد واقعًا مريرًا على الالجئين  

الدائرة في  الفلسطينيين داخل وخارج سورية، الذين يعانون حالة من التشتت والتفرق نتيجة الصراع 

 سورية. 

 

حيث تفرقوا بين المدن السورية والمخيمات الحدودية في الشمال السوري وقارات العالم بجميع بلدانها  

األوروبية واآلسيوية واإلفريقية، مما وضعهم أمام تحديات اقتصادية وقانونية ونفسية كبيرة حيث 

 وتركيا ولبنان واألردن وبلدان أوروبا. يتوزع معظم أفراد العائلة الواحدة بين سورية 

إلى ذلك تتركز معاناة الالجئين في المخيمات التي أقيمت في الشمال السوري حيث ال تتواجد  

الرعاية الطبية أو الخدمات األساسية، وسط صعوبة باالنتقال، يشاطرها معاناة الالجئين داخل  

ة بين صفوفهم، وما فاقم من المعاناة انتشار سوريا الذين يعانون من غالء األسعار وانتشار البطال

وباء كورونا واالجراءات المتخذة للوقاية منه مما جعلهم بال عمل حبيسي المنازل، غير قادرين  

 على تأمين قوت يومهم. 



 

وضاعف ذلك التشتت إحجام معظم السفارات على منح الالجئين الفلسطينيين السوريين لتأشيرات  

ر الذي حرم العديد من الالجئين من االلتقاء بأمهاتهم وآباءهم وأطفالهم  دخول إلى أراضيها، األم

 خصوصًا المتواجدين في أوروبا ولبنان وتركيا. 

يضاف إلى ذلك صعوبة التقاء العوائل التي توزعت بين لبنان وتركيا ومصر، حيث توقفت تلك 

ذ أكثر من ثالث سنوات األمر سفارات البلدين عن منح التأشيرات لالجئين الفلسطينيين السوريين من

 الذي حرمهم هم أيضًا من اللقاء بأقرابهم. 

يذكر أن حوالي ثلث الالجئين الفلسطينيين السوريين كانوا قد اضطروا لمغادرة سورية خوفًا من  

 القصف واالعتقال الذي طال المئات منهم. 

"ابراهيم الخطيب" يوم  على صعيد جائحة كورونا، أعلن ناشطون وفاة الالجئ الفلسطيني السوري 

  3(، وكان قد هاجر إلى السويد قبل  19-إبريل جّراء إصابته بفايروس كورونا المستجد )كوفيد   21

 سنوات، وهو من سكان مدينة الالذقية ويعمل مدرسًا في إحد مدراس وكالة األونروا.

 



 

" البالغ من العمر  وهي حالة الوفاة الثانية لفلسطيني سوري في أوروبا، بعد وفاة "حسن ترشحاني

 عامًا في هولندا، مع اإلشارة إلى تسجيل إصابات بفيروس كورونا في عدد من الدول األوروبية.   72

في ملف المعتقلين، تواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال الالجئ الفلسطيني نظام الدين حسين 

له من قبل عناصر حاجز  ( للعام السادس على التوالي، حيث تم اعتقا1960أبو خميس مواليد )

، وحتى اللحظة لم يرد معلومات عن مصيره أو مكان  2014كانون الثاني عام  5علي الوحش 

 اعتقاله.

 

(  110( معتقاًل فلسطينيًا في سجون النظام السوري منهم ) 1794ووثقت المجموعة حتى اآلن )

 نساء.

 

 

 



 

 لجان عمل أهلي

اليرموك سلة غذائية على العائالت ذوي الحاجة الصعبة في مخيم وزعت اللجنة الشعبية في مخيم  

اليرموك، كما وزعت اللجنة في وقت سابق المنظفات والمعقمات على القاطنين في منطقة العروبة  

 في المخيم. 

 

ويعاني الالجئون الفلسطينيون في مخيم اليرموك من صعوبات كبيرة لتأمين الحاجيات األساسية  

لماء الصالح للشرب والمحروقات للتدفئة أو لصنع الطعام، إضافة إلى عدم وجود كمادة الخبز وا

 مواصالت لنقلهم من وإلى خارج المخيم لشراء الحاجات األولية. 


