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 " فلسطينيون يسجلون ذويهم المعتقلين للوفد الروسي بدرعا"                                

" 

 أزمة دواء في مخيم خان الشيح بريف دمشق  •

 األونروا تطلق خدمة تقديم طلبات التسجيل للفلسطينيين إلكترونيا   •

 من أسر فلسطينيي سورية في األردن مديونون  86% •

 األمن السوري يخفي قسريا  الفلسطيني مصطفى أيوب  •

 



 

  آخر التطورات: 

بدأ الالجئون الفلسطينيون جنوب سورية تسجيل أسماء وبيانات ذويهم المعتقلين في سجون النظام 

 لدى الوفد الروسي، وذلك بعد وعوده لألهالي بحّل مشاكلهم واالهتمام بشؤونهم.

 

الي المعتقلين جنوب سورية، ويتطلب مراسل مجموعة العمل إن التسجيل مفتوح لعموم أه وقال

إخراج قيد مدني عليه رقم وطني أو صورة للهوية الشخصية مع صورة شخصية للمعتقل، ويتم 

 التسجيل في مكتب تابع للوفد الروسي في فندق الوايت روز بجانب المجمع الحكومي.

أما في ريف دمشق الغربي اشتكى أهالي مخيم خان الشيح من أزمة للحصول على الدواء، 

 تضاف إلى أزمات الخبز والماء والكهرباء وارتفاع األسعار.



 

 

علية للعائالت وللمرضى، حيث وأشار أحد أبناء المخيم إلى أن الحصول على دواء معاناة ف

يضطرون للوقوف في طوابير طويلة للحصول على دواء الضغط أو السكري، منوهًا إلى أن 

خاصة منهم كبار السن وممن لدية أمراض مزمنة ال يستطيعون تأمين الدواء الكثير من المرضى 

 وشرائه جراء عدم توفره من جهة، أو ألنهم ال يملكون ثمنه من جهة أخرى. 

بدورها أطلقت وكالة األونروا خدمة تقديم طلبات التسجيل إلكترونيًا عبر اإلنترنت، لتسهيل آلية 

التسجيل دون الحاجة للتوجه شخصيًا، وتحديث البيانات الخاصة بالالجئين الفلسطينيين في 

 مناطق عمل األونروا ومن بينها سورية ولبنان، وأتاحت الوكالة طلبات تسجيل واقعة زواج أو

 طالق أو وفاة، تسجيل األبناء، تعديل بيانات العائلة.



 

 

وقالت الوكالة إن الخدمة جاءت ضمن الجهود المستمرة التي تقوم بها لتحسين فعالية وكفاءة 

، وستساهم في الحّد من 19الخدمات المقدمة لالجئين الفلسطينيين، في ظل تفشي جائحة كوفيد 

 ى الممكن حدوثها بين جموع الالجئين.التعرض لالكتظاظ وتقلل من مخاطر العدو 

في السياق كشفت وكالة األونروا في تقريرها التي أصدرته تحت عنوان "النداء الطارئ لسنة 

% من أسر الالجئين  86بشأن أزمة سوريا اإلقليمية"، ووفقًا لقاعدة بياناتها، أن  2020

% من  35ن، موضحة أن الفلسطينيين من سورية الذين شملهم االستطالع واقعون في الدي

إجمالي الفلسطينيين من سورية في األردن استخدموا المساعدات النقدية من األونروا لدفع إيجار 

لدفع فواتير المياه  %11لسداد الدين و %15لتغطية االحتياجات الغذائية، و %15منازلهم، و

والنقل والملبس وما  % استخدموا المساعدة النقدية ألولويات أخرى مثل الصحة 24والكهرباء و

 إلى ذلك.



 

 %67وقالت وكالة الغوث األونروا إن تقييمًا شاماًل لألمن الغذائي ومجاالت الضعف أظهر أن 

من الالجئين الفلسطينيين من سورية في األردن يفتقرون لألمن الغذائي أو عرضة النعدام األمن 

 الغذائي. 

 

ن الحرب السورية، ويواجهون حياة قاسية، ( الجئ في األردن ممن فروا م17500ويعيش قرابة ) 

خصوصًا انتشار جائحة كورونا وارتفاع تكاليف المعيشة من إيجار منازل وتضييق على حركتهم 

 داخل األردن. 

في ملف االنتهاكات واإلخفاء القسري يواصل النظام السوري اعتقال الفلسطيني "مصطفى علي 

سنوات، حيث قام عناصر )فرع المنطقة( التابع  8، منذ حوالي 1996 – 8 – 11أيوب" مواليد 

عامًا( من منزل عائلته في  16لألجهزة األمنية السورية باعتقال مصطفى وهو بسن الطفولة ) 

، بتهمة 2012/  10/ 5حي التضامن جادة عدنان المالكي قرب فرن النعمة يوم الجمعة 

 المشاركة بالمظاهرات التي خرجت ضد نظام الحكم في سورية. 



 

 

ذا وسبق أن تلقت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا العديد من الرسائل والمعلومات عن ه

المعتقلين الفلسطينيين، حيث تم توثيقها تباعًا على الرغم من صعوبات التوثيق في ظل استمرار 

 النظام السوري بالتكتم على مصير المعتقلين وأسمائهم وأماكن اعتقالهم.

  


