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"قضاء طفل من أبناء مخيم درعا بانفجار لغم أرضي جنوب سورية"





األونروا تدين قصف مخيم النيرب وسقوط ضحايا بين الالجئين
إصابة أحد أبناء مخيم السبينة في درعا البلد
أحمد جهاد إبراهيم ..مناشدة للكشف عن مصيره
األونروا توزع المساعدات المالية األولى لعام  2019لفلسطينيي سورية في األردن

ضحايا
نقل مراسل مجموعة العمل في درعا نبأ مقتل طفل فلسطيني يوم الخميس  9162/5/61جراء
انفجار لغم أرضي مجهول المصدر في حي شمال الخط بدرعا المحطة جنوب سورية.

وأوضح مراسلنا أن الطفل محمود فادي الدربي وهو من أبناء مخيم درعا قضى متأث ار بجراحه
التي أصيب بها عقب انفجار جسم غريب كان يلعب به في احد شوارع شمال الخط بدرعا ،مشي ار
إلى أن الطفل تم نقله على الفور إلى إحدى المشافي في مدينة دمشق لتلقي العالج وهناك
قضى نحبه.
وكان طفلين فلسطينيين قد قضيا يوم  61أيار الجاري هما :عمر محمد أسعد ( 61سنوات)،
ومحمد سمير حمامدة ( 2أعوام) ،من أبناء مخيم السيدة زينب يوم  61أيار /مايو  9162جراء
انفجار لغم أرضي في منطقة البحدلية بريف دمشق.

آخر التطورات
أدانت وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق األدنى (األونروا) في بيان
أصدرته يوم  61أيار /الجاري تعرض مخيم النيرب في حلب للقصف بالصواريخ ،الذي أدى إلى
قضاء ما ال يقل عن عشرة مدنيين وجرح أكثر من ثالثين ،منوهة إلى أن من بين الضحايا أربعة
أطفال ،أصغرهم كان في السادسة من عمره .وال يزال عدد من األشخاص الجرحى في حالة
حرجة.

وأعلنت األونروا في بيانها الذي نشرته على موقعها اإللكتروني الرسمي أنها وبسبب األعمال
العدائية الجارية في محيط مخيم النيرب والوضع األمني الناتج عنها قد أجبرت على تعليق دوام
المدارس الست التي تقوم بإدارتها في المخيم – األمر الذي يؤثر على أكثر من  0،111طفل.
مشيرة إلى أنه في الوقت الذي قامت فيه األونروا بفتح مدارسها اليوم في مخيم النيرب ،إال أنها
قامت بذلك مع معرفتها األليمة بأن ثالثة من طلبتها لن ينضموا إلى التحضيرات النهائية
المتحانات نهاية العام.
ودعت األونروا في بيانها كافة األطراف في النزاع إلى االلتزام بمسؤولياتهم بموجب القانون
اإلنساني الدولي ،وتحديدا فيما يتعلق باتخاذ كافة التدابير االحت ارزية لضمان حماية المدنيين
خالل النزاعات ،مشددة على أنها تدين مقتل وجرح كافة المدنيين ،بمن في ذلك الجئي فلسطين.

وعبرت األونروا عن قلقها بشأن ما يقارب من  61إلى  91ألف الجئ من فلسطين نازحين في
تلك المنطقة ،بسبب التصعيد الدراماتيكي في األعمال العدائية في الشمال الغربي لسوريا ،مبدية
رغبتها لالنضمام إلى دعوة الجهات الفاعلة اإلنسانية األخرى في سوريا إلنهاء المعاناة الفظيعة
للمدنيين.
إلى ذلك أصيب الفلسطيني عالء محمد حسين من أبناء مخيم السبينة بجراح طفيفة نتيجة
االشتباكات التي دارت بين مجموعات المعارضة السورية المسلحة والجيش النظامي في درعا
البلد جنوب سورية.

عالء محمد حسين هو عنصر في قوى األمن الداخلي ويشارك القتال إلى جانب قوات النظام في
معاركه ضد قوات المعارضة المسلحة في درعا.

من جهة أخرى ناشدت عائلة الشاب الفلسطيني أحمد جهاد ابراهيم من سكان منطقة الذيابية
بريف دمشق المنظمات والمؤسسات الدولية والمحلية ومن لديه معلومات ،المساعدة في الوصول
إلى نجلها ومعرفة مصيره ومكان وجوده.

وكان قد فُقد االتصال مع منصور البالغ من العمر  61عاما بمنطقة زملكا بالغوطة الشرقية عام
 ،9160ومنذ ذلك الحين ال يوجد معلومات عنه وعن مصيره.

وكان فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية ،كشف عن توثيق
أكثر من( )090الجئا فلسطينيا مفقودا منذ بدء أحداث الحرب في سورية ،منهم ( )01الجئة
فلسطينية.
باالنتقال إلى األردن وزعت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين(األونروا) يوم أول أمس
الخميس المساعدات المالية للدورة األولى لعام  9162على الالجئين الفلسطينيين القادمين من
سورية إلى األردن ،وذلك اعتبا ار من  61أيار /مايو  9162وتنتهي بتاريخ  95مايو من الشهر
ذاته.
وكانت األونروا قد أرسلت رسائل نصية لفلسطيني سورية في األردن على هواتفهم النقالة تخبرهم
بضرورة التوجه ألي صراف آلي تابع للبنك األهلي فقط لسحب مبلغ  913001دينار تم ايداعها

لكل فرد في العائلة عن المساعدات المنتظمة و المستحقة عن الدفعة االولى لعام  ،9162مشددة
على ضرورة سحب المبلغ النقدي كامال قبل تاريخ .9162/5/95

هذا ويعاني الالجئون الفلسطينيون السوريون في األردن والبالغ تعدادهم  6,،,62حسب
احصائيات األونروا حتى نهاية تشرين األول/أكتوبر  ،9161من أوضاع قانونية ومعيشية غاية
في السوء ،وذلك بعد اضطرار معظمهم إلى دخول األردن بطرق غير نظامية بسبب رفض
السلطات األردنية القطعي لدخول أي الجئ فلسطينيي من سورية تحت أي سبب ومهما كانت
الظروف.

