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"األونروا  800عائلة فلسطينية عادت إلى مخيم درعا"

•
•
•
•

درعا :سقوط قذيفة هاون على بلدة تسيل التي تقطنها عائالت فلسطينية
االفراج عن الناشط الفلسطيني "ياسر عمايري"
حملة تعقيم لمدارس األونروا في مخيمي جرمانا وخان دنون
توزيع منظفات ومعقمات لفقراء مخيم جرمانا.

أخر التطورات
قالت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين (األونروا) إن  800أسرة فلسطينية عادت إلى
مخيم درعا جنوب سورية لغاية شباط  ،2020وذلك بعد إعادة تأهيل عدد من المنشآت الخدمية،
مشيرة إلى أن  750طالباً وطالبة عادوا أيضاً إلى مدرستي الصفصاف ،وطبريا التابعتين لألونروا
بعد إعادة تأهيلهما مجدداً.
في حين يعيش أبناء مخيم درعا منذ عودتهم إلى المخيم ،معاناة حقيقية نتيجة غياب الخدمات
المعبدة وتراكم
األساسية ومقومات الحياة وتردي الواقع الخدمي وغالء المعيشة ،وغياب الطرقات
ّ
أكوام القمامة ،وانتشار المياه اآلسنة في حارات وأزقة المخيم.

من جانب آخر تعرضت بلدة تسيل شمال غرب درعا ،لسقوط قذيفة هاون ،أطلقتها قوات النظام
السوري ،خلفت أض ار اًر مادية في مكان سقوطها ،لم تسفر عن وقوع أي إصابات.
وتشكو العائالت الفلسطينية في بلدة تسيل التابعة لمحافظة درعا ،من فقر الحال واإلهمال وسوء
أوضاعهم المعيشية واالقتصادية ،بسبب الصراع الدائر في سورية.
من جهة أخرى أفرجت األجهزة األمنية السورية عن الناشط الفلسطيني "ياسر عمايري" بعد أن
اعتقل هو وعدد من الالجئين الفلسطينيين من أبناء مخيم اليرموك النازحين في بلدة يلدا جنوب
دمشق بداية شهر نيسان – ابريل من عام  2019بعد استدعائهم من قبل قوات األمن السوري
التابعة لفرع "فلسطين" بذريعة اإلجابة على بعض األسئلة".
بدورها أشارت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية في وقت سابق أن  7الجئين فلسطينيين
تم اعتقالهم من قبل فرع فلسطين من بينهم أربع نساء وثالثة رجال.

في سياق منفصل نفذ قسم الصحة في وكالة األونروا حملة تعقيم للمدارس التابعة للوكالة في
ورش
مخيمي جرمانا وخان دنون بريف دمشق ،وشملت الحملة تعقيم المياه والصفوف وتنظيفها ّ
المبيدات الحشرية ،كما قام األهالي في مخيم جرمانا بتنظيف وتعقيم حارات المخيم.

يأتي ذلك بعد تعليق األونروا الدوام في مدارسها بسورية التزاماً بقرار و ازرة التربية والتعليم بسبب
مرض كورونا.

في سياق غير بعيد وزعت الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية ،بالتعاون مع اللجنة الشعبية
لمخيم جرمانا ،منظفات ومعقمات على العائالت الفقيرة في مخيم جرمانا.
وقال القائمون على عملية التوزيع ،إن هذا اإلجراء يأتي ،في إطار حرص المنظمة على سالمة
أبناء الشعب الفلسطيني في المخيمات ،من أجل الوقاية من فيروس "كورونا".

