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 العدد:  3213

فلسطينيًا قضوا إثر هجمات كيميائية في سورية  36أكثر من   

     الشمال السوري.. الموت يهدد حياة فلسطيني ومناشدات لنقله للعالج في تركيا •

 وزارة التربية السورية توافق على افتتاح مدرستين في مخيم اليرموك  •

 تركيا.. القنصلية السورية تعلن تأجيل جميع المواعيد المحجوزة مسبقاً  •

 وجبة إفطار على العائالت الفلسطينية النازحة في قدسيا  200ريف دمشق.. توزيع   •

 



 

 التطورات آخر

الالجئين   أن  العمل  مجموعة  تؤكد  الكيميائية،  الحرب  ضحايا  جميع  ذكرى  إحياء  يوم  يف 
النتهاك  أنواع  الفلسطينيين يف سورية تعرضوا  بكل  استهدافهم  وتجاوزات خطيرة جراء  ات 

 .األسلحة الفتاكة واملحرمة دوليًا كالنابالم والقنابل العنقودية والبراميل املتفجرة

 

شخصًا من عائلة واحدة )عائلة غازي( يف    18فلسطينيًا بينهم    36وأوضحت مجموعة العمل أن  
إثر القصف بالكيماوي    2013أغسطس    -آب    21بلدة زملكا، وسبعة يف معضمية الشام قضوا يوم  

بسبب   املنطقة  سكان  من  املئات  ضحيتها  راح  حيث  دمشق،  ريف  يف  البلدتين  ىلع 
 .استنشاقهم لغازات سامة ناتجة عن هجوم بغاز األعصاب

وتشير املجموعة إلى أن شهود عيان أكدوا لها أن عدد الضحايا من الالجئين الفلسطينيين  
ها، بسبب تكتم األهالي عن أسماء ضحاياهم خوفًا من بطش النظام،  يتجاوز األعداد املعلن عن 

 .وصعوبات التوثيق، وسط إنكار النظام السوري استخدامه للغازات السامة

وطالبت مجموعة العمل بتقديم جميع املسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية  
العقاب، مشددة ىلع أن "استخدام    املرتكبة يف سورية إلى العدالة، وضمان عدم إفالتهم من

لحقوق   خطيرة  وانتهاكات  حرب  جرائم  يشكالن  املدنيين  واستهداف  الكيماوية  األسلحة 
 .اإلنسان"، وبنود اتفاقيات جنيف واملواثيق الدولية



 

أطلق   السوري  الشمال  إلى  لتقديم  باالنتقال  إنسانيًا  نداء  الفلسطينيين  الناشطين  عدد من 
الجئ الفلسطيني عامر أبو حمدة وإدخاله إلى املشايف التركية بسبب ضعف  العالج الالزم لـ ال

 .الخدمات الطبية شمال سورية

 

بدوره أفاد مراسل مجموعة العمل أن أبو حمدة املهجر من مخيم اليرموك إلى حلب شمالي  
عالج   إلى  بحاجة  وهو  رأسه،  يف  خلفية  حفرة  وورم  دماغية  كتل  عدة  من  يعاني  سوريا 

وا حمدة  كيميائي  أبو  عائلة  أن  منوهًا  السوري،  بالشمال  املشايف  يف  متوفر  غير  شعاعي 
عدم امتالكه    بحجة لتلقي العالج هناك، إال أن األخيرة رفضت    تركياإلى    نجلها  حاولت إدخال
  .أوراق ثبوتية

تركيا   يف  الفلسطينية  والسفارة  الدولية  املنظمات  حمدة  أبو  عائلة  ناشدت  جانبها  من 
وضية الالجئين ومؤتمر فلسطينيي تركيا وكل من يستطيع املساعدة، بالسعي إلدخاله  ومف

 .إلى األراضي التركية لتشخيص مرضه وتقديم العالج املناسب له

يف سياق مختلف وافق وزير التربية السوري دارم طباع ىلع افتتاح مدرستي "ثانوية اليرموك"،  
لالجئين الفلسطينيين جنوب دمشق بداية العام  و"عبد القادر الحسيني( يف مخيم اليرموك  

  .الدراسي القادم بعد صيانتهما وبالتنسيق مع مديرية تربية محافظة دمشق

وكان علي مصطفى املدير العام للهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين العرب رفع كتاب إلى  
يوم   التربية  الكردي مسؤول  16وزارة  وليد  املنصرم مقدم من  الطالب يف    أذار/ مارس  ملف 

الواقعة يف شارع   اليرموك"  "ثانوية  اليرموك للحصول ىلع موافقة الفتتاح مدرستي  مخيم 
جالل كعوش، ومدرسة عبد القادر الحسيني( الواقعة يف شارع صفورية جانب مسجد عبد  



 

العائالت داخل املخيم ألكثر من   تزايد  الحسيني، بسبب  الفلسطينيين    800القادر  أسرة من 
   .يينوالسور

 

( مدرسة لوكالة األونروا  28يذكر أن مخيم اليرموك كان يضم قبل اندالع األحداث يف سورية )
( مدرسة للوكالة يف املخيمات والتجمعات الفلسطينية  112تعمل بنظام الفترتين من أصل )

  32يف سوريا، إضافة الى ثمانية مدارس حكومية، يف حين أشارت وكالة الغوث إلى تدمير  
  .مدرسة 16من منشآتها يف مخيم اليرموك من بينها منشأة 

القنصلية السورية يف مدينة إسطنبول، تأجيل جميع املواعيد املحجوزة    تركيا أعلنتأما يف  
مسبقًا، بسبب اإلغالق العام الذي فرضته السلطات التركية يف جميع الواليات، جّراِء تفشي  

 .(19 -فايروس كورونا املستجد )كوفيد

القنصلية ىلع موقعها الرسمي، إّنه بسبب االغالق العام ىلع مستوى تركيا للحد من  وقالت 
ارتفاع حاالت الوفاة واالصابة بفيروس كورونا سيتم تأجيل استقبال املواعيد املحجوزة مسبقًا  
السورية يف إسطنبول ىلع   العربية  للجمهورية  العامة  للقنصلية  االلكتروني  ىلع املوقع 

التالي:   الجمعة  النحو  يوم  الجمعة     30/4/2021معامالت  يوم  لغاية  أما  21/5/2021تؤجل   ،
، معامالت يوم الثالثاء  24/5/2021تؤجل لغاية يوم االثنين     2021/ 3/5معامالت يوم االثنين  

لغايه يوم      5/5/2021، معامالت يوم االربعاء  2021/ 25/5تؤجل  لغاية يوم الثالثاء      4/5/2021
  .26/5/2021االربعاء 



 

 

، آلية جديدة لحجز املواعيد، دون الحاجة  2020وكانت القنصلية السورية، أعلنت يف شباط  
إلى الحصول ىلع موعد بوساطة السماسرة، حيث يتم حجز املواعيد عن طريق إرسال بريد  

 .إلكتروني مرفق باستمارة يجب تعبئتها إلكترونًيا

ثل تاريخ امليالد والرقم الوطني املدّون  ويتطلب تعبئة االستمارة، توفر معلومات محددة، م
 .ىلع البطاقة الشخصية، والتصريح عن نوع املعاملة املطلوب حجز موعد ألجلها 

من جهة أخرى وضمن مشروعها "إفطار صائم" وزعت مؤسسة مهجة القدس يف سوريا يوم  
منطقة  وجبة إفطار ىلع العائالت الفلسطينية النازحة يف    200نيسان/ إبريل    29الخميس  

  .قدسيا، وذلك بهدف التخفيف من األعباء االقتصادية عليهم ومد يد العون واملساعدة لهم

( آالف عائلة فلسطينية نازحة إلى بلدة قدسيا بريف دمشق ظروفًا معيشية  6وتعيش حوالي )
قاسية، بسبب ارتفاع تكاليف املعيشية من إيجارات املنازل وغالء املعيشة وانتشار البطالة  

جهة واستغالل بعض أصحاب املنازل من جهة أخرى، إضافة إلى انتشار فيروس كورونا  من  
 املستجد الذي جعلهم حبيسي منازلهم. 


