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 العدد 3096

" يوما   20مسنّة فلسطينية عالقة بمطار إسطنبول منذ  " 

 األونروا تصرف مساعداتها المالية لفلسطينيي سورية باألردن  •

 أهالي مخيم حماة يشكون رداءة مادة الخبز   •

 اإلعالن عن عودة طالب مخيم اليرموك إلى مدارسهم   •

 ات سنو 7يخفي قسريا  الفلسطيني "حافظ حصوة" منذ  األمن السوري  •



 

 آخر التطورات 

ناشدت المسنّة الفلسطينية السورية "سامية طحان" الرئيس التركي والمنظمات الدولية والفلسطينية  

وحقوق اإلنسان التدخل إلنهاء مأساتها، بعد أن علقت في مطار إسطنبول ومنعها من دخول تركيا  

 يوم.  21منذ 

ى مجموعة العمل، إنها سافرت بوثيقة سفرها  لت إلوقالت الالجئة الفلسطينية سامية في مناشدة وص

الفلسطينية السورية من بيروت إلى بيالروسيا، إال أن األخيرة منعتها من دخول البالد، وأعادتها  

 السلطات البيالروسية إلى مطار إسطنبول ألنها محطة مرور مؤقتة "ترانزيت". 

 

لقة في مطار إسطنبول لليوم  وهي عا  وتضيف طحان حاولت دخول تركيا إال أنها منعت من ذلك،

أنها تعاني من أمراض مزمنة كالسكري    21 المطار، وأشارت  تنام على كراسي  التوالي  على 

 والضغط، ونقلت إلى المشفى خالل فترة وجودها في المطار لخمسة أيام لتردي حالتها الصحية. 

لسطينيين من سورية  ئين الففي األردن، صرفت وكالة األونروا المساعدة المالية المخصصة لالج

ديناراً أردنياً لكل فرد من أفراد العائلة، حيث بدأت الوكالة بإرسال    84.960في األردن، بمعدل 

الربع   المنتظمة والمستحقة عن  تفيد بشحن الرصيد، وهي عن المساعدات  رسائل عبر الجوال 

 . 2020الرابع لعام  

  2020عنوان "النداء الطارئ لسنة    رته تحت وكانت األونروا قد أعلنت في تقريرها التي أصد 

أن   اإلقليمية"  أزمة سوريا  إلى    % 100بشأن  بحاجة  األردن  في  السورية  الفلسطينية  األسر  من 

المساعدة، وذلك بسبب أوضاعهم المعيشية وظروفهم االقتصادية المتدهورة ونقص فرص العمل 

 وانتشار البطالة في صفوفهم. 



 

ين لالجئين الفلسطينيين في مدينة حماة، من رداءة مادة الخبز  العائد   في سورية، اشتكى أهالي مخيم 

  الموزع لهم وكميته القليلة التي ال تكفي العائالت، إضافة إلى سوء التوزيع ومعتمدي الخبز في

 المخيم. 

 

ويعاني سكان مخيم العائدين في حماة، من أوضاع إنسانية ومعيشية غاية في الصعوبة، بعد فقدان  

ه أعمالهم خالل سنوات الصراع الدائر في سوريا، وازدادت البطالة مؤخراً مع  العديد من أبنائ

 . 19اإلجراءات االحترازية لمنع تفشي فايروس كورونا كوفيد 

ألونروا والهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين عن عودة طلبة مخيم  إلى جنوب دمشق، أعلنت وكالة ا

اجدة خارج المخيم، حيث ال يوجد مدارس مؤهلة  اليرموك إلى صفوف الدراسة في مدارسهم المتو

 في المخيم بسبب الدمار والخراب الذي لحقها خالل الحرب، وعدم وجود كادر تعليمي. 

صائل الفلسطينية واألونروا لمناشدات وجهتها العائالت  هذا ولم تستجب الجهات المختصة وال الف

مرة في المخيم، وافتتاح صفوفها لمواصلة  المتواجدة في مخيم اليرموك، لترميم إحدى المدارس المد 

 تعليم أبنائهم. 

مدرسة، وكان   16منشأة من منشآتها في مخيم اليرموك من بينها   32وتشير األونروا إلى تدمير 

( مدرسة للوكالة تعمل بنظام الفترتين  28قبل اندالع األحداث في سورية )   مخيم اليرموك يضم 

 ( المخ 112من أصل  للوكالة في  الى  ( مدرسة  الفلسطينية في سوريا، إضافة  يمات والتجمعات 

 ثمانية مدارس حكومية. 



 

في ملف المعتقلين، يواصل النظام السوري اعتقال الالجئ الفلسطيني "حافظ فيصل حصوة" للسنة  

سابعة على التوالي، بعد أن اعتقلته األجهزة األمنية السورية والمجموعات الفلسطينية الموالية  ال

 . 11/ 2013/07مخيم اليرموك في يوم  لها على حاجز 

( معتقالً فلسطينياً في سجون النظام السوري منهم  1797فيما استطاعت مجموعة العمل توثيق ) 

 ( معتقالت، اليزال مصيرهم مجهوالً. 110)

 

 


