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 "عائلة املعتقل الفلسطيني "نسيم أبو دهيس" تناشد الكشف عن مصيره "

 خيم جرمانا • فشل محاولة اختطاف طفل من م 

 • تحذير ألهالي مخيم اليرموك والحجر األسود من مخلفات الحرب  

 • مبادرة تطوعية لتجهيز روضة العودة في مخيم اليرموك 

 • وفد من رئاسة األونروا يّطلع على برامج الوكالة في سورية 



 

 آخر التطورات 

ظمات الدولية وحقوق ، المن1978/    3/  5ناشدت عائلة الالجئ الفلسطيني "نسيم زياد أبو دهيس" من مواليد  

 8اإلنسان ومنظمة العفو الدولية والمؤسسات الحقوقية للكشف عن مصير نجلها المعتقل في سورية منذ  

 سنوات، أثناء توجهه من مدينة دير الزور إلى مدينة دمشق. 

صعبة   وقالت العائلة في المناشدة التي وصلت إلى مجموعة العمل "إّن أفراد العائلة يعيشون أوضاعًا نفسية

، وهو المعيل الوحيد للعائلة بعد أن قضى شقيقه تحت التعذيب في 2013نتيجة فقدانها لنسيم أواخر عام 

 السجون السورية، وهم من سكان حي سيف الدولة بمدينة حلب شمال سورية. 

لدائرة في ( معتقاًل فلسطينيًا منذ اندالع الحرب ا1800وتتكتم األجهزة األمنية السورية على مصير أكثر من )

 نساء، وأطفال وكبار في السن.  110سورية، منه  

 

من جانب آخر، ذكرت مصادر محلية في مخيم جرمانا لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق، أن ثالثة أشخاص 

حاولوا اختطاف الطفل "محمد المصري" بوضعه في سيارتهم قبل أن يقفز منها، وفي التفاصيل، كان المصري 

زاهرة، واستقل حافلة ركاب إلى جرمانا وبعد نزوله منها شعر الطفل أن أحدًا يالحقه، في معهده بمنطقة ال



 

وقبل أن يتمكن من الهرب أمسك به أحد األشخاص وغطى فمه خالل محاولته الصراخ، ووضعه في سيارة وفيها 

ارة بعد ضربه من شباب المخيم ولحقوا السيارة، خاللها فتح الطفل الباب الخلفي للسي   3شخصين، ثم شاهده  

 بأقدامه وقفز منها على الشارع، ليصاب برضوض في جسده، وتم نقله إلى المشفى للعالج.

هذا وأطلق ناشطون تحذيرات ألهالي مخيم جرمانا والمناطق المحيطة من عصابات االختطاف، وضرورة أخذ 

مناطق بسورية، بسبب   الحيطة والحذر وتوعية األطفال، يأتي ذلك في ظل تنامي ظاهرة االختطاف في عدة

 تردي الوضع األمني والمعيشي واألخالقي. 

 

المنفجرة،  الحرب غير  الحجر األسود من مخلفات  اليرموك وحّي  أهالي مخيم  في جنوب دمشق، حّذر ناشطون 

وعدم لمس القذائف والقنابل أو أي أجسام غريبة أو مواد مشبوهة، وذلك خوفًا من وقوع األذى خالل عمليات 

ال وذوي تنظيف  المعنية  الجهات  مع  التواصل  على  الناشطون  شّدد  وجودها  حال  وفي  الركام،  ورفع  منازل 

 االختصاص إلزالتها. 

التلوث  لخطر  سورية معرض  تقريبًا في  شخصين  كل  من  واحدًا  شخصًا  "إن  األونروا  وكالة  قالت  جانبها،  من 

أن   من  وحذرت  الفلسطينيين"،  الالجئين  على  يؤثر  مما  ولمسها بالمتفجرات،  المعروفة  غير  األشياء  جمع 



 

والعبث بها من بين األسباب الرئيسة للحوادث الخطرة للمتفجرات، وشّددت على ضرورة االتصال بالخط الساخن 

 في سورية عند رؤية أجسام من المحتمل أن تنفجر.   108

ء استهدافها من وتشكو عدد من المخيمات والتجمعات الفلسطينية في سورية من وجود مخلفات الحرب، جرا

 قبل قوات النظام خالل أحداث الحرب، مما خّلف ضحايا وجرحى في صفوف المدنيين غالبيتهم من األطفال. 

في السياق، بادر عدد من المتطوعين في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق بتنظيف وتجهيز 

عادة فتحها وتقديم خدماتها لألطفال، روضة العودة في منطقة غرب المخيم، تمهيدًا لتقديم الموافقات إل 

 وأكد المتطوعون على استمرارهم بتجهيز عدة أماكن في المخيم إلعادة تأهيل وتنشيط مناطق المخيم. 

المشي  على  يجبرون  حيث  منازلهم،  إلى  وصولهم  من  والدمار  الركام  إعاقة  من  اليرموك  مخيم  أهالي  ويشكو 

الخراب مشيًا على األقدام، كما تغلق الردميات أبواب منازلهم وحاراتهم، لمسافات طويلة وتجاوز تالل من الركام و

 وهي بحاجة إلى آليات لرفعها. 

على صعيد آخر، زار وفد من رئاسة وكالة األونروا عددًا من مراكز الوكالة في سورية، اطلع خاللها على البرامج 

مع   االجتماع  وكذلك  الفلسطينيين،  لالجئين  تنفيذها  يجري  لالجئين التي  العامة  للهيئة  العام  المدير 

جيالسي"  "سناء  و  األونروا،  في  العاملين  هيئة  رئيس  دانيلز"  "أوغوشي  الوفد  وضم  العرب،  الفلسطينيين 

 رئيسة الحماية والنوع االجتماعي و "ناتاشا جون" منسقة الحيادية في الرئاسة.

ألونروا على المناقشات التي تجريها الوكالة من أجل ووفقًا للوكالة، أطلعت "أوغوشي دانيلز" فريق اإلدارة في ا

تحديث عملها وزيادة الرقمنة بهدف زيادة جودة الخدمات التي تقدمها الوكالة لالجئين الفلسطينيين، وأكدت 

لالجئين  الكبيرة  لالحتياجات  فعال  بشكٍل  واالستجابة  التكيف  من  تمكنت  والرئيسة  الطارئة  برامجها  أن 

 سببتها جائحة كورونا.   الفلسطينيين التي

تدريب  ومركز  األسري،  الوفاق  ومكتب  األليانس  في  للوكالة  التابع  الغذائية  المواد  توزيع  مركز  الوفد  زار  كما 

دمشق الذي تديره الوكالة، واطلع الوفد على الدورات التي يقدمها المركز، والتقى بالطالب واستمع لتجاربهم 

 ها بعد تخرجهم. وتطلعاتهم، والتحديات التي يواجهون



 

ألف   438هذا وتعمل األونروا في سورية على توفير الصحة والتعليم واإلغاثة والخدمات االجتماعية لقرابة  

منهم شردوا أكثر من مرة   %60الجئ فلسطيني ال يزالون داخل سوريا، بحسب إحصائيات الوكالة، وما يزيد على 

 ها اضرار. منذ اندالع الصراع وثلثهم دمرت منازلهم أو أصاب

 


