
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آخر التطورات

 2881العدد: 

11-09-2020 

 وعود جديدة بالعودة ألهالي التضامن جنوب دمشق  •

 سنوات  7لنظام السوري يعتقل الفلسطيني "محمد تميم" منذ ا •

 حريق في مخيم موريا يشرد آالف الالجئين •

 " مدرسة في مخيم اليرموك شاهدة على القصف 16.."في اليوم الدولي لحماية التعليم



 

 آخر التطورات:

الكلي، وتؤكد   أو  الجزئي  للدمار  الفلسطينيين في سورية  الطلبة  لتعليم  األونروا  تعرضت مدارس 
زاع" وبحاجة  % من مدارسها في سورية غير صالحة لالستعمال بسبب "الن  40وكالة األونروا أن  

 إلى إصالحات جذرية بسبب ما لحق بها من دمار.

مدرسة تابعة لألونروا   118مدرسة من أصل   62وتشير التقارير الميدانية لمجموعة العمل خروج  
مدرسة في مخيم اليرموك بدمشق وعدد    16من الخدمة خالل سنوات الحرب السورية، من بينها  

المزيريب وغيرها، وذلك نتيجة قصفها المباشر  حندرات و   -من المدارس في مخيمي درعا وعين التل  
 من طائرات ومدفعية النظام السوري وحلفائه الروس طيلة سنوات الحرب. 

 
وعلى الرغم من انتهاء العمليات العسكرية في مخيم اليرموك إال أن السلطات السورية لم تسمح  

دة ترميم المدارس لفتحها في حال  لألهالي بالعودة إلى المخيم، كذلك لم تتخذ أي خطوات إلعا
 عودة األهالي، فيما يواجه األهالي داخل المخيم معاناة كبيرة لعدم وجود مدارس ألبنائهم. 

العمليات  بسبب  قضوا  والمدرسين  الطالب  من  الضحايا  عشرات  وقوع  العمل  مجموعة  ووثقت 
 جون السورية.العسكرية للنظام السوري، واعتقال وقضاء طلبة وكوادر تعليمية في الس

إلى ذلك، أكد محافظ دمشق "عادل العلبي" أن عودة األهالي إلى حي التضامن جنوب دمشق  
ستكون إلى كافة المناطق الصالحة للسكن وستبدأ اعتبارًا من بداية األسبوع المقبل بإشراف من  

 وراقهم الثبوتية  مسؤولي المحافظة والجهات المختصة في المنطقة، ودعا األهالي الذين لم يتقدموا بأ



 

 للجهات المختصة إلى تقديم هذه األوراق بشكل تدريجي.

 
وكان يعيش في حّي التضامن الدمشقي قبل أحداث الحرب، مئات العائالت الفلسطينية التي هجرت  

 بعد سيطرة المعارضة وحمالت القصف العشوائي من قبل النظام السوري. 

  58تقال الالجئ الفلسطيني "محمود محمد تميم" ) في ملف المعتقلين، يواصل النظام السوري اع 
وهو من أبناء    2013/ 3/8سنوات على التوالي، حيث اعتقله عناصر النظام بتاريخ   7عامًا( منذ 

 مخيم اليرموك. 

 
( معتقاًل فلسطينيًا في سجون النظام السوري منهم أكثر من  1797ووثقت المجموعة حتى اآلن )

 ( نساء. 110)



 

الهجرة، أفاد مراسل مجموعة العمل في اليونان بوقوع حريق ضخم يوم الثالثاء على صعيد موضوع  
الماضي، أحدث أضرارًا مادية كبيرة مخيم موريا بجزيرة ليسفوس اليونانية، وشّرد آالف الالجئين  

 إلى الغابات والشوارع.

ليسف مداخل مركز جزيرة  وانتشرت على  المنطقة  اليونانية  الشرطة  أغلقت  جانبها  مدينة  من  وس 
متليني، ومنعت الالجئين من دخول متليني وأطلقت الغاز المسيل للدموع على الشارع العام لمنع  

 ن من االقتراب من مدينة متليني مركز الجزيرة. يالالجئ

الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مخيم موريا بجزيرة ليسفوس اليونانية، ويعانون    465ويعيش ما يقارب  
 كتظاظ واهمال السلطات اليونانية.ظروف صعبة نتيجة اال

 


