
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آخر التطورات

 2885العدد: 

15-09-2020 

 مفوض األونروا: الوكالة تواجه تحديات سياسية ومالية متزايدة •

 مطالب بزيادة مخصصات الطحين لمخبز مخيم خان الشيح •

 سنوات   6الفلسطينية "مريم جبر" معتقلة في سورية منذ  •

 مهاجراً إلى تركيا عبر نهر افروس   160شرطة الحدود تعيد  •

 "مجموعة العمل تصدر تقريراً بعنوان "جيش التحرير الفلسطيني في سوريا" 



 

 آخر التطورات:

أصدرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية تقريرًا توثيقيًا بعنوان "جيش التحرير الفلسطيني  
تناول التقرير جزئية جديدة من جزئيات المعاناة الفلسطينية المتعاظمة في سورية، ولكن  في سوريا" ي 

 من منظور مختلف. 

العربية  الدول  في  وفروعه  الفلسطيني  التحرير  جيش  لنشوء  موجزًا  تاريخيًا  التقرير عرضًا  ويقدم 
التي تربطه بالجيش    والظروف التي رافقت ذلك عمومًا، ثم يتناول وجوده في سورية وتوزعه والعالقة

السوري وصواًل إلى مشاركته في المعارك الدائرة في سورية، والموقف الشعبي والرسمي والفلسطيني  
 من ذلك.

 
كما يعرض التقرير رصدًا ميدانيًا للضحايا الذين سقطوا على جبهات القتال من منتسبي الجيش،  

( سقوط  إلى  أدت  التي  ومجند 280واألسباب  صف  وضابط  ضابطًا  والقنص  (  كالقصف  ًا؛ 
 واالشتباكات والتعذيب حتى الموت داخل المعتقالت. 

 لتحميل النسخة اإللكترونية من التقرير: 

https://www.actionpal.org.uk/ar/reports/special/plainsyria.pdf 

على صعيد آخر، قال المفوض العام لألونروا "فيليب الزريني" أمام مجلس جامعة الدول العربية 
الشهر الجاري "إن الدعم الذي تقدمه جامعة الدول العربية والدول األعضاء    09-09عقد يوم    الذي

 فيها ألمر حاسم للوكالة في مواجهة التحديات السياسية والمالية المتزايدة".



 

وأشار المفوض إلى أن األزمات في المنطقة تظل بال حلول، وحول الوضع في سورية قال "إن  
واالقتصاد المتدهور تطرح تحديات إنسانية هائلة وُيقال بأن العديد من أسر  تسع سنوات من النزاع

 الجئي فلسطين تقتصد في طعامها" 

 
وأكد الزريني على أن أكبر تحٍد للوكالة هو استقرارها المالي، "عامًا بعد آخر، وشهرًا بعد شهر،  

 واألونروا على حافة االنهيار المالي".

ن الشيح بريف دمشق الغربي بزيادة مخصصات الطحين لمخبز  إلى ذلك، طالب أهالي مخيم خا
 الجليل في المخيم، بسبب نقص كمية توزيع الخبز على األهالي. 

 
وقال األهالي إن قرار التوزيع كل يومين عبر البطاقة اإللكترونية والمعتمدين ال يسد حاجة األهالي،  

 نيين بإيجاد حل للمعاناة وحلول لها. واشتكى الكثير منهم عدم حصولهم على الخبز، وطالبوا المع



 

في ملف المعتقلين، تواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال الطفلة الفلسطينية "مريم ماهر جبر"  
من شارع علي الوحش في منطقة   2014- 01- 05سنوات، حيث اعتقلتها مع عائلتها يوم   6منذ 

ل الحصار، وكان عمرها عند  حجيرة جنوب دمشق، بعد محاولة خروجهم من مخيم اليرموك خال
 سنوات. 3اعتقالها 

هذا ووثق فريد الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية حتى لحظة تحرير  
 ( معتقل فلسطيني في سجون النظام السوري، بينهم نساء وأطفال.1797الخبر بيانات )

مهاجرًا   160األوروبية أعادت    في موضوع الهجرة، أكد ناشطون أن شرطة الحدود والكوماندوز
 الفاصل بين الحدود البرية التركية واليونانية.  إيفروسعبر طريق نهر 

 
وكان تقرير ألماني نشر سابقًا اتهم الحرس اليوناني بطرد الالجئين في ضفة نهر إيفروس وإعادتهم  

يونان باعتبار حق  إلى تركيا، في إجراء غير قانوني ويعارض اتفاقية الالجئين التي وقعت عليها ال
 الالجئ بطلب اللجوء بعد الوصول إلى االراضي اليونانية.


