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" لعمل" تُطلق مسابقة "حكايات لم ترو  مجموعة ا " 

 حريق في مخيم النيرب يخلف أضراراً مادية  •

 عمليات تشغيل تجريبية لمخبز مخيم درعا  •

 النظام يخفي قسرياً الشاب الفلسطيني "مصطفى أيوب"  •

 " كورونابـ " وفاة الجئ فلسطيني في هولندا جراء إصابته   •

 األونروا: مناهجنا التعليمية تركز على قيم األمم المتحدة •



 

 آخر التطورات 

تحت عنوان "حكايات لم ترَو" أعلنت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية عن إطالق جائزة  

أفضل قصص توثيقية تعكس حياة الالجئ الفلسطيني السوري في ظل األزمة السورية وما ترافق 

 مع ذلك من معاناة داخل وخارج سورية.

شور مسبقاً ضمن الموضوعات  وتشترط المجموعة للمسابقة، المشاركة بنص قصصي جديد غير من

قصص نجاح ...(، الُمشاركة بقصَّة واحدة    –هجرة    –نزوح    –اعتقال    -حصار    –التالية )قصف  

التالي    االيميل  على  أو  الصفحة  بريد  عبر  الكتروني  ملف  ضمن  المسابقة  وترسل  فقط، 

tellus@actionpal.org.uk 

 

واردة إليها ضمن كل وسائل النشر المقروءة  وتشير المجموعة إلى أن لها الحق باستخدام القصص ال

والمرئية وغيرها، ويتم تحكيم القصص من قبل لجنة متخصصة من الخبراء والباحثين، ويعلن عن  

 الفائزين ضمن فعالية تحددها المجموعة وفق اإلجراءات المسموح فيها في ظل جائحة كورونا. 

  50$، أما الفائز الثالث    100ائز الثاني  $، الف200ونوهت المجموعة أن الفائز األول يحصل على  

 2021\ 03\15$، وحددت آخر مهلة الستالم القصص بتاريخ 

mailto:tellus@actionpal.org.uk


 

  في سياق آخر، قالت مصادر ميدانية لمجموعة العمل إن حريقاً اندلع أول أمس في منزل الالجئ 

، مما الفلسطيني "أحمد عبد الحق" في الجهة الشرقية لمخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين في حلب 

 أحدث اضراراً مادية في المنزل، وأشارت المصادر إلى أن سبب الحريق يعود إلى ماس كهربائي. 

هذا وشهد مخيم النيرب عدة حرائق خالل اآلونة األخيرة وتعود أسبابها إلى خلل في وصالت  

ريع في الكهرباء، كما يلعب تالصق البيوت وضيق الشوارع والحارات دوراً كبيراً في االنتقال الس

 الحرائق إلى منازل أخرى. 

 

إلى جنوب سورية، بدأت عمليات تشغيل تجريبية لمخبز تشرين االحتياطي في مخيم درعا لالجئين 

الفلسطينيين جنوب سورية، بعد سنوات من خروجه من الخدمة وتضرره جراء حمالت القصف  

 واستهداف المنطقة من قبل النظام السوري. 

للمخابز، أن المخبز سيقدم مادة الخبز للمواطنين وفق خطة وكمية يتم وأعلنت المؤسسة السورية   

وتقديم   البناء  ترميم  إعادة  عمليات  أن  مشيرة  بالمحافظة،  المعنية  الجهات  طريق  عن  وضعهما 

 التجهيزات جرت بدعم من منظمة اإلسعاف األولي الدولية.

وا على جلب الخبز من أفران  وقال مراسلنا إن الخطوة ستخفف من معاناة األهالي، حيث يجبر 

كم، ويشهدان ازدحاماً كبيراً، وأن    1أحياء درعا البلد أو من المدينة ويبعدان عن المخيم أكثر من  

 المخابز ال تغطي احتياجات األهالي في المنطقة. 



 

 

 –   11في ملف المعتقلين، يواصل النظام السوري اعتقال الفلسطيني "مصطفى علي أيوب" مواليد  

سنوات، حيث اعتقل عناصر )فرع المنطقة( التابع لألجهزة األمنية    9منذ حوالي    ، 1996  –  8

/  5عاماً( من منزل عائلته في حي التضامن يوم الجمعة    16السورية مصطفى وهو بسن الطفولة ) 

 ، بتهمة المشاركة بالمظاهرات التي خرجت ضد نظام الحكم في سورية.2012/   10

 



 

دا، ثاني حالة وفاة لالجئ فلسطيني سوري جّراء إصابته بفايروس  في شأن كورونا، ُسّجل في هولن

كورونا المستجد، ووفقاً لمراسل مجموعة العمل، أن الالجئ الفلسطيني "صالح جبول" توفي في  

، مشيراً إلى أن جبول كان قد نقل في وقت سابق  19هولندا قبل يومين بعد إصابته بفيروس كوفيد  

ج، وهو من مهجري مخيم اليرموك ومن عشيرة الوهيب في مخيم خان  إلى أحد مشافي هولندا للعال

 الشيح بريف دمشق.

 

بهولندا جراء كورونا،    2020وكان قد أعلن عن وفاة "حسن ترشحاني" في الشهر الثالث من عام   

ضحية من فلسطينيي سورية قضوا جراء كورونا داخل وخارج سورية،    18ووثقت مجموعة العمل  

الرصد  فريق  تكتم عائالت   ويشير  المعلن عنه في سورية، في ظل  أكبر من  الضحايا  أعداد  أن 

 الضحايا خوفاً من النظام السوري. 

مدرسة تابعة لها بتعليم أكثر    700على صعيد مختلف، قالت وكالة األونروا إنها تعمل في أكثر من  

ية وحقوق اإلنسان  ألف طفل الجئ من فلسطين، مناهج تركز على قيم األمم المتحدة للحياد   500من  

 وحل النزاعات والمساواة وعدم التمييز فيما يخص العرق والنوع االجتماعي واللغة والدين. 

وأضافت أنها تقوم بشكل مستمر بمراجعة كافة المواد التربوية والكتب المدرسية مقابل هذه القيم،   

 لى تناقضات. وأنها توفر مواد إثرائية للمعلمين في حاالت نادرة يتم العثور فيها ع


