
 

 

 

 

 

 

 التطورات آخر

الجئًا فلسطينيًا من أبناء مخيم    38وثقت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية اعتقال  
، كما  2021آب/ يوليو    5ولغاية    2011مارس  –درعا جنوب سورية خالل الفترة املمتدة ما بين آذار  

وفاة   ضد  وثقت  املمارس  التعذيب  نتيجة  السوري  النظام  سجون  داخل  الجئين  ثالثة 
 .املعتقلين

 

وكان أهالي املعتقلين الفلسطينيين السوريين أطلقوا خالل األيام القليلة املاضية نداًء عبر  
رية ناشدوا خالله األمم املتحدة وكافة املنظمات  مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سو

الدولية واإلنسانية بالضغط ىلع النظام السوري من أجل اإلفراج عن كافة املعتقلين والكشف  
  .عن مصيرهم

والفصائل   التحرير  منظمة  موقف  من  درعا عن غضبهم وسخطهم  الفلسطينيون يف  وعبر 
 البتهم النظام السوري باإلفراج عنهم  الفلسطينية السلبي من ملف املعتقلين وعدم مط
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 العدد:  3290

 إسطنبول.. افتتاح مركز تدريبي لالجئين الفلسطينيين يف أسنيورت

o  سليم المساعدات تثير سخط فلسطينيي سورية بلبنان مشاكل في عملية ت 

o مخيم حندرات.. وعود جديدة بإعادة الحياة  

o  مخيم النيرب.. مطالبات لألونروا بمساعدة شهرية ثابتة 

o مشاريع خدمية تخفف من معاناة أهالي مخيم جرمانا والسيدة زينب 

o  



 

 آخر التطورات 
املؤتمر   مع  بالتعاون  )فيدار(  الفلسطيني  الشعب  مع  للتضامن  التركية  الجمعية  افتتحت 
الفلسطينيين يف   والتعليمي لالجئين  للتدريب املهني  الخارج، مركزًا  لفلسطيني  الشعبي 

أسنيورت بمدينة اسطنبول التركية، وذلك بحضور عدد من ممثلي الجهات الرسمّية    منطقة
مدينة   يف  الفلسطينية  الجالية  أبناء  من  وحشد  الفلسطينّية،  األهلّية  والجمعّيات  التركية 

  .إسطنبول

 

واملهنية   املعرفية  والقدرات  املهارات  تنمية  إلى  عليه،  القائمين  بحسب  املركز،  ويهدف 
لالجئين الفلسطينيين، ليكونوا أعضاء فاعلين يف املجتمع، ويستطيعون إعالة    والتعليمية

أنفسهم وعوائلهم، وليكون لهم فرصة أكبر يف ايجاد الوظائف واالندماج يف املجتمع الذي  
 .يعيشون فيه

هذا وسيقدم املركز العديد من الدورات املهنية والتعليمية املجانية، كدورات لغة، وسكرتاريا،  
البرامج  صيان مختلف  واستخدام  كمبيوتر  االكسسوارات،  وصناعة  تطريز  والالبتوب،  الجوال  ة 

والتطبيقات، وسينعكس إيجابًا ىلع حياة العائالت الفلسطينية يف أسنيورت الذي يتجاوز  
 .عائلة بحسب احصائيات غير رسمية 700عددهم 

لبنان إلى  من سورية  الفلسطينيون  الالجئون  اشتكى  آخر  عديدة  ىلع صعيد  من مشاكل   ،
بوست، حيث  الليبان  مكاتب  من  األخيرة  النقدية  املساعدات  استالم  عملية  ومعوقات يف 
سجلت أخطاء يف إرسال رسائل للمستحقين يختلف فيها صاحب الرقم عن صاحب الرسالة،  
كما تلقت العديد من العائالت رسائل الستالم املساعدة النقدية من مراكز بعيدة عنهم، ما  



 

إقامة سارية ملشاكل  يجبر يحمل  ال  من  ويعرض  للمواصالت،  إضافية  تكاليف  دفع  هم ىلع 
 .عديدة مع األمن اللبناني

 

أشعة   تحت  طويلة  لفترات  انتظارهم  من  سخطهم  عن  الفلسطينيون  الالجئون  عّبر  كما 
الشمس وبطء كبير الستالم املساعدة، ولدى سؤال موظف املركز يف إحدى املناطق اللبنانية  

أ املركز يخصص  عن  إن  قال  التأخير،  واحد    5سباب  وموظف  اللبنانيين  للمواطنين  موظفين 
 .لتسليم املهجرين، بحسب ما نقل عن مهجر فلسطيني

وطالب الالجئون يف رسائل وصلت للمجموعة، وكالة األونروا بالعمل ىلع حّل املشاكل التي  
يها بسبب التزامهم بتكاليف  تزيد من معاناتهم، والعمل ىلع وصول تلك املساعدات ملستحق

املعيشية يف   األوضاع  تفاقم  مع  وخاصة  وغيرها،  كهرباء  وفواتير  السكن  إيجار  من  شهرية 
 .لبنان

"علي   العرب  الفلسطينيين  لالجئين  العامة  املؤسسة  مدير  برئاسة  وفد  زار  أخرى  من جهة 
 .مصطفى" مخيم حندرات لالطالع ىلع أوضاعه

آلية العمل إلعادة الحياة إلى املخيم من خالل اإلسراع يف    من جانبه وعد "مصطفى" بتعجيل 
إعادة ترميم املدرسة واملستوصف الصحي التابعين لوكالة "األونروا" والعمل ىلع إعادة تأهيل  

 .شبكتي الكهرباء والهاتف

وفيما يخص إعادة إعمار املخيم قال "مصطفى" إن هذا األمر يتطلب جهودًا حقيقية من الدول  
تخفيف  املانحة اإلعمار، مشددًا ىلع ضرورة  إلعادة  يتاح  أي جهد  تدخر  لن  املؤسسة  وأن   ،

 .األعباء عن األهالي وتسهيل عودتهم إليه



 

ويف سياق آخر تقدم ممثلون عن املجتمع املحلي بمخيم النيرب يف مدينة حلب بطلب 
 .إلعادة األونروا توزيع مساعداتها الشهرية ىلع جميع العائالت

الرئيسي  وقال نشطاء   السبب  البالد هي  التي تشهدها  االقتصادية واملعيشية  األوضاع  "إن 
 .  "وراء هذا الطلب، خاصة مع الغالء املهول ألسعار املواد األساسية واملحروقات 

 

وجاء يف نص الطلب "نتقدم لرئاسة مؤسسة الالجئين الفلسطينيين يف سوريا وإدارة األونروا  
شهرية ىلع جميع عوائل الالجئين وذلك بسبب الظروف  بإعادة النظر بتوزيع سلل غذائية  

بإغاثة وتشغيل   "األونروا" دورها  تأخذ  بأن  تمر بها سوريا، ونطالب  التي  االقتصادية واملالية 
 ."الالجئين وإن لم تستجيب يف هذه الظروف فما فائدتها ومتى ستقوم بواجبها 

ل جرمانا  مخيم  يف  خيرية  أهلية  لجنة  نفذت  أخرى  ناحية  بريف  من  الفلسطينيين  الجئين 
لحوالي نصف سكان  املاء املغذي  الخاصة بخزان  الغاطسة  للمضخة  دمشق، مشروع صيانة 
املخيم، كما أصلحت الورش العاملة يف املشروع شبكة مائية أرضية، وتم اختبار وصول املاء  
لالجئين   زينب  السيدة  مخيم  يف  األهلية  اللجنة  عملت  كما  بنجاح،  السكان  لجميع 

 .فلسطينيين بريف دمشق ىلع صيانة املولدة الكهربائية لخزان املياه الرئيسي يف املخيمال


