
 

 

 

 

 

 

 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  
فلسطينيي سورية ناشدوا خالله األمم املتحدة وكافة املنظمات  مجموعة العمل من أجل  

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 
 إلفراج عنهم  الفلسطينية السلبي من ملف املعتقلين وعدم مطالبتهم النظام السوري با

19-07-2021 

 العدد:  3292

 من "املسلخ البشري" بال ذاكرة وعائلته تبحث عنه الجئ فلسطيني. خرج 
o  2021األونروا تعلن البدء بتوزيع مساعداتها المالية الطارئة لعام 

o  100مدرسة للتعليم األساسي في مخّيم درعا تحقق نسبة نجاح % 

o  أهالي مخيم المحمدية ودير بلوط يتخوفون من تلوث مياه الشرب 

o  ي شبكة المياه مخيم جرمانا.. مناشدات إلصالح عطل ف 

o  



 

 آخر التطورات 
التواصل   مواقع  أبو هاني ىلع صورته يف  "جهاد عبود"  الفلسطيني  الالجئ  عائلة  عثرت 
االجتماعي، وهو مشرد ومنهك القوى يف ضواحي دمشق، وذلك بعد اعتقاله وفقدان األمل  

، حيث شوهد يف سجن صيدنايا العسكري أو ماي عرف "املسلخ  2013بخروجه حيًا منذ عام  
 .خالل فترة اعتقاله  البشري" 

 

وقال أبو العبد أحد أقرباء املفقود ملجموعة العمل "كنت أقلب صفحات الفيس بوك وفجأة  
عثرت ىلع صورته، فتواصلت مع صاحب املنشور حتى وصلنا إلى أشخاص شاهدوا قريبهم  
املفقود يف مناطق شمال غرب مدينة دمشق بين منطقتي قدسيا ودمر والهامة والربوة،  

هم صاحب محل معجنات بضاحية قدسيا، حيث أكد له أن الشخص الذي يف الصورة  من بين 
 .يتردد عليه باستمرار، وقال إنه فاقد للذاكرة

ويضيف أبو العبد أن العائلة ال تعرف كيف خرج من املعتقل ومتى، وكل ما تعلمه عنه أنه  
شاهد صاحب  يف سجن صيدنايا منذ سنوات، ووجه مناشدة عبر مجموعة العمل لكل من ي 

الصورة التواصل معه، إلنهاء مأساته بعد سنوات من االعتقال، وطمأنة عائلته وخاصة أبناءه،  
  .1969يشار أن "جهاد عبود "من أبناء مخيم اليرموك ومواليده 

يف سياق مختلف أعلنت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "أونروا" يف سوريا أنها  
 .25/07/2021املالية الطارئة للدورة الثانية للعام الحالي يف ستبدأ توزيع مساعداتها  



 

وأشارت وكالة الغوث إلى أنه وسيتم توزيع مبالغ نقدية طارئة تغطي أربعة أشهر لفئتين من  
املستفيدين األولى األسر/ األشخاص األكثر عوزًا وفقرًا وفق معايير االستهداف املسجلة لدى  

بيا تحديث  يتم  والتي  بقيمة  األونروا  املالية  املساعدة  مبلغ  وسيكون  دوري.  بشكل  ناتها 
العائالت املسجلة لدى األونروا والتي ال    ل.س للشخص الواحد، أما الثانية فهي بقية 140,000

ل.س    90,000تنطبق عليها أي من املعايير املذكورة أعاله، سيكون مبلغ املساعدة املالية  
 .للشخص الواحد

يتخوف املهج أخرى  بلوط شمال  من جهة  ودير  املحمدية  الفلسطينيون يف مخيمي  رون 
سورية، من تلوث مياه الشرب التي تنقل إلى مخيمهم عبر صهاريج املاء، وذلك بعد أن وجد  
أحد املهجرين سمكة صغيرة أثناء تعبئته للماء، ما يدل وفق األهالي ىلع أن املكان الذي  

وطالب للشرب،  صالح  غير  منه  الصهاريج  تعبئة  الكوارث    تتم  إدارة  منظمة  من  املهجرون 
املسؤولة عن املخيمات بمتابعة املشكلة، محذرين من تلوث   (AFAD) والطوارئ التركية آفاد 

 .املاء وضررها ىلع حياة املهجرين وخاصة األطفال

 

ىلع صعيد آخر حققت مدرسة "كفر كنا" للتعليم االبتدائي التابعة لوكالة األونروا يف مخيم  
يف نتائج امتحانات التعليم األساسي "التاسع"،    % 100ن الفلسطينيين، نسبة نجاح  درعا لالجئي

والخدمية   املعيشية  واألوضاع  الحصار  بسبب  املخيم  طالب  معاناة  من  الرغم  ىلع  وذلك 
 .املزرية

 



 

باالنتقال إلى ريف دمشق اشتكى أهالي مخيم جرمانا لالجئين الفلسطينيين من انقطاع املياه  
 .يوم الرابع ىلع التواليعن منازلهم لل

 

وقال مراسل مجموعة العمل يف املخيم إن عطاًل أصاب املضخة الرئيسية املغذية لعدٍد من  
 .األحياء وتركها دون ماء يف ظل ارتفاع درجات الحرارة واقتراب عيد األضحى املبارك

ل العطل  هذا  إصالح  يف  اإلسراع  بضرورة  املختصة  الجهات  األهالي  ناشد  جانبهم  عدم  من 
قدرتهم ىلع شراء املياه بشكل يومي بعد تدهور الوضع االقتصادي يف البالد وغالء األسعار  

 .مطالبين بإيجاد حلول سريعة ملشكلة املياه التي قد تمتد تسعة أيام

 


