
 

 

 

 

 

  

21-04-2021 

 العدد:  3203

 درعا.. فلسطينيون يشكون سوء معاملة شركة الهرم" وطوابير الذل

 https://www.actionpal.org.uk/ar/post/15212 •  أيام 5مخيم الحسينية.. شارع حيفا بال كهرباء منذ 

    األمن السوري يفرج عن أحد أبناء مخيم درعا •

 وفاة أحد أبناء مخيم سبينة بفايروس كورونا  •

 سوريا.. األونروا تبدأ توزيع السلل الغذائية لالجئي فلسطين  •

 األونروا تطلق منصة رقمية مركزية للتعلم الذاتي •

 



 

 التطورات آخر

سيئ   خبزًا  تنتج  بحلب  الفلسطينيين  لالجئين  النيرب  مخيم  يف  أفران  ثالثة  ُضبطت 
 .قديم بداًل من الخميرة خالل مرحلة العجناملواصفات بسبب استخدامها الخبز ال 

 

ووفقًا ملراسل مجموعة العمل أنه نتيجًة لشكاوى أهالي املخيم من سوء إنتاج الرغيف يف 
التجارة الداخلية وحماية املستهلك بجولة ىلع أفران املخيم   النيرب، قامت مديرية  مخيم 

ميدة(، بسبب استخدامها الخبز  وحسن ح  -الرافع    -ونظمت ثالثة ضبوط بحق أفران )الحوراني  
القديم بداًل من "الخميرة"، مما يؤدي إلى إنتاج خبز سيئ املواصفات، منوهًا إلى أن مديرية  
التجارة الداخلية وحماية املستهلك أحالت املخالفين إلى القضاء املختص، التخاذ اإلجراءات  

 .القانونية الالزمة

ونة األخيرة عن استيائهم من رداءة نوعية رغيف الخبز  وكان أهالي مخيم النيرب عّبروا خالل اآل
أنهم   إلى  أفران مخيمهم، مشيرين  النظافة وتدني وانخفاض جودته ومواصفاته يف  وقلة 
عدة مرات الحظوا أن الخبز الذي يشترونه سميك ومعجن ولونه أسمر، كما تفوح منه رائحة  

ا الخبز ىلع بعض  أرغفة  إلى عثورهم يف  إضافة  لها  الحموضة،  ال عالقة  واألشياء  لشوائب 
  .بالطحين كالخيوط البالستيكية والنايلون وأشياء أخرى

باالنتقال إلى ريف دمشق اشتكى سكان شارع حيفا جادة طبرية يف مخيم الحسينية لالجئين  
أيام ىلع التوالي،   5الفلسطينيين بريف دمشق، من انقطاع التيار الكهربائي عن منازلهم منذ  



 

سقوط   معاناتهم  بسبب  يضاعف  الذي  األمر  األرض،  ىلع  الكهربائية  األعمدة  من  األسالك 
  .املعيشية واالقتصادية

 

صيانة   بإجراء  واملعنية  الرسمية  والجهات  الكهرباء  وزارة  حيفا  شارع  أهالي  طالب  بدورهم 
ألعمدة الكهرباء وحل هذه املشكلة ملا تشكله من خطر حقيقي ىلع حياتهم وخاصة أنهم  

لشتاء حيث تكون الحارات مبللة بمياه األمطار، مشيرين إلى أنهم وسبق وتقدموا  يف فصل ا
األطفال   وصعق  كارثة  بوقوع  ينذر  مما  استجابة،  أدنى  دون  ولكن  الشكاوى  من  بالعديد 

 ."بالكهرباء 

محمد   "عمر  الفلسطيني  الالجئ  عن  السورية  األمنية  األجهزة  أفرجت  املعتقلين  ملف  يف 
أبناء مخيم خان درعا جنوب سورية يوم    1993مهاوش" مواليد   ، وذلك بعد  19/04/2021من 

   .ألكثر من سنتين ونصفدام اعتقال 

السورية   األمنية  األجهزة  أن  أجل فلسطينيي سورية  العمل من  من جانبها ذكرت مجموعة 
من   بالرغم  سجونها،  يف  الفلسطينيين  الالجئين  من  املئات  مصير  ىلع  تكتمها  تواصل 

املستمرة األطفال    املطالبات  املعتقلين  بين  ومن  مصيرهم،  عن  والكشف  عنهم  باإلفراج 
 .والنساء وكبار يف السن وأشقاء وآباء وأبناء وعائالت بأكملها

أما يف مخيم سبينة لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق تويف الالجئ الفلسطيني "أحمد  
  .(19-أبو ناصر" جّراء إصابته بفايروس كورونا املستجد)كوفيد

 



 

 

هذا وسجلت خالل األسابيع القليلة املاضية مئات اإلصابات بفيروس كورونا بين فلسطيني  
عالجية، وتكتم السلطات السورية عن الحجم  سورية يف ظل نقص حاد باإلمكانيات الطبية وال

 .الحقيقي لإلصابات

( الجئًا فلسطينيًا  465وكانت وكالة األونروا كشفت يف ندائها الطارئ لألزمة يف سورية، أن )
كورونا، منذ انتشار املرض وحتى شهر كانون أول  -  19يف سورية توفوا بسبب فايروس كوفيد  

العام   الف حالة إصابة مؤكدة بين الالجئين الفلسطينيين يف  آ   9، إضافة إلى نحو  2020من 
  .سورية

مع   بالتنسيق  )األونروا(  الفلسطينيين  الالجئين  وتشغيل  غوث  وكالة  بدأت  أخرى  جهة  من 
الثالثاء   أمس  يوم  العرب،  الفلسطينيين  لالجئين  العامة  بتوزيع    19الهيئة  ابريل  نيسان/ 

"، ىلع جميع عائالت الالجئين الفلسطينيين   2021املساعدات الغذائية " للدورة األولى لعام  
والوضع االقتصادي    19-املستحقين واملقيمين يف سوريا، وذلك للتخفيف من آثار وباء كوفيد

  .املتردي

كغ أرز،    1كغ طحين،   20هذا وخصصت وكالة الغوث يف السلة الغذائية لكل شخص من األسرة 
  .كغ حليب، وعلبة سردين  0,4كغ عدس،  2كغ حمص،  2كغ سكر،    1ليتر زيت نباتي،    2كغ برغل،    1

من أسر الالجئين الفلسطينيين بسورية تعيش يف فقر مدقع بأقل    %91يشار إلى أن حوالي  
اليوم. يف حين أكدت مجموعة العمل إلى أن الالجئين   من دوالرين أمريكيين للشخص يف 

لبطالة وفقدانهم مصادر رزقهم  الفلسطينيين السوريين أصابهم الفقر نتيجة ارتفاع معدالت ا
 .الرئيسية، وأصبحت األونروا وما تقدمه لهم من مساعدات الدخل شبه الوحيد لديهم



 

يف سياق مختلف أطلقت وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين يف  
عليم ما  الشرق األدنى )األونروا( منصة رقمية مركزية تعليمية جديدة تم تصميمها لتسهيل ت

مدرسة تابعة لها يف    711طالب وطالبة من الالجئين الذين يدرسون يف    540,000يقرب من  
فإن    --أو فترات النزاع املسلح    19-مثل جائحة كوفيد  --الشرق األوسط. يف حاالت الطوارئ  

أطفال الجئي فلسطين غالبا ما يكونون غير قادرين جسديا ىلع الوصول إلى مدارسهم، مما  
التعلم، تم تطوير منصة التعلم    يعرضهم  لخطر انقطاع تعليمهم. من أجل ضمان استمرارية 

الذاتي   التعلم  مواد  إلى  الوصول  بإمكانية  أمورهم(  )وأولياء  األونروا  طالب  لتزويد  الرقمي 
 .املناسبة للعمر وذات الصلة واآلمنة والتي تتماشى مع قيم األمم املتحدة واملبادئ اإلنسانية

 

أن هذه املنصة تعد األولى من نوعها بالنسبة للوكالة، وهي توفر نظاما آمنا يمكن  وأشارت إلى  
التعليمية   املواد  واستضافة  لتحميل  واإلداريين  للمعلمين  مركزيا  ومراقبا  إليه  الوصول 
املخصصة عبر الصف واملوضوع والبلد املضيف. وعالوة ىلع ذلك، فهي ستعمل ىلع ضمان  

وى الوكالة مع أهداف التعليم وقيم األمم املتحدة للحياد وحقوق  االتساق والتوافق ىلع مست
 .اإلنسان والتسامح واملساواة وعدم التمييز فيما يتعلق بالعرق والجنس واللغة والدين

 

 


