
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آخر التطورات

 3022العدد: 

22-10-2020 

 سنوات  9"محمد البوبلي" منذ   النظام السوري يخفي قسرياً الفلسطيني  •

 نا في مخيم دير بلوط اكتشاف أول حالة إصابة بكورو •

 وفد من األونروا والهيئة العامة لالجئين يزور مخيم اليرموك  •

 سنوات  5أوضاع صعبة تواجه المهاجرين الفلسطينيين في جزيرة ليروس  •

 

 "مشاهدة معتقليَن فلسطينيَين في سجن صيدنايا وعائالتهما تناشدان"



 

 آخر التطورات:

اثنين في المنفردات بسجن   تأكيده وجود الجئين فلسطينيين  نقل ناشطون عن أحد المفرج عنهم 
 لالجئ "سمير أحمد عشماوي" والالجئ "وائل توفيق جبالي".صيدنايا العسكري بريف دمشق، وهما: ا

من جانبهم ناشدت عائالت المعتقلَين الكشف عن مصيرهما بعد تلقيها نبأ وجودهما في المعتقل، 
 والتواصل مع المفرج عنه للحصول على معلومات حول وجودهما.

 
ن النظام السوري منهم أكثر  ( معتقاًل فلسطينيًا في سجو 1797في السياق، يواصل النظام السوري )

عامًا( منذ   18معتقالت، ومن بين المعتقلين الشاب الفلسطيني "محمد يحيى البوبلي" )  110من  
 ، وهو من أبناء مخيم الرمل في الالذقية.2011/ 15/8تاريخ 

على صعيد كورونا، أعلن ناشطون فلسطينيون شمال سورية اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس  
 عامًا. 37يم دير بلوط بمنطقة عفرين، لشاب يبلغ من العمر كورونا في مخ 

 



 

تي ذلك بالتزامن مع مطالبات المهجرين في مخيم دير بلوط، الجهات المعنية والسلطات التركية  أي
بإعادة فتح النقطة الطبية التي تم إغالقها منذ حوالي األسبوع بقرار من مديرية الصحة في منطقة  

 غصن الزيتون. 

ز  دمشق،  في  في  اليرموك  مخيم  الفلسطينيين  لالجئين  العامة  والهيئة  األونروا  وكالة  من  وفد  ار 
دمشق، وّاطلعوا على سير عمل نقل الطالب من المخيم إلى مدارسهم، وسير عمل العيادة الطبية  

 المتنقلة في المخيم. 

و خريش" من  واّطلع الوفد الذي ضّم مدير شؤون األونروا في سورية "أمانيا مايكل" و"محمود أب 
تقديمها   الممكن  والخدمات  اإلمكانيات  على  ميدانيًا  العرب،  الفلسطينيين  لالجئين  العامة  الهيئة 

 لألهالي في الفترة القادمة. 

 
العرب  الفلسطينيين  العامة لالجئين  الهيئة  تأكيد ممثل  التعليم  الكردي" مسؤول ملف  "وليد  ونقل 

فير الخدمات لألهالي، وترميم المنشآت وخاصة  لمدير وكالة الغوث على ضرورة اإلسراع في تو 
 ة. نالمدارس بالسرعة الممك

اليونانية أوضاعًا صعبة،   ليروس  تيتلوس في جزيرة  المهاجرون بمخيم  الهجرة، يعيش  في ملف 
بسبب ازدياد كبير في أعدادهم، ويعانون على حد سواء مع الالجئين من نقص حاد في الطبابة 

 وإهمال صحي كبير.



 

 
اسلنا إن المخيم يعاني من انقطاع مستمر للتيار الكهربائي، إضافة إلى انقطاع المياه حيث وقال مر 

يواجه الالجئون صعوبات في تأمينه، ويعيشون في ظروف اعتقال وهم محاطون بالشباك الحديدية  
 وممنوعون من الخروج من المخيم. 

ع إجراءات اللجوء والنقل إلى وأشار المراسل إلى أن جزيرة ليروس من أفضل الجزر من حيث تسري
 فلسطينيًا من سورية.  163البر الرئيسي، ويتواجد بداخله حوالي 


