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 العدد: 3174

 "فقدان موظف فلسطيني بوكالة األونروا يف دمشق"

 • طفل فلسطيني األول على حمص والخامس في بطولة الجمهورية للشطرنج 

 • معهد مهني في لبنان يعلن عن ِمنح للطالب الفلسطينيين من سورية 

 • اللجنة الشعبية لمخيم نهر البارد تدعو فلسطينيي سورية لتسجيل بياناتهم

 في قسريًا الفلسطيني "محمد محمد" للعام الثامن • األمن السوري يخ



 

 آخر التطورات 

- 18أفادت مصادر لمجموعة العمل، بفقدان الالجئ الفلسطيني "وسيم أحمد طعمة" يوم الخميس  

في منطقة المزة بدمشق، وهو من سكان مخيم جرمانا لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق،    03-2021

األونروا منذ عدة سنوات ويحمل بطاقة خاصة  وذكرت المصادر للمجموعة أن طعمة موظف في وكالة  

 من الوكالة الدولية. 

 

الالجئين   عدد  أن  سورية  فلسطينيي  أجل  من  العمل  لمجموعة  الموثقة  اإلحصائيات  وتشير 

 ( مفقودًا. 333الفلسطينيين الذين فقدوا منذ بداية الصراع الدائر في سورية وصل إلى )

الفلسطيني " ح المركز األول على مستوى  على صعيد مختلف، حقق الطفل  سام جابر يوسف" على 

مدينة  أقيمت في  التي  الشطرنج  لعبة  الجمهورية في  مستوى بطولة  الخامس على  والمركز  حمص 

 (، وهو في الصف الثاني االبتدائي من أبناء مخيم العائدين بحمص.8الالذقية عن الفئة )



 

بنان، الفلسطينيين من سورية في مخيم نهر  في لبنان، دعت اللجنة الشعبية لمخيم نهر البارد شمال ل

البارد ومحيطه وفي محافظة عكار، إلى تسجيل بيانتهم في مقر اللجنة في مخيم نهر البارد، موضحة  

مساعدات   توزيع  حال  في  والمعلومات  لألسماء  كشفًا  وتجهيز  بياناتهم  لتحديث  هو  التسجيل  أن 

 عليهم. 

البارد شمال لبنان حوالي  هذا ويبلغ عدد العائالت الفلسطينية السو   350رية المهجرة في مخيم نهر 

ألف الجئ فلسطيني من    25عائلة، فيما يصل تعداد الفلسطينيين من سورية في لبنان عمومًا قرابة  

إنسانية  ظروف  في  بلبنان  والقرى  الفلسطينية  المخيمات  معظم  في  موزعين  يزالون  ال  سورية 

 واجتماعية صعبة.

سورية  من  والفلسطينيين  السوريين  للطالب  ِمنٍح  عن  المهني  تمكين  معهد  أعلن  آخر،  جانب  من 

للمعهد   وفقًا  المنحة  وتشمل  االختصاصات،  في جميع  فنية  بكالوريا  الثالثة  السنة  إلى  المترفعين 

ة  األقساط الدراسية كاملة مع مصروف شخصي، هذا ويقدم المعهد دورات في مختلف المجاالت التقني

 والفنية وهو مرخص رسميًا من الدولة اللبنانية. 

 



 

، أن التحاق الالجئين الفلسطينيين القادمين  2015وتشير دراسة للجامعة األمريكية في بيروت في عام  

من سورية بالتعليم أقل من معدل التحاق الالجئين الفلسطينيين في لبنان. واألسباب تتراوح بين  

والجامعات،   المدارس  اللوازم  بعد مسافة  لشراء  اإلمكانيات  وانعدام  التنقل  المفروضة على  والقيود 

 المدرسية. 

في ملف المعتقلين، تواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال الشاب الفلسطيني "محمد أحمد محمد"  

من حاجز مخيم اليرموك جنوب دمشق على    2013-05-27سنوات، حيث اعتقل يوم    8منذ    1993مواليد  

 موعاته الموالية، ومنذ ذلك الحين ال توجد معلومات عنه. يد األمن ومج

( معتقالت ال  110( معتقاًل فلسطينيًا في سجون النظام السوري منهم )1797ووثقت مجموعة العمل )

 يزال مصيرهم مجهواًل. 

 


