
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   3025العدد 

25-10-2020 
 

 يومًا  25طار إسطنبول منذ  تركيا تحتجز فلسطينيًا سوريًا يف م

 2020األونروا يف سوريا تبدأ توزيع مساعداتها الغذائية الثالثة لعام  •
 "شمعة لنتذكر" حملة للتضامن مع املعتقلين يف السجون السورية  •
 شكوى من طفح الصرف الصحي يف مخيم الحسينية  •
 حملة تعقيم وتطهير ملسجد القدس يف مخيم درعا  •
 مي دير بلوط واملحمدية شمال سوريةتوزيع حقائب نظافة يف مخي •



 

 آخر التطورات

ال تزال السلطات التركية تحتجز لالجئ الفلسطيني السوري ""سمير حسن محمد عبود" مواليد  

يومًا، يف مطار اسطنبول الجديد بعد محاولته    30من أبناء مخيم اليرموك، منذ أكثر من    1970

 " املستخرج للسفر الخارجي. دخول البالد قادمًا من لبنان بجواز سفر "السلطة الفلسطينية

 

من جانبها ناشدت والدة سمير عبر مجموعة العمل السلطات التركية وجمعيات حقوق اإلنسان  

واإلفراج عنه   تركيا،  ولدها يف  إبقاء  أجل  التدخل من  اسطنبول  الفلسطينية يف  والسفارة 

آخر قد يشكل    بأسرع وقت وحل أزمتهم وإخراجه من محنته، منوهة إلى أن ترحيله إلى أي بلد

 .خطرًا ىلع حياته 

والهيئات   والجمعيات  تركيا  يف  فلسطين  دولة  سفارة  ناشدوا  الناشطين  من  عدد  وكان 

والجاليات املمثلة للشعب الفلسطيني يف تركيا، بشرح وضعه للسلطات التركية والعمل ىلع  

 اإلفراج عنه.



 

)األونروا( توزيع املساعدات  من جهة أخرى بدأت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين  

الثالثة لعام   للدورة   " األكثر عوزًا  2020/  10/  22"، وذلك اعتبارًا من    2020الغذائية  ، للعائالت 

 وفقرًا وفق معايير االستهداف املسجلة لديها.  

 

وشددت وكالة الغوث ىلع ضرورة أن ينتبه الالجئ للرسائل التي تصله وأن يكون هاتفه النقال  

التي تصلهم منها والتي  )الجوال(   الرسائل  التغطية بشكل دائم، من أجل استالم  يف وضع 

 تحدد فيه مكان وتاريخ االستالم. 

هذا وحددت األونروا معايير األسر املستهدفة واملستحقة للمساعدات الغذائية لديها ىلع  

(، أسرة يعيلها  عاما  60الشكل التالي: أسرة تعيلها، امرأة، أسرة يعيلها شخص مسن )تجاوز عمره  

 أو أحد أفرادها من ذوي اإلعاقة، أسرة يعيلها أو أحد أفرادها يتيم دون سن الثامنة عشر.  

من   عدد  مع  بالتعاون  ملك"  "كش  منظمة  أطلقت  القسري  واإلخفاء  االنتهاكات  ملف  يف 

الناشطين السوريين حملة تحت عنوان "شمعة لنتذكر" للتذكير بقضية املعتقلين املغيبين  

 ًا يف السجون السورية.قسر



 

 

من جانبها دعت منظمة "كش ملك" كافة السوريين إلشعال الشموع وتصويرها مع هاشتاغ  

السورية،  _#شمعة السجون  يف  املعتقلين  بقضية  الدولي  املجتمع  لتذكير  وذلك  لنتذكر، 

 ومطالبته بتحمل مسؤولياته اتجاههم واملطالبة باإلفراج عنهم.  

العمل من   السوري  وكانت "مجموعة  النظام  أجل فلسطينيي سورية" طالبت بشكل مستمر 

باإلفراج واإلفصاح عن وضع املئات من املعتقلين الفلسطينيين الذين يعتبر مصيرهم مجهواًل،  

 مؤكدة أن ما يجري داخل املعتقالت السورية للفلسطينيين "جريمة حرب بكل املقاييس". 

ال ريف دمشق اشتكى سكان مخّيم  إلى  الصرف باالنتقال  بريف دمشق من مشكلة  حسينية 

الصحي، التي تفاقمت مؤخرًا بسبب إغالق املصارف الخاصة باملخيم نتيجة األعطال املتكررة  

 فيها وعدم الصيانة الدورية لها، مما تسبب يف طفح املياه اآلسنة يف شوارع وأزقة املخيم.  



 

 

الحكمية املعنية بإنهاء تلك    بدورهم طالب قاطني املخيم بلدة الحسينية واألونروا والجهات

املشكلة القديمة الجديدة، نظرًا ملا ينجم عنها من مخاطر بيئة، وما يصدر عنها من روائح  

لألمراض،   امليكروبات املسببة  وتنامي  لوجود  بيئة مناسبة  أنها أصبحت  كريهة، فضاًل عن 

األساسية لألهالي   الخدمات  بالتقصير يف تقديم  الحسينية  البنى  متهمين بلدية  وخدمات 

التحتية، مضيفين أنهم يعانون منذ عودتهم ملخيمهم من مشكلة الصرف الصحي، وانقطاع  

 الكهرباء واملياه لفترات زمنية طويلة. 

أما يف جنوب سورية قام ناشطون من أبناء مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين بالتعاون مع  

لجان شعبية تابعة لحركة فتح بتعقيم مسجد القدس، وذلك ضمن اإلجراءات املتخذة ملنع  

 تفشي فايروس كورونا. 



 

 

ظًا  من جانبهم جدد عدد من ناشطي املخيم دعوتهم لألهالي إلى اتخاذ إجراءات الوقاية حفا

ىلع سالمتهم، وشددوا ىلع أخذ الحيطة والحذر، وضرورة معاملة بعضهم البعض ىلع أنهم  

 مصابون بفيروس كورونا خوفًا من انتشاره. 

التابعة لألمم   اغاثيًا وبالتحديد يف الشمال السوري وّزعت إحدى الهيئات اإلغاثية اإلنسانية 

ة يف مخيمي دير بلوط واملحمدية  املتحدة عدد من حقائب النظافة ىلع العائالت املهجر

معاناتهم   من  والتخفيف  كورونا  لجائحة  التصدي  يف  للمساهمة  وذلك  عفرين،  مدينة  يف 

 املعيشية واالقتصادية. 

ويعاني الالجئون الفلسطينيون والسوريون يف الشمال السوري من أوضاع إنسانية ومعيشية  

ل وإهمال الجهات املعنية والدولية  غاية يف القسوة يف ظل شح املساعدات اإلغاثية، وتجاه

 ألوضاعهم املزرية. 


