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 أعمال نهب وسرقة في حّي الحجر األسود جنوب دمشق  •

 األونروا في سورية تعلن عن دورات تدريبية لذوي اإلعاقة •

 الصفصاف بمخيم درعا لمناهضة التنمر نشاطات وفعاليات في مدرسة •

 إخفاء قسري..مشاهدة معتقلة فلسطينية في فرع الجويّة بدمشق"



 

 آخر التطورات 

أكدت إحدى المعتقالت المفرج عنهن حديثًا من السجون السورية مشاهدتها المعتقلة الفلسطينية  
"آمال شما" في فرع المخابرات الجوية السورية بدمشق، مشيرة إلى أن آخر مشاهدة لها كانت قبل 

 اآلن، وأشارت أن آمال من سكان درعا جنوب سورية.نحو عام من 

وتشير االحصائيات الموثقة لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية إلى أن عدد المعتقلين  
 ( معتقالت فلسطينيات. 110( الجئًا بينهم ) 1787الفلسطينيين في السجون السورية بلغ نحو )

مخيم اليرموك جنوب دمشق أعمال نهب في موضوع آخر، يشهد حّي الحجر األسود المجاور ل
المجموعات الموالية لها في ظاهرة  و العامة والخاصة من قبل قوات النظام السوري    ت للممتلكاوسرقة  

 ما بات يعرف بـ "التعفيش"  

 
ن عناصر النظام تسرق أثاث  أونقل شهود عيان لمجموعة العمل زاروا الحي خالل وقت قريب، 

منه من نحاس   االستفادةالمنازل وتقوم بسحب كابالت الكهرباء من األرض، وسرقة ما يمكن 
 وحديد، وبيعه في أسواق خاصة يشرف عليها النظام السوري لهذا الغرض.

ودة سكان الحّي إلى منازلهم لإلقامة بذريعة عدم وجود بينة تحتية  هذا وتمنع قوات النظام السوري ع
 وخوفًا من المباني اآليلة للسقوط، ويكتفى بالسماح للمدنيين بزيارة وتفقد ممتلكاتهم. 

السلطات السورية  بدورهم طالب سكان الحّي من الالجئين الفلسطينيين والمواطنين السوريين
ين منازلهم والمحافظة على البنى التحتية للحّي من أجل اإلسراع  والجهات المعنية بالعمل على تأم 



 

بالعودة إلى منازلهم، مشيرين إلى أنهم يعيشون أوضاع إنسانية قاسية نتيجة غالء األسعار وإيجار 
 المنازل الذي أنهكهم من الناحية االقتصادية وزاد من معاناتهم. 

سرقة ونهب منازل المدنيين في مخيم اليرموك، الجدير بالتنويه أن عناصر النظام السوري قاموا ب
وكثير من المناطق التي استعاد النظام السيطرة عليها، ويسمح لبقايا اللصوص بسرقة ما تبقى من  

 الممتلكات.

جئين الفلسطينيين األونروا في سورية عن دورات تدريبية مجانية،  إلى ذلك، أعلنت وكالة غوث الال
 جئين الفلسطينيين والسوريين في عدد من المخيمات الفلسطينية. تستهدف ذوي اإلعاقة من الال

 
وتشمل الدورات التصوير الفوتوغرافي في مركزي األليانس بدمشق والسيدة زينب بريف دمشق، 
تصفيف الشعر للرجال في جرمانا وتصفيف الشعر لإلناث في الحسينية بريف دمشق، دورة الخياطة  

 بحمص، وصيانة الموبايل بدرعا. 

وأشارت الوكالة إلى ضرورة أن يتناسب التدريب المهني مع اإلعاقة الذي يرغب بااللتحاق به، 
واإللمام بمبادئ القراءة والكتابة خاصة بالدورات التي تتطلب الحد األدنى من هذه المعرفة، وحددت 

 عامًا.  40- 19عمر المشاركين بين  

سين، للتسجيل في مراكز التنمية المجتمعية  ودعت األونروا األشخاص من ذوي اإلعاقة من كال الجن 
 في المخيمات الفلسطينية. 



 

الجدير ذكره أن قدرا كبيرًا من ذوي اإلعاقات من المهجرين الفلسطينيين قسرًا يعانون من اإلهمال  
والتجاهل، ومعرضون لإليذاء البدني والجنسي والعاطفي، ويستلزمون حماية إضافية، ويعانون من  

 ية ويواجهون خطر التخلي عنهم من قبل اآلخرين أثناء عمليات الفرار.العزلة االجتماع 

في جنوب سورية، وتحت شعار "كن صديقي" شارك طالب مدرسة الصفصاف بمخيم درعا التابعة  
تلميذًا، بمجموعة من النشاطات والفعاليات لمناهضة التنمر، وذلك  475لألونروا والبالغ عددهم 

 ليمي واألخصائّية النفسية في المدرسة.بإشراف وتفاعل الكادر التع

 
وشهدت النشاطات مشاركة فعالة من قبل األطفال، حيث تم التعريف بالتنمر وأشكاله من خالل   

مجموعة من األلعاب واألنشطة والرسومات والالفتات واألغاني، التي تنادي بوقف التنمر وتدعو  
 للتسامح والمحبة. 

لغوث األونروا، ويعرف يأتي ذلك ضمن حملة مناهضة التنمر التي أطلقتها إدارة التربية في وكالة ا
التنمر بأنه أحد أشكال العنف الذي يمارسه طفل أو مجموعة من األطفال ضد طفل آخر أو  

 إزعاجه بطريقة متعمدة ومتكررة. 

( طالب وطالبة موزعين على النحو  700يشار إلى أن عدد الطالب في مخيم درعا يبلغ حوالي ) 
 ( طالب وطالبة في المرحلة اإلعدادية. 225ئية، و)( طالب وطالبة في المرحلة االبتدا475التالي )


