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01-12-2018 

 "ماريا" الفلسطينية الطفلة السرطان مريضة معاناة يفاقم العالج تكاليف"

 سورية في الفلسطينيين المعتقلين عن البحث تتيح األحمر الصليب منظمة •

 سنوات خمس حوالي منذ الرفاعي علي حسام الفلسطيني اعتقال يواصل السوري األمن •

 غزة في االجتماعية التنمية وزارة مع سورية من لعائدينا الفلسطينيين أوضاع تبحث المستقلة الهيئة •



 

 التطورات آخر

 
 الباهظة العالج كلفة من" عزارة أبو ماريا" لبنان في المهجرة الفلسطينية الطفلة عائلة تشكو
 .المقدمة المساعدات وضعف العائلة فقر ظل في السرطان، بمرض المصابة البنتهم

 مشفى في عادية فحوصات لها أجروا أن بعد ابنتهم مرض اكتشفوا أنهم الطفلة لعائلة ووفقا  
 بمرض مصابة ابنتهم أن األطباء أخبرهم المشفى وفي المفاجئ، مرضها بسبب حمود غسان
 إلنقاذ السريع المكثف العالج لتلقي كامل أسبوع المستشفى في للبقاء بحاجة وهي الدم سرطان
 . حياتها

 األولى، المرحلة في مكثف كعالج جرعات 4 الواحد األسبوع في تحتاج ماريا نإ األطباء وقال
 .أسبوع كل واحدة جرعة إلى تحتاج سنتين ولمدة الالحقة الفترات وفي

 بدفع األونروا تكفلت فقد الجرعات أما العالج، تكاليف من%  05 بتغطية تكفلت بدورها األونروا
 ما لبنانية، ليرة ألف 055 وهو جرعة لكل المبلغ باقي دفع العائلة وعلى لبنانية، ليرة ألف 05

 .أمريكي دوالر 66 الواحدة للجرعة قيمته

 مخيم أبناء من سنوات، الثالث ابنة" عزاره أبو تامر ماريا" السورية الفلسطينية الطفلة ذوو
 جميع خالله ناشدوا إنسانيا   نداء أطلقوا لبنان، جنوب الحلوة عين مخيم إلى المهجرة اليرموك



 

 بحاجة وهي الدم سرطان مرض من تعاني التي ابنتهم، بعالج للتكفل والطبية اإلنسانية المنظمات
 .له العون يد ومد الفورية للمساعدة

 المزرية واالقتصادية المعيشية أوضاعها بسبب المبلغ من جزء أي تأمين تستطيع ال التي العائلة
 نداء إطالق إال أمامها، تتألم طفلتها ترى وهي وعذاباتها آالمها عن التعبير تجيد وال تملك ال

 .حياتها وانقاذ لها والمساعدة العون يد ومجد بعالجها للتكفل مناشدة

 المفقودين عن البحث تتيح نهاإ األحمر للصليب الدولية اللجنة قالت آخر، موضوع في
 العائلة أفراد عن البحث في األشخاص وتساعد السورية، السجون في الفلسطينيين والمعتقلين

 .بهم االتصال يفقدون عندما

 
 أعضاء من وعدد سورية فلسطينيي أجل من العمل مجموعة وفد بين جمع لقاء خالل ذلك جاء

 .أيام عدة قبل بيروت، اللبنانية العاصمة في اللجنة مقر في األحمر للصليب الدولية اللجنة

 وبسرية عائلتها أفراد أحد مصير معرفة في الراغبة للعائالت تتيح أنها اللقاء خالل اللجنة وأكدت
 .وذويه بالمعتقل تضر قد معلومة أي تسريب عدم وضرورة تامة،

 للصليب الوطنية الجمعيات مع وتعمل" العائلية الروابط إعادة" مشروعها ضمن اللجنة عمل يأتي
عادة المفقودين األشخاص إيجاد لمحاولة العالم حول األحمر والهالل األحمر  بينهم االتصال وا 



 

عادة العائلة أفراد عن البحث العمل هذا ويشمل عائالتهم، وبين  جمع و بينهم فيما االتصال وا 
 .المفقودين األشخاص مصير من التثبت ومحاولة العائالت شمل

 هي مفقود شخص عن للبحث المستخدمة األولية واألداة األولى الخطوة أنّ  على اللجنة وشّددت
 يطلب أن( الطلب مقّدم) العائلة أفراد من فردا   تمّكن االستمارة وهذه البحث، طلب استمارة تقديم
 .به االتصال فقد قد كان قريب عن بحثا  

 البحث على للمساعدة المتوفرة المعلومات جميع البحث طلب يتضمن أن ينبغي أنه إلى ونوهت
 .الطلب بمقّدم االتصال على وللحفاظ المفقود الشخص عن

 الدولية اللجنة موظفي أحد قبل من البحث طلب إتمام يجري أن األحمر الصليب وأوضح
 الشخص عائلة فرد مع مقابلة خالل الوطنية الجمعية أو( الدولية اللجنة) األحمر للصليب
 .عنه البحث المطلوب

 مواليد" الرفاعي علي حسام" الفلسطيني الالجئ اعتقال السوري النظام يواصل السياق، وفي
 حاجز عناصر قام حيث سنوات، خمس من يقارب ما منذ اليرموك مخيم أبناء من ،0811
 دون 3502/  0/ 00 بتاريخ باعتقاله السورية األمنية لألجهزة التابع دمشق في دمر مشروع
 .اعتقاله وراء الكامنة األسباب معرفة

 



 

 غزة بمدينة االجتماعية التنمية وزارة بوكيل" االنسان لحقوق المستقلة الهيئة" اجتمعت ذلك، إلى
 سورية من القادمين الالجئين الفلسطينيين اوضاع بحث إطار في وذلك ،"ابراهيم يوسف" الدكتور

 .غزة قطاع إلى

 وأخالقي وطني واجب سورية من الالجئين قضية نإ" االجتماع خالل يوسف الدكتور وقال
 لتبني الجهود كل الستنهاض العملي، إلى النظري الجانب من الخروج ويتطلب وحقوقي،
 "قضيتهم

 
 االجتماعية الشؤون خدمات خالل من لمساعدتهم وسعها في ما تبذل التنمية وزارة" أن وأكد

 حدود عند تقف ال حتى الجهود هذه مواصلة على الشديد الحرص مع وغيرها، الصحي والتأمين
 "حقوقهم وتأمين أوضاعهم الستقرار تحقيقا   وانما محددة ملفات في الخدمة

 شؤون متابعة لجنة"و سورية من القادمون الفلسطينيون الالجئون فّوض أن بعد ذلك يأتي
 من الفلسطينيين قضايا بمتابعة" اإلنسان لحقوق المستقلة الهيئة" ،"غزة إلى سوريا من الالجئين
 .الصلة ذات الرسمية المؤسسات أمام غزة في سورية


