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 2725: ددالع
10-04-2020 

 معاناة سكان مخيم العائدين بحماة مع جائحة كورونا •

 أهالي مخيم خان الشيح يشتكون تقصير البلدية  •

 وصول المياه لبعض احياء مخيم حندرات  •

 سنوات  6األمن السوري يخفي قسرياً الفلسطيني "محمد رشيد" منذ  •

 "نداءات استغاثة لدعم فلسطينيي سورية"



 

 آخر التطورات

أطلقت لجنة متابعة شؤون المهجرين الفلسطينيين في البقاع األوسط والغربي وناشطون فلسطينيون 
نداء استغاثة يطالب األونروا والفصائل واللجان الشعبية الفلسطينية والمؤسسات الدولية والمحلية 

 م االقتصادي والصحي لالجئين الفلسطينيين في سورية ولبنان.بالدع

وقالت اللجنة إن الالجئين الفلسطينيين من سورية في لبنان يرزحون تحت جملة من الضغوط 
 اإلنسانية واالقتصادية والقانونية.

وأضافت إن أوضاع الالجئين يتطلب تدخاًل خاصًا من قبل وكالة الغوث األونروا وعلى أعلى 
ستويات، لتوفير دعم اقتصادي يراعي إجراءات حظر التجول والتعبئة العامة في لبنان، وما الم

يتطلبه ذلك من بقاء العائالت في منازلها، وشددت على عدم التمييز بين الفلسطيني اللبناني 
 والفلسطيني السوري في توزيع المساعدات، 

على المستوى إنها تزداد صعوبة  وحول أوضاع الفلسطينيين في سورية قالت لجنة المتابعة
االقتصادي، مشيرة أن وكالة الغوث وحتى هذه اللحظة، لم تتمكن من مواكبة االحتياجات المتزايدة 

 الناتجة عن التداعيات السلبية لوباء كورونا وما شكلته من تحد جديد أمام الالجئين.

 
اإلنسانية المختلفة للمطالبة بمد يد  وطالبت األونروا برفع صوتها باتجاه األمم المتحدة ومنظماتها

المساعدة، والتعاطي مع تداعيات وباء كورونا بشكل جدي ورفع درجة الجهوزية على مستوى جميع 
 أقسام األونروا في سورية.



 

ي سياق متصل، يعاني سكان مخيم العائدين لالجئين الفلسطينيين في حماة، من أوضاع إنسانية ف
بعد فقدان العديد من أبنائه أعمالهم خالل سنوات الصراع الدائر في  ومعيشية غاية في الصعوبة، 

سوريا، وازدادت البطالة مؤخرًا مع اإلجراءات االحترازية التي اتخذتها الحكومة السورية، لمنع تفشي 
 .19فايروس كورونا كوفيد 

الصحي  وقال مراسل المجموعة في حماه ان األهالي تزداد مخاوفهم، مع ازدياد فترة الحجر
المفروض مما يزيد من األعباء المادية خاصة لدى أصحاب العائالت الكبيرة محدودة الدخل، 
عداك عن تأخر مساعدات االونروا وازدياد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدوالر، حيث تعتمد 

ونروا بشكل األغلبية الساحقة من أبناء المخيم، على المساعدات اإلغاثية والمادية، التي تقدمها األ
 خاص كما يعتمد البعض على األعمال الخاصة والحواالت المالية من ذويهم خارج البالد.

عدد من أهالي مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين، القاطنين غرب  في ريف دمشق، اشتكى
الطريق العام، من تراكم النفايات التي تتسبب بانتشار الروائح الكريهة، وانتقال األمراض، بعد تركها 

 . 19لفترات طويلة، األمر الذي يهدد صحة وسالمة السكان، مع تفشي وباء كورونا المستجد كوفيد

ناشد نشطاء من أهالي المنطقة، بلدية منشية خان الشيح، للتدخل الفوري وإزالة أكوام من ناحيتهم 
القمامة المتراكمة، ثم القيام بحملة تعقيم، أسوة بما قامت به األونروا في المنطقة المسؤولة عنها 

 شرق الطريق بصفتها المسؤولة المباشرة عن الخدمات هناك.

ؤوليتها المباشرة على عاتق بلدية منشية خان الشيح، وتعاني يشار أن منطقة غرب الطريق تقع مس
ضعف شديد في الخدمات قبل بداية األزمة في سوريا، وازداد هذا االنهيار مع تطور أحداث 

 الصراع.

أول دفقات المياه إلى عدد من حارات  2020/ 04/ 09في حلب، وصلت قبل يوم امس الخميس 
 مة األنابيب التي تم توصيلها مسبقًا.مخيم حندرات في حلب، للتأكد من سال

وقال مراسل المجموعة أن أعمال الصيانة مازالت جارية، وسيتم تشغيل المضخة الرئيسية الحقًا، 
بعد إتمام توصيل كامل الشبكة، لتصل المياه إلى جميع أنحاء المخيم حسب الشركة القائمة على 

 المشروع.



 

لقصف بالطائرات الروسية والسورية، والمدفعية  وكان مخيم حندرات، قد تعرض في وقت سابق، 
الثقيلة، مع اشتداد المعارك في البالد بين طرفي الصراع، ما أدى إلى موجة نزوح وتهجير، ودمار 

 واسع في البنية التحتية للمخيم، من مياه وكهرباء وشبكة اتصاالت وهواتف.

 
في ملف المعتقلين، تواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال الالجئ الفلسطيني " محمد ابراهيم 

من شارع علي الوحش في منطقة  2014-01-05، حيث اعتقلته يوم 2014رشيد" منذ عام 
 حجيرة جنوب دمشق، بعد محاولة خروجه من مخيم اليرموك خالل الحصار.

مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية حتى لحظة تحرير هذا ووثق فريد الرصد والتوثيق في 
 ( معتقل فلسطيني في سجون النظام السوري، بينهم نساء وأطفال.1794الخبر بيانات ) 

 


