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 2511: العدد

 أعمال صيانة خجولة لشبكات الصرف الصحي في مخيم درعا •

 مدير النقطة الطبية ينفي خبر توقف عمل مركزهم في مخيم دير بلوط  •

 لالجئي فلسطين في سوريا  2019األونروا تعلن عن بدء توزيع المساعدات المالية الثالثة لعام  •

19-09-2019 

 "مجموعة العمل تنقل معاناة المعتقلين الفلسطينيين السوريين إلى مجلس حقوق اإلنسان في جنيف"



 

 آخر التطورات 

أكد "مركز العودة الفلسطيني" في لندن ومجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية خالل جلسة 
لمجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة في جنيف،   42الـ عمال الدورة استماع ضمن أ 
آخرون تحت  600( الجئ فلسطيني في السجون السورية، في حين قضى 1800احتجاز قرابة )

 التعذيب.

واستعرض المدير التنفيذي لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية "أحمد حسين" ممثاًل مركز 
فهية يوم أول أمس الثالثاء، مع لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا،  العودة، في مداخلة ش

تحت البند الرابع من جدول أعمال مجلس حقوق اإلنسان، حالة معتقل فلسطيني يكتنف الغموض 
 مصيره، وهو واحد ضمن آالف األشخاص اآلخرين المفقودين داخل السجون السورية.

 
، عند نقطة تفتيش تابعة  2013يناير  7اختطف في  عاًما(، 37وأفاد أن الالجئ معتز بكر )

للقوات السورية قرب حمص، أثناء ذهابه إلى مكان عمله، مشيرًا إلى أن الوضع الهش ألسرة 
"بكر" تركهم فريسة البتزاز "السماسرة والمحامين المحتالين" من أجل الحصول على معلومات  

 حول حالته. 

لون مناشدتهم لجميع المؤسسات المعنية وعلى وجه وأكد الحسين أن أهالي المفقودين يواص
الخصوص وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "أونروا" واللجنة الدولية للصليب األحمر  

 التخاذ إجراءات جادة وعاجلة لمعالجة هذا الموضوع. 



 

في  مشددًا في ختام مداخلته على أن "آالف األطفال يواصلون إلقاء نظرة على نوافذ األمل،
انتظار والديهم وإخوانهم وأخواتهم الذين لم يروهم منذ سنوات، وإنما تتواجد صورهم فقط في  

 إطارات معلقة على جدران منازلهم المدمرة".

باالنتقال إلى جنوب سورية اتهم أهالي مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين األونروا بإجراء عمليات  
 صحي في المخيم. صيانة متواضعة وخجولة لشبكات الصرف ال

وقال األهالي إن جزءًا كبيرًا من شبكات الصرف بحاجة ألعمال صيانة سريعة مع قرب فصل 
الشتاء، نظرًا للمشاكل المعروفة من فيضانات وانسدادات في المنازل بسبب كسر بعض المجارير 

 نتيجة القصف سابقًا.

 
بسبب إغالق المصارف  ويعاني أهالي مخيم درعا أيضًا من تفاقم مشكلة الصرف الصحي،

فيها وعدم الصيانة الدورية لها، مما تسبب في انتشار   الخاصة بالمخيم نتيجة األعطال المتكررة
 وطفح مياه المجاري في شوارع المخيم. 

ووفقًا لألهالي فأن مشكلة الصرف الصحي ظهرت بعد عودتهم إلى المخيم، حيث لوحظ فيضان  
نيين وشوارع المخيم نتيجة تحطمها وانسدادها باألتربة  مجارير الصرف الصحي في منازل المد 

 واألنقاض. 



 

أما في شمال سورية نفى أبو جمعة مدير مكتب فريق ملهم التطوعي والمسؤول عن النقطة  
الطبية في مخيم دير بلوط شمال سورية ما يتم تداوله على منصات التواصل االجتماعي )الفيس  

لجنوب العاصمة دمشق أوقفت عمل النقطة الطبية في المخيم   بوك( عن أّن الهيئة الطبية العامة
 دير بلوط. 

وشدد أبو جمعة على أن النقطة الطبية ما تزال تمارس عملها بشكل اعتيادي، مشيرًا إلى أن  
من الذين كانوا يعملون في النقطة الطبية قرروا االنسحاب من   10ممرضين من أصل  4هناك 

أن باقي طاقم التمريض ال يزال   المخيم، موضحاً من أحد سكان  العمل بعد أن تعرضوا للتهديد 
 مريضًا منذ  12على رأس عمله ويزاول أعماله بشكل اعتيادي، منوهًا إلى النقطة الطبية استقبل 

حيث قاموا بعالجهم وتشخيص حالتهم  ،لياًل وحتى الساعة الواحدة ظهر يوم األربعاء 12الساعة 
 لمجاني لهم.  المرضية وتقديم الدواء ا

 
ووفقًا ألبو جمعة أن النقطة الطبية تواجه بعض العقبات والمصاعب في تأمين بعض األدوية، 
والتعامل مع عدد من سكان المخيم، إال أنهم استطاعوا تجاوز تلك العراقيل وهم مستمرون في  

  عملهم وتقديم الخدمات الطبية ألهالي مخيم دير بلوط والمحمدية.

عن   ت إحدى صفحات الفيس بوك المعنية بنقل أخبار مخيم دير بلوط خبراً من جانبها أورد 
اعالن الهيئة الطبية العامة لجنوب العاصمة دمشق توقف عملها نهائيًا في النقطة الطبية لمخيم  
دير بلوط، مشيرة إلى أن تمويل النقطة الطبية في المخيم باألدوية والمستحضرات الطبية توقف 

واقتصر دعمها على تقديم رواتب لممرضي النقطة الطبية   ،من العام الجاري في الشهر الخامس 
 ( ممرضين. 10_7والذي كان يتراوح عددهم بين )



 

من جانبها أعلنت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )األونروا( عزمها توزيع المساعدات 
في سوريا، وذلك اعتبارًا من  على الالجئين الفلسطينيين  2019المالية للدورة الثالثة لعام 
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وأشارت األونروا إلى أنها في هذه الدورة اعتمدت توزيع وتحديد مبلغين مختلفين، حيث ستمنح كل  
 شخص من األسر. 

( ل س، وذلك 27000األكثر عوزًا وفقرًا وفق معايير االستهداف المسجلة لدى األونروا، مبلغ )
ل.س( لكل  17000آالف( ل.س عن الدورة السابقة، في حين ستصرف مبلغ ) 3بزيادة مبلغ )

 فرد في األسرة المسجلة لديها والتي ال تنطبق عليها أي من المعايير.


