
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محافظة دمشق تُشكل لجنة لدراسة واقع مخيم اليرموك •

 السوريين في لبنان تلتقي مسؤول وحدة الحماية في األونروا نالفلسطينييلجنة متابعة شؤون المهجرين  •

 2013األمن السوري يواصل اعتقال الفلسطيني "محمد سالم علي المرقطن" منذ عام  •

    2238  العدد

 "مهجرو مخيم دير بلوط والمحمدية يطلقون نداء استغاثة بعد فيضان نهر عفرين"

20-12-2018 



 

 آخر التطورات

بعد  أطلق المهجرون الفلسطينيون في مخيمي دير بلوط والمحمدية شمال سورية نداء استغاثة
فيضان نهر عفرين الواقع بالقرب من المخيمين، وانقطاع الطريق الرئيسي بينها والذي يصلهم 

 بالمناطق المجاورة.

وطالب المهجرون الفلسطينيون المؤسسات الدولية والفلسطينية والمعنيين التدخل إلنقاذهم من 
 ات وبرد الشتاء.المأساة التي تواجههم، ونقلهم إلى مناطق آمنة من األمطار والفيضان

وقال أبناء المخيمين إّن فيضان النهر يهدد حياة المهجرين، وعبروا عن خشيتهم أن يعاود النهر 
 ارتفاعه، حيث يبلغ منسوب ارتفاع المياه قرابة متر ونصف عن الحد السابق.

 
م وذكر أحد المهجرين الفلسطينيين من أبناء مخيم دير بلوط، أنه يصاحب طفلته للعالج في مخي

 المحمدية، وفيضان النهر يمنعه من العودة إلى مكان سكنه في الخيمة بدير بلوط.

وشوهدت مياه النهر تغمر ألعاب األطفال المهجرين البسيطة، وتغمر منطقة واسعة بين 
 المخيمين، كما تم إنقاذ رجل من الغرق بعد أن جرفته مياه الفيضانات.

أسرة فلسطينية في مخيم دير بلوط الذي  325ب عائلة منهم ما يقار  600هذا وتعيش حوالي 
يفتقر ألدنى مقومات الحياة الكريمة، وبحسب مراسلنا في دير بلوط فإن معظم العائالت التي 

 نزحت إلى المخيم هي عائالت فلسطينية مهجرة من مخيم اليرموك وجنوب دمشق.



 

العاملين في محافظة في غضون ذلك، أصدرت محافظة دمشق مديرية الشؤون اإلدارية وشؤون 
عضوًا لدراسة واقع مخيم اليرموك ورفع تقرير  15دمشق قرارًا ينص على تشكيل لجنه مؤلفة من 

كامل للمحافظة أجل عمل اإلجراءات الالزمة بحسب القرار، وأشار القرار إلى أن من حق اللجنة 
 ها شهر. أن تستعين بأي جهة تراها مناسبة للعمل على إنهاء الدراسة في مدة أقصا

من جانبهم انتقد عدد من الناشطين مماطلة بعض الجهات الرسمية السورية تأخير عودة أهالي 
مخيم اليرموك إلى منازلهم وممتلكاتهم، بالرغم من صدور قرار حكومي رسمي بعودة سكان مخيم 

إلى أن اليرموك إليه، كما شككوا بعودة أهالي اليرموك إلى مخيمهم في القريب العاجل، منوهين 
وتم بموجبه إنهاء عمل  2018نوفمبر  - تشرين الثاني 11قرار مجلس الوزراء الذي صدر يوم 

بلدية اليرموك وإلحاقها بمحافظة دمشق ما هو إال خطوة نحو إلغاء ما كان يتمتع بها المخيم من 
خصوصية كمنطقة جغرافية، حيث أصبح اليرموك كأي حي من أحياء دمشق يتبع للمحافظة 

 ى عنه صفة المخيم ويستعاض عنها باسم منطقة اليرموك.وسيلغ

وفي لبنان استقبل يوم أمس، مسؤول وحدة الحماية في األونروا بلبنان "ماتيو بناتي" وفدًا من 
السوريين في البقاع األوسط والغربي، ضّم الوفد  نالفلسطينييلجنة المتابعة لشؤون المهجرين 

 أمين سر اللجنة "محمود شهابي".رئيس لجنة المتابعة "محمود حديد" و 

 
وناقش وفد اللجنة مع فريق األونروا العديد من القضايا التي تخّص الالجئين الفلسطينيين من 

 سورية في منطقة البقاع األوسط والغربي، وما يتعلق بموضوع الحماية لألسر.



 

ية، وقال وفد اللجنة واتفق الوفد مع فريق األونروا على استمرارية اللقاءات مع مدير مكتب الحما
إّنه تم تمرير رسالة للجنة بوصول المبلغ المرصود للمساعدة الشتوية، مشيرًا إلى أنه لم يبلغ بآلية 

 أو موعد الصرف.

وتشكو العائالت الفلسطينية المهجرة من سورية في لبنان، من أوضاع إنسانية مزرية على كافة 
، نتيجة انتشار البطالة بينهم وعدم توفر موارد مالية، المستويات الحياتية واالقتصادية واالجتماعية

 وتجاهل المؤسسات اإلغاثية والجمعيات الخيرية وعدم تقديم المساعدات لهم.

إلى ذلك، تواصل قوات األمن السوري اعتقال الالجئ الفلسطيني "محمد سالم علي المرقطن" 
النظام أثناء خروجه من مخيم أعوام على التوالي، حيث اعتقله عناصر  5عامًا( منذ  60)

اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب دمشق واقتادوه إلى جهة غير معلومة، وحتى اآلن لم يرد 
 معلومات عن مصيره أو مكان اعتقاله.

يشار إلى أن مجموعة العمل تتلقى العديد من الرسائل والمعلومات عن المعتقلين الفلسطينيين، 
لرغم من صعوبات التوثيق في ظل استمرار السلطات السورية بالتكتم ويتم توثيقها تباعًا على ا

( معتقلين 1709على مصير المعتقلين وأسمائهم وأماكن اعتقالهم، ووثقت المجموعة حتى اآلن )
 ( نساء.108فلسطينيين في السجون السورية منهم أكثر من )

 


