
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طالبات فلسطينيات يشاركن في نشاط رياضي جنوب سورية •

 حملة تلقيح لطالب الصف األول في مدرستي بيريا ودير عمرو في مخيم خان الشيح •

    2183  العدد

26-10-2018 

 "العواصف تغرق وتقتلع خيم النازحين الفلسطينيين في مخيم دير بلوط"



 

 آخر التطورات

عواصف  الخميس مخيم دير بلوط في ناحية جنديرس بمنطقة عفرين، –ضربت ليل األربعاء 
يصحبها األمطار ما أدى إلى اقتالع وغرق خيام النازحين الفلسطينيين وأمتعتهم ومالبسهم مما 

 اضطر الكثيرين منهم المبيت في العراء.

المعاناة والمأساة التي  وأظهرت صور ألتقطها مراسل مجموعة العمل من داخل المخيم حجم
كابدتها العائالت الفلسطينية المهجرة قسرًا إلى الشمال السوري، نتيجة األمطار الغزيرة التي 

 هطلت على مخيم دير بلوط والتي حولته إلى مستنقع من المياه والوحل.

 
فصل  عالوة على ذلك، تشتكي العائالت الفلسطينية من ندرة المساعدات التي يتلقونها مع حلول

 الشتاء، فضاًل عن األمراض التي باتت تنتشر بين األطفال خاصة نتيجة برودة الطقس.

وقال ناشطون فلسطينيون في المخيم، "إّن تلك األمطار أظهرت حجم الكارثة اإلنسانية التي 
يتكبدها الالجئ الفلسطيني في مخيم دير بلوط، في ظل غياب وتهميش متعمد من قبل السلطة 

لفلسطينية ووكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين األونروا، وعدم توفر أدنى والفصائل ا
 مقومات الحياة والمتطلبات األساسية"

وكانت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية ناقشت أوضاع "الالجئين الفلسطينيين 
العودة في  المهجرين إلى الشمال السوري" من خالل التقرير الذي أودعته بالتعاون مع مركز

"مجلس حقوق اإلنسان" تحت عنوان "المهجرون الفلسطينيون في الشمال السوري" وذلك ضمن 



 

بمقر األمم المتحدة في  2018سبتمبر  - أيلول19الدورة التاسعة والثالثين التي عقدت يوم 
 جنيف.

وأصدرت المجموعة بيانًا صحفيًا طالبت من خالله األونروا بعدم التخلي عن المهجرين 
الفلسطينيين في المهجرين قسرًا إلى الشمال السوري، وإيصال المساعدات المالية واإلغاثية لهم، 
وعدم تركهم يواجهون مصيرًا غامضًا، ودعا إلى العمل الجاد على تقديم الحماية الجسدية 

 والقانونية لضمان سالمتهم وتقديم الدعم الذي يتناسب مع حجم المأساة التي يرزحون تحتها.

عائلة فلسطينية مهجرة من مخيم اليرموك جنوب دمشق تقطن في  350ار إلى أن ما يقارب يش
 مخيم دير بلوط بمنطقة عفرين شمال سورية، وذلك بحسب احصائيات بعض المؤسسات األهلية. 

سنوات، شاركت مجموعة من الطالبات  7ومن شمال سورية إلى جنوبها، وألول مرة منذ 
ن كارم في مخيم درعا جنوب سورية، بنشاط رياضي أقيم على مستوى الفلسطينيات بمدرسة عي

 مدارس مدينة درعا.

وقالت الطالبات المشاركات، إّن هذه المبادرة تأتي إلعادة تفعيل نشاط الطلبة الفلسطينيين بعد 
سنوات من الحرب التي خّلفت دمار مساكنهم ومدارسهم في مخيم درعا وغيرها من المناطق 

 جنوب سورية.

 
هذا ويعيش أبناء مخيم درعا معاناة تشمل الجوانب الصحية والتعليمية والخدماتية نتيجة استمرار 
إغالق المراكز والمؤسسات التابعة لألونروا، على الرغم من سيطرة الجيش النظامي على المخيم 

 وعودة الكثير من األهالي إليه.



 

مخيم خان الشيح لالجئين وفي ريف دمشق الغربي، قّدم الكادر الطبي في مستوصف 
في مدرستي بيريا ودير عمرو التابعتين لوكالة  االبتدائيالفلسطينيين اللقاح لطالب الصف األول 

 األونروا.

كما قام طبيب األسنان في مستوصف خان الشيح بعمل ندوة لطالب المدرسة، عن أسباب 
 تسوس األسنان وكيفية الوقاية منها بالنقاش مع أولياء األمور.

وكان يوجد في المخيَّم ست مدارس تديرها األونروا، أربع منها ابتدائية: مدرستان للذكور هما )بئر 
عين ماهل(، ومدرستان إعداديتان: مدرسة  –بيريا(، ومدرستان لإلناث هما )دير عمرو  –السبع 

دم )بئر السبع( للذكور، ومدرسة )سلمه( لإلناث، باإلضافة إلى مدرسة ابتدائية حكومية تخ
 السوريين المقيمين في المخيَّم، وثانوية، وعّدة رياض أطفال.

 


