
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آخر التطورات

 3003العدد: 

03-10-2020 

 مسؤول محلي: عودة قريبة ألهالي الحجر األسود جنوب دمشق •

 األونروا تحذر من وقف العديد من خدماتها بسبب العجز المالي  •

 3000بإصدارها تقريرها التوثيقي اليومي رقم   2020مجموعة العمل تختتم الشهر التاسع من عام  •

 

 "تركيا: أخطاء طبية تصيب الجئة فلسطينية بالشلل وتجلط بالدم" 



 

 

 آخر التطورات:

إصابة   من  اليرموك  مخيم  أبناء  من  بستوني"  "محمود  السوري  الفلسطيني  الشاب  زوجته  اشتكى 
 بالشلل النصفي الدائم وتجلط بالدم، بسبب أخطاء طبية ارتكبها أطباء أتراك في اسطنبول.

 
لتشخيص    2018عامًا تعرضت في عام    23وقال بستوني في شكواه إن زوجته البالغة من العمر  

، أدى فيما بعد إلى إصابتها بثالث جلطات قلبية  بإسطنبولخاطئ من إحدى الطبيبات في مشفى  
ودماغية وشلل نصفي دائم وانفجار صمام القلب، وعلى إثرها أجري لها عملية قلب مفتوح وتم  

 مام. تغيير الص

وبعد سنتين من العملية ومعاناة زوجته من نزيف من الفم وصداع بالرأس، كشف عن خطًا في  
 تركيب صمام القلب، ويحتاج إلى عمل جراحي آخر.

معيشية   أوضاعًا  ويواجه  المطلوبة،  والعملية  العالج  تكاليف  يملك  أنه ال  إلى  بستوني  ويضيف 
 دقات المحسنين وال يستطيع العمل.صعبة جدًا مع طفلتيه وزوجته، وهو يعيش على ص

وناشد محمود بستوني، الرئيس التركي والمسؤولين األتراك العمل على رفع المعاناة عنه والتكفل  
 بعالج زوجته، والتخفيف من معاناته ومحنته المعيشية في مدينة اسطنبول. 

 



 

لى أهالي  على صعيد آخر، قال رئيس مجلس مدينة الحجر األسود في دمشق “خالد خميس "ع
ألف عائلة سجلت للعودة إلى منازلهم    38الحجر األسود أن يستعدوا للعودة إلى منازلهم"، مؤكدًا أن  

 آالف عائلة ستعود إلى أحياء الثورة وتشرين.  10في الحّي منهم  

% من المنازل قابلة   80وأضاف المسؤول المحلي في تصريحه لوسائل إعالم النظام أن حوالي  
% من الحّيين    60حيي الثورة وتشرين، وأن ترحيل األنقاض والتربة وصل إلى حوالي  للسكن في  

 والشوارع العامة من المدينة وستنتهي بعد أسبوع تقريبًا.

 
الصحي  الصرف  بتأهيل شبكة  المسألة مرتبطة  وأن  األهالي  بدء عودة  يحدد خميس موعد  ولم 

البني ترميم  أنه بعد  إلى  إلى وترحيل األنقاض، مشيرًا  فعليًا  العودة  بإمكان األهالي من  التحتية  ة 
 منازلهم. 

في موضوع آخر، حذر عدنان أبو حسنة المستشار اإلعالمي لرئاسة وكالة غوث وتشغيل الالجئين  
الفلسطينيين "األونروا"، من توقف العديد من الخدمات األساسية التي تقدمها الوكالة، بسبب العجز  

 مليون دوالر أمريكي.  200نه والذي يصل إلى قرابة المالي الكبير الذي تعاني م

وأشار أبو حسنة في حال لم يتم سد العجز الكبير في موازنتها قبل نهاية هذا العام فإن برامج كثيرة  
مناطق  كافة  الغذائية في  المواد  وتوزيع  والصحة  التعليم  مثل:  تتأثر  األونروا سوف  في خدمات 

 العمليات الخمسة".

 



 

(  2020تمت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية شهر أيلول/ سبتمبر من عام )إلى ذلك، اخت
( والذي يصدر بشكل يومي باللغتين العربية واإلنكليزية  3000بإصدار تقريرها التوثيقي اليومي رقم )

 مسلطًا الضوء على االنتهاكات التي تعرض لها فلسطينيو سورية خالل الحرب السورية. 

عمل إلى أنها تتيح للباحثين والمؤسسات الحقوقية الوصول إلى التقارير اليومية  وأشارت مجموعة ال
اإللكتروني   موقعها  عبر  لديها  الموثقين  الفلسطينيين  والمعتقلين  الضحايا  واحصاءات  والخاصة 

www.actionpal.org.uk 

الدولية  ( بالعديد من المؤتمرات والمهرجانات  2018وكانت مجموعة العمل شاركت خالل العام )
في لندن وجنيف وفيينا وإسطنبول وبيروت وبرلين، فيما أصدر قسم الدراسات والتقارير الخاصة  

 في العشرات من التقارير الخاصة التي تناولت القضايا الهامة المتعلقة بفلسطينيي سورية.

 


