
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2842 العدد
05-08-2020 

 

                     "كورونافيروس ارتفاع عدد الوفيات يف مخيم خان دنون جراء اصابتهم ب"                

 دورة إعداد داعم نفسي يف مخيم السيدة زينب 

 "سنوات  7سليمان" وولديه منذ النظام يواصل اعتقال الفلسطيني "محمد 

" 

  285انخفاض عدد األسر الفلسطينية السورية يف وادي الزينة جنوب لبنان إلى  •
 من أحياء مخّيم درعا بال مياه صالحة للشرب  70% •
 أزمة مياه يف مخّيم دير بلوط تزيد معاناة املهجرين الفلسطينيين  •
 سنوات  7فلسطينية كاملة منذ األمن السوري يواصل اعتقال عائلة  •



 

 آخر التطورات

شيع أهالي مخيم خان دنون لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق عدد من أبنائهم، الذين  

 توفوا جراء اإلصابة بفيروس كورونا. 

وقال أحد أهالي املتوفين ملراسل مجموعة العمل: إن فيروس كورونا ينتشر بشكل كبير  

أشخاص توفوا يف األيام القليلة املاضية جراء   4ومخيف يف مخيم خان دنون، مضيفًا أن 

، إال أن عائلتهم فضلت عدم ذكر سبب الوفاة، يف ظل الضغوط  19اصابتهم بفيروس كوفيد 

ل النظام السوري الذي يرفض االعتراف باالنتشار الكبير لجائحة  التي تمارس عليهم من قب 

 كورونا يف مناطق سيطرته. 

 

مضيفًا أن املصابين من أبناء مخيم خان دنون ماتوا جراء اإلهمال الطبي وعدم العناية بهم،  

مضيفًا أن املصابين كانوا بصحة جيدة ويمكن معالجتهم، إال أنهم عندما ذهبوا إلى مشايف  

ق للحصول ىلع جهاز تنفس لعالجهم، طلب منهم العودة إلى بيوتهم وحجر  دمش

 أنفسهم بشكل طوعي دون أن يهتموا لهم أو يعطوهم أي دواء يساعدهم يف العالج. 



 

أما يف لبنان بلغت أعداد العائالت الفلسطينية الالجئة من سورية إلى منطقة وادي الزينة  

 حيث سّجلت تراجعًا ملحوظًا عن األعوام السابقة.  عائلة، 285بإقليم الخروب جنوبي لبنان 

ويف إحصاٍء أعّدته لجنة العمل الخيري يف الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني  

مؤّخرًا أّن عدد العائالت الفلسطينية املهجرة من سورية يف منطقة وادي الزينة بإقليم  

راجعًا ملحوظًا يف أعداد تلك  عائلة، مما يظهر ت  285الخروب جنوب لبنان وصل إلى نحو 

. فيما تناقص  2018عائلة تقطن يف وادي الزينة خالل عام   550العائالت بعد أن كانت 

 عائلة.   400إلى   2019عددهم عام 

 

وأوضح مراسل مجموعة العمل أن السبب الرئيسي يف تراجع العدد يعود إلى إقبال 

نساني يف الدول الغربية بينما فضل  فلسطينيو سورية ىلع مغادرة لبنان طلبًا للجوء اإل

بعضهم العودة من حيث أتوا نتيجة األوضاع املعيشية الصعبة وقلة الخدمات املقدمة  

 لهم. 



 

من جهة أخرى اشتكى أبناء مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين من عدم وصول املياه إلى  

أحياء   من %70منازلهم بسبب تضرر الخطوط املغذية بفعل القصف، حيث تعيش نحو  

 املخيم بال مياه صالحة للشرب، وهو ما يدفع األهالي لشرائها عبر الصهاريج بأسعار باهظة.  

 

ووفقًا ملراسل مجموعة العمل أن األهالي بعد إعادة سيطرة الجيش النظامي السوري ىلع  

مخيم درعا قدموا العدد من الشكاوي ملؤسسة املياه ومؤسسة الالجئين الفلسطينيين  

ن املخيم يقع تحت مسؤوليتها من أجل إصالح شبكة املياه وإعادة تأهيل البنى  العرب كو

التحتية، وبالفعل جرت محاوالت لتزويد بعض املناطق باملياه من محطة االشعري حيث  

دخلت ورش عمل لصيانة وإصالح الخط الرئيسي املغذي للقسم الشمالي من املخيم، إال أن  

ًا باملياه وذلك بسبب وجود سكر املياه الرئيسي تحت  الحي األوسط لم يتم تزويده مطلق

ساتر ترابي للجيش السوري من جهة مركز شركة سيرياتيل يف ساحة بصرى، حيث يرفض  

 املسؤولون ازالة أو تحريك الساتر الترابي باعتباره منطقة عسكرية. 



 

وأشار مراسل مجموعة العمل إلى أن مؤسسة مياه درعا قامت بإصالح بعض الخطوط 

الرئيسية يف مخيم درعا من جهة السكة يف الحي الشمالي وإصالح الخط الرئيسي  

املغذي للشبكة يف منطقة ساحة بصري من جهة السوق بغية وصول مياه الشرب الى تلك  

الحارات، منوهًا أنه عندما تمت عملية الضخ لم يستفد منها ‘ال العدد القليل من أبناء املخيم  

من   %70خ وعدم اكمال تغذية باقي االحياء، لتبقى حوالي  بسبب ضعف الض  %30بنسبة 

 االحياء والعائالت من دون ماء حتى يومنا هذا.  

يف الشمال السوري يعاني الالجئون الفلسطينيون املهجرون يف مخيم دير بلوط من نقص  

 حاد يف مياه الشرب، وعدم توفر أدنى مقومات الحياة يف أماكن نزوحهم. 

 

مجموعة العمل إن الصهاريج تقوم بتعبئة املياه لقاطني املخّيم مرة واحدة  وقال مراسل 

يف األسبوع، مما دفع األهالي إلى االنتظار لساعات ىلع طوابير املياه للحصول ىلع عدة  

 ليترات ال تكفي حاجتهم. 



 

  وأشار مراسلنا أن كمية مياه الشرب التي تحصل عليها العائلة يكاد ال يكفي للطبخ والشرب،

مما يضطرها لشراء كمية إضافية من املياه من الصهاريج املتجولة بهدف استخدامه  

 لالستحمام والغسيل. 

يف ملف املعتقلين واإلخفاء القسري اليزال األمن السوري يعتقل عشرة الجئين فلسطينيين  

، "هديل  1964وهم: "ماهرة محمد عمايري" مواليد  2013-6 -16من عائلة واحدة منذ تاريخ  

، "وداد محمود عمايري"  1988، "أسيل محمود عمايري" مواليد 1987حمود عمايري" مواليد م

، "ميساء  1981، "سهير محمد عمايري" مواليد 2000، "رزان محمود عمايري" مواليد 1990مواليد 

وأطفاله "حمزة فراس   1978، "فراس وليد دسوقي" مواليد 1979جمال ادريس” مواليد 

، حيث تم اعتقالهم من قبل عناصر  2012، وحال فراس دسوقي مواليد 2011دسوقي" مواليد 

 حاجز شارع نسرين بحي التضامن التابع للنظام السوري. 

 

( الجئًا فلسطينيًا يف السجون  1797من جانبها أشارت مجموعة العمل إلى أنها وثقت اعتقال )

 إناث ال يعلم عن مصيرهم شيء.  110السورية منهم 


