
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3069العدد

08-12-2020 
 

 منسق منظمات األمم املتحدة يزور مخيم اليرموك ويتعهد بتقديم الدعم

 مخّيم درعا بال مياه صالحة للشرب وسكانه يشتكون  •
 والد طفل فلسطيني سوري مفقود بحادث غرق يجدد مناشدته ملعرفة مصير نجله  •
 أعطال يف شبكة الصرف الصحي وتحرك خجول إلصالحها بمخيم العائدين يف حمص •



 

 آخر التطورات

املتحدة يف سوريا "عمران رضا" بزيارة ملخيم اليرموك    األممقام املنسق املقيم ملنظمات  

 إلنسانية التابع لألمم املتحدة ومنظمة الغذاء العاملية. فقة وفد من مكتب تنسيق الشؤون ا رب

الزيارة   من  الغاية  إن  املخيم  يف  العمل  مجموعة  مراسل  أوضاع    االطالع وقال    مخيم ىلع 

"األونروا" وخاصة   وكالة  بدء  اليرموك، ومنشآت  ُملحًا لألهالي، مع  باتت مطلبًا  التي  املدارس 

 ها. العديد من العائالت العودة إلى منازل 

 

مطالباتهم  والكبير بتعليم أبنائهم،    االهتماماألهالي    بإيالءمن جانبه أعرب "رضا" عن سعادته  

وقت، ليتمكن جميع الطالب من االلتحاق    أسرع املدارس من جديد ويف  الحثيثة بإعادة تأهيل  

 بها، واعدًا بتقديم الدعم الالزم لتحقيق هذا املطلب. 

دمشق، والذي أكد أنه سيتم تشغيل حافالت  ثل عن محافظة  رافق الوفد "سمير جزائرلي" كمم

 األيام القادمة لنقل األهالي من وإلى املخيم. نقل خالل



 

آخر  جانب  أبناء    من  إلى    مخيم اشتكى  املياه  وصول  عدم  من  الفلسطينيين  لالجئين  درعا 

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

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

 

السوري ىلع    النظامي  الجيش العمل أن األهالي بعد إعادة سيطرة    مجموعةووفقًا ملراسل  

الفلسطينيين   الالجئين  ومؤسسة  املياه  ملؤسسة  الشكاوي  من  العديد  قدموا  درعا  مخيم 

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

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

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

اه وذلك بسبب وجود سكر املياه الرئيسي تحت ساتر  الحي األوسط لم يتم تزويده مطلقًا باملي

يف   سيرياتيل  شركة  مركز  جهة  من  السوري  للجيش  يرفض    ساحةترابي  حيث  بصرى، 

 عسكرية.  منطقةاملسؤولون ازالة أو تحريك الساتر الترابي باعتباره 



 

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

درعا من جهة السكة يف الحي الشمالي وإصالح الخط الرئيسي املغذي للشبكة  _يف #مخيم

من جهة السوق بغية وصول مياه الشرب الى تلك الحارات، منوهًا    بصرى يف منطقة ساحة  

  %30العدد القليل من أبناء املخيم بنسبة    ‘إالأنه عندما تمت عملية الضخ لم يستفد منها  

من االحياء والعائالت    % 70عدم اكمال تغذية باقي االحياء، لتبقى حوالي  بسبب ضعف الضخ و 

 من دون ماء حتى يومنا هذا.

الفلسطيني "حسام حميد" األمل يف العثور ىلع ولده "حمزة    الالجئمن جهة اخرى لم يفقد  

  الشواطئ حسام عبد القادر حميد" الذي فقد بعد حادث غرق قاربهم يف بحر إيجة قبالة  

، حيث جدد حميد  2015/ 20/9هجرة الطفل مع عائلته من تركيا إلى اليونان يوم  نانية أثناء  اليو

و اإلنسانية  للمنظمات  أجل    الصليبمناشدته  من  عن طفلهم  معلومات  لديه  من  أو  األحمر 

 معرفة مصيره الذي يعيش ىلع أمل إيجاده والعودة لحضنه. 

 



 

ام حميد" من خالل فيديو وصل ملجموعة  وجاء يف املناشدة التي نشرها والد الطفل "حس 

العمل أن نجله حمزة يبلغ من العمر ثماني سنوات، ولديه إعاقة بالنطق، وأنه يعيش عند  

تركيا، وأشار حميد إلى أن قناة إعالمية أملانية نشرت تقريرًا شوهد خالله طفله  عائلة يف  

 املفقود. 

أوضاعًا معيشية قاسية نتيجة تردي    العائدين يف حمص  مخيم يعاني أهالي   من جهة أخرى

 البنى التحتية، ونقص الخدمات األساسية. 

 

الشتاء،    فصل املشكالت التي برزت مع حلول    أصعب مشكلة الصرف الصحي من    وتعتبر هذا  

الروائح  )الريكاراتحيث تطوف بؤر تجمع املياه   ( باملياه اآلسنة لتغلق الشوارع، وتصدر منها 

 الكريهة. 

ط جانبهم  خاصة  من  املخيم  يف  التحتية  البنى  تحسين  ىلع  العمل  بضرورة  األهالي  الب 

الصحي، واملياه واعتماد سياسة أكثر جدية وسرعة يف حل مثل هذه املشكالت    الصرفشبكة  

 التي باتت تؤرق األهالي يف ظل األوضاع املعيشية الصعبة التي تعيشها العائالت.


