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" "252معتقالً من أبناء مخيم اليرموك يف السجون السورية"
دورة إعداد داعم نفسي يف مخيم السيدة زينب

• سوريا :وفاة مدير برنامج الصحة يف األونروا بكورونا
• ارتفاع معدل اإلصابات بفايروس كورونا بمخيم النيرب

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

• األونروا خدمات التعليم والطبابة من األساسيات وال نية لتقليصها

"

• شكاوى يف اليونان من نقص الخدمات الصحية والتنظيفية

آخر التطورات
أشارت االحصائيات املوثقة ملجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن ( )252الجئًا
فلسطينيًا من أبناء مخيم اليرموك جنوب العاصمة السورية دمشق بينهم ( )227رجالً ،و()25
امرأة مغيبون قسريًا يف السجون السورية.

فيما شدد فريق الرصد والتوثيق يف مجموعة العمل ىلع أن  252فلسطينيًا من أبناء مخيم
اليرموك تم اعتقالهم يف أماكن ومناطق مختلفة يف سورية ،حيث اعتقل  125منهم يف
مخيم اليرموك ،و 9أشخاص يف حي التضامن املجاور للمخيم ،و 7يف حي الزاهرة بدمشق ،و7
يف بلدة يلدا ،و 4يف منطقة السيدة زينب ،و 4أخرين يف مخيم الحسينية ،يف حين اعتقل
الباقي يف أماكن متفرقة يف دمشق وريفها.
هذا وتتكتم أفرع أمن ومخابرات النظام عن أسماء املعتقلين الفلسطينيين لديها ،األمر الذي
يجعل من معرفة مصائر املعتقلين شبه مستحيلة ،باستثناء بعض املعلومات الواردة من
املفرج عنهم التي يتم الحصول عليها بين فترة وأخرى.

من جهة أخرى أُعلن يف دمشق اليوم الثالثاء  11آب -أغسطس عن وفاة الدكتور تيسير صباغ
املدير اإلقليمي للبرنامج الصحي لوكالة غوث وتشغيل الالجئين "األونروا" يف سوريا بعد
إصابته بفيروس كورونا.

إلى ذلك نعى كل من القسم الطبي يف وكالة الغوث ،والهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين
العرب والهالل األحمر الفلسطيني وفاة "الصباغ" ،الذي تويف يف "مشفى الكندي" ،مشيرة إلى
أن جثمانه سيوارى الثرى يف مقبرة حي القابون بدمشق.
يف السياق عينه سجل مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين يف حلب ارتفاعًا حادًا بنسبة
املصابين بفايروس كورونا بالتزامن مع نقصٍ كبير بكافة االحتياجات الطبية والصحية
الضرورية.

وأفاد مراسل مجموعة العمل يف املخيم أنه تم تسجيل العشرات من اإلصابات وسط حالة
من التكتم عند بعض العائالت ،فيما وصل سعر اسطوانة األكسجين بالسوق السوداء إلى أكثر
من أربعمائة ألف ليرة سورية ويف بعض األحيان إلى نصف مليون.
بدورهم اتهم األهالي "األونروا" بالوقوف مكتوفة االيدي أمام الجائحة التي بدأت وتيرتها
تتصاعد ليس يف مخيم النيرب فحسب بل بجميع املخيمات الفلسطينية ،دون أن تحرك
ساكنًا" ،واكتفت سابقًا برش مراكزها وبعض الشوارع الرئيسية".
من جانبه كشف املفوض العام لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين «أونروا» ،فيليب
الزاريني أن التعليم والصحة من األساسيات يف الوكالة ،وهي حق الالجئين الفلسطينيين
املوجودين يف املناطق الخمسة يف الحصول عليها ،مشيرًا أنه ال نية أبدًا لدى األونروا
لتقليصها أو إلغائها.

وشدد الزاريني ىلع أن وكالة الغوث تحاول جاهدة حشد الدعم من قبل الدول املانحة لعالج
العجز املالي ،فاستمرار البرامج مرتبط بشكل وثيق بهذا الدعم.
وختم الزاريني قائالً :نواجه عجزًا آلخر سنة  ،2020وكل شهر نحصّل املبلغ الالزم لتغطية كل
البرامج ،وجهودنا مستمرة لحشد املوارد ،فالوكالة تقدم خدماتها ألكثر من  5,6ماليين الجئ
من فلسطين يف مناطق العمليات الخمسة.
يف سياق مختلف اشتكى الجئون يف مخيم "ثيفا" بضواحي العاصمة اليونانية أثينا من تراكم
النفايات والقاذورات وغياب خدمات النظافة والصحة.
وقال مراسل مجموعة العمل يف اليونان "إن اإلهمال الكبير من قبل السلطات اليونانية وعدم
ترحيلها النفايات أوالً بأول أدى إلى تراكم القاذورات وانتشار الحشرات والقوارض كالجرذان
والفئران ناهيك عن الروائح الكريهة املنبعثة من تلك املكبات.
من جانبهم ناشد الالجئون إدارة املخيم" الكامب" اتخاذ تدابير لترحيل النفايات وللحد من
تراكمها لكن دون جدوى.

