
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آخر التطورات

 3049العدد: 

18-11-2020 

 الهالل األحمر تؤهل محطة ضخ الماء في مخيم اليرموك •

 سنوات  7النظام السوري يخفي قسرياً الفلسطيني "محمد دواه" منذ  •

 مفوض األونروا: الوكالة في أسوأ أزمة مالية بتاريخها  •

 

 "عائلة فلسطينية مهجرة في مخيم الرسالة تواجه أوضاعاً قاسية" 



 

 آخر التطورات:

تعاني عائلة أبو فهد الفلسطينية المهجرة أوضاعًا معيشية صعبة في مخيم الرسالة باعزاز شمال  
 هرة بإحدى خيام مخيم دير بلوط بريف عفرين.سورية، حيث انتقلت إليه بعد أن القت ظروفًا قا

 
أفراد لمجموعة العمل، إنها انتقلت للعيش في كرفانة، وتفتقد في مخيم    4وقالت العائلة المكونة من  

الرسالة لمقومات العيش الكريم، فالمساعدات قليلة وال يصلها إال سّلة نظافة وعدد من أرغفة الخبز  
 بشكل يومي. 

العائالت الفلسطينية في الشمال السوري من مساعدات األونروا، وتغافل   وتساءلت عن سبب حرمان
 المؤسسات الرسمية الفلسطينية عن معاناتهم. 

وناشدت العائلة المؤسسات الخيرية نقلها من المخيم إلى مكان آخر، وتقديم المساعدة وإعانتها في  
 يروس كورونا.ظل توقف األعمال وانتشار البطالة وحلول فصل الشتاء، وانتشار ف

وكانت العائلة التي تضم طفلين صغيرين، قد نزحت من مخيم اليرموك إلى بلدة يلدا جنوب دمشق، 
 ثم هجرت مع قوافل المهجرين إلى شمال سورية، منذ أكثر من سنتين. 

على صعيد آخر، أعلنت جمعية الهالل األحمر السوري إعادة تأهيل محطة ضخ الماء في مخيم  
آبار ماء   4يومًا من العمل على المشروع، وقالت الجمعية إنها أعادت تأهيل    120اليرموك بعد  

 مترًا.  170وحفر بئر جديد بعمق  



 

كما تضمن المشروع الذي يقع في منطقة غربي مخيم اليرموك، إعادة تأهيل الخزان العالي بسعة  
ة بشبكة مياه  متر، وربطت الشبكة الجديد  270متر مكعب، ومددت شبكة لنقل الماء بطول   300

 دمشق، كما قدمت الجمعية مولدة كهرباء. 

 
في ملف المعتقلين، يواصل النظام السوري اعتقال الشاب الفلسطيني "محمد حكم حسين دواه" منذ 

من منطقة الزاهرة قرب الفرن اآللي بدمشق، واقتادوه    2013-6- 10سنوات، حيث اعتقل بتاريخ    7
رد معلومات عن مصيره أو مكان اعتقاله، وهو من سكان  إلى جهة غير معلومة، وحتى اآلن لم ي

 مخيم اليرموك. 

( معتقاًل فلسطينيًا في سجون النظام السوري منهم أكثر من  1797ووثقت المجموعة حتى اآلن )
 ( معتقالت. 110)

 



 

إلى ذلك، قال المفوض العام لألونروا "فيليب الزاريني" "إن المساهمات التي حصلت عليها األونروا 
، فالوضع  2012لخدمات التعليم والصحة واإلغاثة األساسية هي األدنى منذ عام    2020ي عام  ف

 اليوم هو أسوأ أزمة مالية في تاريخ الوكالة الحديث" 

وأكد المفوض العام إلى أنه يجب حماية حقوق الالجئين الفلسطينيين، بما في ذلك الحصول على  
التعليم والصحة واألمان االجتماعي، والحل السياسي الدائم والعادل هو الوحيد القادر على معالجة  

 السبب الجذري لبقاء الجئي فلسطين الجئين لغاية اآلن. 

 


