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 2341: العدد

 "األمطار تغرق خيام المهجرين الفلسطينيين في الشمال السوري"

 أهالي مخيّم جرمانا يشكون من انتشار مياه الصرف الصحي •

 من الالجئين الفلسطينيين داخل سورية %60األونروا: نزوح أكثر من  •

 األمن السوري يواصل اعتقال الفلسطينية سهام نمر شهاب •

02-04-2019 



 

 آخر التطورات

أغرقت مياه األمطار خيام الالجئين من فلسطينيين وسوريين بشمال سوريا حيث تسببت المياه في 
من مخيمي المهجرين في دير بلوط فيضان نهر عفرين ما أدى إلى غمر مساحة واسعة 

والمحمدية، الذين يعيشون أوضاعا مأساوية بسبب المنخفض الجوي الحاد الذي يضرب منطقة 
 الشرق األوسط. 

من جانبه وصف مراسل مجموعة العمل أوضاع الالجئين في المخيم بالكارثة اإلنسانية، حيث 
الالجئين محرومون من المساعدات  يفتقر المخيم إلى أبسط مقومات الحياة، الفتًا إلى أن
 اإلنسانية مع ضعف العمل اإلغاثي الذي يخدم المنطقة.

 
وانتقد المهجرون في الشمال السوري بشدة هيئات اإلغاثة سواء المسؤولة عن المخيم أو الهيئات 
الدولية التي قالوا إنها لم تتخذ الخطوات العملية والصحيحة لمنع تكرار مثل هذه الكوارث 

عاناة، كما ناشد المهجرون الفلسطينيون والسوريون في مخيم دير بلوط منظمات اإلغاثة والم
واألمم المتحدة والسلطات التركية واألونروا ومنظمة التحرير تقديم العون لهم والتدخل إلنقاذهم من 

 المأساة التي تواجههم، ونقلهم إلى مناطق آمنة.

جئين الفلسطينيين بريف دمشق من مشكلة الصرف في شأن أخر اشتكى أهالي مخيم جرمانا لال
الصحي، التي تفاقمت مؤخرًا بسبب إغالق المصارف الخاصة بالمخيم نتيجة األعطال المتكررة 

 فيها وعدم الصيانة الدورية لها، مما تسبب في انتشار وطفح مياه المجاري في شوارع المخيم.



 

التحتية وخاصة تلك المتعلقة بالصرف  ويشتكي سكان المخيم من عدم توفر بعض خدمات البنى
الصحي، حيث ناشد األهالي سابقًا المسؤولين عن خدمات المخيم، بحل مشاكل الصرف الصحي 

سكان المخيم من التنقل والحركة، كما يعاني السكان من  ومنعتوالتي تفاقمت بشكل كبير 
 يلة.استمرار انقطاع الكهرباء عن جميع أرجاء المخيم لفترات زمنية طو 

من جانبها قامت لجنة التنمية االجتماعية في مخيم جرمانا بزيارة إلى حي التحرير خلف محل 
وليد صالح الذي يعاني من مشكلة في الصرف الصحي لالطالع بشكل ميداني على حجم 
األضرار، حيث تبين أن شبكة الصرف الصحي في تلك المنطقة بحاجة إلى تغيير بشكل كامل، 

أعضاء اللجنة أنه تم التواصل مع الهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين العرب  ووفقًا إلى أحد
 2019ووكالة الغوث األونروا من أجل حل هذه المشكلة وقد تم وضع المشروع ضمن ميزانية 

 على حد قوله. 

 
هذا ويتصدر شّح المياه وانقطاعها عن منازل وحارات مخّيم جرمانا واجهة االهتمامات لسكانه 

يجبرون على شراء المياه من الصهاريج بأسعار مرتفعة ما فاقم من معاناتهم وأزمتهم  الذين
 المعيشية واالقتصادية. 

من الالجئين الفلسطينيين السوريين،  %60من جانبها قالت وكالة الغوث األونروا إن أكثر من 
 يعانون من النزوح داخل سورية.

يني ال يزالون داخل سوريا، وما يزيد على الجئ فلسط 438,000وأضافت الوكالة أن هناك 
منهم شردوا أكثر من مرة منذ اندالع الصراع وثلثهم دمرت منازلهم أو أصابها اضرار. وقد  60%



 

الجئ فلسطيني من سوريا، من بينهم يوجد أكثر من  120,000نزح عن البالد أكثر من 
اة مهمشة ومحفوفة بالمخاطر في األردن، حيث يعيشون حي 17,719حاليًا في لبنان، و 28,000

 بسبب عدم وضوح وضعهم القانوني ومحدودية آليات الحماية االجتماعية المتاحة لهم.

( ألف شخص من األشد عرضة للمخاطر، بمن في ذلك النساء 12وأكدت أن أكثر من )
ما  واألطفال وكبار السن والمعاقين، نزحوا إلى مالجئ األونروا الجماعية المؤقتة، فيما يوجد

 ( ألف شخص تعرضوا للحاصر في أماكن يصعب أو يتعذر الوصول إليها. 43يقارب من )

وعن نتائج النزوح السلبية قالت الوكالة، لقد أدى التشرد طويل األجل والتضخم الذي ال رادع له 
من مجتمع  %95وارتفاع معدالت البطالة وخسارة الممتلكات إلى حدوث الفقر وأن أكثر من 

طين في سورية بحاجة ماسة للمساعدة اإلنسانية والتي تتألف من النقد والغذاء والمواد الجئي فلس
 غير الغذائية.

 
وأشارت إلى أن العديدين من الجئي فلسطين من سورية في لبنان واألردن قد تم دفعهم نحو 

 عيش ووجود مهمش ومحفوف بالمخاطر بسبب وضعهم القانوني غير المؤكد.

ألجهزة األمنية السورية تواصل اعتقال الالجئة الفلسطينية " سهام نمر شهاب" إلى ذلك ال تزال ا
، حيث اعتقلها عناصر حاجز بلدة الباردة التابع لألمن السوري في منتصف شهر 1972مواليد 

 ، ومنذ ذلك الوقت ال يعرف مصيرها وال مكان اعتقالها.2012عام  1

( 107فلسطينيًا في السجون السورية منهم )( معتقاًل 1737يشار أن مجموعة العمل وثقت )
 نساء.


