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 2617: العدد

 "" فلسطينياً من أبناء مخيم اليرموك مغيبون قسرياً في سجون النظام السوري244"

 مخيم خان دنون يعاني أوضاعاً صحية متردية وقلة في تقديم الخدمات الالزمة  •

 مليون دوالر لألونروا  11اليابان تتبرع بأكثر من   •

 توزيع طرود إغاثية ومالبس شتوية على المهجرين في المخيمات اليونانية  •

24-12-2019 



 

 آخر التطورات

( الجئًا  244إشارت االحصائيات الموثقة لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن ) 
(  23( رجاًل، و)221دمشق بينهم )  فلسطينيًا من أبناء مخيم اليرموك جنوب العاصمة السورية

 امرأة مغيبون قسريًا في السجون السورية. 

حيث تتكتم أفرع أمن ومخابرات النظام عن أسماء المعتقلين الفلسطينيين لديها، األمر الذي يجعل  
من معرفة مصائر المعتقلين شبه مستحيلة، باستثناء بعض المعلومات الواردة من المفرج عنهم  

 ول عليها بين فترة وأخرى. التي يتم الحص

 
فيما تمكن فريق الرصد والتوثيق لدى مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية من توثيق قضاء  

 ( الجئًا تحت التعذيب في السجون التابعة للنظام السوري.556)

في ريف دمشق يعاني سكان مخيم خان دنون لالجئين الفلسطينيين من بؤس الواقع الخدمي 
التحتية، والتهميش واإلهمال المتعمد من قبل األونروا والجهات الحكومية الرسمية   وتردي البنى

 للمخيم، إال أن ذاك اإلهمال تعدى حدود الخدمات البنيوية ليصل 

إلى الجانب الطبي على حد تعبير أحد أبناء المخيم، الذي قال في تصريح لمجموعة العمل: إن  
، المتمثلة بالنقص الكبير في األطباء، وعدم توفر األهالي يعانون من ضعف الخدمات الطبية

صيدليات مناوبة أو أطباء إسعاف، األمر الذي يهّدد حياة المرضى الذين يحتاجون إلى إسعاف 
 فوري.



 

كما يشتكى األهالي من عدم وجود صيدليات مناوبة لياًل، لتغطية حاجة المرضى وخاصة في  
هات الرسمية المختصة بدعم الجانب الصحي والطبي  وضع إسعافي، وطالبوا وكالة األونروا والج

 في المخيم، وتوفير الكوادر والتجهيزات الطبية للمستوصفين العاملين في المخيم. 

إلى ذلك يعاني سكان مخيم دنون من أوضاع معيشية صعبة نتيجة انعدام الموارد المالية وانتشار  
 يئة عليهم. البطالة، وتواصل أحداث الحرب التي ألقت بظاللها الس

مليون دوالر  11,15 1,214,000,000في سياق مختلف تبرعت حكومة اليابان بمبلغ قيمته 
أمريكي إضافي لصالح ميزانية وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )األونروا( لدعم الجئي  

ما  فلسطين، حيث جاء ذلك التبرع بعد توقيع الحكومة اليابانية اتفاقيتي تبرع تبلغ قيمته
مليون دوالر أمريكي( مع وكالة األمم المتحدة   11,15ين ياباني )ما يقارب  1,214,000,000

إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق األدنى )األونروا(، وذلك خالل حفل أقيم في مدينة رام  
كانون األول الجاري بحضور الدكتور محمد اشتية رئيس وزراء دولة فلسطين   21هللا يوم 

 وكي سوزوكي وزير الدولة للشؤون الخارجية في اليابان. وكيس

 
ماليين دوالر إضافي لصالح ميزانية وكالة غوث  7وكانت اليابان تبرعت سابقًا بمبلغ قيمته 

 وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )األونروا( لدعم الجئي فلسطين في سوريا ولبنان. 

ة ومالبس شتوية على المهجرين  من جهة أخرى وزعت مؤسسة شغف التطوعية طرود إغاثي
القاطنين في مخيم فاثي بجزيرة ساموس ومخيم جزيرة ليروس، وذلك للتخفيف من معاناتهم مد يد 

 العون والمساعدة لهم ومواجهة برد الشتاء القارس.



 

في غضون يعاني المئات من الالجئين الفلسطينيين السوريين العالقين في الجزر اليونانية من  
وصفوها بغير اإلنسانية كما يشتكون من عدم توافر شروط النظافة والخدمات  ظروف معيشية

األساسية في أماكن تواجدهم، حيث أن معظم المساكن هي مساكن مؤقتة أو خيام، في ظل  
 انتشار كبير للحشرات والزواحف السامة كالعقارب واألفاعي. 

 


