
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     2205 العدد
17-11-2018 

 "الشتوية مساعدتها تقديم األونروا يطالبون البقاع في سورية فلسطينيو "

 المنطقة تغزو الشاردة الكالب الحسينية مخيم عن الكهرباء وانقطاع البرد مع •

 2015 عام منذ" حنينو محمود" الفلسطيني اعتقال يواصل السوري النظام •

 دنون خان مخيم في الخاصة االحتياجات لذوي ترفيهي نشاط •



 

 التطورات آخر

 
 غوث وكالة اللبنانية البقاع منطقة إلى المهجرة السورية الفلسطينية العائالت عشرات طالبت
 على مساعدتهم أجل من فورا   الشتوية المساعدة بتقديم" أونروا" الفلسطينيين الالجئين وتشغيل
 .الشتاء فصل مواجهة

 معيشية حياة اللبناني البقاع منطقة إلى سورية من المهجرة الفلسطينية العائالت وتعيش هذا
 منهم البعض ويتهدد الجرداء، الجبال وسط القارس والبرد الصقيع العائالت تواجه حيث قاسية،
 وتجمع للفيضانات عرضة جعلهم مما األمطار هطول مع وخاصة لحظة، أية في بردا   الموت
 توفر وعدم المالية الموارد وانعدام المعيشة في غالء وسط ذلك يأتي الخيم، بين األمطار مياه

 المساعدات وشح وانعدام معاناتهم، في زاد الذي األمر المنازل، ايجارات وارتفاع العمل فرص
 .الفلسطينية والسلطة والفصائل الخيرية والجمعيات األونروا من لهم المقدمة اإلغاثية

 إحصائيات حسب ألف،( 13) حوالي تعدادهم البالغ لبنان في سورية فلسطينيو يشكو حين في
 المستويات كافة على مزرية إنسانية أوضاع من ،6132 عام األول كانون نهاية حتى األونروا
 وتجاهل مالية، موارد توفر وعدم بينهم البطالة انتشار نتيجة واالجتماعية، واالقتصادية الحياتية

 .لهم الخيرية والجمعيات اإلغاثية المؤسسات

 



 

 
 والمنطقة المخيم تغزو التي الشاردة الكالب ظاهرة من الحسينية مخيم أبناء خوف يزداد ذلك، إلى

 .والشتاء البرد واشتداد الكهربائي التيار انقطاع جراء معاناتهم على معاناة أضاف مما المحيطة،

 معاناتهم رفع على العمل المنطقة وبلدية المعنية الجهات عديدة رسائل في المخيم أبناء وطالب
نهاء  السريعة االستجابة وضرورة الكهربائي، التيار انقطاع مشكلة وحل   الكالب، انتشار ظاهرة وا 
 .أعطال وجود حال في للمتضررين الحسينية طوارئ لعمال

 دمارا   وأحدثت ضحايا إثرها على سقط الميغ ئراتبطا قصف أعمال شهد الحسينية مخيم وكان
 جهة من موالية ومجموعات النظامي الجيش بين عنيفة معارك المخيم وشهد المنازل، في كبيرا  

 المخيم على النظامي الجيش سيطرة تتم أن قبل أخرى، جهة من المسلحة المعارضة ومجموعات
 .6131 -31 -9 في كامل بشكل

 6132 عام منذ" حنينو محمود" الفلسطيني الشاب اعتقال السوري النظام يواصل آخر، شان وفي
 .حلب في الفلسطينيين لالجئين النيرب مخيم أبناء من وهو الخبر، تحرير لحظة وحتى



 

 
 الفلسطينيين، المعتقلين عن والمعلومات الرسائل من العديد تتلقى العمل مجموعة أن إلى يشار
 على بالتكتم السوري النظام استمرار ظل في التوثيق، صعوبات من الرغم على تباعا   توثيقها ويتم

 معتقلين( 3019) اآلن حتى المجموعة ووثقت اعتقالهم، وأماكن وأسمائهم المعتقلين مصير
 . نساء( 311) منهم السوري النظام سجون في فلسطينيين

 التابع النفسي الدعم فريق أقام الدنماركي، األحمر الصليب مع وبالتعاون ذلك، غضون في
 دنون خان مخيم في الخاصة االحتياجات لذوي ترفيهية أنشطة الفلسطيني األحمر للهالل
 األمر لهم، األلعاب وقد م لألطفال فلكلورية حفلة أقام كما دمشق، بريف الفلسطينيين لالجئين

 .الجميع لقلوب الفرح أدخل الذي

 الخدمات نقص نتيجة مزرية معيشية أوضاعا   يواجهون دنون خان مخيم أبناء أن إلى يشار
 والمياه الكهربائي التيار انقطاع واستمرار ومواصالت، وطبابة صحة من فيه األساسية

 .اليوم في طويلة زمنية وفترات لساعات واالتصاالت


