
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2666 العدد
08-02-2020 

 

 "سىرَت فٍ انحرة أحذاث خالل يفقىدا   فهسطُُُب   الجئب   333 "

" 

 ٍانًُسنٍ انغبز أسطىاَبث تسهًُهى تأخر يٍ َشكىٌ سبُُت يخُى أهبن 

 ببنالرقُت انريم يخُى فٍ انتحتُت وانبًُ األسبسُت انخذيبث تردٌ يٍ شكىي 

 ٌاإلعًبر بإعبدة وَطبنبىٌ ببنتقصُر األوَروا َتهًىٌ حُذراث يخُى سكب 

 انقرٌ صفقت"نـ رفضب سبُُت  يخُى فٍ اعتصبو" 



 

  آخر التطورات: 

( 333) توثيق عن سورية، فمسطينيي أجل من العمل مجموعة في والتوثيق الرصد فريق كشف

 وذكرت فمسطينية، الجئة 33 منيم سورية، في الحرب أحداث بدء منذ مفقوداً  فمسطينياً  الجئاً 

 .اليرموك مخيم أبناء من ىم المفقودين نصف من أكثر أن المجموعة

 

 بداعي إما واعتقال، خطف عمميات بقياميا السوري لألمن الموالية المجموعات ناشطون، واتيم

 مالية فدية وطمب المخطوف ذوي مساومة أجل من أو السوري، لألمن مطموب المفقود أن

 .سراحو إلطالق

 يتكتم األمن يزال ال السوري النظام سجون في المفقودين من كبير عدد وجود ذلك إلى يضاف

 من السورية السجون من عنيم مفرج شيادات أكدتو ما وىذا اعتقاليم، أماكن أو مصيرىم عمى

 .النظام سجون داخل المفقودين عداد في ىم فمسطينيين الجئين وجود



 

 أسطوانات تسميميا تكامل شركة تأخير من سبينة مخيم أىالي من عدد اشتكى أخرى جية من

 السوري، النظام حكومة أقرتيا التي االنتظار مدة وتجاوزىا ليم المخصص المنزلي الغاز

 . التوزيع في والمحسوبيات

 

 من األىالي عمى الغاز أسطوانات توزيع تأخير إلى عمدت تكامل شركة أن إلى األىالي وأشار

 المادي العبء وزاد عمييم سمبي بشكل انعكس مما شباط، شير نياية إلى الثاني كانون بداية

 داعين مضاعفة، بمبالغ الغاز أسطوانة لشراء السوداء سوقال إلى لمجوء اضطرارىم بسبب عمييم

 الغاز لتوزيع وريفيا دمشق مدير و المستيمك، وحماية الداخمية التجارة مدير و المختصة الجيات

 أسطوانات توزيع تأخير عن المسؤولين ومعاقبة جذري، بشكل المشكمة تمك وحل الشركة لمحاسبة

 . ليم الغاز

 أوضاعيم تردي إلى إضافة والبيئي، الخدمي الواقع تردي من سبينة مخيم سكان ويشكو ىذا 

 .العمل فرص وانعدام األسعار غالء وسط والمعيشية االقتصادية



 

 نتيجة مزرية معيشية أوضاعاً  من الالذقية في الرمل مخيم أىالي يعاني صمة، ذي سياق في

 انقطاع واستمرار ومواصالت، وطبابة صحة من فيو التحتية والبنى األساسية الخدمات تردي

 أزمة من قاطنوه يشكو كما طويمة، زمنية وفترات لساعات واالتصاالت والمياه الكيربائي التيار

لى من النقل وسائط تأمين عدم نتيجة خانقة مواصالت  المخيم من التنقل بات حيث المخيم وا 

 حياة في بيا يستيان ال التي المشاكل أحد( السرافيس) الحافالت أصحاب واستغالل إليو والعودة

 .سكانو

 

 الكثيرة واألعطال عشوائية بطريقة المخيم ضمن العشوائية الكيرباء خطوط مشكمة وتتصدر ىذا

 مزيداً  وتضيف لسكانو االىتمامات واجية الكيرباء لخطوط المنظم غير التوزيع بسبب والمتكررة

 . ومأساتيم معاناتيم من



 

 متيمين المخيم، أبناء تجاه الخدمية مسؤولياتيم تحمل واألونروا المعنيين من األىالي بدورىم

 لألىالي األساسية الخدمات تقديم في بالتقصير الرمل مخيم ليا يتبع التي الحكومية الجيات

 . التحتية البنى وخدمات

 

 غوث وكالة فمسطينيون وناشطون حمب في( التل عين) حندرات مخيم أىالي اتيم ذلك إلى

 لممف وتغافميا اتجاىيم، مسؤولياتيا تحمل في بالتقصير( األونروا) الفمسطينيين الالجئين وتشغيل

عادة التحتية البنى تأىيل  بسبب وحاراتو، مبانيو من% 09 حوالي دمر الذي مخيميم إعمار وا 

 .متفجرةال والبراميل بالصواريخ السوري النظام قوات قبل من واستيدافو فيو، اندلعت التي المعارك

 اإلعمار، ممف عن الحكومية والمؤسسات األونروا تغافل من الرغم عمى أنيم األىالي وأوضح

 يجدون أنيم إال الخاصة، نفقاتيم عمى المتضررة منازليم ترميم تدريجي وبشكل يحاولون

 ومدينة المخيم بين الرابطة والمواصالت األسعار، الرتفاع البناء مواد تأمين في كبيرة صعوبات

 .حمب



 

 توفر وعدم المخيم، في التحتية البنى وتأىيل األساسية الخدمات تأمين عدم من األىالي ويعاني

 من الكثير وجعل عمييم سمباً  انعكس مما والصحة التعميم خدمات وانعدام الكيرباء، و الماء

 .إليو العودة من يترددون عنو النازحين سكانو

 في حندرات مخيم في التحتية البينة إعمار إلعادة وعود النظام إطالق الماضية األعوام وشيدت

 .منازليم إلى الفمسطينيين الالجئين عودة بقرب وتطمينات حمب،

 ظير صالة بعد  اعتصاماً  الفمسطينيين لالجئين سبينة مخيم سكان نفذ  دمشق ريف في أما

 المستقمة دولتو بإقامة الفمسطيني الشعب حق   عمى وتأكيداً  القرن صفقة عمى احتجاجاً  الجمعة،

 .النير إلى البحر من كاممة الفمسطينية األراضي عمى

 

 صفقة ترمب دونالد األمريكي الرئيس اعالن ازاء العربية الدول بعض صمت األىالي واستنكر

 إلى داعين الفمسطينية، القضية تصفية اعالن بمثابة ىي الصفقة تمك  أن عمى مشددين القرن،

 .المتاحة الوسائل بكل إفشاليا


