
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2666 العدد
10-12-2121 
 

 "سىرية داخل ههجزيي يشالىى ال الفلسطيٌييي هي% 04: األوًزوا "

" 

 القزى صفقة"بـ بلىط ديز هخين ألطفال احتجاجية وقفة" 

 3402 عام هٌذ" الجول" عائلة هي أفزد ثالثة اعتقال يىاصل السىري األهي 

 بحلب حٌذرات هخين في غذائية هساعذات تىسع األوًزوا 



 

 ضحايا 

 ال الفمسطينيين الالجئين من% 04 إن" "أونروا" الفمسطينيين الالجئين وتشغيل غوث وكالة قالت

 "0404 عام في مرتفعة التيجير مستويات ستبقى حين في سورية، داخل ميجرين يزالون

 الجئ ألف 034 بين من" أن ،0404 ثاني كانون في صدر ليا تقرير في الوكالة وأضافت

 "سورية في النزاع بدء منذ األقل عمى واحدة لمرة لمتيجير ثمثاىم تعرض سورية في ببقي فمسطيني

 حيث ميجرين، الجئ، ألف 064 عددىم كان الذي اليرموك مخيم أبناء يبقى أن األونروا وتتوقع

 .ضعفيم من يزيد مما مرتفعة منازل إيجار لدفع يضطرون

 

 تزال ال حمب في حندرات -التل وعين سورية جنوب درعا مخيمي إلى العودة أن قوليا وأردفت

 الخدمات ونقص األساسية التحتية بالبنى لحق الذي األضرار ومستوى الدمار بسبب بطيئة،

 .العامة



 

 عمى لمفمسطينيين التمقائية العودة من مزيد حدوث 0404 لعام تقريرىا وفق الوكالة تتوقع كما

 البنى تأىيل فييا يجري والتي نسبياً  ىدوءاً  تشيد التي والتجمعات المخيمات سيما ال ضيق، نطاق

 .التحتية

 وخاصة مخيماتيم إلى سورية خارج من فمسطينيين الجئين عودة لوحظ أنو إلى التقرير وأشار

 ونوىت واألردن، لبنان من وعادوا الجئاً  0062 بنحو عددىم وقدرت ،0402 عام في درعا مخيم

 اإلقميمية لمظروف تبعاً  االتجاه ىذا يتغير وقد داخميًا، الميجرين من وخاصة ستستمر العودة أن

 .سورية من الفمسطينيين الالجئين تستضيف التي الدول وظروف

 وحندرات ودرعا اليرموك مخيمات في منازليم تركوا الفمسطينيين الميجرين آالف أن ذكره الجدير

 بين القتالية واألعمال والروسي السوري النظام قصف حمالت بعد الغوطة وفي الشيح وخان

 .والمعارضة النظام

 وقفة في سورية شمال بموط دير مخيم في الفمسطينيين الالجئين عشرات نظم آخر، جانب من

 ".القرن صفقة"بـ المسماة الفمسطينية القضية لتصفية األميركية الخطة ضد احتجاجية



 

 

 يرفضون سورية فمسطينيو" شعارات وحمموا المخيم، أبناء من فمسطينيون أطفال الوقفة في وشارك

 "القرن صفقة تسقط.. نحن أو نحن إما ليويتين تتسع ال األرض ىذه"و" القرن صفقة

 النازحين مخيمات في الفمسطينيون الميجرون يعيشيا صعبة إنسانية أوضاع ظل في ذلك يأتي

 خيام في ويقيمون لمتعميم ويفتقرون البطالة وتنتشر األونروا مساعدات تنعدم حيث سورية، شمال

 .الصيف حر وال برد تقي ال

 ،0403 عام منذ" الجمل" عائمة من أفاد ثالثة اعتقال السوري النظام يواصل المعتقمين، ممف في

 الجيات جميع سورية فمسطينيي أجل من العمل مجموعة عبر الجمل عائمة ناشدت جانبيا من

-4-02 بتاريخ اعتقاليم تم الذين عائمتيا أفراد مصير بمعرفة المساعدة سورية في والناشطين

 .دمشق ريف في السبينة حاجز عند 0403



 

 

 الفمسطينية اليوية تحمل ال" الجمل" عائمة أن يذكر اليوم، حتى عنيم معمومات أية ترد لم فيما

 .فمسطين في الغربية الضفة مواليد من األب كون وذلك السورية

 المعتقمين أسماء عن اإلفصاح بضرورة السوري النظام طالبت قد كانت العمل مجموعة أن يشار

 .معتقالً ( 0240) توثيقيم من المجموعة تمكنت من عدد بمغ حيث لديو، الفمسطينيين

 كانون 34 الخميس يوم" األونروا" الفمسطينيين الالجئين وتشغيل غوث وكالة وّزعت إغاثياً 

 بحمب، حندرات مخّيم في القاطنين األىالي عمى إسعافية غذائية سالت الجاري، يناير/ الثاني

 .وصحية غذائية مواداً  وشممت



 

 

 األكثر العائالت ضمن بإدراجيم الغوث وكالة سابق وقت في طالبوا حندرات مخيم أىالي وكان

 نتيجة وممتمكاتيم منازليم ودمار المزرية، واالقتصادية المعيشية أوضاعيم بسبب وذلك عوزًا،

 .سورية في نشبت التي الحرب

 وتأىيل األساسية الخدمات تأمين عدم بسبب سيئة معيشية أوضاعاً  المخيم أبناء ويعيش ىذا

 مما والصحة التعميم خدمات وانعدام الكيرباء، و الماء توفر وعدم المخيم، في التحتية البنى

 .إليو العودة من يترددون عنو النازحين سكانو من الكثير وجعل عمييم سمباً  انعكس


