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 2404: العدد

 احتراق أحد مخابز مخيم النيرب بحلب •

 مخيم خان دنون شكاوي متكررة من طفح الصرف الصحي دون استجابة من المعنيين •

 مهاجراً غير نظامي بينهم فلسطينيون 35تركيا توقف  •

 توزيع سالت غذائية على فلسطينيي سورية في البقاع الغربي بلبنان •

 "مناشدة للكشف عن مصير شقيقين فلسطينيين فٌقدا في سورية"

04-06-2019 



 

 آخر التطورات

لي فؤاد عطية مواليد وع 1992ناشدت عائلة الشقيقين الفلسطينيين محمود فؤاد عطية مواليد 
من أبناء مخيم اليرموك بدمشق المنظمات والمؤسسات الدولية والمحلية ومن لديه  1990

 معلومات، المساعدة في الوصول إلى نجليهما ومعرفة مصيرهما ومكان وجودهما.

، ومنذ ذلك الحين ال يوجد 2018يوليو  /تموز 8قالت عائلة عطية إن ولديهما فقدا يوم و 
ت عنهما وعن مصيرهما، مشيرين إلى أن أنباء وصلتهم تفيد أنهما معتقلين في سجن معلوما

 عدرا التابع للسلطات السورية، إال أنهم لم يتأكدوا من صحة تلك المعلومات حتى اللحظة.

 
حزيران الجاري حريق في المخبز اآللي الحديث الكائن في  2في سياق مختلف اندلع يوم األحد 

جئين الفلسطينيين بحلب، ووفقًا لمجموعة العمل أن الحريق ناجم خطأ مخيم النيرب لال
 بتوصيالت المحروقات للفرن، واقتصرت األضرار على الماديات فقط.

 



 

الجدير بالتنويه أن هذا الحريق الثاني الذي يندلع في مخيم النيرب خالل أقل من أسبوعين، حيث 
 شخصًا.  17روقات، أسفر عن إصابة في محل لبيع المح 2019أيار/ مايو  24اندلع يوم 

إلى ذلك وبالرغم من الشكاوي العديدة والمتكررة التي قدمها أهالي مخيم خان دنون بريف دمشق 
إلى وكالة األونروا والبلدية والجهات المعنية بخصوص معاناتهم الشبه يومية من طفح المجاري 

لصرف الصحي وسط غياب تام األمر الذي وصل إلى إغراق شوارع مخيمهم وأزقته بمياه ا
 وتجاهل تلك الجهات في االستجابة لنداءاتهم المتكررة.

من جانبهم قال األهالي إن الوضع في المخيم أصبح ال يطاق وال نعرف ماذا نفعل لعالج تلك 
المشكلة، في ظل تقاعس الجهات المعنية التي سببت لنا حالة من اإلحباط، مضيفين أن المياه 

 تدخل إلى البيوت، حيث تسبب أمراض خطيرة لهم وألطفالهم.الملوثة أصبحت 

بدورها نشرت إحدى صفحات موقع التواصل االجتماعي الفيس بوك المعنية بنقل أخبار مخيم 
خان دنون صورًا عديدة تظهر طفح مياه الصرف الصحي وتجمعها في شوارع وحارات المخيم، 

م الخدمية تجاه أبناء المخيم وايجاد حل لهذه مطالبة من المعنيين واألونروا تحمل مسؤولياته
 المشكلة التي باتت تشكُل خطرًا على صحة األهالي. 

هذا ويعاني سكان مخيم خان دنون منذ زمن من مشكلة الصرف الصحي، وانقطاع الكهرباء 
 والمياه لفترات زمنية طويلة، إضافة إلى صعوبات معيشية نتيجة انعدام الموارد المالية وانتشار

 البطالة. 

 



 

( مهاجرًا غير نظامي بينهم عدد من الالجئين 35في غضون ذلك أوقف خفر السواحل التركي )
الفلسطينيين، أثناء محاولتهم الوصول إلى إحدى الجزر اليونانية انطالقًا من نهر ايفروس 

 الفاصل بين تركيا واليونان.

لى مركز االحتجاز في ادرنه، دون ذكر ووفقًا لمصادر إعالمية تركية " أن المهاجرين تم نقلهم إ
 أي تفاصيل عن مصيرهم وما سيتخذ بحقهم من إجراءات قانونية. 

أما في لبنان وزعت لجنه المتابعة في منطقه البقاع الغربي واألوسط بالتعاون مع أطفال الصمود 
ائالت سلة غذائية رمضانية على الع 860وبدعم من جمعية أصدقاء أطفال فلسطين اليابانية 

يوينو، حيث استفاد من  /حزيران 2الفلسطينية السورية المتواجدة في منطقة البقاع الغربي يوم 
التوزيع كل من الالجئين القاطنين في منطقة حوش الحريمة، الال، جب جنين، غزة، بعلول، 

 القرعون، كامد اللوز/ المنارة، المنصورة، خالبة روحا، مجدل بلهيص، راشيا، القادرية.

ألف الجئ كانوا قد فروا من الحرب  28شار أن عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان يبلغ ي
الدائرة في سوريا والتي أصابت مخيماتهم، ويعانون في لبنان من سوء األوضاع االقتصادية 

 عالوة على وضعهم القانوني المضطرب.


