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 2611: العدد

 "(615قضاء فلسطيني في السجون السورية يرفع حصيلة ضحايا التعذيب إلى )"

 مناشدة للكشف عن مصير الفلسطيني طالل نزار كيالني  •

 انقطاع المياه والكهرباء يفاقمان معاناة أهالي مخيم السبينة  •

 توزيع مالبس شتوية على العائالت الفلسطينية السورية بمدينة بورصة التركية    •

 تعبئة بطاقة الصراف اآللي لفلسطينيي سورية في لبنان •

18-12-2019 



 

 ضحايا

ية، حيث تم  عامًا( تحت التعذيب في السجون السور  50قضى الفلسطيني محمد السرساوي )
ابالغ ذويه قبل عدة أيام بوفاته وتسليمهم هويته وأغراضه الشخصية، وهو من سكان مخيم  
اليرموك لالجئين الفلسطينيين في دمشق، وبذلك يرتفع عدد ضحايا التعذيب من الفلسطينيين ممن  

 ( ضحية. 615وثقتهم مجموعة العمل إلى )

العديد من الرسائل والمعلومات عن المعتقلين   من جانبها أشارت مجموعة العمل إلى أنها تتلقى
الفلسطينيين، ويتم توثيقها تباعًا على الرغم من صعوبات التوثيق، في ظل استمرار النظام  

 السوري بالتكتم على مصير المعتقلين وأسمائهم وأماكن اعتقالهم. 

 
 آخر التطورات 

من سكان شارع   1٩٧1واليد طالل نزار كيالني م الفلسطيني السوري ناشدت عائلة الالجئ 
أفران النور جانب مطبعة اإليمان سابقَا بمخيم اليرموك  " دخلةالمنصورة "شارع بياع الغاز غريري 

المنظمات والمؤسسات الدولية والحقوقية والمحلية ومن لديه معلومات، المساعدة في الوصول إلى 
 نجلها ومعرفة مصيره ومكان وجوده.

، 2012مناشدتها أن نجلها فقد أثناء خروجه من مخيم اليرموك عام وقالت عائلة كيالني في 
 ومنذ ذلك الحين ال يوجد معلومات عنه وعن مصيره.  

وكان فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، كشف عن توثيق  
( الجئة  38( الجئًا فلسطينيًا فقد منذ بدء أحداث الحرب في سورية، منهم )32٩)من أكثر 



 

فلسطينية، وذكرت المجموعة أن أكثر من نصف المفقودين هم من أبناء مخيم اليرموك لالجئين  
 الفلسطينيين جنوب العاصمة دمشق.

 انعدام الخدمات األساسية معظم مناحي الحياة اليومية، وتفرض واقع انعدام متطلبات العيش، 

 
انقطاع التيار الكهرباء والمياه عن   باالنتقال إلى ريف دمشق اشتكى سكان مخيم السبينة من

منازل وحارات مخيمهم لساعات وفترات طويلة، األمر الذي فاقم من معاناتهم إلى جانب تردي 
 الواقع الخدمي في المخيم.

ووفقًا ألهالي مخيم السبينة إن انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر ولفترات زمنية طويلة أدى  
ياه إلى منازلهم، مشيرين إلى أن فترة ضخ المياه ال تتناسب مع  إلى خلق أزمة في وصول الم

مجيء التيار الكهربائي، ما يجبر األهالي على السهر حتى ساعات الصباح، من أجل مجيء 
 الكهرباء والمياه معًا، حيث تحتاج المياه لمضخات ترفعها إلى خزانات المنازل.

وبلدية السبينة والجهات المعنية التي يروها  وتتعالى األصوات في مخيم السبينة ضد األونروا 
شريكة في تعميق معاناتهم بسبب تجاهل شكواهم ونداءاتهم المتكررة منذ سنوات إلصالح البنى  
التحتية وتوفير الخدمات األساسية للمخيم، مطالبين تلك الجهات بجلب مولدات كهربائية إضافية  

للمخيم، وتوزيع المياه على الحارات والمنازل بشكل   من أجل تعبئة خزانات المياه الرئيسية المغذية
 منصف وعادل.  

هذا ويشكو سكان مخيم السبينة من تردي الواقع الخدمي والبيئي، إضافة إلى تردي أوضاعهم  
 االقتصادية والمعيشية وسط غالء األسعار وانعدام فرص العمل.



 

نيين "األونروا" عن تعبئة بطاقة  أما في لبنان أعلنت وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الفلسطي
الصراف اآللي الخاصة بالالجئين الفلسطينيين السوريين المهجرين في لبنان وتم صرف  

( ألف 40ألف ليرة لبناني بدل إيجار لكل عائلة فلسطينية الجئة من سورية، وبدل طعام )150
 ليرة لبنانية لكل شخص.. 

( ألف الجئ من  28الذي يقدر عددهم حوالي ) هذا ويعاني الفلسطينيون السوريون في لبنان و 
أوضاع معيشية قاسية نتيجة شح المساعدات اإلغاثية وعدم توفر موارد مالية ثابتة وصعوبة  

 تكاليف الحياة في لبنان. 

اغاثيًا وزعت جمعية خير أمة على العائالت الفلسطينية السورية في مدينة بورصة التركية  
 دفئاً )شعار رارًا لمشروع الشتاء الذي أطلقته سابقًا تحت مساعدات شتوية، وذلك ضمن استم

، وبحسب القائمين على المشروع أن جمعية خير أمة وزعت بطانيات وألبسة شتوية على  وسالمًا(
األسر الفلسطينية السورية األشد فقرًا وعوزًا، وذلك للتخفيف من أعبائهم المادية ومد يد العون 

 والمساعدة لهم.  

  8ئيات غير رسمية أّن عدد الالجئين الفلسطينيين السوريين في تركيا يتعدى الـ تشير إحصا
آالف شخصًا، يعيش غالبيتهم أوضاعًا معيشيًة صعبًة ويعانون من قلة فرص العمل وانخفاض 

 أجور العاملين. 

 


