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 األول تشرين شهر خالل قضوا فلسطينيا   الجئا  " 29"
 سورية في المنصرم

 
 
 
 
 
 
 
  .الشيح خان مخيم من الشرقية الحارة يستهدف قصف •
 مخيم ألهالي تقدم التي اإلغاثية المساعدات بعض فساد يؤكدون ناشطون •

 .اليرموك
 .واالقتصادية المعيشية معاناتهم تفاقم من يشتكون درعا مخيم سكان •
 .الحسينية مخيم ومنازل مساجد تأهيل إعادة مشروع تبدأ إغاثية هيئات •
 .السلوفانية – الكرواتية الحدود عند لالجئين اإلغاثية خدماتها تقدم الوفاء قافلة •
 مطالبتهم يجددون زيت بير مدرسة في سورية فلسطينيي طالب أهالي: لبنان •

 .ألوالدهم تدريسي كادر بتأمين
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 : احصائيات
" 29" أن سورية فلسطينيي أجل من العمل مجموعة في والتوثيق الرصد فريق أعلن
" 10" بينهم ، المنصرم أكتوبر –األول تشرين شهر خالل قضوا فلسطينيا   الجئا  

 سجون في التعذيب تحت قضوا الجئين" 3" و ناري، بطلق إصابتهم جراء الجئين
 أعدما والجئان واالشتباكات، القصف نتيجة الجئين( 7) قضى بينما السوري، النظام

 قضى ضحية و الطبية، الرعاية ونقص الحصار بسبب قضى والجئ ميدانيا ،
 . اليرموك مخيم في اغتيلت وضحية حرقا ، قضى والجئ قناص، برصاص

 شهر خالل قضوا الذين الفلسطينيين الضحايا أن إلى العمل مجموعة أشارت فيما
 في: التالي النحو على السورية المدن حسب توزعوا الماضي أكتوبر – األول تشرين
 في الجئ و دمشق، ريف في الجئين" 8" إلى إضافة الجئين، 8 قضى دمشق

 .متفرقة مناطق في قضوا الجئين( 9) و سورية، جنوب القنيطرة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بلغ سورية في الدائرة الحرب خالل قضوا الذين الفلسطينيين الالجئين عدد أن يذكر
 أجل من العمل لمجموعة الموثقة اإلحصائيات بحسب وذلك الجئا ،" 3057"

 .سورية فلسطينيي
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 :التطورات آخر
 من عدد وسقوط للقصف دمشق بريف الفلسطينيين لالجئين الشيح خان مخيم تعرض
 ال ذلك إلى الماديات، على أضرارها اقتصرت منه الشرقية الحارة على الهاون قذائف

 المخيم بين الواصلة الطرق جميع بإغالق مستمرة النظامي الجيش حواجز تزال
( زاكية – الشيح خان) طريق سلوك إلى األهالي يجبر مما دمشق، العاصمة ومركز
 متكرر بشكل الطريق استهداف يتم حيث دمشق، إلى للوصول والخطير الفرعي

 .الثقيلة والرشاشات بالقذائف
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يتم غذائية أنها أكدوا لمساعدات صورا   فلسطينيون ناشطون تناقل ذلك غضون في
 بدمشق، الفلسطينيين لالجئين اليرموك مخيم في المحاصرين األهالي على توزيعها
 على تحتوي وهي دولية جهات تقدمها التي المساعدات بعض الصور في ويظهر

 وجود الصور بعض تظهر حين في اآلخر، بعضها تسوس إلى باإلضافة حشرات،
 المواد إحدى أخرى صورة ُتظهر كما الغذائية، الحصص إحدى داخل ميتة جرذان

 . الصالحية المنتهية اإلغاثية
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 القائمة الجهات قبل من الشديد اإلهمال سبب عن الناشطون تساءل جانبهم ومن
 التصرفات تلك تكون أن من خشيتهم عن بعضهم عّبر فيما المساعدات، توزيع على

 . اليرموك مخيم داخل المحاصرين األهالي على الخناق تضييق بهدف مقصودة
 الخيرية الهيئة مع وبالتعاون العالمية اإلغاثة هيئة من وبتمويل أخرى جهة ومن

 شوارع من واألتربة الركام بإزالة أمس يوم صباح ُبدء الفلسطيني، الشعب إلغاثة
 ومساجد منازل تأهيل إعادة مشروع ضمن وذلك دمشق، بريف الحسينية مخيم

 حيث يوما ،( 15) لمدة سيستمر العمل فإن المشروع على للقائمين ووفقا  . المخيم
 منازل لمعظم زجاجية نوافذ تركيب إلى باإلضافة ، المساجد ترميم إعادة فيها سيتم

 . المتضررة المخيم
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 الحسينية مخيم أهالي جميع منعت قد كانت النظامي الجيش حواجز أن ذكره الجدير
 بدخول منها للمئات تسمح أن قبل عامين، من أكثر منذ منازلهم إلى العودة من

 . الماضي آب/أغسطس شهر منصف المخيم
 لفترات الكهربائي التيار انقطاع من درعا مخيم أهالي يعاني سورية جنوب في أما

 التدفئة، ومواد المحروقات توافر عدم من يشتكون كما أيام، لعدة تصل طويلة
 األخرى المواد أسعار وارتفاع الغذائية، المواد أصناف من العديد فقدان إلى باإلضافة

 أجبرت الصعبة المعيشية واألوضاع المتكرر القصف أن بالذكر الجدير كبير، بشكل
 .المجاورة البلدات إلى للجوء المخيم أهالي من الفلسطينية العوائل من المئات

 
 : أهلي عمل لجان

 اإلغاثية خدماتها بتقديم التوالي على السادس لليوم اإلغاثية الوفاء قافلة تستمر
 وبحسب. السلوفانية – الكرواتية الحدود عند وذلك النمسا، نحو المتجهين لالجئين
 تقديم الى باإلضافة الغذائية الوجبات وتوزيع تجهيز تم فقد القافلة على القائمين

 . العائالت شمل ولم الطوابير وتنظيم كالترجمة الخدمات من العديد
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 من يمرون أوروبا، إلى سورية في الحرب من الفارين الالجئين معظم أن يذكر
 ليستكملوا القطارات عبر النمساوية الحدود نحو متجهين السلوفانية الكرواتية الحدود

 .األوروبي الشمال دول إلى رحلتهم بعد فيما
 

 :لبنان
 الفلسطيني للسفير مطالبتهم لبنان في السوريين الفلسطينيين الطالب أهالي جدد

 فوري بشكل التحرك لبنان في المتواجدة الفلسطينية والفصائل التحرير ومنظمة
 والكتب التعليمي الكادر تأمين أجل من العمل على وحثها األونروا على للضغط

 وتشغيل غوث لوكالة التابعة زيت بير مدرسة في المتواجدين ألبنائهم المدرسية
 لبنان، جنوب صيدا لمدينة التابعة سبلين منطقة في( األونروا) الفلسطينيين الالجئين

 وبعد أوالدهم أن على العمل مجموعة نشرتها سابقة رسالة في األهالي أكد فيما
 حصص إال اعطاءهم يتم لم الجديد الدراسي العام بدء على شهرين من أكثر مضي
 التي المدرسة مالك على المتواجدين المعلمين عدد أن إلى مشيرين قليلة، دراسية

 إلى منوهين فقط، مدرسين خمسة هم وطالبة طالبا   250 من أكثر طالبها عدد يبلغ
 أن يرون بينما الطالب، على كامل بشكل المدرسية الكتب بتوزيع تقم لم المدرسة أن

 الالجئين أبناء من ألقرانهم توفرت قد وكتب معلمين من الدراسية المقومات جميع
 . الصباحي الدوام في لبنان في المقيمين الفلسطينيين
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 لبنان في األونروا مدارس في يدرس سوري فلسطيني طالب آالف 6 هناك أن ٌيشار
 لمشاكلهم األونروا وكالة وتجاهل الصفوف، واكتظاظ تعليمية، صعوبات من يعانون

 .التعليمية واحتياجاتهم
 

 2015/  نوفمبر - الثاني تشرين/ 1 حتى وأرقام إحصائيات سورية فلسطينيو
 سوريا   فلسطينيا   الجئا  ( 45,000)و األردن في سوريا   فلسطينيا   الجئا  ( 15,500) •

 وكالة احصائيات وفق وذلك مصر، في سوريا   فلسطينيا   الجئا  ( 6000) لبنان، في
 .2015 يوليو لغاية" األونروا"
 سنوات األربع خالل أوروبا إلى وصلوا سوريا   فلسطينيا   الجئا   ألف( 36) من أكثر •

 .األخيرة
 على العامة القيادة ومجموعات النظامي الجيش حصار استمرار: اليرموك مخيم •

 يوما ،( 923) من أكثر منذ الكهرباء وانقطاع التوالي، على( 853) لليوم المخيم
 .ضحية( 183) الحصار ضحايا عدد التوالي، على يوما  ( 413) لـ والماء

 منذ منازلهم إلى العودة من األهالي بمنع يستمر النظامي الجيش: السبينة مخيم •
 .التوالي على يوما  ( 714) حوالي

 سيطرة بعد يوما  ( 915) حوالي منذ عنه األهالي جميع نزوح: حندرات مخيم •
 .عليه المعارضة مجموعات

 من( %70) حوالي ودمار عنه المياه النقطاع أيام( 559) حوالي: درعا مخيم •
 .مبانيه

 هادئ الوضع: وحماة حمص في والعائدين والرمل زينب والسيدة جرمانا مخيمات •
 .فيها االقتصادية األزمات استمرار مع نسبيا  

 المناطق وبين بينه الواصلة الطرقات جميع انقطاع استمرار: الشيح خان مخيم •
 (.الشيح خان - زاكية) طريق باستثناء المجاورة

 


