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الجئًا فلسطينيًا قضوا خالل شهر شباط ــ فبراير " 54" :مجموعة العمل"
 "أعدموا ميدانياً " 4"في سورية، بينهم  5104

 
 

 

 الجئان فلسطينيان يقضيان في سورية. 

 الفت للمؤسسات و والمنظمات الدولية حضور خجول لألونروا: مخيم اليرموك
 .األهليةو الخيرية

 هيئة فلسطين الخيرية تستمر بتقديم خدماتها ألهالي مخيم اليرموك. 

 مشروع إلنارة منازل فلسطينيي سورية بمنطقة البقاع األوسط في لبنان. 

  (التحديات والفرص )ورشة عمل حول أوضاع فلسطينيي سوريا في هولندا بعنوان. 
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 احصائيات 
الجئًا فلسطينيًا قضوا خالل شهر شباط ــ " 54"أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل أن 

الجئًا جراء إصابتهم بطلق ناري، فيما قضى الجئ نتيجة االشتباكات " 01"، بينهم 5104/فبراير
الجئين " 4"الجئين قضوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري، بينما قضى " 3"و والقصف،

الجئين أعدموا " 4"الجئين ألسباب غير معلومة، و" 4"نتيجة الحصار وقلة الرعاية الطبية، و
 .الجئين إثر التفجيرات" 3"قضوا اغتيااًل، و" 3"و، ميدانياً 

فبراير  –وأشارت مجموعة العمل إلى أن الضحايا الفلسطينيين الذين قضوا خالل شهر شباط 
الجئًا، ( 00)في دمشق وحدها قضى : السورية على النحو التاليالمنصرم توزعوا حسب المدن 

الجئين ( 7)و في حلب،( 3)و آخرين في درعا،( 7)و ضحية في ريف دمشق،( 00)إضافة إلى 
 .ضحية في حماة( 5)ضحايا في حمص، ( 5)و قضوا في مناطق حدودية ومناطق متفرقة،

 
 ضحايا

أحمد خير "سورية عن قضاء الالجئ الفلسطيني وردت أنباء لمجموعة العمل من أجل فلسطيني 
من أبناء مخيم خان الشيح، فيما لم يتسن لمجموعة العمل التأكد من ( 0110)مواليد " دمحم طالل

 .صحة الخبر من مصدر آخر
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بسبب التجفاف ونقص الرعاية الطبية ( 0144)من مواليد " أحمد خالد درباس" فيما قضى المسن
 .ضحية 075ليرتفع بذلك عدد ضحايا الحصار إلى ، رموك المحاصروالتغذية في مخيم الي

 
 أحمد خالد درباس

 آخر التطورات
عاد سكان مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب دمشق للوقوف بطوابير طويلة من أجل 

وذلك نتيجة استمرار توقف وكالة غوث وتشغيل ( حساء البهارات)الحصول على القليل من 
عن توزيع مساعداتها الغذائية ألكثر من شهرين ونصف على ( األونروا)الفلسطينيين الالجئين 

في و  أيام على التوالي،( 415)التوالي، واستمرار الحصار المفروض على المخيم اليرموك منذ 
الهيئة العامة و  المؤسسات الرسمية ال سيما االونرواو  ظل غياب الدور المنشود للمنظمات الدولية

الفلسطينيين بسبب منع النظام لهم من إدخال مساعداتهم قامت العديد من الجمعيات لالجئين 
الخيرية والمؤسسات األهليــة واإلغاثية واللجان المستقلة المتخصصة ورغم قلة إمكانيتها بتقديم 

ا غاثة لمن تبقى من الالجئين و  تعليمو  الخدمات والمهمات االجتماعية واإلنسانية من صحة
هيئة إغاثة و  غيرهم داخل المخيم تجلى ذلك من خالل عمل هيئة فلسطين الخيريةو  نالفلسطينيي

الشبابية و  غيرها من اللجان األهليةو  مؤسسة جفرا لإلغاثة والتنمية الشبابيةو  الشعب الفلسطيني
قسائم شراء المواد الغذائية بعد أن و  حيث قامت بتوزيع الطرود الغذائية، الناشطة داخل المخيم

 كما عقدت حلقات التعليم المدرسي في البيوت.بشرائها من تجار األزمات بأسعار مضاعفةقامت 
 .المساجد وتأمين المياه لسكان المخيمو 

المؤسسات بالدور المفروض أن تقوم به اللجنة المحلية لبلدية اليرموك و  كما قامت هذه الهيئات
لقيام بدورها من كافة النواحي سواء من إدارة للمرافق العامة داخل المخيم بعد أن توقفت عن ا

الحارات و  مخلفات الدمار في الشوارعو  النفايات الطبيةو  فتراكم القمامة، الصحية أو الخدمية
جعلت المتطوعين من أبناء المخيم ، بيئيةو  أصبح ينذر بحدوث أضرار كبيرة تهدد بكارثة إنسانية
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نظف و  شمر" عددة كما في حملة يؤدون هذا الدور من خالل حمالت نظافة أخذت أسماء مت
 التي قامت بها الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني ومؤسسة جفـرا لإلغاثة والتنمية الشبابية"
 .التي نفذتها هيئة فلسطين الخيرية"نظف مخيمك " حملة و 

 
 توزيع المساعدات الغذائية ألهالي اليرموك

استمرار و ، يومًاعلى التوالي" 075"يم اليرموك وفي سياق آخر أدى انقطاع المياه عن منازل مخ
انقطاع الكهرباء وكافة الخدمات األساسية إلى ظهور العديد من األمراض منها المتعلق بنقص 

 .المياه كأمراض الكلى والبنكرياس، أو المتعلق بالنظافة كاألمراض الجلدية
واللجوء إلى تركيا بسبب التوتر أما في حلب اضطر العديد من شباب مخيم النيرب لترك مخيمهم 

األمني الكبير الذي يسود منطقتهم حيث يعد مخيم النيرب من المناطق االستراتيجية في حلب 
 .وذلك لقربه من مطار النيرب العسكري التابع للجيش السوري النظامي

في غضون ذلك يتعرض سكان مخيم جرمانا بريف دمشق ألزمات معيشية خانقة تجلت بغالء 
عار وشح المواد الغذائية والتموينية وفقر الحال، وتوقف معظم األهالي عن العمل وخاصة األس

منهم أصحاب األعمال الحرة الذين يشكلون العدد األكبر من سكان المخيم، نتيجة انعكاسات 
 .الصراع الدائر في سورية عليهم

 
 لجان عمل أهلي

حملة تنظيف شوارع مخيم اليرموك من يستمر قسم الخدمات التابع لهيئة فلسطين الخيرية، ب
النفايات وركام القصف، وذلك ضمن جهود حثيثة تبذلها المؤسسات اإلغاثية داخل المخيم إلبعاد 
النفايات عن منازل األهالي للحد من انتشار األوبئة واألمراض، وفي إطار محاولتها التخفيف من 

 .بتوزيع المياه على منازل المخيممعاناة األهالي المحاصرين في اليرموك، تقوم الهيئة 
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 لبنان
قام تجمع عمال فلسطينيي سورية بالتعاون مع لجنة فلسطينيي سورية في لبنان وبدعم وتمويل 
من مؤسسة العون المجتمعية في ألمانيا بتنفيذ مشروع إنارة لمنازل الالجئين الفلسطينيين القادمين 

بمنطقة البقاع األوسط، حيث يأتي هذا المشروع من سورية إلى لبنان في مخيم القرية الصحية 
في إطار سعي التجمع لرفع المعاناة عن كاهل عائالت الالجئين والتخفيف من آثار مشكلة 

 .انقطاع التيار الكهربائي شبه الدائمة
ن يقطنون في منطقة البقاع يبلغ الجدير ذكره أن عدد الالجئين الفلسطينيين السوريين الذي

ألف الجئ فلسطيني سوري لجؤوا إلى لبنان هربًا من الحرب " 43"من أصل  الجئاً ( 7551)
 .الدائرة في سورية

 
 هولندا

ضمن األسبوع األوروبي التضامني مع فلسطينيي سورية وضمن سلسلة الفعاليات وورشات العمل 
 .التي عقدت في العديد من دول االتحاد األوروبي

روتردام الهولندية وبرعاية ودعم من مؤتمر فلسطينيو استضاف مركز القدس الثقافي في مدينة 
أوروبا ومركز العودة الفلسطيني والبيت الفلسطيني في هولندا ورشة عمل بحثت أوضاع الالجئين 
الفلسطينيين القادمين من سورية إلى أوروبا، وذلك بمشاركة العديد من الشخصيات والفعاليات 

 .نيا والسويد وفرنساالفلسطينية من هولندا وبريطانيا والما

 
وقد ناقشت الورشة من خالل محورين أواًل أوضاع الوافدين الجدد من فلسطينيي سورية إلى بلدان 
يجاد الحلول  االتحاد األوروبي وما يواجهونه من تحديات ومصاعب في بداية هذه الرحلة وا 
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تأقلم مع الوضع واألليات التي قد تسهم في تذليل هذه التحديات والمصاعب وتمكنهم من ال
 .الجديد

أما المحور الثاني فقد ناقش أوضاع الفلسطينين السوريين ومعاناتهم داخل المخيمات الفلسطينية 
 .في سورية وخصوصًا مخيم اليرموك والحصار الجائر المفروض عليه

وقد خرجت هذه الورشة في بيانها الختامي بعدة مقررات ونتائج سيتم اإلعالن عنها بغضون 
 .ساعات

 
 5104/ مارس ــ آذار / 5وأرقام حتى  احصاءات 

الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات ( 53922)ما ال يقل عن  •
 .األخيرة

 .فلسطينية قامت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية بتوثيقهاضحية ( 5739) •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

يومًا، والماء لـ ( 785)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 715)لليوم 
 .ضحية( 035)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 035)

الجئًا ( 01،783)ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها منهم ( 81) •
الجئًا في مصر، وذلك وفق ( 7،111)الجئًا في لبنان، ( 40،211)في األردن و

 .5104لغاية فبراير " األونروا"احصائيات وكالة 
لى منازلهم منذ حوالي الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إ: مخيم الحسينية •

 .يوم على التوالي( 417)
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •

 .يوم على التوالي( 534)
يوم بعد سيطرة مجموعات ( 733)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •

 .المعارضة عليه
 .من مبانيه( %31)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي  (250)حوالي  :مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا  :مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .مع استمرار األزمات االقتصادية فيها
استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة  :مخيم خان الشيح •

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 
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