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مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية تحمل معاناة فلسطينيي "
 "(41)سورية إلى مؤتمر فلسطينيي أوربا 

      

 
 

 قضاء الجئ فلسطيني أثناء محاولته إسعاف الجرحى بحلب 

 من أبناء تجمع المزيريب" زياد عواد" األمن السوري يعتقل الفلسطيني  

  للتنقل بين مدنها" إذن سفر"تركيا تلزم الفلسطينيين والسوريين بالحصول على 

 فلسطينيين قضوا بسبب قتالهم إلى جانب قوات ( 704: )تقرير احصائي لمجموعة العمل

 النظام السوري
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 مجموعة العمل

الفلسطينيين في سورية، ومحاولة إيصال صوتهم إلى في إطار سعيها لنقل معاناة الالجئين 
مختلف المحافل والمؤتمرات الدولية، تشارك مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية في 

 .أيار بمدينة مالمو السويدية| مايو  7الذي يعقد يوم و  (41)فعاليات مؤتمر فلسطينيي أوروبا 

من الصور التي تسلط الضوء على معاناة حيث ستقيم المجموعة معرضًا فنيًا يتضمن مجموعة 
 .الالجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية في سورية

كما يشارك في المؤتمر ثلة من الفنانين الفلسطينيين من مخيمي اليرموك وخان الشيح، حيث 
عدد من أبناء مخيم اليرموك والمقيم في سويسرا ب( هاني عباس)يشارك فنان الكاريكاتير المعروف 

  .من لوحاته الفنية التي ترصد المعاناة اإلنسانية في سورية
( مأمون الشايب)فيما يتناول الفنان 

من أبناء مخيم اليرموك والمقيم 
بمدينة الندسكرونا السويدية معاناة 
فلسطينيي سورية من بعد آخر حيث 
يستخدم الفن التشكيلي لتناول معاناة 

 .أهالي مخيم اليرموك وقوارب الموت

يحيى )من جانبه يشارك الفنان 
من أبناء مخيم اليرموك والمقيم بمدينة هلسنبوري السويدية عبر الشخصيات ( عشماوي 

الكاريكاتورية في رسومه بعرض معاناة فلسطينيي سورية بشكل عام وأهالي مخيم اليرموك بشكل 
 .خاص وذلك بأسلوب فني مميز

يم خان الشيح والمقيم في ألمانيا عددًا من من أبناء مخ( غسان شهاب)فيما يعرض الفنان 
والتي تتعرض معاناة الالجئين الفلسطينيين في  ،اللوحات الفنية المرسومة بالفحم وأقالم الرصاص

 .سورية
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من أبناء مخيم اليرموك والمقيم بمدينة ( فادي خطاب)إلى ذلك يشارك المصور الصحفي 
الفوتوغرافية التي صورها خالل فترات متفاوتة في مخيم يتوبوري السويدية بعدد من الصور 

اليرموك، والتي توثق للعديد من المحطات واللحظات المفصلية التي مّر بها مخيم اليرموك 
 .بدمشق

منسق مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية على أهمية مؤتمر " أحمد حسين"من جانبه أكد 
اآلالف من الفلسطينيين في أوروبا، منوهًا إلى أهمية تسليط فلسطينيي أوروبا كحدث يشارك فيه 

الضوء على معاناة فلسطينيي سورية خالل هذا المؤتمر، مشددًا على حرص مجموعة العمل من 
أجل فلسطينيي سورية على إيالء أكبر قدر من االهتمام بهذا الملف خصوصًا من الجانبين 

 .وورش العمل التي تقام خالل المؤتمرات الدولياإلعالمي والحقوقي، ومن ضمن ذلك المعارض 

يشار أن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية كانت قد شاركت بعدد من الفعاليات 
والمؤتمرات الدولية، والتي كان آخرها مؤتمر حقوق اإلنسان في جينيف، وذلك في محاولة 

دولية، بما فيها المنظمات الدولية إليصال معاناة فلسطينيي سورية إلى مختلف الجهات العربية وال
 .ومنظمات حقوق اإلنسان

 

 ضحايا

( 4191)مواليد " إبراهيم أبو شقرة" قضى الالجئ الفلسطيني
من سكان مخيم اليرموك متأثرًا بجراحه أثناء محاولته 
إسعاف الجرحى الذين سقطوا جراء القصف على مدينة 

ن قضوا في حلب، مما يرفع عدد الالجئين الفلسطينيين الذي
 491مدينة حلب منذ بداية األحداث في سورية إلى 

 14و ضحية من أبناء مخيم النيرب، 14ضحية، بينهم 
  .الجئًا من أبناء مخيم حندرات
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 آخر التطورات

من أبناء تجمع ( عاماً  14" )زياد عواد" اعتقل عناصر األمن السوري الالجئ الفلسطيني
إلستالم راتبه من درعا، علمًا أن مجموعة العمل من أجل المزيريب جنوب سورية، أثناء ذهابه 

معتقاًل فلسطينيًا من أبناء تجمع المزيريب بدرعا في سجون  41فلسطيني سوريا وثقت أسماء 
  .النظام السوري منهم الجئة فلسطينية واليزال مصيرهم مجهواًل حتى اللحظة

ئين الفلسطينيين ويقدر عددهم بنحو يشار إلى أن بلدة المزيريب جنوب درعا تضم تجمعًا لالج
  .الجئًا باإلضافة إلى عدد من العائالت التي نزحت من مخيم درعا 9144

في غضون ذلك وردت العديد من الرسائل لمجموعة العمل تطالبها بتسليط الضوء على األوضاع 
خاصة من ناحية القانونية غير المستقرة التي يعاني منها الالجئ الفلسطيني والسوري في تركيا، و 

اشتراط السلطات التركية عليهم الحصول على رخصة للسفر، قبل تنقالتهم بين الواليات التركية، 
ومنع تلك السلطات الالجئ الذي لم يحصل على الرخصة، من السفر أو زيارة عائلته إلى حين 

 .تأمينها من دائرة الهجرة

يناير الماضي، فإنه يتوجب على  /الثانيكانون  1وبموجب القرار الذي دخل حيز التنفيذ في 
الالجئين السوريين، الحصول على بيانات تثبت سماح دوائر الهجرة التركية الموجودة في 

 .الواليات، بسفرهم إلى والية أخرى 

ُيشار أن عدد الالجئين الفلسطينيين السوريين في تركيا يقدر وفق إحصاءات غير رسمية بين 
  .ين بين اسطنبول ومحافظات وسط وجنوب تركياآالف الجئ موزع( 9)و( 6)

الجئين ( 147)وفي سياق مختلف أكدت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن 
فلسطينيين قضوا بسبب قتالهم إلى جانب قوات النظام السوري، حيث نشرت المجموعة في 

جئًا قضوا أثناء ال( 419)الجاري أن مايو | تقريرها االحصائي الذي نشرته مطلع شهر أيار 
من الالجئين ( عاماً  49)قتالهم في صفوف جيش التحرير الفلسطيني والذي يجبر كل من أتم 

الجئًا من أعضاء الجبهة ( 14)الفلسطينيين على االلتحاق به ألداء الخدمة اإللزامية، كما قضى 
لواء القدس وهي أثناء قتالهم إلى جانب ما يعرف ب( 11)القيادة العامة فيما قضى  -الشعبية 
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مجموعات مسلحة تم تأسيسها في الشمال السوري وهي محسوبة على الجيش السوري وتقاتل إلى 
بسبب مشاركتهم إلى جانب فتح االنتفاضة، فيما ( 11)جانبه في أكثر من مكان، كما قضى 

بسبب مشاركته القتال إلى جانب مجموعات ولجان شعبية محسوبة على أفرع األمن ( 94)قضى 
  .لسوريةا

يذكر أن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية كانت قد نشرت ضمن تقريرها احصائيات 
تفصيلية عن الضحايا والمعتقلين وتوزع الالجئين الفلسطينيين السوريين على البدان العربية 

 .وتركيا وأوروبا إثر الحرب في سوريا

 
 6142/ ايوأيار ــ م/ 1/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

 .الجئ فلسطيني سوري في األردن( 41144) •
 .الجئ فلسطيني سوري في لبنان( 115144 •
لغاية " األونروا"الجئ فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 6444) •

 .1441يوليو 
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا( 9444) •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة( 4444) •
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 -ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 74.1)أكثر من  •
 .1441كانون األول 

استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •
يومًا، والماء لـ ( 4441)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 4411)لليوم 

 .ضحية( 496)، عدد ضحايا الحصار يومًا على التوالي( 641)
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •

 .يوم على التوالي( 149)
يوم بعد سيطرة مجموعات ( 4411)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •

 .المعارضة عليه
 .من مبانيه%( 74)اع المياه عنه ودمار حوالي يومًا النقط( 764)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 


