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" نمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية تصدر تقريرًا توثيقيًا بعنوا"
 "السيدة زينب"مخيَّم قبر الست 

      

 
 

 طفل فلسطيني يقضي بسبب القصف الذي استهدف حي الحمدانية بحلب. 

  محيط مخيم خان الشيح، وسط تفاقم األزمات المعيشية فيهتجدد القصف على. 

 تحديد آلية جديدة لدخول وخروج أبناء مخيم اليرموك المحاصر. 

  شهراً من اعتقاله( 51)األمن السوري يفرج عن الجئ فلسطيني بعد. 
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 ضحايا 

من أبناء ( سنة 21" )براء جمعة"قضى الطفل الفلسطيني 
قصف استهدف حي الحمدانية  مخيم حندرات، وذلك جراء

الجئًا فلسطينيًا قضوا بسبب ( 2711)بحلب، يذكر أن 
القصف وذلك بحسب احصائيات مجموعة العمل من أجل 
فلسطينيي سورية فيما بلغت االحصائية االجمالية للضحايا 

 .ضحية( 5123)

 

  مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية

 مخيَّم قبر الست"ة، تقريرًا توثيقيًا حمل عنوان سوريأصدرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي 
، يرصد التقرير األوضاع العامة لالجئين الفلسطينيين في منطقة السيدة زينب "السيدة زينب -

ريف دمشق خالل الفترة الممتدة ما بين  -( الذيابية –حجيرة )والتجمعات الفلسطينية 
 (.1722مايو /ونهاية أيار 1722مارس /آذار)

تناول التقرير أهم األحداث التي تعرض لها مخيم قبر الست من خالل عرض واضح وي
وموضوعي لألحداث التي وثّقها قسم األرشفة والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي 

 .سورية، باإلضافة إلى شهادات ميدانية قدمتها ثلة من أبناء المخيم الذين عايشوا المرحلة

صفحة من القطع المتوسط عن مخيم السيدة زينب في ظل ( 52)المكون من كما يتحدث التقرير 
وواقعه الميداني، والصحي، والتعليمي، والمعيشي واالقتصادي، ويسلط الضوء  ،األزمة السورية

، والتي راح 1721يوليو / تموز 21على مجزرة حجيرة والنزوح الكبير التي وقعت عشية 
 .فجار الضخم الذي استهدف التظاهرةالجرحى بعد االن ضحية وعشرات 137ضحّيتها أكثر من 
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مما أدى إلى سقوط أكثر من  1722فبراير / شباط 12وتفجير السيدة زينب الذي وقع يوم 
فلسطينيًا من أبناء مخيم السيدة زينب لالجئين ( 27)ضحية من سكان المنطقة، منهم ( 277)

 .أجل فلسطينيي سورية الفلسطينيين، حسب قسم التوثيق في مجموعة العمل من

المعتقلين وضحايا التعذيب حتى الموت، حيث و  وكذلك أفرد التقرير حيزًاً  للحديث عن الضحايا
منذ بداية ( مخيم السيدة زينب وحجيرة والذيابية)بلغ عدد الضحايا من أبناء منطقة السيدة زينب 

الجئًا فلسطينيًا ( 221) 1722مايو / وحتى نهاية أيار 1722مارس  /األزمة السورية في آذار
 .قضوا داخل منطقة السيدة زينب أو خارجها بسبب األعمال الحربية المستمرة

الجئًا فلسطينيًا من أبناء مخيم  55فيما وثّقت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية اعتقال 
، كذلك 1722أبريل /ولغاية نيسان 1722مارس /السيدة زينب خالل الفترة الممتدة ما بين آذار

 .وثقت وفاة خمسة الجئين داخل سجون النظام السوري نتيجة التعذيب الممارس على المعتقلين

الجدير بالتنويه أن هذا التقرير يأتي ضمن سلسلة التقارير الميدانية للمخيمات الفلسطينية الصادرة 
لمهمة من عن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية التي تؤرشف لهذه الفترة التاريخية ا

مراحل اللجوء الفلسطيني، ليضع بين أيدي الباحثين عن الحقيقة المعلومة الموثقة والدقيقة لما 
 .تعرضت له المخيمات الفلسطينية في ظل األزمة السورية

  :لالطالع على التقرير كاماًل يمكنكم الضغط على الرابط التالي

http://www.actionpal.org.uk/ar/reports/special/alssayidazaynab.pdf 

 

http://www.actionpal.org.uk/ar/reports/special/alssayidazaynab.pdf
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 التطورات آخر 

تجدد صباح األمس القصف الجوي والصاروخي للقرى المجاورة لمخيم خان الشيح بريف دمشق 
ال يقل عن برميلين بما ( حي القصور)الغربي، حيث استهدفت بلدتي الديرخبية ودروشا 

متفجرين، باإلضافة إلى عدد من القذائف الصاروخية، وذلك بالتزامن مع استمرار حواجز الجيش 
السوري النظامي بإغالق كافة الطرقات الواصلة بين المخيم والمناطق المجاورة له،األمر الذي 

خيم من نقص حاد أدى إلى تفاقم المعاناة اإلنسانية والصحية داخل المخيم، حيث يعاني الم
 .بالمواد الطبية واألدوية حتى اإلسعافية منها

 
في غضون ذلك، قالت مصادر محلية في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب دمشق، أنه 
تم تحديد آلية جديدة لدخول وخروج أهالي مخيم اليرموك المحاصر، وذلك عبر بوابة منطقة القدم 

السبت واألثنين واألربعاء بين الساعة العاشرة صباحًا والثانية ظهرًا، المجاور للمخيم في أيام 
وأضاف المصدر أنه من يرغب بالدخول يتوجب على أحد أقاربه المتواجدين داخل المخيم، 

أبو "التسجيل قبل يوم من دخوله في مقر المجلس المحلي الجديد في المخيم والكائن في شارع 
ظالل، كذلك من يرغب بالخروج فعليه أن يبادر بالتسجيل قبل بجانب روضة براعم ال" اسكندر

 .يوم وبنفس المكان

يأتي ذلك في ظل تواصل معاناة أبناء مخيم اليرموك المحاصرين والنازحين عنه، بسبب استمرار 
قيوده على أبناء مخيم اليرموك المحاصرين في " داعش"القتال الدائر داخله، وفرض تنظيم الدولة 
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، وبسبب تواصل الجيش النظامي ومجموعات القيادة "النصرة"تباكات مع جبهة مناطق االش
على التوالي، وقطع الكهرباء عنه منذ ( 2712)العامة بفرض حصارها على مخيم اليرموك لليوم 

يومًا على التوالي ومنع النظام السوري ادخال المواد ( 252)يومًا، والماء لـ ( 2221)أكثر من 
 .ومنعه من عودة األهالي إلى منازلهم الغذائية والطبية

بعد " محمد خير موسى دياب"من جانب آخر، أفرج النظام السوري عن الالجئ الفلسطيني 
اعتقال دام حوالي عام وثالثة شهور، وهو من أبناء مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف 

 .يسكن في بلدة جديدة بالقرب من العاصمةو  دمشق الغربي

إلى أن أبناء مخيم خان الشيح القاطنين داخل المخيم وخارجه، يتعرضون الستهداف األمن يشار 
السوري واعتقالهم على حواجزه في صحنايا وجديدة عرطوز وعلى مداخل مخيم خان الشيح، 
حيث يقوم األمن السوري وبشكل مستمر بالتدقيق والتضييق عليهم وخاصة الداخلين والخارجين 

معتقلين من أبناء المخيم اعتُقل معظمهم على  271وثقت مجموعة العمل من المخيم، وقد 
 .حواجز النظام وخاصة حاجز كوكب

 

 6106/ حزيران ــ يوينو/ 6/وأرقام حتى  إحصائيات  فلسطينيو سورية

 .الجئ فلسطيني سوري في األردن( 23377) •
 .الجئ فلسطيني سوري في لبنان( 215377) •
لغاية " األونروا"ي في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة الجئ فلسطيني سور ( 2777) •

 .1723يوليو 
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا( 1777) •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة( 2777) •
 -ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 12.1)أكثر من  •

 .1723كانون األول 
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الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم استمرار حصار : مخيم اليرموك •
يومًا، والماء لـ ( 2221)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 2712)لليوم 

 .ضحية( 211)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 252)
والي الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ ح: مخيم السبينة •

 .يوم على التوالي( 151)
أيام بعد سيطرة مجموعات ( 2252)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •

 .المعارضة عليه
 .من مبانيه%( 17)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 111)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


