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تدهور الوضع اإلنساني للعائالت الفلسطينية النازحة في منطقة "
 "قدسيا بريف دمشق

      

 
 

 قصف مدفعي يستهدف أطراف مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين. 

  منذ عامين ونصف" دمحم حمدان"الفلسطيني األمن السوري يواصل اعتقال الالجئ. 

  نشاطات ترفيهية وتربوية تستهدف األطفال في عدد من المخيمات الفلسطينية في
 .سورية

 توزيع مساعدات إنسانية للعائالت الفلسطينية السورية جنوب تركيا. 

 4  خالل شهر كانون الثاني ً فلسطينين من أبناء مخيم خان الشيح قضوا غرقا

 .الماضي
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 آخر التطورات
تعاني العائالت الفلسطينية والسورية في بلدة قدسيا بريف دمشق مأساة حقيقية جراء حصار 
الجيش النظامي، الذي انعكس سلبًا عليهم وعلى أوضاعهم الصحية والمعيشية، ويعتبر انقطاع 

فسعر ربطة مادة الخبز عن البلدة أبرز ما تعانيه العائالت، إلى جانب ارتفاع أسعار المواد، 
 .س.ل 523الخبز يصل الى 

ن وجدت تكون بأسعار مرتفعة  كما يشكو األهالي من عدم توفر مواد التدفئة في المدينة، وا 
س لكيلو الحطب الناشف، إضافة إلى فقدان شبه .ل 244و س للتر من مادة المازوت.ل 044

ية كبيرة إثر منع دخول إن قدسيا تعاني من أزمة غذائ"تام للعديد من األدوية، وقال ناشطون 
المواد األساسية السيما الطحين، األمر الذي أدى الرتفاع كبير في األسعار، كما تكدست أكوام 

ويؤكد أحد " القمامة في شوارع البلدة ما ينذر بتدهور الوضع الصحي هناك، على حد تعبيرهم
بق لديهم شيء يقدمونه أن حليب األطفال ومستلزماتهم مفقودة، كذلك األهالي لم ي"المحاصرين 

 ."استمرار الوضع على هذا المنوال سيؤدي إلى مجاعة في المنطقة"، محذرًا من أن "ألوالدهم

 
يشار أن عدد العائالت الفلسطينية النازحة من مخيم اليرموك والمخيمات األخرى في بلدة قدسيا، 

هم على دفع إيجار عائلة، ومنهم من يعيش في مراكز إيواء لعدم قدرت 0444يبلغ حوالي 
 .المنازل

وفي مجال آخر استهدفت مدفعية الجيش النظامي المتمركزة في تلة الكابوسية أطراف مخيم 
خان الشيح لالجئين الفلسطينيين والمزارع المحيطة به بعدة قذائف، كما اندلعت اشتباكات في 

حة، يأتي ذلك في المناطق المحيطة بالمخيم بين الجيش النظامي ومجموعات المعارضة المسل
ظل استمرار قطع حواجز الجيش النظامي لجميع الطرقات الواصلة بين المخيم ومركز العاصمة 
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دمشق، األمر الذي أدى إلى تفاقم األزمات المعيشية، وفقدان العديد من أصناف األدوية والمواد 
 .الغذائية، وارتفاع أسعار بعضها اآلخر

 
من أزمة صحية خانقة، بسبب توقف عمل جميع الشيح ومن جهة أخرى يعاني أبناء مخيم خان 

عن تقديم ( األونروا)المشافي القريبة من المخيم عن العمل، باإلضافة إلى توقف مستوصف 
 .خدماته األساسية واقتصارها على الخدمات االستشارية

را برحلة ترفيهية لعدد من األطفال ومن جهة أخرى قام فريق الدعم النفسي في مؤسسة جف
الفلسطينيين إلى إحدى حدائق مدينة ببيال جنوب دمشق، وتضمنت الرحلة العديد من األنشطة 

 .واأللعاب الترفيهية لألطفال

 
، .....(خط-رسم -رياضة)كما قامت المؤسسة في مركزها بقدسيا بعدة نشاطات ترفيهية شملت 

أطفال الالجئين الفلسطينيين المحاصرين في قدسيا بريف طفاًل من  284وشارك فيها حوالي 
، حيث تضم "محمود أسعد قاسم"دمشق، أما في مخيم خان الشيح فافتتحت المؤسسة روضة 

 .صفوف 0طفاًل موزعين على  80الروضة 
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وفي حمص قامت مؤسسة جفرا في مخيم العائدين بحمالت توعية على النظافة الشخصية، 
 .فال، وفقرات غنائيةوألعاب ترفيهية لألط

، قدمت حملة الوفاء األوروبية للعائالت الفلسطينية السورية "معًا لشتاء دافئ"وضمن حملتها 
القاطنة جنوب تركيا في كل من مدينة مرسين وكيلس وغازي عينتاب وأنطاكيا ومنطقة كرخان 

من معاناة النزوح  طرودًا غذائية وصحية وأكياس الفحم للتدفئة، وأحذية لألطفال وذلك للتخفيف
 .الجديدة

إلى ذلك يواصل النظام السوي اعتقال الشاب 
منذ ( عاماً  55" )دمحم مصطفى حمدان"الفلسطيني 

وذلك أثناء مروره ،وحتى اللحظة 50\8\2405تاريخ 
من حاجز المليحة التابع للنظام السوري في الغوطة 
الشرقية، وهو من أبناء مخيم اليرموك، ولم ترد عنه 

 .علومات حول مكان أو ظروف اعتقالهأي م
يشار إلى أن مجموعة العمل تتلقى العديد من الرسائل 
والمعلومات عن المعتقلين الفلسطينيين، ويتم توثيقها 

تباعًا على الرغم من صعوبات التوثيق، في ظل استمرار النظام السوري التكتم على مصير 
معتقاًل فلسطينيًا في  0434مجموعة حتى اآلن المعتقلين وأسمائهم وأماكن اعتقالهم، ووثقت ال

معتقاًل من أبناء مخيم اليرموك، في حين بلغت حصيلة  004سجون النظام السوري منهم 
 .الجئاً  050ضحايا التعذيب في سجون النظام 

وبدورها أشارت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن أربعة الجئين فلسطينيين من أبناء 
يناير المنصرم هم –يح لالجئين الفلسطينيين قضوا غرقًا خالل شهر كانون الثاني مخيم خان الش

أثناء محاولتهم الوصول إلى " لما هالل"و" قصي"و "عدي"وأطفالها " سناء حسين هزاع"السيدة : 
 .اليونان في طريقهم إلى السويد

 
 6102/ شباط ــ فبراير / 7/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

 الجئًا فلسطينيًا سوريًا في لبنان،( 025344) الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن،( 03344) •
لغاية " األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 0444)

 .2403يوليو 
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 -ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 20.2)أكثر من  •
 .2403كانون األول 

استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •
يومًا، والماء لـ ( 0427)وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من  ،على التوالي( 702)لليوم 

 .ضحية( 083)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 302)
تمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي الجيش النظامي يس: مخيم السبينة •

 .يوم على التوالي( 825)
يوم بعد سيطرة مجموعات ( 0400)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •

 .المعارضة عليه
 .من مبانيه%( 24)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 022)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماةمخيمات جرمانا  •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


