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الجئة فلسطينية ( 043: " )عشية اليوم العالمي للمرأة، مجموعة العمل"
 "الجئة معتقلة في سجون النظام( 44)قضين في سورية، و

 
 
 محاولة اختطاف أحد الناشطين في مخيم اليرموك. 

  المياه عن مخيمي درعا واليرموكاستمرار انقطاع. 

 أزمات معيشية خانقة يعيشها أبناء مخيم خان دنون بريف دمشق. 

  فلسطينيون يعتصمون في مخيم عين الحلوة للمطالبة بإنقاذ المخيمات الفلسطينية في
 .سورية

 حملة الوفاء األوروبية تستمر بتوزيع مساعداتها في جنوب تركيا. 
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 آخر التطورات
فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، بالتزامن مع اليوم أعلن 

الجئة فلسطينية قضين إثر الحرب في ( 043)العالمي للمرأة، أن المجموعة وّثقت معلومات 
معتقلة ( 44)سورية، فيما وصل عدد المعتقالت الفلسطينيات في سجون النظام السوري إلى 

 .فلسطينية
في ظل تدهور أوضاع المرأة الفلسطينية في سورية من الناحية اإلنسانية والمعيشية،  يأتي ذلك

وذلك بسبب الحصار المشدد الذي يفرضه الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية على 
مخيم اليرموك، ومنع حواجز الجيش النظامي الالجئين الفلسطينيين من العودة إلى منازلهم في 

السبينة، باإلضافة إلى نزوح جميع أهالي مخيم حندرات بحلب عن منازلهم مخيمي الحسينية و 
بسبب سيطرة فصائل المعارضة على المخيم، يضاف إلى ذلك األوضاع المعيشية واألمنية 

 .الصعبة التي تعاني منها بقية المخيمات الفلسطينية في سورية
ذين قامت مجموعة العمل بتوثيقهم يذكر أن العدد االجمالي للضحايا الفلسطينيين في سورية، ال

 .ضحية فلسطينية( 4862)قد بلغ 
وعلى صعيد آخر وردت أنباء لمجموعة العمل عن محاولة مجموعة من المجهولين اختطاف 

، وتأتي تلك المحاولة التي باءت بالفشل بعد العديد "عبد هللا الخطيب"الناشط اإلغاثي واإلعالمي 
هدفت ناشطين من المخيم، والتي لم يعرف فاعلها، حيث تم من عمليات االغتياالت التي است

 .تسجيل معظمها ضد مجهول

 
 "عبد هللا الخطيب"الناشط 



 

Email:Reports@actionpal.org - Tel:+442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob:+447447423737 

 

إلى ذلك أعلنت المؤسسات األهلية العاملة في المخيم عن استئناف توزيع المساعدات الغذائية بدًأ 
المساعدات اإلغاثية العاجلة من اليوم االثنين، يذكر أن األيام الماضية شهدت توزيع كميات 

باإلضافة لحصة مكملة للسلة وصلت خالل األيام الثالث ألكثر من  ،سلة 2444المكونة من 
كيلو تمر، فيما يستمر الجيش السوري والقيادة  4333و علبة مربى 4333و ربطة خبز 4333

منذ أكثر من على التوالي، وقطع الكهرباء عنه ( 823)العامة بحصار مخيم اليرموك لليوم 
 .ضحية( 274)يومًا على التوالي، ووصل عدد ضحايا الحصار ( 263)يومًا، والماء لـ ( 893)

وفي سياق متصل تستمر قوات الجيش واألمن السوري في قطع المياه عن مخيمي اليرموك 
يوم على قطعها عن أبناء مخيم اليرموك كعقاب جماعي قامت به قوات  263فقد مر  ،ودرعا

نتيجة تسلل عدد من مقاتلي المعارضة من مخيم اليرموك عبر شبكات الصرف  ،السوري النظام 
 .الصحي إلى خارج المخيم

 
 أزمة المياه في مخيم اليرموك

األمر الذي جعل من تأمين مياه الشرب  ،يوم على قطعها عن مخيم درعا 047كذلك مر 
وجد األهالي أنفسهم في وضع يجبرهم  واالستعمال همًا يوميًا ألبناء مخيمي اليرموك ودرعا، حيث

إال أن الغالبية اضطرت إلى الشرب من اآلبار الملوثة نتيجة  ،على شرائها ولو بثمن مرتفع
والتي أدت بدورها النتشار األمراض الهضمية والجلدية في وقت تضعف  ،ضعف الموارد المالية

 .فيه المعالجة الطبية والصحية نتيجة الحصار
ق فيعاني أبناء مخيم خان دنون من أزمات معيشية حادة تجلت في شح المواد أما في ريف دمش

واستمرار انقطاع التيار الكهربائي والمياه واالتصاالت  ،الغذائية وانتشار البطالة وفقر الحال
 .لفترات زمنية طويلة
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ادية وزاد من تلك المعاناة أن المخيم يعيش في حالة فراغ إغاثي واضح في ظل الظروف االقتص
الصعبة التي يعيشونها، وذلك جراء عدم وجود جمعيات خيرية أو لجان عمل أهلي داخل المخيم 
نتيجة التضييق األمني من قبل قوات النظام عليها وحملة االعتقاالت التي طالت العديد من 

، االناشطين اإلغاثيين فيها، مما دفع هذه اللجان إلى إغالق أبوابها حفاظًا على أرواح ناشطيه
يعتبر مخيم خان دنون األشد فقرًا بين المخيمات الفلسطينية في سورية فهم يعتمدون على و 

( األونروا)المساعدات المالية واإلغاثية التي تقدمها وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
ضحية قضت من أبناء مخيم خان  47يذكر ان مجموعة العمل وثقت أسماء .بين الحين واآلخر

 .معتقلين في السجون السورية 5و ن خالل احداث الحرب في سوريادنو 
أما في لبنان فقد اعتصم عدد من الالجئين الفلسطييين السوريين وأبناء مخيم عين الحلوة جنوب 

للمطالبة بإنقاذ المخيمات الفلسطينية في سورية ورفع الحصار عن مخيم اليرموك لالجئين  ،لبنان
 .الفلسطينيين بدمشق

وباالنتقال إلى تركيا، حيث قامت لجنة فلسطينيي سورية في تركيا بتوزيع بعض الحصص 
الغذائية المقدمة من حملة الوفاء األوروبية على عدد من العائالت الفلسطينية المتواجدة في مدينة 

 .العثمانية جنوب تركيا
ورية إلى تركيا يتراوح من يذكر أن عدد الالجئين الفلسطينيين السوريين الذين فروا من الحرب الس

ذلك بسبب و  آالف الجئ، دخل معظمهم اآلراضي التركية بطرق غير نظامية،( 5)إلى ( 0)
 .رفض السفارة التركية في لبنان منحهم تأشيرات دخول

 
 توزيع الحصص الغذائية في الجنوب التركي
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 4302/ مارس ــ آذار / 8احصاءات وأرقام حتى 
الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات ( 43900)ما ال يقل عن  •

 .األخيرة
 .ضحية فلسطينية قامت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية بتوثيقها( 4880) •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

يومًا، والماء لـ ( 893)منذ أكثر من  على التوالي، وانقطاع الكهرباء( 803)لليوم 
 .ضحية( 034)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 083)

الجئًا ( 03،883)ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها منهم ( 83) •
الجئًا في مصر، وذلك وفق ( 8،333)الجئًا في لبنان، ( 20،033)في األردن و

 .4325لغاية فبراير " األونروا"احصائيات وكالة 
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم الحسينية •

 .يوم على التوالي( 204)
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •

 .يوم على التوالي( 480)
يوم بعد سيطرة مجموعات ( 880)عنه منذ حوالي  نزوح جميع األهالي: مخيم حندرات •

 .المعارضة عليه
 .من مبانيه %(33) يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي( 043)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  :الشيحمخيم خان  •

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


