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دخال الدواء"  "اعتصام في مخيم اليرموك للمطالبة بفك الحصار وا 
   

 
 

 قضاء الجئ فلسطيني على يد المعارضة السورية 

 أهالي مخيم الحسينية يطالبون بالكشف عن مصير أبنائهم في السجون السورية 

  أحد أبناء مخيم خان الشيح في دمشق منذ سبعة أيامفقدان 

  91يكفل " صراط"صندوق رعاية الطالب  ً  طالباً فلسطينياً سوريا

  اللجنة النسائية في لجنة فلسطينيي سورية في لبنان تختتم دورة في اإلسعافات
 األولية

 
 
 
 
 
 
 



 

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

 

 ضحايا
 71" )إبراهيم دمحم دمحمية"قضى الالجئ الفلسطيني 

أبناء مخيم النيرب على يد حركة أحرار من ( عاما  
الشام أحد فصائل المعارضة السورية، علما  أن 

ابريل المنصرم،  –تم خطفه في شهر نيسان " الدمحمية"
أثناء عودته من تركيا إلى مخيم النيرب من قبل 

 .فصائل المعارضة السورية
الجدير بالتنويه أن عدد الالجئين الفلسطينيين الذين 

داية اندالع الصراع في سورية بلغ قضوا منذ ب
ضحية، وذلك بحسب اإلحصائيات الموثقة ( 6713)

 .لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية
 
 التطورات آخر 

نظمت عدد من الهيئات والمؤسسات المدنية المتبقية في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين 
المدارس، للمطالبة بفك الحصار عن جنوب دمشق اعتصاما  أمام مكتب األونروا في شارع 

 .المخيم
كما جدد المعتصمون مناشدتهم لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

لممارسة الضغط  ،األونروا، والصليب األحمر الدولي والمنظمات الطبية واإلنسانية في العالم
بسبب  ،زمات الطبية إلى مخيم اليرموكعلى الحكومة السورية من أجل إدخال األدوية والمستل

تدهور الوضع الصحي في المخيم وما يعانيه األهالي من نقص شديد في األدوية وانتشار العديد 
 ."من األمراض المزمنة ومرض التيفوئيد واليرقان في أوساط سكان اليرموك
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الطبية وذلك  ُيشار أن من تبقى من أهالي مخيم اليرموك يعانون من نقص حاد في الخدمات
 –بسبب استمرار الحصار المشدد الذي يفرضه الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية 

القيادة العامة من جهة، وتعرض مشافي المخيم الرئيسية للقصف مما أدى إلى وقوع أضرار 
 .كبيرة فيها أدت إلى توقفها عن العمل

بريل الماضي تلك األوضاع، حيث فيما فاقمت سيطرة تنظيم داعش على المخيم منذ مطلع إ
أجبر التنظيم معظم الجهات اإلغاثية داخل المخيم على الخروج منه نحو بلدة يلدا، وذلك بعد 

من الالجئين في المخيم قضوا نتيجة ( 781)يشار أن .قيام التنظيم باغتيال العديد من الناشطين
 .بيةالحصار المفروض عليهم وذلك بسبب نقص التغذية والرعاية الط

إلى ذلك طالب ناشطون فلسطينيون وعدد من أهالي مخيم الحسينية، لجنة المصالحة لبلدة 
الحسينية بالعمل والتحرك من أجل اطالق سراح أبناء المخيم المعتقلين، والكشف عن مصيرهم 

 .في سجون النظام السوري 
العديد من الشبان وشّددوا على تشكيل وفد للتواصل مع األمن العسكري والتحقق حول اعتقال 

من مخيم الحسينية، بتهمة تشابه اسماء وغير ذلك، مع العلم أن الجميع تقدم بطلب العودة إلى 
 .تمت الموافقة عليهم دون أية مشاكلو  المخيم أنذاك

وكان عدد من أبناء المخيم قد اتهموا قوات النظام السوري المتمركزة على حاجز المخيم باعتقال 
ا  من أبناء مخيم الحسينية بينهم نساء وكبار في السن، حيث اعتقل أكثر من عشرين شخص

، أثناء (عاما   87" )أبو هشام القبالوي " عناصر حاجز الحسينية التابع لألمن العسكري المسن
 .عودته لمخيم الحسينية بريف دمشق

ن عودة عائلة الالجئ م 6772/ أغسطس –آب / 63عناصر الحاجز يوم هذا ومنعت 
إلى منزلهم، واعتقلت أحد أبنائها، علما  بأن ثالثة أخوة من أبناء " عويد الحسن"ي الفلسطين

أيمن عويد الحسن قضوا تحت التعذيب في السجون السورية و  دمحمو العائلة هم المالزم أحمد
آب الجاري / 73وكان الجيش السوري سمح يوم  بتهمة االنشقاق عن جيش التحرير الفلسطيني،

 .إلى المخيمبعودة العائالت 
 

 مفقود
كانون / 6من أبناء مخيم خان الشيح يوم  7718مواليد " ماهر أحمد''ُفقد الالجئ الفلسطيني 

، وحتى لحظة تحرير (نوع كيا)الحالي، في دمشق أثناء عمله على شاحنته / ديسمبر –األول 
ُيشار أن عدد الالجئين الفلسطينيين الذين فقدوا منذ .الخبر لم تصل أي معلومات أو أخبار عنه
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التي استطاع فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل و  بداية الحرب الدائرة في سورية
الجئا ، في حين ُيعتقد أن العدد الحقيقي هو " 687" فلسطينيي سورية توثيق أسمائهم بلغ حوالي

 .أكبر من الرقم الذي تم توثيقه
 

 انلبن
طالبا  من فلسطينيي سورية، ممن تقدم  77أنه قام بكفالة " صراط"أعلن صندوق رعاية الطالب 

طالبا   73 ،طالبا  الذين تم كفالتهم 77بطلب مسبق لدى المؤسسة، وبحسب صراط فأن من بين 
 .طالب كلية الشريعة 6و ،سجلوا في الجامعة اللبنانية

و وقف تأسس في مدينة صيدا جنوب لبنان عام ه" صراط"ُيشار أن صندوق رعاية الطالب 
، بهدف نشر العلم وتأمين المساعدات الطالبية بجميع أنواعها إلى طلبة العلم 6771

 .الفلسطينيين واللبنانيين والعرب أينما وجدوا

 
 أهلي لجان عمل

فلسطينيي اختتمت يوم االثنين دورة اإلسعاف األولي التي أقامتها اللجنة النسائية في لجنة 
سورية في لبنان بالتعاون مع جمعية الشفاء، بمنطقة البقاع شمال لبنان، الدورة التي شاركت فيها 

أقيمت بهدف االستفادة من  ،عدد من الالجئات الفلسطينيات القادمات من سورية إلى لبنان
المحيطة،  خالل شرح الية عمل االسعاف األولي ومواجهة ما يمكن ان يطرأ في المنزل أو البيئة

الجروح والكسور , ضيق التنفس ،االختناق, وشملت الدورة دروس في مبادئ اإلسعاف األولي
 .باإلضافة الى دروس عملية حول كيفية الحقن باإلبر واألمصال
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ُيشار أن لجنة فلسطينيي سورية في لبنان كانت قد 
في دورة مماثلة في  71/77/6772شاركت يوم 

تماد أحد اية الدورة اعتم في نه،اإلسعاف األولي
سورية في لبنان  األعضاء لجنة فلسطينيين

المشاركين في الدورة كسائق لسيارة إسعاف التابعة 
لجمعية الشفاء الطبية والمتواجدة في نقطة طوارئ 

 .برالياس في البقاع األوسط
 

 5102/ كانون األول ــ ديسمبر / 8/وأرقام حتى  إحصائيات #  فلسطينيو سورية
الجئا  فلسطينيا  سوريا  في ( 12,777)الجئا  فلسطينيا  سوريا  في األردن و  (15,500) •

" األونروا"الجئا  فلسطينيا  سوريا  في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 3777)لبنان، 
 .6772لغاية يوليو 

 .ألف الجئا  فلسطينيا  سوريا  وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرة( 63)أكثر من  •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

( 127)يوما ، والماء لـ ( 737)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 877)وم للي
 .ضحية( 781)يوما  على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يوما  على التوالي( 127)

يوما  بعد سيطرة مجموعات ( 726)ألهالي عنه منذ حوالي نزوح جميع ا: مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 17)أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 273)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيا  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 
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