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11-01-2018 

 النظام السوري يواصل اعتقال الفلسطيني "محمد أيمن أبو حسين" منذ أكثر من أربع سنوات •

 لالجئي فلسطين في سوريا 2018األونروا تعلن عن بدء توزيع المساعدات المالية األولى لعام  •

 مجموعة العمل تدعو فلسطينيي سورية في تركيا لالنضمام إلى مجموعة الوتساب الخاصة بهم •

 "سيدي مقداد" بعد إغالق استمر لمدة أسبوع -فتح حاجز "ببيال"



 

 آخر التطورات

إغالقه لمدة  سيدي مقداد" صباح يوم أمس األربعاء، بعد -أعاد النظام السوري فتح حاجز "ببيال 
أسبوع، حيث سمح النظام بمرور البضائع وحركة المدنيين من الطرفين عبر المعبر الذي يربط بين 
المناطق المجاورة لمخيم اليرموك والتي تسيطر عليها المعارضة السورية المسلحة وبين مناطق 

 سيطرة النظام في دمشق.

 
وك والذي يفرضه الجيش النظامي يأتي ذلك وسط استمرار الحصار المشدد على مخيم اليرم

 200يومًا، قضى على إثره أكثر من  1636ومجموعات فلسطينية محسوبة عليه منذ أكثر من 
 فلسطيني بسبب نقص التغذية والرعاية الطبية.

في غضون ذلك يواصل النظام السوري اعتقال الشاب الفلسطيني "محمد أيمن أبو حسين" مواليد 
أعوام على التوالي، حيث اعتقله عناصر اللجان الشعبية التابعة للنظام منذ أكثر من أربعة  1986

 2013 -4 - 27السوري في جرمانا بدمشق يوم 
واقتادوه إلى جهة غير معلومة، وحتى اآلن لم يرد 
معلومات عن مصيره أو مكان اعتقاله، وهو من أبناء 

 مخيم اليرموك.

رسائل يشار إلى أن مجموعة العمل تتلقى العديد من ال
والمعلومات عن المعتقلين الفلسطينيين، ويتم توثيقها 
تباعًا على الرغم من صعوبات التوثيق في ظل استمرار 



 

النظام السوري بالتكتم على مصير المعتقلين وأسمائهم وأماكن اعتقالهم، ووثقت المجموعة حتى 
 ( إناث.106)( معتقاًل فلسطينيًا في سجون النظام السوري منهم أكثر من 1644اآلن )

من جانبها أعلنت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )األونروا( عن عزمها توزيع 
على الالجئين الفلسطينيين في سوريا، وذلك اعتبارًا  2018المساعدات المالية للدورة األولى لعام 

 .2018 - 2 - 28وتنتهي بتاريخ  2018 - 1 - 14من 

 ل س، في حين ستصرف مبلغ 28000للحاالت العادية مبلغ حيث ُيمنح كل فرد من األسرة 
ل س( لكل فرد في األسرة المقيم بمراكز االيواء، إلى ذلك أشارت األونروا في بيانها أنه  14000)

 ال يوجد قوائم خاصة بالحاالت الصعبة )االعاشة( ولكن العائالت مدرجة ضمن القوائم العادية.

التي استلمت المساعدات النقدية السابقة )الدورة الرابعة لعام  وأشارت األونروا إلى أن العائالت
، منوهة إلى أن هذه العائالت ليست 2018( سيتم ادراجها ضمن قوائم التسليم للدورة األولى 2017

عامًا فما فوق  18بحاجة الى اجراء تدقيق حيث انه يمكن ألي فرد من العائلة يبلغ من العمر 
ت التسجيل التابع لألونروا( استالم المساعدة عن أسرته، فيما يجب )ومسجل مع العائلة في كر 

وصوره احضار الهوية الشخصية وكرت التسجيل باألونروا وبطاقة العائلة او بيان عائلة حديث 
استالم عن كرت التسجيل باألونروا وصوره للهويه الشخصية من أجل تسليمها للبنك أثناء 

 المساعدات. 

 



 

ونروا في بيانها أنه على العائالت التي لم تستلم المساعدات المالية السابقة وأوضحت وكالة األ
( أو العائالت التي حصلت على كرت تسجيل جديد ألول مرة، تسجيل شكوى 2018)الرابعة لعام 

الستالم المساعدة الجديدة من خالل مكاتب االستعالم عن المساعدات في االونروا وسوف يتم 
 2018 - 1 - 17هذه العائالت مباشرة، يبدا تسجيل الشكاوى اعتبارا من اجراء التدقيق على 
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منوهة إلى أن العائالت التي يوجد فيها اختالف بعدد االشخاص المستحقين واالعداد الواردة على 
وكالة قوائم التسليم يفضل عدم استالمها المساعدة ويجب تصحيح أو تعديل بياناتها، حيث ستقوم ال

اخرى لها بعد فترة بالعدد الصحيح للمستحقين لتسلم مساعداتها عن كل االفراد  رسالةارسال 
 المستحقين.

وفي سياق مختلف دعت مجموعة العمل الالجئين الفلسطينيين السوريين المتواجدين في تركيا 
عة والالجئين لالنضمام إلى مجموعة فلسطينيي سورية | تركيا، بهدف تعزيز التواصل بين المجمو 

 الفلسطينيين السوريين المتواجدين في تركيا، وتسليط الضوء على أوضاعهم داخل وخارج سورية. 

ونوهت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية إلى أنها مؤسسة إعالمّية حقوقّية توّثق معاناة 
دولية والعالم، فلسطينيي سورية وتسعى إليصالها إلى السياسيين ووسائل اإلعالم والمؤسسات ال

 مشددة على أنها ال ُتمارس أي دور إغاثي.

 

 2018يناير  -كانون الثاني  10فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3633) •
 ( امرأة.463)

( 106التابعة للنظام السوري بينهم )( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات 1644) •
 إناث.

القيادة العامة على مخّيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 ( على التوالي.1636يدخل يومه )



 

( الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار 204) •
 غالبيتهم في مخّيم اليرموك.

( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1372طاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر )انق •
 ( أيام. 1212)

( يومًا، ودمار أكثر 471يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ) •
 من مبانيه تدميرًا كاماًل وجزئي.  %80من 

، في حين 2016نهاية  ( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى85حوالي ) •
( ألف، 17( ألف، وفي األردن )31يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

 ( آالف، وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.8( آالف، وفي تركيا )6وفي مصر )


