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11-10-2017 

 "عدم الحصول على إقامات يحرم عشرات الطالب الفلسطينيين السوريين من حقهم بالتعليم في مصر"

 الجئان فلسطينيان يقضيان في مخيم اليرموك  •

 تفشي أمراض الكلى في مخيم اليرموك والبلدات المحيطة به بسبب قطع مياه الشرب عنهم •

 األونروا تعيد افتتاح مدرستين في السبينة بريف دمشق •

 حملة تضامنية لمنع ترحيل طفل فلسطينيي سوري من هولندا إلى العراق •



 

 ضحايا

قضى الجئان فلسطينيان من أبناء مخيم اليرموك جراء استمرار الصراع الدائر في سورية، بينهم 
 طفلة بسبب الحصار ونقص الرعاية الطبية. 

أكتوبر  -تشرين األول  10وم أمس الثالثاء حيث توفيت ي
الجاري طفلة من أبناء مخيم اليرموك نتيجة الحصار 

 ونقص الرعاية الطبية. 

وذكر مراسل مجموعة العمل أن الطفلة "غنى أمجد نداف" 
توفيت بسبب نقص الرعاية الطبية والحصار المفروض 

الية على المخيم من قبل النظام والفصائل الفلسطينية المو 
 له. 

أكتوبر برصاص قناص في  - تشرين األول 10كما قضى الالجئ الفلسطيني "حسام السيد" يوم 
مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة السورية دمشق، مما يرفع عدد الضحايا الذين 

ئيات ( شخصًا، بحسب اإلحصا1328قضوا من أبناء اليرموك منذ بداية األحداث في سورية إلى )
الموثقة لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، قضى معظمهم بالقصف واالشتباكات المتكررة 

 والقنص.

 

 آخر التطورات

اشتكت العائالت الفلسطينية السورية من حرمان أبناءهم من حقهم بالتعليم في مصر، وذلك بسبب 
لمدارس وتقديم االمتحانات عدم حصولهم على إقامات نظامية، مما يحرمهم حقهم في التسجيل با

 الرسمية.

وبحسب تلك العائالت فإن الجهات الرسمية المسؤولة عن منح اإلقامات في مصر تقوم بالمماطلة 
وعدم منح الفلسطيني السوري أي إقامات متذرعة بحجج متعددة، منها عدم وصول الموافقة األمنية 

ول على اإلقامة في مصر يترتب عليه للسماح لهم بالحصول على اإلقامة، مضيفين أن عدم الحص



 

لة القانونية أثناء التنقل، إضافة إلى حرمان الطالب ءالعديد من المشكالت أهمها التعرض للمسا
 من حقهم بااللتحاق بالمدارس والتقدم لالمتحانات الرسمية.

 
في باالنتقال إلى جنوب دمشق أكد مراسل مجموعة العمل في مخيم اليرموك تفشي أمراض الكلى 

صفوف الالجئين في المخّيم والبلدات المجاورة له، بسبب اعتمادهم بشكل كبير على مياه اآلبار 
، ووفقًا 2013غير المعالجة، وذلك بعد قطع النظام السوري مياه الشرب عنهم منذ منتصف عام 

بنسب  لمراسلنا فإن األمراض تتراوح بين الحصى في الكلى والمجاري البولية، والترسبات الرملية
 وكميات متفاوتة.

من جانبها دعت وكالة غوث وتشغيل الالجئين "أونروا" أولياء أمور طالب مدارس سبينة التابعة 
لوكالة الغوث الدولية "أونروا" بمراجعة إدارة المدارس ألخذ موافقة لنقل أطفالهم إلى مدارس سبينة 

ة أولى، وبحسب األونروا فإن الدوام حيث ستفتتح مدرستان إحداهما للذكور والثانية لإلناث كمرحل
 من الشهر الجاري. 15في المدرستين سيبدأ في الـ 

 1250فيما أشارت مصادر مقربة من النظام إلى أن عدد العائالت التي دخلت السبينة تقدر بنحو 
منهم من أبناء محافظة القنيطرة حيث يتم دخول المدينة على دفعات كحي الشرقطتلي،  450عائلة، 

 المساكن، وحي الجعاثين. وحي

أما في هولندا أطلقت امرأة هولندية مطلع الشهر الجاري حملة تضامنية لمنع ترحيل الطفل 
 الفلسطيني السوري "زين" ذو الخمسة أعوام، الذي يعاني من متالزمة داون من هولندا إلى العراق.



 

يل "زين" إلى العراق مسقط وبحسب صحيفة "دا ستاد أمرسفورت" فأن السلطات الهولندية تنوي ترح
رأس والدته، مما سيفاقم مرضه ويؤدي إلى تدهور حالته الصحية ويعرض حياته للخطر بسبب 

 سوء األوضاع األمنية والصحية في العراق.

( شخص انضموا إلى الحملة التي تسعى 4500بدورها أكدت وسائل اإلعالم الهولندية أن حوالي )
 الهولندي للسماح ببقاء العائلة.للضغط على وزير األمن والعدل 

 
 2017أكتوبر  -تشرين األول  11فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3598) •
 ( امرأة.462)

( 105بينهم )( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري 1639) •
 امرأة.

القيادة العامة على مخّيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 ( على التوالي.1547يدخل يومه )

( الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار 199) •
 غالبيتهم في مخّيم اليرموك.

( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1284درعا مستمر منذ أكثر ) انقطاع المياه عن مخّيم •
 ( يومًا.1124)



 

( أيام، والمخّيم 1620أهالي مخّيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) •
 ( يومًا.371يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

، في حين 2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية 85حوالي ) •
( ألف، 17( ألف، وفي األردن )31يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

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


