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واقع إنساني واقتصادي مزري تعيشها مخيمات الالجئين الفلسطينيين في "
 "سورية

      

 
 

  أبناء مخيم خان دنون يشكون عدم قدرة مدراس المخيم على استيعاب أبنائهم الطلبة

  واستيفاء حصصهم الدراسية

  مجموعة العمل تدعو ذوي المعتقلين والمفقودين من فلسطينيي سورية إلضافة بيانات

 أبنائهم عبر موقعها اإللكتروني
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 آخر التطورات

نسانية واقتصادية مزرية  تعاني المخيمات والتجمعات الفلسطينية في سورية من أوضاع معيشية وا 
ضحية  781وشهدت معظم تلك المخيمات حصارًا خانقًا، ما أدى إلى سقوط  ،وصعبة للغاية

حيث دفع الحصار ونقص الطعام سكان  ،نتيجة الجوع ونقص العناية الطبية في مخيم اليرموك
اليرموك في مرحلة من المراحل إلى أكل حشائش األرض بعدما نفد كل ما لديهم من طعام 

والذي انعكس سلبًا على حياتهم، كما عانى األطفال  ،بوأصبحوا عرضة الستغالل تجار الحرو 
فيما  ،العناية الطبية الالزمةو  من فقر الدم واألمراض المختلفة الناجمة عن عدم تلقي اللقاحات

صدرت في مرحلة من مراحل الحصار المحكم فتاوى من بعض الشيوخ تجيز أكل لحوم القطط 
 .والميتة لسد نفاد الطعام

 
النازحون من مخيم سبينة في ريف دمشق من منع القوات النظامية لهم من  إلى ذلك يشتكي

العودة الى بيوتهم رغم السيطرة الكاملة لهذه القوات عليها، بالمقابل يعاني سكان مخيم حندرات 
 .في حلب والواقع تحت قبضة المعارضة السورية من عدم قدرتهم العودة الى بيوتهم

ي سوريا من الخدمات األساسية المتوافرة في المناطق الخاضعة ُيحرم أبناء المخيمات فو  هذا
لسيطرة الحكومة السورية، وتتمثل هذه الخدمات بالماء والكهرباء ووسائل االتصاالت، ففي غالب 
 ،األحيان تتم عملية قطع الكهرباء عن أحياء المخيمات بشكل كلي أو جزئي ولساعات طويلة
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وسائل االتصاالت بالضرورة، على اعتبار أن مولدات المياه ويترافق قطعها مع انقطاع الماء و 
 .وأجهزة التواصل تعتمد في جّلها على الطاقة الكهربائية

أما من الجانب التعليمي يشكو أبناء مخيم خان دنون من الضغط الكبير في عدد الطلبة في 
 .مدارس المخيم، وعدم قدرتها على استيفاء حصص الطالب التعليمية بشكل كامل

حيث ُقللت عدد ساعات دوام طلبة المخيم لثالث ساعات فقط يأخذ فيها جميع مقرراته، ولثالث 
 .الطالبو  فترات دراسية في اليوم الواحد، مما يسبب ضغطًا كبيرًا على األهالي

 
إن على الهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين واألونروا توسيع المدارس أو افتتاح " وقال ذوو الطلبة 

نية جديدة، وتأمين كوادر تدريسية إضافية يستطيع من خاللها طلبة المخيم إتمام دراستهم أب
 ".واستيفاء دروسهم بشكل كامل

وبلغت % 05إلى  05هذا وكانت نسبة األمية في المخيم في السبعينيات والثمانينيات تتراوح بين 
فيما تبلغ نسبة  ،%0فنسبة األمية بلغت نحو  1572أما في عام % 71في التسعينيات 

حيث عمل حاملو الشهادات الجامعية من أهل المخيم  ،%85المتعلمين في مخيم دنون نحو 
 .معلمين في القرى المجاورة للمخيم

ورغم ذلك فهناك خوفًا كبيرًا في قطاع التعليم من تسّرب الطالب واإلناث على وجه الخصوص 
وانعكاسها على الظروف  1577منذ عام  من المدارس بسبب استمرار الحرب الدائرة في سورية
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االقتصادية في المخيم التي أجبرت عددًا كبيرًا من اإلناث والشباب على العمل لمساعدة 
 .عائالتهم

وبدورها دعت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية ذوي المعتقلين والمفقودين من الالجئين 
أبنائهم عبر موقع المجموعة على شبكة  الفلسطينيين السوريين في سورية إلى إضافة بيانات

 :االنترنت، وذلك عبر الرابط التالي

actionpal.org.uk/ar/reported_victim.php 

حيث أكدت المجموعة أنها تعمل على تزويد العديد من المؤسسات والمنظمات والهيئات الحقوقية 
وذلك لتفعيل الضغط على الجهات التي تقوم  بتلك القوائم باللغتين العربية واالنكليزية، الدولية

 .باعتقال واختطاف الالجئين الفلسطينيين في سورية

 الجدير بالذكر أن اإلحصاءات المنشورة على موقع مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية
" ukactionpal.org."  تشير إلى أن عدد المعتقلين والمعتقالت الذين تم توثيقهم حتى اآلن هو
 .مفقوداً ( 181)معتقلة ومعتقاًل فلسطينيًا، باإلضافة إلى ( 7755)

 

 1122/ سبتمبر –أيلول / 21/إحصائيات وأرقام حتى  فلسطينيو سورية 

 .الجئ فلسطيني سوري في األردن  (15500) •
 .فلسطيني سوري في لبنانالجئ   (42,500) •
لغاية " األونروا"الجئ فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة   (6000) •

 .1570يوليو 
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا  (8000) •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة  (1000) •
 .1570ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف ( 17)أكثر من  •

actionpal.org.uk/ar/reported_victim.php
actionpal.org.uk


 

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

 

استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : خيم اليرموكم •
يوم، والماء لـ ( 7122)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 7781)لليوم 

 .ضحية( 781)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 121)
العودة إلى منازلهم منذ حوالي الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من : مخيم السبينة •

 .يومًا على التوالي( 7520)
يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 7111)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •

 .المعارضة عليه
 .من مبانيه%( 15)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 880)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : والعائدين في حمص وحماة مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل •

 .استمرار األزمات االقتصادية فيها


