
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1929العدد: 
14-02-2018 

 "داعش" يجلد أحد أبناء مخيم اليرموك بتهمة حيازة وتهريب التبغ. •

 معتقالً. 1662اعتقال ثالثة الجئين من أبناء مخيم خان الشيح يرفع عدد المعتقلين الفلسطينيين إلى  •

 .2013النظام السوري يواصل اعتقال الفلسطيني "عدنان طلعت اللولو" منذ عام  •

 "اللغات الجديدة" عائق كبير أمام معظم الالجئين من فلسطينيي سورية في أوروبا. •

 ريكي رسوم تجديد وثيقة السفر الفلسطينية السورية.ثمانمائة دوالر أم •

 "وفاة رضيع بعمر شهرين في مخيم اليرموك نتيجة الحصار وسوء الرعاية الطبية"



 

 ضحايا 

فبراير في مخيم اليرموك الطفل الرضيع "أحمد مازن علي"  - شباط 12توفي أول أمس االثنين 
 البالغ من العمر شهرين نتيجة الحصار ونقص الرعاية الطبية.

يي سورية، أنه استطاع من جانبه أكد فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطين
( ضحايا من الالجئين الفلسطينيين قضوا إثر الجوع ونقص الرعاية الطبية 205توثيق بيانات )

 بسبب الحصار غالبيتهم قضوا في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق.

 
 آخر التطورات 

وتهريبها من منطقة بغ أقدم تنظيم داعش على جلد أحد أبناء مخيم اليرموك، بسبب حيازة مادة الت
يلدا إلى داخل مخيم اليرموك، فيما أظهرت صور نشرها التنظيم على موقعه الرسمي قيام أحد 
عناصره بجلد المتهم بحسب وصفهم أمام العامة وهو يحمل الفتة كتب عليها "إدخال الدخان إلى 

 أراضي الدولة اإلسالمية جنوب دمشق.

وعة العمل في مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف وفي موضوع مختلف، نقل مراسل مجم
دمشق، نبأ اعتقال األمن السوري لثالثة شبان من أبناء مخيم خان الشيح هم "عامر طه"، " محمد 
عرسان"، و" خليل ظاهر" منذ عدة أيام، واقتادوهم إلى جهة غير معلومة، فيما لم تعرف أية تفاصيل 

 حول مكان اعتقالهم.



 

قوات النظام السوري اعتقلت عددًا من أبناء مخيم خان الشيح بعد خروج مجموعات وكانت 
 المعارضة باتفاق مع النظام، وقامت حينها بحملة مداهمة لمقرات مؤسسات إغاثية فيه.

( الجئَا 244فيما تشير االحصائيات الموثقة لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية إلى أن )
 لشيح اليزالون رهن االعتقال لدى النظام السوري.من أبناء مخيم خان ا

وفي ذات السياق بلغ عدد المعتقلين من الالجئين الفلسطينيين السوريين لدى أفرع األمن والمخابرات 
 حيث تم توثيق حاالت االعتقال طيلة األعوام السبعة الماضية. عتقاًل،م( 1662السورية نحو )

موعة العمل من أجل فلسطينيي سورية فإن من بين المعتقلين وبحسب فريق الرصد والتوثيق في مج
 ( معتقالت على األقل، باإلضافة إلى عدد من العوائل التي تم اعتقالها بأكملها.106)

من أبناء  1962إلى ذلك، يواصل النظام السوري اعتقال الفلسطيني "عدنان طلعت اللولو " مواليد 
على التوالي، حيث اعتقلته عناصر الفصائل الفلسطينية  مخيم اليرموك منذ حوالي الخمسة أعوام

واقتادوه إلى جهة غير معلومة،  2013 /2 /12الموالية للنظام من حاجز البطيخة أول اليرموك يوم 
 وحتى اآلن لم يرد معلومات عن مصيره أو مكان اعتقاله.

 
ين الفلسطينيين من سورية أما في أوروبا وبالرغم من مرور فترة ليست بالقليلة على تواجد الالجئ

في عدد من البلدان األوروبية، إال أن معظمهم ال يزالون يواجهون مشاكل كبيرة بتعلم اللغات 
المحلية الجديدة من ألمانية وهولندية ودنماركية وسويدية ونرويجية، حيث لم يستخدم الالجئون 

 الفلسطينيون السوريون هذه اللغات من قبل.



 

عند كبار السن بالدرجة األولى، حيث انقطع معظمهم عن التعليم منذ أكثر  وتتركز تلك المشكالت
 من أربعة عقود، األمر الذي يجعل من تعلم لغة جديدة بالنسبة لهم أمرًا في غاية الصعوبة.

ويؤثر عدم تعلم اللغات المحلية بالنسبة للقادمين الجدد إلى البلدان األوروبية أحد أبرز العوائق في 
حصول على العمل أو استكمال دراستهم أو إقامتهم لمشاريعهم الخاصة، باإلضافة إلى طريقهم لل

 العديد من المشكالت التي قد تواجههم خالل تعاملهم مع المؤسسات الرسمية في تلك البلدان.

يذكر أن معظم الجهات الرسمية في أوروبا كانت قد وظفت عددًا كبيرًا من المترجمين للغة العربية 
 ي إطار محاولتها تسهيل التواصل بينها وبين الالجئين خصوصاً في مجالي الصحة والهجرة.وذلك ف

وفي موضوع مختلف، يعاني اآلالف من الالجئين الفلسطينيين السوريين الذين اضطروا للخروج 
من سورية من مصاعب كبيرة في تجديد وثائق سفرهم 
السورية، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف التجديد من جهة 

 وصعوبة اإلجراءات من جهة أخرى.

ق حيث يعامل فلسطينيو سورية معاملة السوريين فيما يتعل
بإجراءات تجديد أو منح وثائق السفر، وتبلغ رسوم تمديد 

 800دوالر أمريكي مع االنتظار أو  300وثيقة السفر نحو 
دوالر أمريكي خالل ثالثة أيام، وغالبًا ما يتم تمديد وثيقة 

 السفر لمدة عامين فقط.

فيما يجد الالجئون مصاعب كبيرة بالتواصل مع القنصليات 
سبب االزدحام من جهة وانتشار ظاهرة والسفارات السورية ب

"سماسرة المواعيد" عبر مقربين من موظفي السفارة أو القنصلية يعملون على بيع المواعيد مقابل 
 دوالر أمريكي. 300مبالغ مالية تصل في بعض األحيان إلى 

الجدير بالذكر وثيقة السفر سارية المفعول هي شرط أساسي لحصول فلسطينيو سورية على 
 قامات في معظم البلدان التي لجؤوا اليها.اإل

 



 

 2018فبراير  - شباط 13فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3651) •
 ( امرأة.465)

يرموك القيادة العامة على مخّيم ال –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 ( على التوالي.1671يدخل يومه )

( الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار 205) •
 غالبيتهم في مخّيم اليرموك.

( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1407انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا.1246)

( أيام، ودمار أكثر من 504الجيش النظامي منذ أكثر من ) يخضع مخيم حندرات لسيطرة •
 من مبانيه تدميرًا كاماًل وجزئي. 80%

، 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.8وفي تركيا ) ( آالف،6وفي مصر )


