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من الضحايا %( 01)مايزيد عن : تقرير حقوقي لمجموعة العمل"
 "الفلسطينيين في سورية قضوا في مدينة درعا

      

 
 

 استهداف المنفذ الوحيد لمخيم خان الشيح بالرشاشات الثقيلة 

 مساعدات إغاثية على أهالي مخيم اليرموك في يلدا األونروا وجفرا توزعان  

  غالء األسعار والنزوح عن تجمعاتهم ومخيماتهم يضيف أعباًء اقتصادية على كاهل
  فلسطينيي سورية

 9 فلسطينين قضوا تحت التعذيب في السجون السورية منذ بداية العام الحالي 
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 آخر التطورات
من الضحايا %( 01)فلسطينيي سوريا أن ما يزيد عن أكدت مجموعة العمل من أجل 

الفلسطينيين في سورية قد قضوا في مدينة درعا جنوب سورية، جاء ذلك ضمن تقرير حقوقي 
الجئو فلــسطين في درعا واقع "يتناول أوضاع الالجئين الفلسطينيين في مدينة درعا، تحت عنوان 

 ."مّر وخيارات صعبة
نشره المجموعة خالل األيام القادمة أهّم األحداث التي تعرض لها حيث يرصد التقرير الذي ست

الالجئون الفلسطينيون في مدينة درعا، سواء داخل مخيميها أو بلداتها، وعلى وجه الخصوص 
مارس /ومنتصف آذار 1100مارس /بلدة المزيريب، في الفترة الزمنية الممتدة ما بين آذار

تناولت تعريفًا بمخيمي درعا وبلدة المزيريب من حيث ، من خالل ثالثة أقسام رئيسية 1102
الموقع والحدود والتعداد السكاني ومحاوالت إدارة األزمة واألوضاع العامة لالجئين الفلسطينيين 
في مخيمي درعا، باإلضافة إلى تقديم البيانات واإلحصائيات المتعلقة بالضحايا والمعتقلين التي 

 .مجموعة العمل وّثقها قسم الرصد والتوثيق في

 
وتجدر اإلشارة إلى أن التقرير اعتمد في معلوماته على التقارير الميدانية التي وّثقتها مجموعة 
العمل من أجل فلسطينيي سورية بنحو رئيسي من خالل شبكة مراسليها في المخيمات والتجمعات 

 .الفلسطينية
الوحيد لمخيم خان الشيح لالجئين إلى ذلك استهدف الجيش السوري النظامي، يوم أمس المنفذ 

بالرشاشات الثقيلة، فيما لم ترد أنباء عن ( خان الشيح –طريق زاكية )الفلسطينيين بريف دمشق 
 .وقوع إصابات

يذكر أن حواجز الجيش النظامي ال تزال تغلق جميع الطرقات الواصلة بين المخيم ومركز 
المواد األساسية في المخيم، حيث فقدت  العاصمة دمشق، األمر الذي انعكس سلبًا على توافر

 .العديد من األصناف األساسية في حين ارتفعت أسعار باقي المواد بشكل كبير



 

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

 

وباالنتقال إلى ريف دمشق قامت وكالة األونروا بتوزيع مساعداتها اإلغاثية على أهالي مخيم 
هذا وكانت األونروا  ،قين بداخلهاليرموك سواء منهم النازحين إلى البلدات المجاورة للمخيم أو المتب

قد أوقفت توزيع المساعدات الغذائية 
اليرموك منذ شهر نيسان داخل مخيم 

بحجة عدم توفر  1102/ابريل  –
األمن واألمان لموظفيها جراء التوتر 
األمني الذي شهده المخيم بين 
المجموعات المسلحة من جهة، 
والجيش النظامي والفصائل الفلسطينية 

اقتحام و  ة له من جهة أخرى،الموالي
له، األمر الذي أدى ( داعش)تنظيم 

فاقم من معاناة و  إلى توقف معظم المؤسسات اإلغاثية عن العمل داخل اليرموك المحاصر،
سكانه المعيشية جراء استمرار الحصار المشدد الذي تفرضه قوات الجيش السوري النظامي 

 .يومًا على التوالي ٠١١١مخيم منذ أكثر من القيادة على ال –ومجموعات الجبهة الشعبية 
استكملت مؤسسة جفرا لإلغاثة والتنمية الشبابية عملها ( 3)وفي السياق وضمن حملة راجعين 

بتوزيع السلل الغذائية على أهالي مخيم اليرموك النازحة إلى بلدات يلدا، وذلك بعد اإلحصاء 
 .ي مخيم اليرموكوالتدقيق الذي تقوم به لجنة العمل اإلغاثي ألهال

ومن الجانب المعيشي يعاني الالجئون الفلسطينيون النازحون عن تجمعاتهم ومخيماتهم في 
سورية من أزمات اقتصادية متعددة أبرزها غالء األسعار وارتفاع إيجارات المنازل في المناطق 

الء في ظل ، ويأتي هذا الغ$321وحتى $ 021التي نزحوا عليها حيث يتراوح إيجار المنزل بين 
انتشار البطالة حيث أن معظم الالجئين قد فقدوا أعمالهم بسبب الحرب، يشار أن حي الزاهرة 
والميدان وجرمانا وبلدة قدسيا ومخيم خان دنون من أكثر المناطق التي تستقبل الالجئين 

 .الفلسطينيين النازحين عن مخيماتهم
ي عابد فضيلة أن الحد األدنى لتكاليف فيما أظهرت دراسة اقتصادية أعدها الخبير االقتصاد

ألف ليرة شهريًا علما أن متوسط الرواتب الشهرية لدى  070معيشة األسرة السورية يتجاوز 
 المواطنين والموظفين ال يتجاوز األربعين ألف أي أقل من ربع كلفة معيشة األسرة السورية شهرياً 

ولويات األسرة السورية حيث يشغل الغذاء أوضحت الدراسة أن الغذاء احتّل المركز األول في أو 
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لألدوات % 7.3و،،%7.2واللباس بـ ،%2.3، ثم النقل بـ%12يليه السكن بنسبة  ،12%
 .للحاجات األخرى % 2.1للتعليم، و% 1.2و للصحة،% 3.3لالتصاالت، % 3.7و المنزلية،

 
فلسطينيين قضوا وبدورها أشارت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن تسعة الجئين 

بينهم أربعة الجئين في  1102تحت التعذيب في سجون النظام السوري منذ بداية العام الحالي 
 :يناير هم –شهر كانون الثاني 

من سكان ( عاماً  31" )عمار جربوع"من سكان مخيم اليرموك، و" أحمد دمحم الخطيب"الالجئ 
 من سكان مخيم الحسينية،" ر الشافعيدمحم منصو ", "دمحم إحسان صبح"الالجئ و  مدينة حلب،

 :عة أخرين في شهر شباط الماضي همأربو 
دمحم ناصر "من سكان مخيم اليرموك، و( عام 22" )كمال دمحم عباس"، و"حسن شهابي"لالجئ 
قضى بعد اعتقال دام لما '' فارس جخلب'' الفلسطينيو  من سكان مخيم خان الشيح،" شهاب

عدي " اء مخيم الرمل في الالذقية، فيما قضى الناشط االغاثييقارب خمسة أعوام، وهو من أبن
تحت التعذيب داخل السجون السورية،  ،مارس الجاري  –من أبناء مخيم في شهر آذار  "قدورة

 .علمًا أن القدورة هو أحد متطوعي الهيئة الخيرية الغاثة الشعب الفلسطيني
التعذيب في السجون السورية بلغت  يذكر أن حصيلة الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا تحت

 .ضحية، وذلك بحسب اإلحصائيات الرسمية لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية( 337)
 

 6102/ آذار ــ مارس / 01/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 
 (02211 )الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن. 
 (31,211 )الجئًا فلسطينيًا سوريًا في لبنان. 
 (2111 ) لغاية " األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة

 .1102يوليو 
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  ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 70.1)أكثر من- 
 .1102كانون األول 

 ى المخيم استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة عل: مخيم اليرموك
يومًا، والماء لـ ( 0123)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 0111)لليوم 

 .ضحية( 022)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 223)
 الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة

 .يوم على التوالي( 222)
 يوم بعد سيطرة مجموعات ( 0120)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي  :مخيم حندرات

 .المعارضة عليه
 من مبانيه%( 71)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 701)حوالي : مخيم درعا. 
 الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة

 .دية فيهااستمرار األزمات االقتصا
 استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة : مخيم خان الشيح

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


