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مجموعة العمل تدين استهداف الفلسطينيين في درعا وتطالب النظام "
السوري بالكف عن ذلك، وتدعو لتحييد المدنيين والسماح الفوري للطواقم 

 "الطبية إلنقاذ الجرحى
 

 
 

 فلسطينيين في درعا جنوب سوريةقضاء ثالثة الجئين  •

 المعارضة السورية تعلن مخيم درعا والبلدات المحيطة به مناطق منكوبة •

 اشتباكات ليلية بين "داعش" و"جيش اإلسالم" على أطراف مخيم اليرموك •

 األونروا تعلن استعدادها إلعادة إعمار المخيمات الفلسطينية في سورية •

 ن شهادات في البرمجة من منّظمة "ريستارت"فلسطينيون سوريون في هولندا ينالو •
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 ضحايا 

ثالثة الجئين فلسطينيين قضوا جنوب سورية جراء المعارك العنيفة المندلعة في مدينة درعا، 
 الضحايا هم: 

"أحمد علي السبروجي" من سكان بلدة المزيريب، قضى في معركة الموت وال المذلة جراء 
ثنين بين قوات المعارضة السورية من جهة وقوات النظام اإلشتباكات التي اندلعت أول أمس اال

 .على محور المخابرات الجوية شرق مخيم درعا ،من جهة أخرى 

" مروان سعود و عامًا( من عشيرة السبارجه 30فيما قضى كل من الالجئين "أحمد علي عبدهللا" )
الفلسطينيين أول  فالح" متأثرين بجراحهما جراء القصف الذي تعرض له مخيم درعا لالجئين

 أمس.

 

 آخر التطورات 

أدانت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، في بيان صحفي أصدرته يوم أمس، استهداف 
المدنيين الالجئين الفلسطينيين وما يتعرضون له من تجاوزات وانتهاكات خطيرة وتدعو إلى 

 لمدنيين زمن النزاعات المسلحة.احترام وتطبيق المواثيق والمعاهدات الدولية الناظمة لحماية ا

كما طالبت المجموعة النظام السوري بالكف عن االستهداف الجوي والبري المتواصل للمدنيين 
 من الالجئين الفلسطينيين والنازحين في مدينة درعا وريفها.

 ودعت المجموعة إلى تحييد المدنيين وفتح الطرق والسماح الفوري للطواقم الطبية النقاذ الجرحى
 .وانتشال ضحايا القصف وتقديم المعونات والخدمات الطبية اإلسعافية الالزمة

كما دعت المجموعة في بيانها المجتمع الدولي عمومًا واألونروا بشكل خاص للقيام بالدور 
المطلوب منها في تقديم الحماية الجسدية والقانونية لالجئين الفلسطينيين في سورية، والضغط 

 في سورية لتحييد المخيمات والتجمعات الفلسطينية. على أطراف الصراع



 

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

 

فيما طالبت المجموعة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحريروالفصائل الوطنية واإلسالمية للوقوف 
أمام مسؤولياتها التاريخية في الدفاع عن أبناء الشعب الفلسطيني في الشتات والحفاظ على 

 .الالجئينالمخيمات بما تحمله من رمزية لدى 

كما أكد البيان أن مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين يتعرض للقصف المدفعي والجوي المتواصل 
الذي تنفذه الطائرات الحربية التابعة لقوات النظام السوري منذ بدء الحملة الشرسة التي تتعرض 

 لها األحياء الواقعة تحت سيطرة المعارضة السورية المسلحة في مدينة درعا.

وأشار أن قوات النظام تستهدف المخيم والمناطق المجاورة له بكل أنواع األسلحة الفتاكة والمحرمة 
دوليًا كالنابالم والقنابل العنقودية والبراميل المتفجرة التي ألحقت دمارًا واسعًا في المباني تجاوز الـ 

ء الالجئين ( ضحية من أبنا375من البيوت والممتلكات الخاصة لألهالي وأوقع ) 80%
الفلسطينيين في مدينة درعا منذ بدء الصراع في سورية، باإلضافة لدمار بعض المنشآت الدولية 

 التابعة لألونروا داخل المخيم الذي خال من غالبية ساكنيه نتيجة االستهداف المتكرر.

 
وفي ذات السياق، أعلن مجلس محافظة درعا الحرة في بيان وصل نسخة منه إلى مجموعة 

 لعمل مدينة درعا منطقة منكوبة.ا

حي طريق السد  -درعا البلد -أم المياذن  -النعيمة  -اليادودة )ووفقُا للبيان فأن كل من بلدات 
مخيم درعا( مناطق منكوبة، وذلك جراء حملة القصف الممنهجة والمكثفة التي تتبعها قوات  -
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أدى إلى تدمير البنى التحتية في درعا  النظام والمليشيات المساندة لها على هذه البلدات، والذي
 البلد وأحيائها وخروج كافة المشافي الميدانية عن العمل.

الثالثاء بين  –وفي على صعيد آخر، أفاد مراسل مجموعة العمل أن اشتباكات دارت ليل االثنين 
ر و"جيش اإلسالم"، بعد أن قام عناصر "داعش" بتفجير عبوة ناسفة من العيا تنظيم "داعش"

 الثقيل على محور البساتين الفاصلة بين يلدا والحجراألسود )حي الزين(.

وفي سياق مختلف، ال يزال سكان مخيم اليرموك يعيشون حالة من القلق والترقب بسبب 
األوضاع غير المستقرة التي يمرون بها، خاصة في ظل المفاوضات التي كانت تجري بين قوات 

 .وج األخير من جنوب دمشق نحو معقله في الرقةالنظام وتنظيم "داعش"، بهدف خر 

 
وفي موضوع آخر، صرح وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية "علي حيدر" خالل لقائه مدير 
شؤون وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "األونروا" في سورية "محمد 

إلعادة األهالي إلى منطقة السبينة بريف دمشق، عبيدي آدار" أن الحكومة السورية اتخذت قرارًا 
إال أن سبب التأخير هو وجود تنظيمات مسلحة على حدود المنطقة، مشيرًا إلى أن معالجة 
الوضع ستحصل قريبًا، وأضاف وزير الدولة لشؤون المصالحة أن العمل جار إلعادة األهالي 

بنى التحتية في السبينة تم قطع شوط إلى مناطقهم التي هجروا منها وأن التحضيرات لتأهيل ال
 .كبير فيها
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من جانبه أكد مدير شؤون وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في سورية 
"محمد عبدي آدار"، أن الوكالة مستعدة إلعادة إعمار المخيمات الفلسطينية في سورية، وأشار 

م لتأهيل البنى التحتية التي تتضمن المدارس والمشافي إلى أن االونروا مستعدة لتقديم الدعم الالز 
والخدمات المقدمة لالجئين بما يحقق الهدف األساسي وهو عودة االهالي إلى مناطق هجروا 

 منها.

ب من الالجئين الفلسطينيين السوريين في هولندا،  4وباالنتقال إلى هولندا، حيث حصل  طالا
رت" المعنية بتعليم الالجئين والوافدين الجدد إلى هولندا، شهادات في البرمجة، من منظماة "ريستا

 .لغات البرمجة االلكترونية

، التي ضمات 2017وحقق الطلبة الفلسطينيون، المراكز األولى، ضمن دفعة الخريجين لعام 
ات متعدة، حيث سيحصل بعدها الخريجون الجدد،  الجئين من الجنسياة السورياة وآخرون من جنسا

ل وتدريب في كبرى الشركات الراعياة لمبادرة "ريستارت" مثل شركتي "غوغل على فرص عم
 وفيسبوك".

 
 2017يونيو  –حزيران  13فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3514) •
 ( امرأة.463)

( 99أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )( معتقلين فلسطينيين في 1603) •
 امرأة.
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القيادة العامة على مخيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 ( على التوالي.1422يدخل يومه )

( الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار 196) •
 م في مخيم اليرموك.غالبيته

( يومًا وعن مخيم اليرموك منذ 1157انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يوم.1008)

( يوم، والمخيم 1501أهالي مخيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) •
 ( يومًا.235يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

، في حين 2016فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية  ( ألف الجئ85حوالي ) •
( ألف، 17( ألف، وفي األردن )31يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

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


