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الجئًا فمسطينيًا قضوا في سورية حتى نياية " 2535: " مجموعة العمل"
 "2014تشرين األول – أكتوبر 

 
 

 

 ثالثة الجئين قضوا في سورية بينهم اثنين تحت التعذيب .

 "157 " عدد الضحايا الذين سقطوا في مخيم اليرموك جراء الحصار وعدم
. توفر الرعاية الطبية

  أهالي تجمع مزيريب يعانون من استمرار تعرض بلدتهم للقصف بالبراميل
. المتفجرة

 جفرا تواصل تقديم خدماتها داخل مخيم اليرموك .

 محاضرة طبية تقيمها لجنة فلسطينيي سورية في لبنان بمنطقة صيدا .

 توزيع مادة الخبز على فلسطينيي سورية في مخيم نهر البارد .
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 احصائيات
أعمنت مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية في تقريرىا التوثيقي التفصيمي الذي أصدرتو 

الجئًا فمسطينيًا " 2535"اليوم أن عدد الضحايا من الالجئين الفمسطينيين في سورية قد بمغ 
– قضوا خالل األحداث الدائرة في سورية وذلك حسب إحصائياتيا الموثقة حتى نياية أكتوبر 

. 2014تشرين األول 
الجئًا فمسطينيًا " 41"الجئًا فمسطينيًا داخل سورية و" 2494"حيث قضى وفقًا لممجموعة 

الجئًا قضوا داخل المخيمات والتجمعات " 1707"خارجيا، أما داخل سورية فقد سجل 
. الفمسطينية
غرقًا أثناء محاولتيم الوصول إلى " 27"الجئًا فمسطينيًا خارج سورية منيم" 41"فيما قضى 

البمدان األوروبية ىربًا من األوضاع المأساوية في سورية، واثنان منيم قضوا إثر قصف قوات 
. االحتالل اإلسرائيمي لمنازل المدنيين في قطاع غزة

ونوه فريق التوثيق في مجموعة العمل أن ىذا التقرير معني بتوثيق احصائيات الضحايا 
 وىو غير 2014الفمسطينيين الالجئين في سورية منذ بداية األحداث حتى نياية شير أكتوبر 

. معني بتحديد ىوية الفاعل بشكل مباشر
: لإلطالع عمى اإلحصائيات التفصيمية يمكنكم الدخول إلى الرابط التالي

http://goo.gl/PBGfjq 
 

 ضحايا
من أبناء مخيم اليرموك تحت التعذيب في سجون النظام " محمد نايف متو"قضى الشاب 

. السوري
من أبناء مخيم العائدين في حمص تحت التعذيب " أحمد مصطفى الخطيب"كما قضى الشاب 

. في سجون النظام السوري بعد اعتقال دام ثالث سنوات
من سكان حي العروبة في مخيم  (1949مواليد )" نبيمة أبو سويرح"فيما قضت المسنة 

اليرموك نتيجة نقص الرعاية الطبية واستمرار الحصار، يذكر أنيا كانت تعاني من مرض 
 .السكري والضغط ىذا إضافة إلصابتيا بقصور كموي

http://goo.gl/PBGfjq
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 محمد نايف متو

 آخر التطورات
سادت في مخيم خان الشيح لالجئين الفمسطينيين حالة من التوتر وذلك بسبب تعرض 

المناطق المجاورة لممخيم لمقصف بالبراميل المتفجرة مما أدى إلى سماع أصوات انفجارات قوية 
بوضوح داخل المخيم، إلى ذلك يستمر النقص الحاد بالخدمات والمواد الطبية بسبب االنقطاع 

. المتكرر لمطرقات الواصمة بين المخيم والمناطق المجاورة لو
أما في مخيم اليرموك جنوب العاصمة السورية دمشق فقد قضت إمرأتان نتيجة الحصار وعدم 

من سكان مخيم اليرموك سورية  (1973)مواليد "ىدى ضاىر محمد"توفر الرعاية الطبية ىما 
من سكان حي العروبة في مخيم  (1949مواليد )" نبيمة أبو سويرح"الجنسية، والمسنة 

اليرموك، والتي قضت بسبب معاناتيا مرض السكري والضغط والقصور الكموي، مما رفع عدد 
 157الضحايا الذين سقطوا في مخيم اليرموك جراء الحصار وعدم توفر الرعاية الطبية إلى 

. شخصاً 
وعمى صعيد آخر استؤنف صباح األمس توزيع المساعدات الغذائية والصحية المقدمة من 

 وذلك لميوم الثاني عمى التوالي ،األونروا ألىالي مخيم اليرموك لالجئين الفمسطينيين بدمشق
إلى ذلك تمكنت إحدى العائالت من الدخول إلى المخيم بعد موافقة األمن السوري عمى 

دخوليا، فيما يبقى اآلالف خارج المخيم ينتظرون الوقت الذي يعودون إلى بيوتيم داخل 
.  يوماً 497المخيم المحاصر منذ 
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وفي جنوب سورية شيدت بمدة المزيريب في محافظة درعا التي يقطنيا نحو ثمانية آالف 
وخمسمائة الجئًا فمسطينيًا حالة من التوتر والغميان بسبب استمرار تعرضيا لمقصف بالبراميل 

. المتفجرة التي أدت إلى سقوط عدد من الضحايا بين المدنيين
 النفجار كبير نتيجة إلقاء الطيران 9/2/2014يذكر أن بمدة المزيريب قد تعرضت يوم األحد 

 40التابعة لألونروا أدى إلى إصابة حوالي " ترعان"الحربي برميل متفجر بالقرب من مدرسة 
. طالبًا باإلضافة ألربعة من موظفي المدرسة

 فقد ارتكبت مجزرة مروعة في تجمع المزيريب جراء القصف بالبراميل 18/2/2014أما يوم 
المتفجرة الذي استيدف مدرسة عين الزيتون التابعة لوكالة األونروا والمستوصف الصحي 

ضحية  (15)التابع ليا وذلك أثناء تواجد الطالب داخل المدرسة، ما أدى إلى سقوط أكثر من 
. فمسطينية

وفي السياق عينو ترددت أصداء أصوات اشتباكات وانفجارات عنيفة في أرجاء مخيم خان 
دنون لالجئين الفمسطينيين بريف دمشق، ناجمة عن معارك دارت رحاىا بين قوات المعارضة 

 .السورية والجيش النظامي عمى محور بمدة الطيبة المحاذية لممخيم
 

 لجان عمل أىمي
واصل الفريق التطوعي في مؤسسة جفرا تقديم خدماتو اإلغاثية والخدمية لسكان مخيم اليرموك 

 يومًا عمى التوالي، حيث أقدم فريق الخدمات في جفرا عمى 497المحاصرين منذ حوالي 
 .استصالح وتشغيل أربعة آبار إرتوازية داخل المخيم
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كما قام بإصالح مضختين إلستخداميما باستخراج المياه، فيما تم إنشاء خمس نقاط تخزين 
مياه في أرجاء المخيم خاصة في المناطق البعيدة عن مصادر المياه المتاحة، ىذا إضافة 
لتعقيميا لممياه من أجل أن تصبح صالحة لمشرب، وذلك بيدف التخفيف من معاناة سكان 
 .المخيم الذين يشتكون من استمرار إنقطاع المياه عن منازليم وحاراتيم منذ أكثر من شيرين

 
 لبنان

أقامت لجنة فمسطينيي سورية في لبنان بقاعة الشيخ ابراىيم الصديق في مدينة صيدا يوم 
 محاضرة طبية توعوية بعنوان التبول الميمي الالإرادي عند األطفال 13/11/2014الخميس 

. (األسباب، الوقاية، العالج)
 دوالر لوقفية ليفة 1500ومن جية أخرى قّدم مكتب شؤون الالجئين في حركة حماس مبمغ 

لمدعوة والعمل الخيري، كمساىمة منو في توزيع حصص الخبز الشيرية في مخيم نير البارد، 
 . عائمة فمسطينية ميجرة من سورية إلى مخيم نير البارد400والتي تشمل نحو 

 
 المخيمات الفمسطينية في سورية احصائيات وأرقام

استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة عمى المخيم : مخيم اليرموك •
 يومًا 67 يومًا، والماء لـ 580 عمى التوالي، وانقطاع الكيرباء منذ أكثر من 497لميوم 

.  ضحية157عمى التوالي، عدد ضحايا الحصار 
 .الجئًا فمسطينيًا سوريًا قضوا خارج سورية" 41" •
. عنصرًا من جيش التحرير الفمسطيني قضوا بسبب االشتباكات في سورية" 94" •
الجيش النظامي يستمر بمنع األىالي من العودة إلى منازليم منذ حوالي : مخيم الحسينية •

.  يومًا عمى التوالي399
الجيش النظامي يستمر بمنع األىالي من العودة إلى منازليم منذ حوالي : مخيم السبينة •

.  يومًا عمى التوالي368
 يومًا بعد سيطرة مجموعات 568نزوح جميع األىالي عنو منذ حوالي : مخيم حندرات •

. المعارضة عميو
 يومًا النقطاع المياه عن المخيم وغياب تام لمخدمات األساسية 214حوالي : مخيم درعا •

. داخمو
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استمرار النقطاع الطرقات الواصمة بينو وبين مركز المدينة باستثناء : مخيم خان الشيح •
". خان الشيح- زاكية"طريق 

. استمرار األزمات االقتصادية خاصة البطالة وغالء المعيشة: دنون مخيم خان •
. استمرار انقطاع التيار الكيربائي عن المخيم منذ أكثر من عام: مخيم النيرب •
الوضع ىادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

. استمرار األزمات االقتصادية فييا
 


