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 الجئ فلسطيني يقضي أثناء قتاله إلى جانب قوات النظام بريف دمشق •

 استمرار االشتباكات المتقطعة بين المعارضة السورية و"داعش" في مخيم اليرموك •

 عشرات الالجئين في اليونان يتوجهون إلى حدود مقدونيا •

 "عائلة فلسطينية عادت إلى السبينة بريف دمشق بعد فتح الطريق 2500األونروا: "



 

 ضحايا 

قضى الالجئ الفلسطيني "إبراهيم شحادة" من سكان مخيم الحسينية لالجئين الفلسطينيين بريف 
 دمشق، وذلك أثناء قتاله إلى جانب قوات النظام السوري في بلدة بيت جن بريف دمشق.

عات "الدفاع الوطني" التي تقاتل إلى جانب قوات النظام يذكر أن "إبراهيم" من أحد متطوعي مجمو 
 في أكثر من منطقة في سورية.

 
 آخر التطورات

أكدت وكالة الغوث "األونروا" في تقرير لها نشر مطلع الشهر الجاري، أن عدد العائالت من 
حتى اآلن الالجئين الفلسطينيين الذين عادوا إلى مخيم السبينة لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق 

 ( عائلة.2500يقدر بحوالي )

( عائلة أخرى إلى المخيم في األشهر القادمة، 1000وأضافت الوكالة أنه من المتوقع أن تعود )
على  2017آب  30وذلك بعد أن فتحت قوات النظام السوري الطريق لعودة سكان المخيم يوم 

 الرغم من سيطرته على المخيم قبل ذلك بسنوات.

تشرين األول، اثنيتن من  15ونروا في مخيم السبينة قالت الوكالة أنها افتتحت في وحول نشاط األ
طالبًا  500، حيث عاد نحو 2012مدارسها الستة في مخيم السبينة ألول مرة منذ كانون األول 

من الصف األول إلى الصف التاسع إلى صفوفهم الدراسية بعد إغالق لهذه المدارس استمر أربع 
 الوضع األمني في المخيم. سنوات بسبب 



 

وأشارت األونروا أن مدرسة الصالحية للذكور وصفورية لإلناث خضعتا ألعمال الصيانة 
-2017والتصليحات السريعة لترحب هاتان المدرستان بالطالب من الجئي فلسطين للعام الدراسي 

2018 . 

 
نة وإعادة البناء بما في ذلك كما أضافت األونروا أنها تقوم بجهوٍد واسعة النطاق في مجالي الصيا

 إزالة األنقاض وإعادة شبكات الكهرباء والصرف الصحي والمياه إلى الالجئين. 

وتقوم بتوفير المياه عن طريق نقلها بالصهاريج إلى الجئي فلسطين الذين عادوا إلى المخيم منذ 
 وسيتواصل إلى أن تصبح شبكة المياه صالحة لالستخدام.  2017أيلول  10

مت األونروا أيضا بإرسال عيادتها الصحية المتنقلة إلى المخيم حتى تنتهي أعمال الصيانة في وقا
مركزها الصحي في هذا المخيم. وستقوم العيادة المتنقلة بتلبية االحتياجات الصحية لالجئين الذين 

 عادوا إلى المخيم، بحسب األونروا.

عرض لقصف شديد من قبل قوات النظام أدى ، شهد المخيم اشتباكات عنيفة وت2013 ففي عام
من مبانيه تدميرًا كليًا أو جزئيًا، قبل أن يسيطر عليه النظام بتاريخ  %80إلى دمار أكثر من 

17/11/2013. 

( 25000كم جنوب دمشق، وكان سكنًا لحوالي ) 14يقع مخيم السبينة في بلدة السبينة، على بعد 
 الحرب في سورية.من الالجئين الفلسطينيين قبل بداية 



 

ضحية من أبناء مخيم السبينة قضوا خالل أحداث الحرب  67يشار إلى أن مجموعة العمل وثقت 
 ( معتقاًل في سجون النظام السوري.30في سورية، و )

من جانب آخر، شهد مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين، أمس األول، تجددًا لالشتباكات بين 
 مجموعات تنظيم "داعش" في مخيم اليرموك.المعارضة السورية المسلحة و 

ووفقًا لما أكده مراسلنا في مخيم اليرموك فإن مجموعات محسوبة على جيش األبابيل وهو إحدى 
تشكيالت المعارضة السورية بدمشق، شنت أمس األول، هجومًا بالقذائف محلية الصنع استهدفت 

 مراكز تنظيم داعش.

 
جيش األبابيل" تسجياًل مصورًا يظهر فيه استهداف إحدى من جانبها بثت صفحات محسوبة على "

نقاط تمركز تنظيم "داعش" في مخيم اليرموك، بما وصفته صاروخ محلي الصنع، والذي أحدث 
 انفجارًا كبيرًا في تلك النقطة.

من مدينة أثينا إلى مدينة ثيسالونيكي في  الجئ( 100) حواليإلى ذلك، خرجت مجموعة من 
إلى بلدان  االنتقالقصد الوصول إلى جمهورية مقدونيا احتجاجًا على عدم قدرتهم مسيرة، وذلك ب

 اللجوء األوروبية.

ميدان ارستوتلوس بوسط المدينة بعد تنسيق الالجئين مسيرتهم عبر  فيوقد اجتمعت المجموعة 
 الجئين.مواقع التواصل االجتماعي، وهدد أحد الالجئين بحرق نفسه احتجاجاً قبل أن يوقفه بعض ال

ونقلت الصحافة اليونانية قولها عن الالجئين أنهم حريصون على السفر الى ألمانيا والدول األوربية 
 األخرى حيث ينتظر أقاربهم.



 

فيما انتشرت شائعات على وسائل التواصل االجتماعي وبين الالجئين في اليونان، أن البالد قد 
ة توحيد الالجئين الذين تقطعت بهم السبل في أبرمت صفقة سرية مع ألمانيا لتأخير عملية إعاد

 اليونان، مع األقارب في ألمانيا.

يشار إلى أن مئات المهاجرين الفلسطينيين والسوريين في اليونان يواجهون معاناة قاسية وطول 
فترات انتظار البت في قضايا لجوئهم، عالوة على أن العشرات منهم في انتظار لم شملهم مع 

 نيا.أسرهم في ألما

 

 2017نوفمبر  -تشرين الثاني  17فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3610) •
 ( امرأة.463)

( 105( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1642) •
 امرأة.

القيادة العامة على مخّيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 ( على التوالي.1584يدخل يومه )

( الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار 203) •
 غالبيتهم في مخّيم اليرموك.

( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1321)انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر  •
 ( يومًا.1161)

( يومًا، ودمار أكثر 420يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ) •
 من مبانيه تدميرًا كاماًل وجزئياً  %80من 

، في حين 2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية 85حوالي ) •
( ألف، 17( ألف، وفي األردن )31فلسطينيين في لبنان بحوالي )يقدر عدد الالجئين ال

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


