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األمن السوري يواصل اعتقال العشرات من الالجئات الفلسطينيات ويتكتم "
واألوضاع األمنية والمعيشية المتردية تدفع العائالت ..عن مصيرهن

 "وشباب مخيم النيرب للهجرة

 
 

  الجئة فلسطينية تقضي جراء استمرار الصراع في سورية 

  اشتباكات وتجدد للقصف على مخيم اليرموك 
  أسير فلسطيني محرر من سجون االحتالل الصهيوني يقضي تحت التعذيب في سجون

 النظام السوري 
 اشتباكات عنيفة وقصف في محيط مخيم خان الشيح 
  تفرض اجراءات مشددة لحصول العائالت الفلسطينية في سورية على : األونروا

 مساعداتها المالية 
 وفد من تجمع معلمي فلسطينيي سورية يلتقي شبكة المؤسسات التربوية في لبنان 
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 معتقالت
تواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال العشرات من الالجئات الفلسطينيات، والتكتم عن 

ن وأسمائهن، في حين يتكتم ذوو المعتقالت عنهن خشية على حياتهن وأماًل في اإلفراج مصيره
عنهن، فيما أكد فريق التوثيق في مجموعة العمل أن عدد المعتقالت الفلسطينيات في سجون 

الجئة  (63)النظام السوري منذ بداية الحرب الدائرة في سورية وحتى لحظة اعداد هذا التقرير بلغ 
 ة، تم اعتقالهن وتوقيفهن على الحواجز المتواجدة على بوابات ومداخل المخيمات والمدن،فلسطيني

أوضحت المجموعة أن الدالئل تشير إلى أن أعداد من تعرضن لالعتقال لدى طرفي الصراع من و 
النساء أكبر من هذا العدد، ولكن يتم التكتم عليها ألسباب خاصة تتعلق بتلك الحاالت، هذا 

 .المجموعة أسماء العديد منهن وتاريخ وكيفية اعتقالهنووثقت 
يشار أن الحصيلة اإلجمالية إلحصائيات مجموعة العمل من الالجئين الفلسطينيين والمعتقلين في 

 .معتقاًل الزال مصيرهم مجهوالً  838السجون السورية بلغ 
 

 ضحايا
متأثرة بجراحها " غدير أبو دهيس"قضت الالجئة الفلسطينية 

جة سقوط قذيفة على المدرسة التي تدرس بها في حي نتي
المالكي بدمشق، علمًا أنها من سكان مخيم النيرب وتقيم في 

 .دمشق
" محمد محمود مشارقة"إلى ذلك قضى الالجئ الفلسطيني

من مدينة الخليل، تحت التعذيب في سجون  (عاماً  63)
أعوام، حيث  7النظام السوري، بعد اعتقال استمر أكثر من 

تلقت عائلة المشارقة خبر وفاته عن طريق أحد المعتقلين 
 .الفلسطينيين الذين أفرج عنهم

، حيث كان هاربًا من مطاردة 3008يشار أن المشارقة كان قد اعتقل في الجوالن السوري عام 
 .الحتالل بعد اإلفراج عنه في صفقة تبادل جرت بين حزب هللا واالحتالل اإلسرائيليا
 

 آخر التطورات
استهدف مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق، يوم أمس، بعدد من القذائف والصواريخ 

ة وجبه" داعش"التي اقتصرت أضرارها على الماديات، تزامن ذلك مع تجدد المواجهات بين تنظيم 
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النصرة من جهة، والمجموعات الفلسطينية المسلحة من جهة أخرى، دون أن تسفر عن تقدم 
من مساحة % 30يسيطر على حوالي " داعش"ملوحظ لكال الطرفين، حيث ال يزال تنظيم 

 .% 00المخيم، في حين يسيطر الجيش النظامي والمجموعات المسلحة الموالية له على 
مجموعة العمل بريف دمشق الغربي عن إغالق الطريق المؤدي وفي سياق متصل أفاد مراسل 

إلى مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين، بسبب اندالع االشتباكات العنيفة بين الجيش 
النظامي، والمجموعات المسلحة التابعة للمعارضة السورية، على محور شارع السالم القريب من 

راد واندالع حرائق في بعض تلك المناطق، في حين ترافق ذلك مع قصف محيط األوتست ،المخيم
إلى منازلهم  -الشيلكا-أصيب أبناء المخيم بحالة هلع وترقب بعد وصول رصاص االشتباكات 

 .التي تضررت بفعل ذلك، والخوف من تكرار قصف المخيم بالبراميل والصواريخ وقذائف الهاون

 
 مخيم خان الشيح

 
شباب المخيم نتيجة و  حلب من هجرة العائالت الفلسطينيةإلى ذلك يعاني مخيم النيرب في 

الدول األوروبية، حيث لوحظ في اآلونة األخيرة مغادرة و  األوضاع األمنية والمعيشية قاصدة تركيا
عدد كبير من شبان المخيم إلى تركيا لمحاولة الوصول لدول اللجوء األوروبي، في حين يوجد في 

الت تنتظر طرقًا توصلهم إلى البر األوروبي بطرق شرعية وغير تركيا الكثير من الشباب والعائ
مجموعة لواء القدس -شرعية، وذلك بسبب مالحقة األجهزة األمنية السورية ومجموعاتها الموالية 

والتشديد األمني على  ،للشباب الفلسطيني إلجبارهم على اإللتحاق بجيش التحرير الفلسطيني -
 .واعتقال األجهزة األمنية للكثير منهم،هحركة الشباب في المخيم وخارج
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 مخيم النيرب

ومن جانب آخر سمعت عصر األمس أصوات اشتباكات من المناطق المحيطة بمخيم خان 
دنون لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق، مما أثار حالة من التوتر في صفوف األهالي، ويذكر 

النازحة عن مخيماتها بسبب القصف أن المخيم يستقبل المئات من العائالت الفلسطينية 
 .والحصار

 
 األونروا

أنها ستقوم بتوزيع المساعدات المالية " األونروا"أعلنت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
المقدمة منها على الالجئين الفلسطينين في سورية، فيما أكدت في بيان نشرته على صفحتها في 

بأن المستفيدين من هذه المساعدات هم فقط األشخاص  (بوكالفيس )موقع التواصل االجتماعي 
مما يعني حرمان المسافرين والغائبين والمهاجرين من هذه  ،الموجودين على األراضي السورية

 .المساعدة
ألف ليرة سورية لمن ال  63وأشارت األونروا أنها ستبدأ توزيع مساعداتها المالية والتي تبلغ قيمتها 

، على العائالت الصغيرة "ألف ليرة سورية لمن يحصل على اإلعاشة 30يحصل على إعاشة و
عائلة يوميًا، ونوهت أنه عند حضور العائلة ستقوم بالتأكد من غياب أو سفر أحد  00أواًل بمعدل 

إن تثبيت معلومات " األونروا"األفراد من خالل اإلثبات الشخصي لجميع أفراد العائلة، وقالت 
ي مكاتبها، وكل فرد من العائلة معه هوية عليه الحضور أما األطفال فهم األسر، يجب أن يتم ف

 .بحاجة إلبراز وثيقة دوام من المدرسة
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 لبنان
التقى وفد من تجمع معلمي فلسطينيي سورية برئاسة يونس المصري رئيس اللجنة التأسيسية 

م خالل اللقاء شرح للتجمع شبكة المؤسسات التربوية في لبنان بمقر اإلدارة في بيروت، حيث ت
أهم و  عن أهداف تأسيس التجمع والوسائل التي تنتهجها الهيئة التأسيسية للتجمع لتحقيقها

النشاطات التي قام بها التجمع خالل الفترة السابقة وأبرزها الدورات المكثفة لطالب التعليم 
 .األساسي

كافة القدرات والطاقات لديهما  وفي ختام الزيارة تم التوافق على التنسيق بين الطرفين الستثمار
 .في تحقيق إنجازات وخدمات لشريحة الطالب والمعلمين

 
 0202/ مايو ــ أيار / 02الالجئون الفلسطينيون في سورية احصاءات وأرقام حتى 

الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات  (03922)ما ال يقل عن  •
 .األخيرة

ضحية قضوا  (290)و (868)المعتقلين الفلسطينيين ممن وثقتهم مجموعة العمل بلغ عدد  •
 .تحت التعذيب في السجون السورية

استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم لليوم : مخيم اليرموك •
يومًا  (020)يومًا، والماء لـ  (360)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من  (690)

 .ضحية (036)على التوالي، عدد ضحايا الحصار 
الجئًا في األردن  (026683)ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها منهم  •

وذلك وفق احصائيات وكالة  ،الجئًا في مصر (66222)الجئًا في لبنان،  (206222)و
 .3062لغاية فبراير " األونروا"
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النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي الجيش : مخيم الحسينية •
 .يومًا على التوالي (276)

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي (225)

موعات أيام بعد سيطرة مج (326)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه (%32)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي  (299)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع  :مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .استمرار األزمات االقتصادية فيها
استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة  :مخيم خان الشيح •

 .(خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


