
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    8712 العدد

 "1122الجئاً فلسطينياً قضوا في سورية منذ  4983: مجموعة العمل"

 ت الوكالة في مخيم اليرموكآفد من األونروا يتفقد مدارس ومنشو• 

 أهالي مخيم درعا يناشدون حّل أزمة المياه• 

 منذ حوالي سبع سنوات" البوبلي دمحم"الفلسطيني النظام السوري يخفي قسرياً • 

  ناشطون يطلقون مشروعاً للتحقيق والبحث عن األطفال المهاجرين الذين فقدوا في أوروبا• 

87-71-8172 
 



 

 التطورات آخر

الحرب الدائرة في سورية، أشار فريق الرصد سنوات من  7بعد يعيش الالجئون الفلسطينيون 
ضحية من الالجئين الفلسطينيين السوريين ( 4983)والتوثيق في مجموعة العمل، أنه تم توثيق 
 .الجئة( 379)قضوا من أماكن مختلفة في سورية، بينهم 

 
يق ه أكبر معدالت سقوط الضحايا، فقد تم توثؤ وشهد مخيم اليرموك جنوب العاصمة دمشق وأبنا

ضحية، ثم ( 364)ضحية، يليه أبناء مخيم درعا جنوب سورية حيث تم توثيق سقوط ( 8349)
نيرب في حلب ه، ثم مخيم الئضحية من أبنا( 343)مخيم خان الشيح بريف دمشق حيث سقط 

ضحية، فيما تم توثيق ( 834)ه ئ، ثم مخيم الحسينية وسقط من أبناضحية( 867)حيث ُوثق 
من بقية التجمعات والمخيمات والمناطق في ( 8434)معروفي السكن، وضحية غير ( 899)

 .سورية

الجئًا قضوا ( 8889)ومن حيث سبب الحادثة، كشف فريق الرصد والتوثيق في المجموعة أن 
قضوا بسبب طلق ناري، فيما يأتي التعذيب حتى الموت في ( 8464)بسبب القصف، و

فلسطينيًا بينهم نساء وأطفال ( 449)يث وثقت المجموعة المعتقالت السورية في المرتبة الثالثة ح
 .وكبار في السن

فيما أصيب آالف الالجئين الفلسطينيين جراء األعمال الحربية التي تستهدفهم من قصف وقنص 
 .وخالل مشاركتهم في القتال الدائر، ومنهم من تسببت اصابته بعجز أو بتر أو فقد عينيه



 

( 8744)زة األمنية السورية التزال تتكتم على مصير أكثر من وتجدر اإلشارة إلى أن األجه
 (8693)في سجونها وثقت منهم مجموعة العمل  اً فلسطيني معتقالً 

بجولة تفقدية لمدارس ومنشآت " أونروا"وفي دمشق، قام وفد رفيع المستوى من وكالة الغوث 
 .يد قوات النظام السوري  الوكالة في مخيم اليرموك، بعد تعرضها للقصف والدمار والنهب على

ومدراء البرامج في وكالة الغوث، " دمحم عبدي أدار"وضّم الوفد مدير وكالة األونروا في سورية 
 ".علي مصطفى"في سورية  نالفلسطينييوالمدير العام للهيئة العامة لالجئين 

 
شوارع وتمت معاينة مدارس ومستوصفات ومؤسسات الوكالة، والتقى الوفد خالل جولته في 

وجادات المخيم مع من تبقى من السكان المدنيين في مخيم اليرموك، واستمع إلى مطالبهم 
 .وحاجاتهم

ووفقًا لمصادر محلية فقد طالب األهالي بإعادة تفعيل دور األونروا والبلدية والمؤسسات في مخيم 
حتى عودة جميع  وكهرباء وماءاليرموك، والعمل على إعادة كل مستلزمات الحياة من خدمات 

 .األهالي

هذا وكان مخيم اليرموك يضم قبل اندالع األحداث في سورية عدة مراكز للوكالة، منها 
( 39)إضافة الى . مستوصفين مدمرين بالكامل، ومركز تأهيل مهني، ومركز دعم الشباب

معات مدرسة للوكالة في المخيمات والتج( 883)مدرسة للوكالة تعمل بنظام الفترتين من أصل 
الفلسطينية في سوريا، اضافة الى ثمانية مدارس حكومية، أسد بن الفرات، والمعتمد بن العباد، 



 

وعبد القادر الجزائري، وعبد القادر الحسيني، والعز بن عبد السالم، وثانوية اليرموك للذكر، 
 .وثانوية اليرموك للبنات، وثانية السيدة عائشة لإلناث

خيم درعا لالجئين الفلسطينيين جنوب سورية الجهات المعنية في غضون ذلك، ناشد أهالي م
للعمل على حّل مشكلة تأمين المياه، المتواصلة منذ سيطرة المعارضة على المنطقة إلى ما بعد 

 .خروجها وسيطرة النظام السوري، دون تحرك يذكر

يعتمدون على مياه وأشار األهالي إلى أّنهم يجدون معاناة كبيرة في الحصول على المياه، وأنهم 
 .اآلبار التي تنقل لهم عبر صهاريج أو سيارات، وبأسعار مرتفعة

ليرة سورية، مما زاد من  844ن من المياه يصل إلى اّ وأضاف أبناء المخيم أّن كلفة تعبئة خز 
 .التكاليف التي أرهقت كاهلهم، في ظل انعدام الموارد المالية وضعف المساعدات المقدمة لهم

األهالي مطالبتهم منظمة التحرير واألونروا والهيئة العامة لالجئين، إعادة تأهيل البنى فيما جّدد 
التحتية واصالح شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والهاتف، واعادة العمل في مستوصف 
وكالة الغوث مع كافة خدماتها، وتحسين الواقع التعليمي واصالح المدارس، وتقديم مساعدات 

 .ومالية لهم للتخفيف من معاناتهم االقتصادية والمعيشية المزريةإغاثية 

وكان مخيم درعا تعرض لحصار النظام السوري خالل أحداث الحرب، منع على إثرها إدخال 
المساعدات وقطع المياه على األهالي، إضافة إلى تعرضهم للقصف مما خّلف ضحايا ودمار 

 .أجزاء كبيرة من المخيم

( عاماً  89" )دمحم يحيى البوبلي"النظام السوري إخفاء الالجئ الشاب الفلسطيني إلى ذلك، يواصل 
يوجد معلومات عن مصيره أو مكان اعتقاله،  وحتى اللحظة وال 84/9/3488قسريًا منذ تاريخ 

عامًا، وهو من أبناء مخيم الرمل لالجئين الفلسطينيين في  83وكان قد اعتقل عندما كان عمره 
 .مدينة الالذقية

يشار إلى أن مجموعة العمل تلقت العديد من الرسائل والمعلومات عن المعتقلين الفلسطينيين، 
حيث تم توثيقها تباعًا على الرغم من صعوبات التوثيق في ظل استمرار النظام السوري بالتكتم 



 

معتقاًل  8686على مصير المعتقلين وأسمائهم وأماكن اعتقالهم، ووثقت المجموعة حتى اآلن 
 . معتقلة 846فلسطينيًا في سجون النظام السوري منهم أكثر من 

 
األطفال "وفي موضوع مختلف، أعلن مجموعة من الناشطين المستقّلين عن البدء بمشروع 

 .المفقودين في أوروبا خالل السنوات الماضية، للتحقيق والبحث عن الصغار "المفقودين

من  والصحفيين المستقليننحن مجموعة من المحققين " اإللكترونيوقال الناشطون عبر موقعهم 
هولندا، قررنا في حال كنتم تظنون أن بإمكاننا مساعدتكم أو كنتم على دراية بحاالت كهذه 

 "التواصل عبر موقع المجموعة

أحبائكم  وايجاد مكانم االنترنت كأداة لنحاول مساعدتكم في تحديد نستخد"وأضاف الناشطون 
 "وفي حال توافر اإلمكانية سنساعدكم على التواصل مجددًا مع أحبائكم التائهين

أّن المشروع غير ربحي، ولن ُيطلب أي نوع من الدفع، "وأشار الناشطون عبر موقعهم إلى 
، منوهين إلى أن عملهم الحالي سيكون "جديرة بالبحثوسنقوم بالتحقيق في الحاالت التي نراها 

 .89محصورًا إليجاد األشخاص الذين هم تحت سن الـ 

طفل مهاجر وصل إلى دول االتحاد  643444وحول أعدادهم قال الناشطون إّن أكثر من 
 .األوروبي بمفرده، جاء نصفهم من سورية وأفغانستان

 

 



 

 
طينيين والسوريين وغيرهم من المهاجرين فقدوا أو تعرضوا الجدير ذكره أّن آالف األطفال الفلس

لالستغالل عبر محطات هجرتهم من بلدانهم إلى دول أوروبا، إضافة إلى فقدان عدد كبير منهم 
 .بعد وصولهم أوروبا

 :رابط موقع المجموعة

https://www.lighthousereports.nl/upcomming/2018/2/27/illegal-gold-in-
uganda 


