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مركز العودة الفلسطيني والحزب ...بحضور شخصيات حقوقية وبرلمانية"
الوطني األسكتلندي ينظمان حلقة نقاش في البرلمان البريطاني حول 

 "فلسطينيي سورية
      

 
 

 إعدام فلسطينيين بتهمة المتاجرة بالمخدراتو اشتباكات وتوتر أمني في المزيريب 

  لليوم السادس على التوالي توزيع مساعدات اغائية على أهالي مخيم اليرموك في
  يلدا

  هيئة فلسطين الخيرية تنهي المرحلة الثانية من مشروع إعمار الملعب الرياضي في
 مخيم خان الشيح

  قضوا في شهر شباط الفائت من الضحايا الفلسطينيين الذين % 21: مجموعة العمل

 هم من األطفال
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 التطورات آخر 
نظم مركز العودة الفلسطيني بالشراكة مع مجموعة أصدقاء فلسطين في الحزب الوطني 
االسكتلندي يوم أمس حلقة نقاش في البرلمان البريطاني حول قضية الالجئين الفلسطينيين في 

 .السوريةسورية مع مرور العام الخامس للمحنة 
واستضاف اللقاء النائب في البرلمان البريطاني وعضو الحزب تومي شيبرد باإلضافة إلى سبعة 
من نواب الحزب وبحضور البارونة جيني تونغ، وقد تحدث في اللقاء الباحثة والمنسقة في منظمة 

ية الدولية، العفو الدولية كاثرين رامسي والتي عرضت جانبًا من التقرير األخير للمؤسسة الحقوق
 .حيث تمحور حول االنتهاكات التي ُتمارس ضد الالجئين الفلسطينيين في لبنان خاصة النساء

بدورها نوهت الباحثة آنا عرفان ومنسقة المشاريع السابقة في منظمة العون الطبي لفلسطين أن 
بية فلسطينيي سورية يعانون األمرين فى الدول التي تستضيفهم، باإلضافة للدول األورو 

ومؤسسات األمم المتحدة التي تمارس التمييز ضدهم بالمقارنة مع نظرائهم من الالجئين 
 .السوريين

 
أما ناشطة حقوق اإلنسان البولندية من أصل فلسطيني ماجدة قنديل فشددت على أن األوضاع 

بالقول  في المخيمات الفلسطينية في سورية ال زالت متدهورة بسبب القتال الدائر، وأشارت قنديل
أن إهمااًل يمارس من قبل األونروا التي كانت قد حذفت مخيم اليرموك من قائمة األماكن 

 .المتضررة على الرغم من انهيار الوضع اإلنساني هنالك
أما رئيس قسم اإلعالم والعالقات العامة في المركز سامح حبيب فشدد على ضرورة تحسين 

مشيرًا إلى ضرورة تقديم الدول  ،ي الدول المضيفةأوضاع الالجئين الفلسطينيين من سورية ف
 .األوروبية الدعم الواضح لهم
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وأشار حبيب أن دولة االحتالل اإلسرائيلي تعتبر مسؤولة أساسًا عن معاناة الالجئين 
الفلسطينيين، وأن الحل األمثل هو عودتهم لبيوتهم وقراهم التي هجروا منها إبان نكبة العام 

8491. 
اللقاء عقده المركز بالتزامن مع لقاء آخر في جنيف داخل مبنى األمم المتحدة على يذكر أن هذا 

هامش االجتماع الدوري لمجلس حقوق اإلنسان حيث قدم المركز مداخلة شفهية خالل االجتماع 
 .رمز فيها على أوضاع فلسطينيي سورية المتدهورة

والقلق سادت في بلدة المزيريب في درعا إلى ذلك أفاد مراسل مجموعة العمل أن حالة من التوتر 
جنوب سورية، نتيجة االشتباكات التي اندلعت بين عناصر قوات المعارضة السورية المسلحة 

ومروجي المخدرات، وأشار المراسل أن المواجهات أيفرت " داعش" وعدد من المطلوبين من تنظيم
اشطين لمجموعة العمل نبأ عن سقوط عدد من الضحايا والجرحى، إلى ذلك نقل عدد من الن

 .من قبل قوات المعارضة السورية بتهمة المتاجرة بالمخدرات" أحمد عرابو  بالل"إعدام الشقيقين
جراء زرع  ،1182/ مارس –آذار / 18هذا وكان انفجار هّز بلدة المزيريب بمحافظة درعا يوم 

 ىحيث نتج عنها إنفجار أدمجهولين عبوة ناسفة أمام أحد المحال التجارية على الطريق العام، 
 .لتدمير واجهة أحد المنازل دون أية إصابات

 
الجئًا فلسطينيًا، حالة عدم  1011في غضون ذلك تعيش بلدة المزيريب والتي يقطنها أكثر من 

استقرار وذلك بسبب استمرار محاوالت االغتيال وزرع العبوات الناسفة، والتي وصفها أحد السكان 
البلدة، وخاصة أن الفاعل والجهة التي تقف خلفها مجهولة في ظل حالة فلتان أمني بأنها تهدد 

 .تشهدها المنطقة بّرمتها
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  لجان عمل أهلي
أنهى فريق العمل التابع لهيئة فلسطين الخيرية المرحلة الثانية من مشروع إعمار الملعب 

/ 14فلسطين الخيرية يوم الرياضي في مخيم خان الشيح بريف دمشق الغربي، حيث بادرت هيئة 
، إلى إزالة ركام وأنقاض مدرسة مدمرة تابعة لألونروا في مخيم 1182/ يناير –كانون الثاني 

 .خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق بهدف تحويل أرضها إلى ملعب كرة قدم
طين الخيرية، وفي تأتي هذه المبادرة في سياق برامج خدمة المجتمع المدني التي تتوالها هيئة فلس

 .ظل غياب تام للجهات الخدمية والمؤسسات الرسمية السورية ووكالة األونروا
يذكر أن المدرسة تقع في داخل المخيم وتتبع لوكالة الغوث األونروا كانت قد تعرضت في العام 

للقصف بالبراميل المتفجرة حيث دمرت بشكل كامل، علمًا أنها كانت تستخدم  1180الماضي 
 .رسة بديلة قبل القصفكمد

 
 توثيق ورصد

الجئًا " 04"أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، أن 
الجئًا نتيجة التفجيرات التي " 94"بينهم  ،1182/فبراير  –فلسطينيًا قضوا خالل شهر شباط 
 ء إصابتهم بطلق ناري،الجئًا جرا" 88"و ,1182/  18/1استهدفت منطقة السيدة زينب يوم 

أربعة ضحايا توفوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري، بينما سقط أربعة آخرون اثر و 
 .القصف، والجئ برصاص قناص

فبراير  -فيما أشارت مجموعة العمل إلى أن الضحايا الفلسطينيين الذين قضوا خالل شهر شباط 
الجئين، ( 9)في دمشق وحدها قضى : اليالفائت توزعوا حسب المدن السورية على النحو الت

الجئين قضوا في حلب، ( 9)، وآخرين في درعا( 9)و آخرين في ريف دمشق،( 91)إضافة إلى 
 .والجئ في الالذقية
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 2102/ آذار ــ مارس / 22/وأرقام حتى  إحصائيات فلسطينيو سورية
 .الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن( 80011) •
 .فلسطينيًا سوريًا في لبنانالجئًا ( 91,011) •
لغاية " األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 2111) •

 .1180يوليو 
 -ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 28.1)أكثر من  •

 .1180كانون األول 
 .الجئًا فلسطينيًا سوريًا في تركيا( 1111) •
 .الجئًا فلسطينيًا سوريًا في قطاع غزة( 8111) •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

يومًا، والماء لـ ( 8121)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 8181)لليوم 
 .ضحية( 812)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 028)

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : م السبينةمخي •
 .يوم على التوالي( 122)

يوم بعد سيطرة مجموعات ( 8104)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .مبانيه من%( 21)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 211)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 : خيم خان الشيح •

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


