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قضاء فلسطينيين في سورية يرفع حصيلة الضحايا من الالجئين إلى "
 "ضحية( 2323)

      

 
 

 إصابة طفل جراء سقوط قذيفة على أحد منازل مخيم خان الشيح. 

  السورياإلفراج عن الجئين فلسطينيين من سجون النظام. 

  مركز العودة يسلط الضوء على أوضاع فلسطينيي سورية في مؤتمر القمة العالمي للعمل

 .اإلنساني في تركيا

 آفاق يطلق مشروع التوعية الصحية والنفسية لطالب فلسطينيي سورية في وادي الزينة. 

 

 

 



 

Email:Reports@actionpal.org - Tel:+442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob:+447447423737 

 

 التطورات آخر  

درعا جنوب سورية، جّراء المعارك من أبناء مخيم " محمد قاسم الترعاني"قضى الطفل الفلسطيني
العنيفة الدائرة في محيط المخيم بين المجمموعات المسلحة التابعة للمعارضة السورية من جهة 
والجيش النظامي من جهة أخرى، مع العلم، أن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل أكد أنه 

نذ بداية الصراع الدائر في طفل فلسطيني قضوا إثر القصف م( 022)استطاع توثيق بيانات 
 .سورية

 
من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني، إثر "عبد هللا عمر علي " كما قضى الالجئ الفلسطيني

اشتباكات اندلعت بين الجيش النظامي ومجموعات من المعارضة السورية المسلحة في الغوطة 
 .الشرقية بريف دمشق

يذكر أن الخدمة العسكرية في صفوف جيش 
التحرير الفلسطيني التابع للجيش السوري النظامي 
هي خدمة الزامية لالجئين الفلسطينيين في سورية، 
األمر الذي أجبر العديد من الشباب الذين يرفضون 
أداء الخدمة العسكرية خالل الحرب الدائرة في 

 .سورية لتركها والسفر إلى البلدان المجاورة
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ن مخيم خان الشيح بريف دمشق الغربي، أن الجيش النظامي إلى ذلك، أفادت األنباء الواردة م
استهدف المخيم بصاروخ سقط على أحد المنازل، أصيب على إثرها طفل (731)في الفوج 

إصابات طفيفة، كما استهدف القصف المحيط الشرقي بالقرب من المخيم وتم تسجيل سقوط 
 .أضرار قذيفة صاروخية على أطراف منازل األهالي دون أن تحدث أي

خان الشيح الطريق الوحيد الواصل بين  –فيما يواصل النظام السوري استهداف طريق زاكية 
المخيم والعاصمة السورية دمشق، ومنع إدخال المواد الغذائية واألدوية والخبز إليها، مما أدى إلى 

 .ظهور أزمات عديدة أبرزها تأمين رغيف الخبز

شر ألف الجئ فلسطيني وعدد من األسر الفلسطينية الجدير بالتنوية أن أكثر من اثني ع
والسورية المهجرة من أماكن نزاع أخرى يعيشون اليوم في ظل ظروف مزرية نتيجة الحصار 

 .الخانق المفروض عليهم

 
، من أبناء "يحيى فؤاد عباس " وفي سياق مختلف أفرج األمن السوري عن الالجئ الفلسطيني 

فلسطينيًا من أبناء المخيم ال  781فيما تواصل األجهزة االمنية اعتقال  ،مخيم العائدين بحمص
 .يزال مصيرهم مجهواًل، علمًا أن عددًا من أبناء المخيم قضوا تحت التعذيب

يأتي ذلك في ظل استمرار معاناة أبناء مخيم العائدين في حمص من مضايقات كبيرة تمارسها 
حيث تشن بين الحين واآلخر حمالت اعتقال وتفتيش عناصر المفرزة التابعة لألمن السوري، 

 .وتدقيق لهويات المارة وفرض أتاوات على أبناء المخيم، والذي يدفع األهالي للهجرة خارج البالد
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من أبناء مخيم خان الشيح، " حكمت أحمد حسن"كما أفرج األمن السوري عن الالجئة الفلسطينية 
، علمًا أن زوجها قضى تحت التعذيب وال يزال ولدها وذلك بعد اعتقال دام لحوالي تسعة أشهر

 .معتقاًل منذ حوالي العام في سجون النظام السوري

معتقاًل فلسطينيًا من أبناء مخيم خان الشيح ( 721)في حين تواصل األجهزة األمنية اعتقال 
 .ظةبريف دمشق، بينهم امرأتين في سجون النظام السوري اليزال مصيرهم مجهواًل حتى اللح

الجئًا فلسطينيًا معتقاًل في سجون ( 7211)وتجدر اإلشارة إلى أن مجموعة العمل وثقت أسماء 
النظام السوري، ال تزال األجهزة األمنية السورية تتكتم على مصيرهم، وذلك بالرغم من المطالبات 

وكبار في المستمرة باإلفراج عنهم والكشف عن مصيرهم، ومن بين المعتقلين األطفال والنساء 
 .السن وأشقاء وآباء وأبناء وعائالت بأكملها، وتم قضاء المئات منهم تحت التعذيب

 

 تركيا

عقد مركز العودة " األوضاع اإلنسانية لالجئين الفلسطينيين والحلول السياسية: "تحت عنوان
منعقد في الفلسطيني مساء أمس ندوة تثقيفية خالل أعمال مؤتمر القمة العالمي للعمل اإلنساني ال

مدينة اسطنبول التركية، يسلط خاللها الضوء على معاناة الالجئين الفلسطينيين في الشتات 
 .عامة، وفلسطينيي سورية بشكل خاص

القمة التي ستعقد على مدار يومين يتحدث فيها رئيس مركز العودة الفلسطيني ماجد الزير 
، فيما يتناول عضو مجلس اللوردات "اتالمعاناة اإلنسانية لالجئين الفلسطينيين في المخيم"عن

، مستقبل الحل ودور األمم "االونروا"األزمة المالية لوكالة " البريطاني البارونة جيني تونغ
المتحدة، فيما يركز المنسق اإلقليمي لمركز العودة الفلسطيني في المنطقة العربية علي هويدي 

، أما الباحثة "لبنان والحلول المقترحة معاناة الالجئين الفلسطينيين في"خالل محاضرته على
األوضاع اإلنسانية "الفلسطينية في مجال حقوق االنسان أماني السنوار فتلقي محاضرة بعنوان

، ومن جانبه يتحدث نائب رئيس حزب "لالجئين الفلسطينيين في المخيمات، الفقر مع دراسة حالة



 

Email:Reports@actionpal.org - Tel:+442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob:+447447423737 

 

وكتاي عن دور المجتمع الدولي في توفير العدالة والتنمية في تركيا والسياسي البارز ياسين أ
 .الحلول الدائمة لمشكلة الالجئين الفلسطينيين

 
الجدير بالتنويه أن األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون افتتح صباح اليوم االثنين 

أعمال مؤتمر القمة العالمي للعمل اإلنساني في مدينة اسطنبول التركية، بمشاركة  03/5/0271
رئيس دولة ومنظمات غير حكومية وأخرى تابعة لألمم المتحدة وشخصيات  82يزيد عن ما 

 .إعالمية وأكاديمية وثقافية

 
  لجان عمل أهلي

" اإلغاثة اإلسالمية عبر العالم"أطلقت الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني بالتعاون مع 
وشمل المشروع أهالي الطالب  ،عليميمشروع التوعية الصحية والنفسية لطالب برنامج آفاق الت
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الفلسطينيين السوريين واللبنانيين والسوريين، وبحسب القائمين على مركز آفاق فأن المشروع 
القادم، بمعدل محاضرتين شهريًا، يقدمها أساتذة  0271فبراير / سيستمر حتى شهر شباط

حقيبة صحية نسائية 15بتوزيع متخصصون ويتخلل ذلك توزيع الحوافز للعائالت، وكانت البداية 
 .بعد نهاية المحاضرة األولى

في منطقة وادي الزينة  0271/ مارس  –آذار / 5ُيذكر أن مركز آفاق التعليمي تم افتتاحه يوم 
بإقليم الخروب في لبنان، بهدف خدمة الالجئين الفلسطينيين السوريين والسوريين المهجرين في 

المشروع النهوض بالمستوى الفكري والعلمي ألبناء الشعب لبنان، حيث يطمح المركز من هذا 
أن يكون منارة علمية تضئ درب أطفال المهجرين الفلسطينيين السوريين والسوريين، و  الفلسطيني،

 .وتنقذهم من غياهب الجهل التي تسببت بها الحرب الدائرة في سورية

 

 3102/ مايوأيار ــ / 32/وأرقام حتى  إحصائيات   فلسطينيو سورية

 .الجئ فلسطيني سوري في األردن  (15500) •
 .الجئ فلسطيني سوري في لبنان  (42,500) •
لغاية يوليو " األونروا"الجئ فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة   (6000) •

0275. 
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا  (8000) •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة  (1000) •
كانون األول  -ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 17.0)من أكثر  •

0275. 
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم لليوم : مخيم اليرموك •

يومًا على ( 103)يومًا، والماء لـ ( 7731)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 7213)
 .ضحية( 781)التوالي، عدد ضحايا الحصار 

يوم ( 601)الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .على التوالي
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أيام بعد سيطرة مجموعات المعارضة ( 7778)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .عليه

 .من مبانيه%( 12)ًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي يوم( 182)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع استمرار : الرمل والعائدين في حمص وحماةو  مخيمات جرمانا والسيدة زينب •

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

 (.خان الشيح -زاكية )طريق 


