
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 " ضحية من أبناء مخيم السبينة قضوا منذ بداية األحداث في سورية82" •

 هيئة فلسطينية: تطالب األونروا بتوفير احتياجات مهجري مخيم دير بلوط •

 سنوات 5المسّن الفلسطيني "مولود العبد هللا" معتقل في السجون السورية منذ  •

    2182  عددال

25-10-2018 

 "( فلسطينياً غرقوا على طرق الهجرة خالل أحداث الحرب في سورية51)"



 

 آخر التطورات

( 51قال فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أنه استطاع توثيق )
الجئًا من فلسطينيي سورية قضوا غرقًا خالل محاوالت وصولهم إلى الدول األوروبية هربًا من 

 عير الحرب في سورية، مضيفًا أن غالبية الضحايا من النساء واألطفال وكبار السن.س

حيث قضى بعضهم قبالة الشواطئ الليبية خالل محاولتهم الوصول إلى إيطاليا، والبعض قضوا 
في بحر مرمرة خالل محاولتهم الوصول إلى اليونان، علمًا أن معاناة كبيرة تحملها المهاجرون 

 ل من تركيا وليبيا ومصر كنقاط انطالق للمهاجرين.للوصول إلى ك

 
في السياق كشف فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن عدد 
الضحايا من أبناء مخيم السبينة لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق الذين قضوا منذ بداية 

بطلق ناري،  18وقضوا جراء القصف،  40" الجئًا، بينهم 82األحداث في سورية وصل إلى " 
 3تحت التعذيب، في حين سجل إعدام الجئ ميدانيًا، و 9الجئين برصاص قناص، و 6فيما قتل 

أشخاص توفوا نتيجة الحصار ونقص الدواء، والجئان نتيجة تفجير سيارة مفخخة، والجئان ماتا 
 ألسباب مجهولة، وآخر قضى بالسالح األبيض. 

دد الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا منذ بداية الحرب الدائرة في سورية بلغ يجدر التنويه أن ع
 ( ضحية، بحسب االحصائيات الموثقة لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية.3894)

للدفاع عن حقوق الالجئين" وكالة "األونروا" للتدخل الفوري وتوفير  302من جانبها دعت الهيئة "
الجئ فلسطيني، نزحوا من مخيم اليرموك لالجئين  1500سانية لحوالي كافة االحتياجات اإلن

 أشهر إلى مخيم دير بلوط شمال سورية. 6الفلسطينيين وجنوب دمشق قبل 



 

إن األوضاع اإلنسانية لالجئين في  24/10/2018وقالت الهيئة في بيان لها يوم األربعاء 
ات اإلنسانية لالجئين الفلسطينيين في مخيم المخيم كارثية، وأن مسؤولية توفير الحماية والمساعد

دير بلوط ملقًى بشكل رئيسي على عاتق الوكالة، ألن المخيم يقع ضمن األراضي السورية وهي 
 منطقة من مناطق عمليات "األونروا" الخمسة.

ونوهت الهيئة إلى أّن كثرة األفاعي في مخيم دير بلوط تهدد حياة الالجئين الذين يقيمون في خيٍم 
ال تحميهم من حرارة الشمس في الصيف أو من البرد في الشتاء، ويضطر األهالي لمناوبة 

 الحراسة الليلية حتى ال تدخل األفاعي أو الحيوانات المفترسة إلى الخيم.

 
وأشارت إلى أن المخيم يفتقر إلى وجود مستشفى أو مدرسة أو روضة لألطفال أو عيادة طبية، 

رضاهم إلى المستشفى الذي يبعد حوالي نصف ساعة من على إذ يضطر األهالي إلى نقل م
الدراجات النارية، ولو كانت الحالة تتعلق بوالدة امرأة حامل وهو ما حدث فعاًل، حيث ال يوجد 

 سيارة إسعاف أو وسائل نقل أخرى.

وأضاف البيان أن مطالب الالجئين المعتصمين منذ ثالثة أسابيع هي مطالب مشروعة ومحقة 
لة "األونروا" بتوفير كافة احتياجات التعليم واالستشفاء واإلغاثة واإليواء والكساء والدعم من وكا

النفسي وجميع الخدمات، معربة عن استيائها لعدم زيارة المخيم من قبل أي موظف من وكالة 
 "األونروا" حتى تاريخه.

 5مولود خالد العبد هللا" منذ إلى ذلك تواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال المسّن الفلسطيني "
من حاجز النظام السوري ومجموعاته  2013-7-27سنوات، حيث اعتقل مع عائلته بتاريخ 

الموالية في شارع نسرين الواقع في حي التضامن المجاور لمخيم اليرموك، وكان عمره عند 
 كان اعتقاله.عامًا، وهو مريض بالقلب، ومنذ ذلك الوقت ال يعرف مصيره وال م 73اعتقالها 


