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 "( فلسطينيًا سوريًا قضوا غرقًا على طرق الهجرة50توثيق )"
 

 
 

 قصف يستهدف مخيم اليرموك بدمشق 

 أنباء عن إجراءات تمهد لعودة أهالي مخيم السبينة إلى منازلهم 

  مخيم اليرموك النازحين في بلدة يلداإدخال كتب مدرسية إلى طالب 

 كوريا الجنوبية تتبرع بنصف مليون دوالر لألطفال الفلسطينيين في سورية 
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 آخر التطورات

( 50قال فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أنه استطاع توثيق )
هم إلى الدول األوروبية هربًا من الجئًا من فلسطينيي سورية قضوا غرقًا خالل محاوالت وصول

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

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

 .المهاجرون للوصول إلى كل من تركيا وليبيا ومصر كنقاط انطالق للمهاجرين

 
وباإلنتقال إلى جنوب العاصمة السورية دمشق تعرض مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين 

 .للقصف بثالث قذائف هاون استهدفت مناطق متفرقة منه، اقتصرت أضرارها على الماديات

مجموعات الجبهة الشعبية و  يزال اليرموك يخضع لحصار مشدد من قبل الجيش النظاميفيما ال 
القيادة العامة من جهة وحصار من مجموعات تنظيم "داعش" الذي سيطر على المخيم بدعم  –

 .وتنسيق مع عناصر جبهة النصرة من جهة أخرى 

يدر" وكل من محافظي ريف إلى ذلك نفذ وفد من النظام السوري ممثاًل بوزير المصالحة "علي ح
دمشق والقنيطرة زيارة تفقدية إلى منطقتي "الذيابية والسبينة" بريف دمشق الجنوبي، لإلطالع على 
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اإلجراءات المتخذة من أجل عودة أهالي المنطقتين بما فيهما مخيم السبينة لالجئين الفلسطينيين، 
 .يةوذلك بحسب ما نشرته وسائل إعالم مقربة من الحكومة السور 

تأتي تلك الزيارة في ظل استمرار منع حواجز الجيش النظامي أهالي مخيم السبينة من العودة إلى 
 .( يوماً 1168منازلهم منذ أكثر )

 
كانون الثاني/  25وفي سياق مختلف تمكنت اللجنة الوطنية إلغاثة الشعب الفلسطيني اليوم 

حيث سّلم األستاذ  ،لنازحين في بلدة يلدايناير من إدخال كتب مدرسية إلى طالب مخيم اليرموك ا
 .وليد الكردي مسؤول ملف الطالب الكتب إلى إدرة مدرسة الجرمق البديلة التابعة لوكالة األونروا

من جانبها كانت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )األونروا( قد أعلنت على موقعها 
الفلسطينيين في سورية اضطروا لترك مدارسها، اإللكتروني أن هناك نسبة كبيرة من الطالب 

بسبب تزايد مستويات الفقر والبطالة وعدم القدرة على تأمين الطعام والصعوبة في إيجاد مكان 
 .بديل للسكن

في غضون ذلك ال يزال الصراع في سورية يؤثر بشكل مباشر على التعليم لالجئين الفلسطينيين 
ي حدَّ بشكل كبير من فرص الشباب واألطفال في الحصول الذين يعيشون فيها، فالصراع السور 

 .على التعليم
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وفي سياق ليس ببعيد أكدت وكالة األونروا على موقعها اإللكتروني على أن حكومة كوريا 
أساليب  الجنوبية، تبرعت بنصف مليون دوالر أمريكي للوكالة، بهدف تحسين الفضاءات اآلمنة و

فتاة وصبي  45,000لسطين في سورية، األمر الذي يفيد حوالي الحياة الصحية ألطفال الجئي ف
 .في مدارس األونروا

 
وأشارت األونروا إلى أن هذا التبرع سيخصص من أجل رفد جهود األونروا في سورية في تطوير 
مراكز صحية ومدارس آمنة وصديقة للطفل ومراعية للنوع االجتماعية وتحسين التثقيف الصحي 

سطين إلى جانب ضمان تقديم إرشادات حول أسلوب الحياة الصحية للفتيات ألطفال الجئي فل
 .من الجئي فلسطين

ونوهت األونروا إلى أن التبرع األخير يأتي كجزء من المبادرة الكورية الجارية تحت عنوان "حياة 
أفضل للفتيات" والتي تهدف إلى توفير تعليم نوعي وتعزيز الخدمات الصحية للفتيات األشد 

 .ضة للمخاطر في البلدان الناميةعر 
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 إحصائيات وأرقام حتى 25/ كانون  الثاني– يناير/ 2017فلسطينيو سورية 

 (3423)  حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم
 .( امرأة 455)

 (1146)  ( 81السوري بينهم )معتقل فلسطيني في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام
 .امرأة 

  القيادة العامة على مخيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية
 .( على التوالي1316يدخل يومه )

 (190)  الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب
 .الحصار غالبيتهم في مخيم اليرموك

 ( يومًا وعن مخيم اليرموك منذ 1020خيم درعا مستمر منذ أكثر )انقطاع المياه عن م
 .( يوماً 830)

 ( يومًا، 1363أهالي مخيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ )
 .( يوماً 97والمخيم يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

  العودة إلى منازلهم منذ حواجز الجيش النظامي تستمر بمنع أهالي مخيم السبينة من
 .( يوماً 1168)

 ( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف 79حوالي )في 2016 ،
( 17( ألف، وفي األردن )31حين يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

 .( آالف، وفي غزة بألف فلسطينيي سوري 8( آالف، وفي تركيا )6ألف، وفي مصر )


