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 "بعد اإلفراج عنه من سجون كردستان العراق فلسطيني سوري يواجه خطر الترحيل القسري"

 حظر ليلي للتجول في المزيريب ومخاوف من تكرار هجمات لداعش •

 الجئ فلسطيني يقضي إثر تفجير "داعش" ألحد مقرات المعارضة على أطراف المزيريب •

 فلسطينيتان من مخيم خان الشيح تمثالن السويد وتتفوقان بمسابقة عالمية في كوريا الجنوبية •

 األونروا تفتتح ملتقى التوظيف والتعليم بمعهد دمشق المتوسط في سورية •



 

 ضحايا

قضى الالجئ "أدهم هاني البرهومي" إثر التفجير 
نسروة الكالذي قام به عناصر "داعش" على معمل 

أتي ذلك في ظل توتر كبير تشهده يوم أمس، ي
المنطقة بسبب االشتباكات المستمرة التي تدور 
بين تنظيم "داعش" ومجموعات المعارضة السورية 

 في الجنوب السوري.

 

 آخر التطورات

أكدت مصادر لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، نبأ إفراج األمن الكردستاني في العراق 
عامًا( من أبناء مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين  23مد البرهومي" )عن الالجئ الفلسطيني "أح

سبتمبر الماضي جراء محاولته الوصول إلى  –بريف دمشق، الذي اعتقل في منتصف شهر أيلول 
تركيا عن طريق اقليم كردستان، وأضافت المصادر أن عناصر األمن أبلغوا البرهومي أنه سيرحل 

إلى بلد غير معلوم، وبحسب تلك المصادر من  10 -26غدًا الخميس من كردستان العراق يوم 
 المتوقع أنه سيتم ترحيله إلى لبنان.

 



 

هذا وتعمد السلطات اللبنانية عادة إلى ترحيل الالجئين الفلسطينيين السوريين فور وصولهم إلى 
ة لالجئ المرحل، مطار رفيق الحريري نحو الحدود السورية دون األخذ بعين االعتبار الحالة النفسي

 والمخاطر التي قد يتعرض لها عند دخول سورية.

باالنتقال إلى جنوب سورية شّن تنظيم داعش، ليل أول أمس، هجومًا استهدف فصائل المعارضة 
في بلدة المزيريب بريف درعا، مما تسبب بانفجار نسروة الكالسورية المسلحة المتواجدة بمعمل 
 رحى.عنيف أسفر عن وقوع عدد من الج

فيما شهدت البلدة التي يقطنها مئات العائالت الفلسطينية استنفارًا غير مسبوق لفصائل المعارضة 
السورية المسلحة وسط حظر ليلي للتجوال في شوارع البلدة خشية من هجمات أخرى قد ينفذها 

 "داعش".

" من أبناء مخيم في سياق مختلف حصلت الطالبتان الفلسطينيتان "يارا أحمد صالح" و"سارة الهمس
خان الشيح المهجرتين إلى مملكة السويد على ميداليتي التفوق واإلبداع، في المسابقة العالمية 
 للرياضيات والتكنيك التي أقيمت في عاصمة كوريا الجنوبية سيؤول، نتيجة تفوقهما خالل المسابقة.

وا( يوم األحد المنصرم ملتقى من جانبها افتتحت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )األونر 
التوظيف والتعليم بمعهد دمشق المتوسط في منطقة المزة بدمشق، بالتعاون مع شركة مسارات 
للمعارض. بهدف إيجاد فرص عمل لشريحة الشباب واالرتقاء بمستوى التدريب ورفع كفاءة 

 المتدربين، من خالل االنتقال من مرحلة الدراسة إلى مرحلة العمل.

 



 

األونروا على أن فكرة إقامة ملتقى التوظيف والتعليم جاءت بعد انتشار البطالة في سورية وأكدت 
توفر فرص العمل، وليكون حلقة وصل بين الشركات التي تحتاج للموظفين و شريحة الشباب  وقلة

التي تطلب فرص العمل، منوهة إلى أن الفكرة لم تقتصر على تنظيم ملتقى توظيف بل تطورت 
وإرشاد طالبي العمل بكيفية دخول سوق العمل وكتابة السيرة الذاتية من خالل تنظيم  لمساعدة

 ورشات عمل ومحاضرات.

 

 2017أكتوبر  -تشرين األول  25فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3605) •
 ( امرأة.462)

( 105( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1640) •
 امرأة.

القيادة العامة على مخّيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 ( على التوالي.1561يدخل يومه )

بية بسبب الحصار ( الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الط200) •
 غالبيتهم في مخّيم اليرموك.

( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1298انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا.1138)

( أيام، والمخّيم 1634أهالي مخّيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) •
 ( يومًا.385يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

، في حين 2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية 85حوالي ) •
( ألف، 17( ألف، وفي األردن )31يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

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


