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نتيجة الصراع الدائر  الجئًا فمسطينيًا من أبناء مخيم درعا قضوا 173 "
 "في سورية

 
 
 

 حالة من الهدوء تسود أرجاء مخيم خان الشيح بريف دمشق. 

 ناشطون يطالبون بإجراء هدنة داخل مخيم اليرموك أسوة بالمناطق األخرى.  
  سكان مخيم الرمدان يعانون من أزمة اقتصادية حقيقية جراء استمرار الصراع

  .الدائر في سورية

  منظمة حقوقية تزور مركز إيواء كلس لتوثيق حاالت إنتهاك حقوق اإلنسان في
 .المعتقالت والسجون السورية

 لسطينيو سورية في تجمع سايبر ستي في األردن يطلقون نداء استغاثةف. 

 

 مخيم درعا



 

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

 

 آخر التطورات
أعمنت مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية أن عدد الضحايا من الالجئين الفمسطينيين 

السوريين الذي قضوا في مخيم درعا لالجئين الفمسطينيين بسبب األحداث الدائرة في سورية بمغ 
وذلك وفق احصائيات نشرتيا المجموعة مطمع الشير الماضي، ونوىت المجموعة إلى أن " 173"

الجئًا فمسطينيًا قضوا " 2290"مجمل عدد الضحايا من الالجئين الفمسطينيين في سورية بمغ 
 .حتى نياية مايو الماضي

وفي السياق ذاتو ال يزال مخيم درعا يتعرض لمقصف وسقوط وابل من القذائف عمى مناطق 
متفرقة منو، إال أن الياجس الذي يقض مضاجع أىمو ىو تدىور األوضاع المعيشية وفقر الحال 

 .واستمرار انقطاع التيار الكيربائي واالتصاالت عن جميع مناطق المخيم لفترات زمنية طويمة
إلى ذلك يشتكي من تبقى من سكانو من عدم توفر المحروقات والخبز وارتفاع أسعار المواد 

األولية بشكل كبير، وما يزيد من صعوبة الوضع ارتفاع معدل البطالة وتوقف معظم السكان عن 
 .العمل بسبب ما تشيده محافظة درعا من تدىور في األوضاع األمنية فييا

فيما شيد مخيم اليرموك جنوب العاصمة السورية دمشق ىدوء نسبيًا ممزوجًا بحالة من القمق 
وعدم الرضا بسبب عدم تنفيذ مبادرة فك الحصار عن المخيم، حيث طالب أحد الناشطين 

بمعاممة المخيم أسوة بالمناطق المحيطة بو مثل يمدا وببيال وبيت سحم الذين تم االتفاق معيم 
عمى ىدنة، وأردف بأن ىذه الخطوة كفيمة بأن تنيي المأساة الحقيقية التي يعيش بيا سكان 

 (العامة_القيادة)المخيم بسبب الحصار الخانق الذي يفرضو الجيش النظامي والجبية الشعبية 
شخصًا  151عمى المخيم منذ حوالي العام ما أدى إلى حدوث كارثة إنسانية نجم عنيا وفاة 

 .بسبب الجوع والحصار
 إال أن ،في غضون ذلك يعيش أىالي مخيم خان الشيح بريف دمشق حالة من اليدوء النسبي

نقص الخدمات الصحية اليزال مستمرًا في مخيميم حيث توقفت جميع المنشأت الطبية عن 
العمل باستثناء مستوصف المخيم التابع لألونروا والذي يقدم الخدمات الطبية البسيطة فقط، كما 

يعاني المخيم أيضًا من االنقطاع المتكرر لمطرقات الواصمة بينو وبين مركز المدينة بسبب 
 .القصف واالشتباكات في محيطو
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 مخيم خان الشيح

أما في مخيم الرمدان فيعاني سكانو من أزمة اقتصادية حقيقية جراء انعكاس تجميات الصراع 
الدائر في سورية عمييم ما سبب بانتشار البطالة بين سكانو ونقص شديد في المواد الغذائية 

 .واألدوية والمحروقات وغالء في األسعار
الجدير ذكره أن مخيم الرمدان ىو من المخيمات الفمسطينية في سورية يقع في الجنوب الشرقي 

 كم، وأقرب مدينة لممخيم مدينة الضمير التي يبعد عنيا 50لمدينة دمشق عمى بعد حوالي 
وسكن  ، كم تقريبًا، وقد أنشئ في الخمسينات من القرن العشرين أي بعد النكبة بسنوات9مسافة

طبرية حطين الشجرة الرممة )المخيم العديد من األسر من مختمف المدن والقرى في فمسطين 
 .)عجور صفد دالتا

ي حين يشتكي أىالي مخيم خان دنون من ارتفاع أسعار المواد التموينية إضافة إلى انتشار ف
البطالة في صفوف أبناء المخيم خاصة مع استقبال المخيم لمئات العائالت النازحة من 

المخيمات والتجمعات التي تعرضت إما لمقصف أو الحصار، األمر الذي أدى أيضًا إلى ارتفاع 
 .ايجارات المنازل داخل المخيم بشكل كبير

 
 تركيا

 2014/يوليو _ تموز / 6قام فريق من منظمة ىيومن رايتس ووتش الحقوقية يوم أمس األحد 
بزيارة إلى مركز إيواء الالجئين الفمسطينيين السوريين المقيمين في مركز لإليواء بمدينة كمس 
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التركية الحدوية، وذلك بيدف توثيق حاالت إنتياك حقوق اإلنسان في المعتقالت والسجون 
 .السورية، حيث أجرى الوفد العديد من المقاءات مع معتقمين سابقين لدى النظام السوري

 200قد كشفت في تقرير ليا أن « مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سوريا»ىذا وكانت 
فمسطينيًا من الالجئين في سورية، قضوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري، منذ بدء 

 .األحداث في سورية
يشار أن المئات من العائالت الفمسطينية السورية قد نزحت إلى تركيا بسبب تعرض مخيماتيا 

لمقصف والحصار، حيث يعاني معظميم مشاكل اقتصادية وقانوينة فأغمبيم دخل إلى تركيا 
بطرق غير شرعية وذلك ألن السفارة التركية في لبنان ترفض منحيم تأشيرات دخول إلى 

  .األراضي التركية دون إبداء األسباب

 
مركز إيواء الالجئين الفمسطينيين في مدينة كمس 

 
 األردن

نداءات ومناشدات لمنظمات حقوق اإلنسان ومنظمة التحرير والفصائل الفمسطينية واألونروا 
يطمقيا الالجئون الفمسطينيون من داخل تجمع سايبر ستي في األردن لحل مشكمتيم ومد يد 
العون والمساعدة ليم، حيث يشعرون بأنيم معزولون عن العالم الخارجي ويعاممون معاممة 

المعتقمين في معسكر أشبو بمركز اعتقال أمني مغمق حيث يحتجز الالجئون فيو وال يسمح ليم 
 .بالخروج إال ضمن قيود وكفاالت
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" غير إنسانية"ويشكو الالجئون الفمسطينيون من سوريا داخل التجمع من ظروف يصفونيا بأنيا 
 .دفعت بعدد من العائالت إلى اليروب، ليصبحوا مطموبين لقوات األمن األردنية
 طبقات تحتوي 6الجدير ذكره أن تجمع سايبر ستي ىو عبارة عن بناية سكنية واحدة تتألف من 

بالقرب من الحدود مع  ( كم شمال عمان100حوالي ) غرفة تقع في مدينة الرمثا 140عمى 
 .سوريا وىو أساسًا مقر إقامة لعمال آسيويين يعممون في مصانع المدينة الصناعية في إربد

 10687يشار بأن عدد الالجئين الفمسطينيين الميجرين من سورية إلى األردن إلى وصل إلى 
: الجئا فمسطينيًا حسب إحصائيات األونروا، حيث توزعوا عمى مدن

 2391 إربد، الزرقاء، عمان، المفرق، مخيم الزعتري، سايبر ستي، حيث شكل ىؤالء حوالي 
منيّن يشكمن مصدر إعالة % 30منيم إناث، % 52.  عاما18تحت سن % 48عائمة منيم 

 شخصا في مجمع سايبر ستي، كما تفيد 196 يوجد منيم 4.1لعائالتين، ويبمغ معدل العائمة 
من الالجئين الفمسطينيين القادمين من سورية إلى األردن يحممون الوثائق % 56البيانات بأن 
 .يحممون وثائق سفر سورية % 21منيم يحممون وثائق فمسطينية، و% 22األردنية، و

 
 تجمع سايبر ستي في األردن


