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مقدمـــة

ر.عنها.اأهلها.واأ�شبح�ا.في.حالة.من. مخيمات.فل�شطينية.داخل.�ش�رية.زالت.اأو.تكاد،.بعدما.ُهجِّ

النزوح.والترحال،.ب�شبب.الحرب.ال�ش�رية.وما.رافقها.من.نزوح.داخلي.ولج�ء.خارجي.طاوال.
غالبية.مجتمع.الالجئين.الفل�شطينيين.في.�ش�رية..

رين.بالكامل،.ك�شكان.مخيم.�شبينة.وحندرات،.ومخيمات. فال.يزال.�شكان.بع�س.المخيمات.مهجَّ

من. اأقل. �شكانه. من. بقي. الذي. اليرم�ك. مثل.مخيم. اأو.معظمهم،. �شكانها. ن�شف. اأخرى.هجرها.

ثالثة.اآالف.من.اأ�شل.220.األفاً.قبل.االأحداث.عام.2011،.ومخيم.خان.ال�شيح.الذي.هجره.اأكثر.

من.ن�شف.�شكانه،.ولم.يبَق.فيه.اأكثر.من.12.األفاً.من.اأ�شل.22.قبل.عدة.�شن�ات.قبل.الحرب..

رين.والنازحين.ت�زع�ا.على.مناطق.تخ�شع.ل�شيطرة.النظام،.واأخرى.ل�شيطرة. معظم.المهجَّ

االأوروبي. االتحاد. ودول. الط�ق. دول. في. مناطق. اآخرون. الجئ�ن. اختار. فيما. المعار�شة،.
و�شرق.اأ�شيا.واالأميركيتين..

ير�شد.هذا.التقرير.اأهّم.االأحداث.التي.األّمت.بالمخيمات.والتجمعات.الفل�شطينية.في.�ش�رية،.

من.ا�شتهداف.وح�شار.وخ�شائر.ب�شرية.من.�شحايا.ومعتقلين.خالل.الفترة.الممتدة.بين.�شهري.

كان�ن.الثاني/.يناير.وحزيران/.ي�ني�.2016.،.وي�شّلط.ال�ش�ء.على.االأو�شاع.العامة.لالجئين.

واالإغاثية. واالقت�شادية. المعي�شية. ال�شعد. كافة. في. وخارجها. �ش�رية. داخل. الفل�شطينيين.
وال�شحية.والقان�نية..

ما. كل. وت�ثيق. ر�شد. على. تعمل. �ش�رية. فل�شطينيي. اأجل. من. العمل. مجم�عة. اأن. اإلى. ُي�شار.

يتعلق.بال�اقع.الجديد.لالجئين.الفل�شطينيين.في.�ش�رية،.من.خالل.اأق�شامها.المختلفة.ب�ا�شطة.

الدقيقة،. المعل�مة. تقديم. �شبيل. في. وذلك. ميدانيين،. مرا�شلين. و�شبكة. متخ�ش�شين. باحثين.
وتحاول.اعتماد.اأف�شل.المعايير.العلمية.لت�ثيق.�شحايا.الحرب.من.الالجئين.الفل�شطينيين..
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مدخل 

اآذار/ ل.الالجئ�ن.الفل�شطيني�ن.في.�ش�رية.نح�.2.6%.من.التَّعداد.العام.لل�شكان.حتى. ي�شكِّ
مار�س.2011،.ويخ�شع.الالجئ.الفل�شطيني.للق�انين.واالأنظمة.التي.تنظم.عالقته.بالمجتمع.
ح.واالنتخاب،.وبذلك.فه�.بحكم. ال�ش�ري،.اإذ.يتمتع.باأغلب.الحق�ق.المدنية،.ما.عدا.حقي.التر�شُّ
ال�ش�ري.في.تجارته.وعمله.وتعليمه.وكافة.مناحي.حياته؛.لذا.قد.يك�ن.اأحياناً.�شعباً.الف�شل.
بين.ما.يتعر�س.له.المجتمع.ال�ش�ري.ومجتمع.الالجئين.الفل�شطينيين.في.�ش�رية.بحكم.حالة.

االندماج.المجتمعي.

ر�ت �لقت�سادية �لموؤ�سِّ
يعاني.الالجئ�ن.الفل�شطيني�ن.في.�ش�رية.من.تبعات.التده�ر.االقت�شادي.الذي.�شهدته.البالد.
ب�شبب.اأعمال.العنف.الم�شتمرة.منذ.اأكثر.من.خم�س.�شن�ات..فقد.ك�شفت.درا�شة.اأجرتها.لجنة.
�ش�ريا. �شكان. اأن.83.4%.من. )اإ�شك�ا(. اآ�شيا. لغرب. االقت�شادية.واالجتماعية. المتحدة. االأمم.
يعي�ش�ن.تحت.خط.الفقر،.مقابل.28%.في.عام.2010..اإذ.اإن.هناك.13.5.ملي�ن.�شخ�س،.من.
بينهم.6.ماليين.طفل.بحاجة.اإلى.م�شاعدة.اإن�شانية.في.�ش�رية.اأواخر.عام.2015،.مقابل.ملي�ن.
فقط.في.حزيران.عام.2012..ويذكر.التقرير.اأن.من.بينهم.اأكثر.من.4.ماليين.يعي�ش�ن.في.دم�شق.

وريفها.ومحافظة.حلب،.حيث.يعي�س.اأكثر.من.ثلثي.الالجئين.الفل�شطينيين.في.�ش�رية..
العامين.2010. للزراعة.في.�ش�رية.بن�شبة.60%.بين. االإجمالي. المحلي. الناتج. كذلك.تراجع.
و2015،.وبالنتيجة.ارتفع.�شعر.الم�اد.الغذائية.كثيرًا.في.خالل.�شن�ات.النزاع،.وخ�ش��شاً.
اأكثر. اأي. الطحين.في.دم�شق.444.دوالرًا.في.عام.2015،. �شعر.طن. بلغ. اإذ. منذ.عام.2014،.

بثالث.مرات.من.المعدل.العالمي.المتمثل.بـ.157،70.دوالرًا.

ر�ت �لتعليمية �لموؤ�سِّ
تاأثرت.العملية.التعليمية.بالعم�م.جراء.االأو�شاع.الكارثية.في.�ش�رية،.حيث.ت�قف.الكثير.من.
التعلم.من.95%.قبل. اإمكانية. لديهم. الذين. االأ�شخا�س. ن�شبة. العمل،.وتراجعت. المدار�س.عن.

الحرب.اإلى.اأقل.من.75%.في.عام.2015.
م�قعها. على. اأعلنت. قد. )االأونروا(. الفل�شطينيين. الالجئين. وت�شغيل. غ�ث. وكالة. وكانت.
االإلكتروني.اأن..ن�شبة.كبيرة.من.الطالب.الفل�شطينيين.في.�ش�رية.ا�شطروا.اإلى.ترك.مدار�شهم،.
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ب�شبب.تزايد.م�شت�يات.الفقر.والبطالة،.وعدم.القدرة.على.ت�فير.الطعام،.وال�شع�بة.في.اإيجاد.
مكان.بديل.لل�شكن.

�ش�رية،. في. الفل�شطينيين. لالجئين. »االأونروا«. تقدمها. التي. الخدمات. اأهم. اإحدى. فالتعليم.

ل.118.مدر�شة.للتعليم.االأ�شا�شي.قبل.بدء.الحرب،.لكن. وكان.برنامج.التربية.في.�ش�رية.ي�شغِّ

42.مدر�شة.فقط.ال.تزال.تعمل.حالياً،.اإلى.جانب.ت�فير.وزارة.التربية.والتعليم.ال�ش�رية.43.
مدر�شة.اإ�شافية،.بح�شب.وكالة.الغ�ث.»االأونروا«.

.ال�شراع.في.�ش�رية.كثيرًا.من.فر�س.ال�شباب.واالأطفال.في.الح�ش�ل.على.التعليم..وُيَعّد. لقد.حدَّ

الخ�ف.من.االعتقال.اأو.الت�شفية.الج�شدية.لدى.الكثير.من.طالب.ال�شهادة.الثان�ية.اأحد.اأبرز.
قات.التي.تعتر�س.حركة.التعليم.بين.ال�شباب.وتمنعهم.من.التقدم.لالمتحانات.العامة. المع�ِّ

ر�ت �ل�سحية �لموؤ�سِّ
وبقي. الم�شت�شفيات،. من. كثير. في. العمل. فت�قف. عم�ماً،. �ش�رية. داخل. ال�شحي. القطاع. تاأثر.
170.م�شت�شفى.من.اأ�شل.493.في.عام.2010،.اأي.34.في.المئة،.خارج.الخدمة،.فيما.تعمل.69.

م�شت�شفًى.)14%(.بنح�.جزئي،.فيما.تعر�س.165.م�شفًى.للدمار.بحل�ل.عام.2015.
كذلك.اأدى.ا�شتهداف.المن�شاآت.ال�شحية.اإلى.فرار.عدد.كبير.من.االأطباء.والعاملين.في.القطاع.
ال�شحي.خارج.البالد..وبلغ.عدد.ال�شكان.للطبيب.ال�احد.1442.في.عام.2015،.مقابل.661.
في.عام.2010..وانعك�س.التراجع.في.الخدمات.ال�شحية.بالتزامن.مع.االأعمال.الم�شلحة.على.
م�ؤ�شرات.ال�شحة.العامة.في.البالد،.اإذ.بلغ.معدل.ال�فيات.10.9.لالألف.�شخ�س.في.عام.2015،.

مقابل.3.7.في.عام.2010.
فل�شطينياً،.وعلى.�شبيل.المثال.ال.الح�شر،.�شهد.مخيم.اليرم�ك.لالجئين.الفل�شطينيين.بدم�شق.
تده�رًا.مت�شارعاً.في.ال��شع.ال�شحي،.في.الن�شف.االأول.من.عام.2016..نتيجة.النق�س.الحاد.في.
د.الذي.يفر�شه.الجي�س.النظامي.ومجم�عات. الخدمات.الطبية،.جراء.ا�شتمرار.الح�شار.الم�شدَّ
الجبهة.ال�شعبية.– القيادة.العامة..وتعر�شت.م�شت�شفيات.المخيم.الرئي�شية.للق�شف،.ما.اأدى.
اإلى.وق�ع.اأ�شرار.كبيرة.فيها.اأدت.اإلى.ت�قفها.عن.العمل،.حيث.اأ�شيب.المئات.من.اأبناء.المخيم.

باأمرا�س.متعددة،.اأبرزها.اليرقان،.وفقر.الدم.الناجم.عن.�ش�ء.التغذية)1(.

)1( للمزيد من المعلومات، يمكنكم االطالع على التقرير ن�سف ال�سنوي الثاني 2015، »فل�سطينيو �سورية الجئون 
على دروب الحياة« على موقع المجموعة على ال�سبكة العنكبوتية: 
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أواًل: الالجئون الفلسطينيون في المخيمات والتجمعات الفلسطينية 

الفل�شطينية. والتجمعات. المخيمات. داخل. الفل�شطينيين. لالجئين. العامة. االأو�شاع. ا�شتمرت.

اليرم�ك. بالتده�ر.على.كافة.ال�شعد.االقت�شادية.والمعي�شية.وال�شحية.والتعليمية..فمخيم.

ال.يزال.يعي�س.�شراعاً.م�شلحاً.بين.عدة.اأطراف،.منها.داع�س.وتنظيم.جبهة.الن�شرة..ومخيم.

خان.ال�شيح.يكاد.يختفي.خلف.غبار.ودخان.البراميل.المتفجرة.التي.تنهمر.عليه.وعلى.محيطه،.

باالإ�شافة.اإلى.الق�شف.الج�ي.الرو�شي.ال�ش�ري..اأما.مخيم.قبر.ال�شت.»ال�شيدة.زينب«،.فقد.

فيما.مخيما. الع�شرات.. التي.ذهب.�شحيتها. الع�ش�ائية. والتفجيرات. خات. للمفخَّ هدفاً. اأ�شبح.

درعا.ودرعا.الط�ارئ.في.جن�ب.�ش�رية.يعي�س.من.بقي.من.�شكانهما.الروتين.الي�مي.القاتل.

مخيم. على. لل�شيطرة. المعارك. ت�ا�شلت. ال�ش�ري. ال�شمال. وفي. والحرمان.. اال�شتهداف. من.
حندرات.والنيرب،.في.ظل.ا�شتمرار.المعارك.الطاحنة.في.مدينة.حلب...

المخيمات الفلسطينية

مخيم اليرموك 	•
االأول. الن�شف. االأولى.من. اأ�شهر. الثالثة. الفل�شطينيين.خالل. لالجئين. اليرم�ك. تعر�س.مخيم.
من. الن�شرة. وجبهة. داع�س«. »تنظيم. بين. متقطعة. ا�شتباكات. واندالع. للق�شف. .2016 لعام.
جهة،.والجي�س.النظامي.من.جهة.اأخرى..اإال.اأن.االأم�ر.اأخذت.منحًى.ت�شعيدياً.في.بداية.�شهر.
ني�شان/اأبريل.من.عام.2016،.عندما.قرر.تنظيم.الدولة.»داع�س«.ال�شيطرة.على.كامل.مخيم.
اليرم�ك.واإخراج.عنا�شر.جبهة.الن�شرة.منه،.بعد.اأن.ا�شتد.الخالف.بينهما.على.خلفية.االتفاق.
االأ�ش�د. الحجر. منطقة. من. بخروجه. والقا�شي. ال�ش�ري،. النظام. مع. »داع�س«. اأبرمه. الذي.

ومخيم.اليرم�ك..
قبل. من. .،2013 تم�ز/ي�لي�. منت�شف. منذ. لح�شار. يخ�شع. اليرم�ك. مخيم. بقي. ذلك،. اإلى.
اأو. الدخ�ل. من. �شكانه. منع. وا�شتمر. له،. الم�الية. الفل�شطينية. والف�شائل. ال�ش�ري. النظامين.
الخروج.اإليه،.واإدخال.الم�شاعدات.االإن�شانية.اإلى.داخل.المخيم.واالكتفاء.بال��ش�ل.اإلى.بلدة.

يلدا.المجاورة.للمخيم..
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�لن�سرة في مو�جهة د�ع�ش: 
.م�اجهات.وا�شتباكات.عنيفة.بين.عنا�شر.جبهة.الن�شرة. اندلعت.ي�م.6.ني�شان.اأبريل.2016	•
وتنظيم.داع�س.داخل.مخيم.اليرم�ك،.ب�شبب.محاولة.كل.منهما.ال�شيطرة.وب�شط.النف�ذ.على.
المخيم.ع�شكرياً،.وذلك.بعد.اأن.ا�شتّد.الخالف.بينهما.على.خلفية.االتفاق.الذي.اأبرمه.تنظيم.
نح�. الجن�بية. المنطقة. من. عنا�شره. بان�شحاب. والقا�شي. ال�ش�ري. النظام. مع. »داع�س«.
�شمال.�ش�رية..يذكر.اأن.جبهة.الن�شرة.حينها.عار�شت.تلك.االتفاقية.وقامت.بعر�س.ع�شكري.

اأكدت.فيه.بقاءها.في.اليرم�ك.وعدم.الخروج.منه..
،.�شهد.مخيم.اليرم�ك.ا�شتباكات.وحاالت.قن�س.متبادلة.بين. ففي.ي�م.7.ني�شان.اأبريل.2016	•
عنا�شر.»داع�س«.من.جهة.وعنا�شر.»جبهة.الن�شرة«.من.جهة.اأخرى،.حيث.رفع.كل.منهما.
االأغطية.القما�شية.بعدد.من.�ش�ارع.المخيم،.وذلك.لحجب.الروؤية.وحماية.نف�شه.من.القن�س..
لرمي. ل�بية. �شارع. في. التجارية. والمحاّل. البي�ت. جدران. في. »طالقات«. فتحات. وُحفَرت.
الر�شا�س.وتبادل.عمليات.القن�س..و�شملت.اال�شتباكات.مناطق.�شارع.الـ.15.و�شارع.حيفا.
والجاع�نة.و�شفد.داخل.المخيم،.حيث.�شعى.تنظيم.داع�س.اإلى.قطع.جميع.خط�ط.اإمداد.

الن�شرة.من.جهة.منطقة.القدم.المجاورة.للمخيم.
وفيما.�شيطر.تنظيم.داع�س.على.حاجز.العروبة.الفا�شل.بين.مخيم.اليرم�ك.ويلدا،.فقد.جرت. .

محاوالت.من.قبل.بع�س.ال�جهاء.في.المخيم.لتهدئة.االأو�شاع.ومنع.تده�رها.

،.اأُ�شيب.عدد.من.اأبناء.مخيم.اليرم�ك،.بينهم.طفل.اأُ�شيَب. وفي.ي�م.8.ني�شان/اأبريل.2016	•

ب�شاقه.عند.ذهابه.اإلى.المدر�شة،.اإ�شافة.اإلى.اأحد.ما.ُي�شمى.»اأمراء.تنظيم.الدولة«.المدع�.

الدولة. تنظيم. بين. اال�شتباكات. ا�شتمرار. جراء. خطرة،. اإ�شابة. ال�شعيدي«. علي. »اأب�.

)داع�س(.وجبهة.الن�شرة،.كذلك.اأُ�شيب.ي�م.2016/4/15.ال�شاب.»محمد.دياب«.في.منطقة.

�شارع.العروبة.جن�ب.�شرق.المخيم،.اإثر.تعر�شه.لر�شا�س.قنا�س.في.الراأ�س،.فيما.اأُ�شيبت.

طفلة.في.الثامنة.من.عمرها.اإ�شابة.خارجية.بر�شا�س.قنا�س.في.�شاحة.اأب�.ح�شي�س.و�شط.
المخيم.

.، اإلى.ذلك.ق�شى.ي�م.11.ني�شان/اأبريل.2016.ثالثة.الجئين.فل�شطينيين،.هم:.»اأحمد.حمدان«	•

والالجئ.»محمد.عمايري«.والالجئ.»محمد.علي«،.نتيجة.اال�شتباكات.بين.داع�س.والن�شرة،.

اإلى. القتال،.باالإ�شافة. اأكد.مرا�شل.مجم�عة.العمل.ت�شجيل.خ�شائر.ب�شرية.بين.طرفي. فيما.
احتراق.بع�س.المنازل.في.�شارع.حيفا،.وذلك.اإثر.ا�شتخدام.قنابل.الم�ل�ت�ف.



13

اأجزاء.وا�شعة. .على. اأما.ي�م.2016/4/20،.فقد.�شيطر.تنظيم.الدولة.االإ�شالمية.»داع�س«	•

اأحد. وبح�شب. فيه.. عدة. م�اقع. من. الن�شرة«. »جبهة. تنظيم. طرد. بعد. وذلك. المخيم،. من.

النا�شطين،.فاإن.عنا�شر.من.جبهة.الن�شرة.�شلَّم�ا.اأنف�شهم.لتنظيم.الدولة،.وغادر.ق�شم.اآخر.

اإلى.بلدة.يلدا..فيما.ح��شر.من.بقي.منهم.في.منطقة.�شاحة.الريجة.ومحكمة.اليرم�ك.ومنطقة.
ع.اليمان.وم�شبح.البا�شل.. ملعب.�شاكر.ومجمَّ

قيام. .،2016 ني�شان/اأبريل. .29 ي�م. اليرم�ك. مخيم. في. العمل. مجم�عة. مرا�شل. اأكد. وقد. .

عنا�شر.تنظيم.»داع�س«.برفع.المزيد.من.ال�ش�اتر.الترابية.في.محيط.مدر�شة.المالكية.في.
مخيم.اليرم�ك،.حيث.يتح�شن.الع�شرات.من.عنا�شر.تنظيم.الن�شرة.في.المخيم.

اأن.ي�شيطر.على.مناطق.عديدة.كان. الدولة. ا�شتطاع.تنظيم. .، اأيار/ماي�.2016	• .3 وفي.ي�م.
يتمركز.فيها.عنا�شر.جبهة.الن�شرة..

. »داع�س«	• الطرفين،. بين. متقطعة. ا�شتباكات. اندلعت. .،2016 اأيار/ماي�. .5 ي�م. وفي.

و»الن�شرة«،.ا�شُتخدمت.فيها.االأ�شلحة.الخفيفة.وقذائف.الهاون،.فيما.اأكدت.م�شادر.مجم�عة.

العمل.ت�شجيل.خ�شائر.ب�شرية.بين.طرفي.القتال،.باالإ�شافة.اإلى.احتراق.بع�س.المنازل.في.
�شارع.�شفد..

،.تقدمت.جبهة.الن�شرة.وحركة.اأبناء.اليرم�ك.في.منطقة.غرب.المخيم. وي�م.2016/5/11	•

على.مح�ر.جماعة.االأن�شار.المبايعة.لداع�س،.ما.اأدى.اإلى.ا�شتعادة.�شيطرتها.على.عدة.كتل.

ع.االأمان.الطبي،.و�شق�ط.عدد.كبير.من.عنا�شر.»داع�س«.قتلى.في.خالل. �شكنية.خلف.مجمَّ

اال�شتباكات..ون�شرت.جبهة.الن�شرة.القنا�شين.لمنع.تقدم.عنا�شر.تنظيم.الدولة،.وبالمقابل.

حاولت.»داع�س«.بعد.تقدمها.في.�شارع.�شف�رية.ال�شغط.على.نهايات.�شارع.حيفا.ال�اقعة.
تحت.�شيطرة.الن�شرة.لتخفيف.ال�شغط.عليها.في.محاور.اأخرى.

اليرم�ك. مخيم. في. المدني. الدفاع. من. عنا�شر. ثالثة. اأُ�شيب. .، •	2016 اأيار/ماي�. .12 ي�م.

المحا�شر.بجروح.متفاوتة،.عقب.ا�شتهدافهم.بر�شا�س.القنا�شة.اأمام.مقرهم.الرئي�شي.بالقرب.

.التقدم،.ما.ا�شتدعى.نقلهم.اإلى.م�شت�شفى.»�شهيد.المحراب«.في. من.مقبرة.اليرم�ك.في.حيِّ
بلدة.يلدا.لتقديم.العالج.الطبي.الالزم.

طلقة. دخلت. حيث. خطرة،. بحالة. االإ�شابات. اإحدى. اإن. الم�شفى. في. الطبي. الكادر. وقال. .

القنا�س.البطن،.اأدت.اإلى.عدة.اأذّيات.في.الطحال.والبنكريا�س.واإ�شابات.متعددة.في.االأمعاء.

واإ�شابة.داخل.ال�شدر.من.خالل.اإ�شابة.الحجاب.الحاجز..واأكد.الم�شفى.اأن.االإ�شابات.االأخرى.
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كانت.في.االأطراف..وقد.ُعرف.من.الم�شابين.ال�شاب.»خالد.عليان«،.اأحد.ك�ادر.م�شت�شفى.
فل�شطين.في.المخيم.

القنا�شة،. بنيران. با�شتهدافهم. االإ�شالم«. »جي�س. ف�شيل. المدني. الدفاع. عنا�شر. اتهم. وقد. .

اإال.اأن.الجي�س.نفى.التهمة،.قائاًل:.اإن.قطاعاته.الع�شكرية.ال.تك�شف.منطقة.مقبرة.اليرم�ك.
الجديدة.

اإحدى.مجم�عات.المعار�شة.الم�شلحة،.عبر.�شفحته. اأ�شدر.ل�اء.»�شام.الر�ش�ل«،. اإلى.ذلك،.

الر�شمية.على.الفي�س.ب�ك.بياناً.اأعلن.فيه.»اإلغاء.االتفاق.بخ�ش��س.م�ؤازرة.مخيم.اليرم�ك.

عة.للبيان.ال�شابق.بخ�ش��س.م�ؤازرة. ل.بع�س.االأطراف.الم�قِّ ب�شكل.كامل«،.وذلك.بعد.»تن�شُّ

مخيم.اليرم�ك،.ونكثهم.بالبند.الخام�س.منه،.ومنع.دخ�ل.اأو.خروج.اأي.اأحد.من.قطاعات.
ل�اء.�شام.الر�ش�ل.لمخيم.اليرم�ك.منعاً.باتاً«.بح�شب.الل�اء.

بدخ�ل. ال�شماح. »عدم. على. الر�ش�ل. �شام. ل�اء. بيان. في. ذكر. الذي. الخام�س. البند. وين�س. .

اأي.قطاع،.وعدم. ببيال،.بيت.�شحم(.من. )يلدا،. اإلى. الن�شرة. اأي.عن�شر.من.عنا�شر.جبهة.

الم�ش�ؤولية.عن.حياة.اأي.عن�شر.يت�شرب.اإلى.البلدات..وه�.اأحد.البن�د.ال�شتة.التي.ت�افقت.

بدخ�ل. ي�شمح. اتفاق. �شمن. �شحم. وبيت. وببيال. يلدا. وبلدات. الع�شكرية. الف�شائل. عليها.

المقاتلين.الراغبين.في.القتال.مع.»الن�شرة«.اإلى.منطقة.م�شبح.البا�شل.بين.مخيم.اليرم�ك.
وبلدة.يلدا.بحربها.�شد.تنظيم.الدولة.»داع�س«.

جبهة. تنظيمي. بين. اليرم�ك. مخيم. في. عنيفة. ا�شتباكات. اندلعت. .، •	2106/5/26 ي�م. في.

في. الجاع�نة. �شارع. على. ال�شيطرة. االأخير. محاولة. في. »داع�س«،. وتنظيم. »الن�شرة«.

�شنته. هج�ماً. »الن�شرة«. عنا�شر. �شّد. فيما. الطرفين،. بين. اإ�شابات. اأوقع. ما. المخيم،.

مجم�عات.»داع�س«.بهدف.اقتحام.المكان،.حيث.ا�شتخدمت.الر�شا�شات.الخفيفة.والمت��شطة.
والزجاجات.الحارقة،.وزرعت.المزيد.من.العب�ات.النا�شفة.في.منازل.المدنيين..

اإلى.ذلك،.ر�شدت.مجم�عة.العمل.ترحيل.تنظيم.الدولة.»داع�س«.محت�يات.م�شت�شفى.البا�شل. .

في.مخيم.اليرم�ك.بعد.اال�شتيالء.عليه.اإلى.منطقة.الحجر.االأ�ش�د.المجاور..واأ�شارت.م�شادر.

اإلى.منع. اأماكن.�شيطرتهم.تدع�. اإعالنات.في. األ�شق�ا. اأن.عنا�شر.»داع�س«. اإلى. المجم�عة.

التدخين.في.ال�ش�ارع،.ووزع�ا.من�ش�رات.تح�ّس.الن�شاء.على.ارتداء.الحجاب.ال�شرعي.في.
�ش�ارع.المخيم..

الدولة. وتنظيم. الن�شرة«. »جبهة. بين. عنيفة. ا�شتباكات. دارت. .، •	2016/5/27 ي�م. وفي.
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حّي. في. الن�شرة. فيها.جبهة. تتمركز. التي. المناطق. اقتحام. االأخير. محاولة. اإثر. »داع�س«،.
الجاع�نة.�شرق.المخيم.

وقد.اأكد.نا�شط�ن.ا�شتخدام.مقاتلي.»جبهة.الن�شرة«،.للمرة.االأولى،.ر�شا�شاً.مت��شطاً.من. .

عيار.14.5.ملم.في.خالل.اال�شتباكات،.ما.يعني.بح�شب.النا�شطين،.مزيدًا.من.الخراب.والدمار.

اليدوية. بالقنابل. المنازل. ا�شتهداف. اإلى. اإ�شافة. والمهجرين،. المحا�شرين. االأهالي. لمنازل.
والحارقة.وهدم.جدران.المنازل،.في.م�شعى.من.الطرفين.لك�شب.ممرات.تقيهم.القنا�شة.

»داع�س«. الدولة. تنظيم. بين. اليرم�ك. في..مخيم. . •	2016/5/30 ي�م. اال�شتباكات. تجددت.

الم�شبح. منطقة. ا�شُتهِدَفت. حيث. البا�شل،. م�شبح. محيط. في. وتركزت. الن�شرة،. وجبهة.

ب�شاروخ.اأطلقته.»داع�س«.تجاه.نقطة.�شيطرة.جبهة.الن�شرة..تلت.ذلك.اأنباء.عن.مفاو�شات.
جديدة.بين.الطرفين.ل�قف.القتال.

،.انفجرت.عب�ة.نا�شفة.مجه�لة.الم�شدر.في.�شارع.القد�س. وفي.ي�م.2.حزيران/ي�ني�.2016	•

بمخيم.اليرم�ك،.االأمر.الذي.اأدى.اإلى.مقتل.قياديين.�شابقين.في.تنظيم.جبهة.الن�شرة،.هما.
»اأب�.بالل.حجيرة«.و»فرا�س.الق�شي«،.باالإ�شافة.اإلى.عدد.اآخر.من.المدنيين.

في. الميداني. الم�شت�شفى. اإلى. ُنقل�ا. الجرحى. اأن. اليرم�ك:. من..مخيم. م�شادر. واأو�شحت. .

حّي.الحجر.االأ�ش�د.المجاور.للمخيم.معقل.تنظيم.الدولة.»داع�س«.لتلقي.العالج،.علماً.باأن.
منطقة.�شارع.القد�س.التي.زرعت.فيها.العب�ة.النا�شفة.خا�شعة.ل�شيطرة.التنظيم.

.عن.امراأة.كان.قد.احتجزها.على.خلفية.�شجار. اأفرج.تنظيم.الدولة.»داع�س«.ي�م.2016/6/8	•

لفظي.ح�شل.بينها.وبين.عنا�شر.التنظيم،.وذلك.نتيجة.منعها.من.الدخ�ل.اإلى.مكان.اإقامتها.في.

مخيم.اليرم�ك.المحا�شر..وكان.�شه�د.عيان.قد.اأفادوا.باأن.عنا�شر.التنظيم.اأطلق�ا.الر�شا�س.

على.3.�شيدات.في.المخيم،.واعتقل�ا.اإحداهن،.ُنِقَلت.اإلى.حّي.الحجر.االأ�ش�د.المجاور.للمخيم.

اأن. العيان. ال�شه�د. واأ�شاف. الن�شرة.. اأن.زوجها.مقاتل.في.جبهة. بذريعة. فيه،. واحُتِجَزت.

عنا�شر.التنظيم.اعتقل�ا.في.وقت.�شابق.ال�شاب.المدني.»ح�شين.�شلفيتي«.على.مراأى.االأهالي.

وم�شمعهم،.ثم.اقتيد.اإلى.جهة.مجه�لة.دون.معرفة.اأ�شباب.االعتقال..وي�ؤكد.نا�شط�ن.وج�د.
معتقلين.لدى.تنظيم.داع�س.ال.يعرف.عن.م�شيرهم.�شيء.

.بالقرب. ر.تنظيم.الدولة.»داع�س«.ي�م.2016/6/9.نفقاً.تابعاً.له.على.مح�ر.�شارع.الـ.15	• فجَّ

من.مربع.ال�شتات.في..مخيم.اليرم�ك.المحا�شر،.بعدما.ك�شفه.عنا�شر.جبهة.الن�شرة،.حتى.

�شارع. ي�شهد.مح�ر. اإذ. التنظيم.. مع. معاركهم. في. ا�شتخدامه. من. الجبهة. عنا�شر. يتمكن. .ال.
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ب�شط. الطرفين. الدولة،.في.محاولة. الن�شرة.وتنظيم. بين.جبهة. مناو�شات.متقطعة. الـ.15.

النف�ذ.وال�شيطرة.على.ال�شارع.بنح�.كامل..وكان.�شه�د.عيان.من.داخل.المخيم.قد.اأفادوا.باأن.

عنا�شر.التنظيم.با�شروا.بحفر.اأنفاق.بين.االأبنية.ال�شكنية.في.المناطق.الخا�شعة.ل�شيطرة.

جبهة.الن�شرة.وحركة.اأبناء.اليرم�ك.– كتائب.البراق،.تمهيدًا.لتفخيخها.وتفجيرها،.فيما.

ي�ا�شل.التنظيمان.المت�شارعان.في.المخيم،.»داع�س«.والن�شرة«،.حفر.منازل.االأهالي.وفتح.

ال�شكنية. االأبنية. داخل. للح�ش�ل.على.ممرات. الم�شتمرة. ُثَغر.في.جدرانها،.في.محاوالتهم.
بعيدًا.عن.ر�شا�س.القنا�شة.

.، في.ي�م.2016/6/18،.اأطلق.تنظيم.داع�س.�شراح.الالجئ.الفل�شطيني.»اأب�.راأفت.ع�دة«	•
بعد.عدة.اأيام.على.اختطافه.في.مخيم.اليرم�ك.

،.�شرق.عنا�شر.داع�س.اأحد.م�لِّدات.الكهرباء.الرئي�شية.في. وفي.22.حزيران/ي�ني�.2016	•

د.المنازل.المجاورة. مخيم.اليرم�ك،.الم�ج�دة.في.مدر�شة.الجرمق،.حيث.كان.الم�لِّد.يزوِّ

بالكهرباء،.وذلك.بعد.قطع.النظام.ال�ش�ري.لخط�ط.الكهرباء.عن.منازل.المخيم.منذ.اأكثر.من.

اأبناء.مخيم.اليرم�ك. ثالث.�شن�ات..وفي.�شياق.مختلف،.ق�شى.الالجئ.»ع�شام.تميم«.من.

لالجئين.الفل�شطينيين.بر�شا�س.اأحد.قنا�شي.»داع�س«.الذي.ي�شيطر.على.م�شاحات.وا�شعة.
من.المخيم.

الجاع�نة.في. اقتحام.حّي. ،.حاول.تنظيم.داع�س.من.جديد. ي�م.26.حزيران/ي�ني�.2016	•

ال�شيلكا،. عربات. م�شتخدماً. الن�شرة،. جبهة. ل�شيطرة. اأجزائه. بع�س. في. الخا�شع. المخيم،.

حّي. تخ�م. على. ل�بية. �شاحة. محيط. في. التجارية. والمحاّل. ال�شكنية. للمباني. و�شط.حرق.

الجاع�نة..وقالت.م�شادر.من.داخل.المخيم.اإن.جبهة.الن�شرة.ا�شتخدمت.االأ�شلحة.الثقيلة.

.محاولة.االقتحام،.وقتلت.اأكثر.من.20.عن�شرًا.من.داع�س..فيما.ا�شتطاع. والمت��شطة.ل�شدِّ

.الجاع�نة.خالل.محاولة.اقتحامه.من.عدة.محاور.. تنظيم.الدولة.التقدم.في.بناَءين.في.حيَّ

اإنه. وقد.اتهم.نا�شط�ن.تنظيم.الدولة.»داع�س«.بتن�شيق.عمله.مع.النظام.ال�ش�ري،.وقال�ا.

فل�شطين. �شارع. بقطع. النظام،. اأعين. من. مراأى. على. التنظيم،. عنا�شر. يق�م. الثانية. للمرة.

بع�س. وف�شل. اليرم�ك،. بلدية. جن�د. واأمام. النظام. قنا�شات. اأمام. كبير. »�شادر«. وو�شع.

لت�شليم. .الجاع�نة.وتنفيذ.مخططها. ال�ش�ارع.عن.بع�شها.االآَخر.لت�شييق.الخناق.على.حيِّ

المخيم.مقابل.الخروج.اإلى.مدينة.الرقة،.بح�شب.النا�شطين..وي�شهد.مح�ر.حارة.الجاع�نة.

محاوالت.حثيثة.من.قبل.تنظيم.الدولة.القتحامه.بهدف.ب�شط.ال�شيطرة.الكاملة.عليه..ويحفر.
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الطرفان.االأنفاق.والخنادق.وي�شتخدمان.منازل.المدنيين.لتجنب.القنا�شة،.اإ�شافة.اإلى.زرع.
العب�ات.النا�شفة.وحرق.المنازل.المتبادل.

بعد. .، م�عد«	• »محمد. الفل�شطيني. الالجئ. عن. الن�شرة. جبهة. اأفرجت. .،2016/6/29 وفي.
اعتقال.دام.الأكثر.من.خم�شة.اأ�شهر..

�سحايا: 
بلغ.عدد.ال�شحايا.الم�ثقين.منذ.اندالع.اال�شتباكات.بين.داع�س.والن�شرة،.وحتى.تاريخ.اإعداد.
هذا.التقرير.)11(.�شحية،.هم:.اأحمد.حمدان،.محمد.عمايري،.ومحمد.علي،.الذين.ق�ش�ا.ي�م.
ق�شى. كذلك. قنا�س.. بر�شا�س. .2016/4/15 ي�م. عثمان. مالك. ق�شى. فيما. ..2016/4/11
ي�م.2016/4/16.كل.من.ال�شاب.الم�شاب.محمد.دياب،.وه�.من.�شكان.حّي.التقدم.في.مخيم.
في. قنا�س. لر�شا�س. تعر�شه. اإثر. المخيم،. �شرق. العروبة.جن�ب. منطقة. في. وذلك. اليرم�ك،.
الراأ�س،.فُنقل.اإلى.الم�شت�شفى.الميداني.في.منطقة.يلدا.لتلقي.العالج،.ثم.اإلى.اأحد.م�شت�شفيات.
غريب. م�شطفى. ال�شاب. ق�شى. كذلك. الخطرة.. اإ�شابته. ب�شبب. الحياة. فارق. العا�شمة،.حيث.
خالل.اال�شتباكات.الدائرة.بين.تنظيم.الدولة.وجبهة.الن�شرة،.وه�.اأحد.عنا�شر.مجم�عة.ما.

ي�شمى.»الزعاطيط«.التي.بايعت.تنظيم.الدولة.�شابقاً.
اإلى.ذلك،.ق�شى.»ه�شام.زواوي«.ع�ش�.المجل�س.المدني.في.مخيم.اليرم�ك،.وذلك.اإثر.ا�شتهدافه.

بر�شا�س.قنا�س.ُيعتَقد.اأن.م�شدره.عنا�شر.تنظيم.الدولة.في.مخيم.اليرم�ك.

،.متاأثرًا.بجراحه. وق�شى.الالجئ.الفل�شطيني.�شامر.وليد.غنام.ي�م.18.ني�شان/اأبريل.2016	•

فقد. .،2016 ني�شان/اأبريل. .18 ي�م. في. اأما. اليرم�ك.. مخيم. ا�شتهدف. الذي. الق�شف. جراء.

ه�. طفاًل،. اأعدم. »داع�س«. الدولة. تنظيم. باأن. اليرم�ك. مخيم. من. ال�اردة. االأنباء. اأفادت.

التنظيم. اأطلق.عنا�شر. اإذ. اإجراء.عقابي،. التنظيم،.في. ان�شق.عن. الذي. اأحد.عنا�شرها. ابن.

الر�شا�س.على.الطفل.في.اأثناء.وج�ده.في.المنزل..يذكر.اأن.الطفل.ال�شحية.ه�.�شقيق.الطفل.
يحيى.االأ�شمر.الذي.ق�شى.اإثر.قن�شه.من.قبل.عنا�شر.داع�س.قبلها.باأيام.

بين. المتكررة. اال�شتباكات. اإثر. عبا�شي،. م�شطفى. الالجئ. ق�شى. .، •	2016/5/27 ي�م. وفي.
تنظيمي.»داع�س«.و»الن�شرة«.في.مخيم.اليرم�ك..

اليرموك  مخيم  اأبناء  من  تميم  ع�سام  الالجئ  ق�سى  فقد   ، •	2016 حزيران/يونيو   22 يوم  اأما 
لالجئين الفل�سطينيين بر�سا�ش اأحد قنا�سي تنظيم »داع�ش«. 
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�لو�سع �لإن�ساني: 
ا�شتمر.تده�ر.االأو�شاع.االإن�شانية.في.مخيم.اليرم�ك.في.الن�شف.االأول.من.عام.2016.نتيجة.
داخل. العائالت. ع�شرات. محا�شرة. اإلى. اأدى. ما. والن�شرة،. داع�س. بين. اال�شتباكات. اندالع.
�شارع. القد�س،. م�شجد. منطقة. ال�شتات،. منطقة. .،15 �شارع. حيفا،. �شارع. مناطق. في. منازلها.
الطعام. انعدام. جراء. للغاية. �شيئة. معي�شية. اأو�شاع. من. المدني�ن. عانى. حيث. المدار�س،.

والدواء.والمياه.
وفد. و�شاطة. من.خالل. والن�شرة،. داع�س. بين. ي�مية. لهدنة. معل�مات.عن.عر�س. وردت. وقد.
تف�شل. اأن. قبل. اأيام. لعدة. نفدا. اللذين. والماء. بالطعام. بالتزود. لالأهالي. خاللها. ُي�شَمح. مدني،.

ب�شبب.اال�شتباكات.والم�اجهات.التي.اندلعت.بين.داع�س.وجبهة.الن�شرة...
اأفادت.االأنباء.ال�اردة.من..مخيم.اليرم�ك،.ي�م.2016/5/19.باأن.تنظيم.الدولة.»داع�س«.فر�س.
قي�دًا.جديدة.على.اأبناء.المخيم.المحا�شرين.في.مناطق.اال�شتباكات.مع.جبهة.»الن�شرة«،.وقد.
اأكد.عدد.من.اأبناء.المخيم.اأن.حاجز.�شارع.المدار�س.)تقاطع.اليرم�ك(.التابع.لتنظيم.الدولة.
يمنع.اأهالي.حّي.عين.غزال.من.اإدخال.الخبز.وماء.ال�شرب.و�شناديق.الم�شاعدات.الغذائية.التي.

ح�شل�ا.عليها.من.ت�زيع.وكالة.».االأونروا«.في.بلدة.يلدا.المجاورة.للمخيم.
الغذائية. الم�اد. اإدخال. من. اأخرى. مناطق. في. المحا�شرين. االأهالي. منع. قد. التنظيم. وكان.
المحا�شرة،.مطالباً. المناطق. الي�مية،.وحّمل.جبهة.»الن�شرة«.ما.يح�شل.في. واحتياجاتهم.

االأهالي.بالت�جه.اإلى.الن�شرة.في.منطقة.الجاع�نة.ومطالبتها.الخروج.من.المنطقة.
باإحراق. يق�مان. الن�شرة. تنظيم.»داع�س«.وجبهة. اأن. العمل. اأكدت.م�شادر.مجم�عة. بدورها.
ثم. ومن. حيفا،. �شارع. منازل. االأمر. بداية. في. التنظيمان. اأحرق. اإذ. المخيم،. لمنازل. ممنهج.

الجاع�نة.و�شارع.�شفد.بحجة.اال�شتباكات.بين.الطرفين..
اليرم�ك. اأخبار.مخيم. الت�ا�شل.االجتماعي.المعنية.بنقل. هذا.وكانت.بع�س.�شفحات.م�اقع.
قد.بثت.فيدي�ات.و�ش�رًا.تظهر.عنا�شر.من.تنظيم.الدولة.وهم.ي�شتخدم�ن.قنابل.الم�ل�ت�ف.

الإحراق.البي�ت..
من.جانبهم،.طالب.نا�شط�ن.فل�شطيني�ن.العالم.الحّر.بالتدخل.العاجل.والف�ري.الإنقاذ.مخيم.
اندلعت. التي. العنيفة. اإثر.اال�شتباكات. الفل�شطينيين.جن�بّي.دم�شق،.وذلك. اليرم�ك.لالجئين.
منذ.7.ني�شان/اأبريل.2016.بين.جبهة.الن�شرة.من.جهة.وتنظيم.»داع�س«.من.جهة.اأخرى..
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و�شدد.النا�شط�ن.على.�شرورة.التحرك.الإنقاذ.مخيم.اليرم�ك،.»الذي.ُيْذَبح.اأبناوؤه.ممن.يقع�ن.

تحت.رحمة.االأطراف.المت�شارعة،.وهم.االآن.معرَّ�ش�ن.لالإبادة،.كذلك.طالب�ا.بحماية.دولية.
.و�شف.النا�شطين.. الإنقاذهم.االآن.قبل.ف�ات.االأوان«،.على.حدِّ

ت�سريحات وبيانات ومنا�سد�ت: 
من. وعدد. المحا�شرين. اليرم�ك. مخيم. اأهالي. عن. �شدرت. ومنا�شدات. وبيانات. ت�شريحات.
الم�ؤ�ش�شات.الحق�قية.واالإن�شانية.ووكالة.االأونروا،.دعت.اإلى.وقف.االقتتال.الدائر.بين.تنظيَمي.
ومراعاًة. المدنيين،. اأرواح. على. اليرم�ك،.حر�شاً. مخيم. داخل. الن�شرة«. و»جبهة. »داع�س«.

لالأو�شاع.االإن�شانية.المزرية.التي.و�شل�ا.اإليها..

فيه. عاجاًل.طالب�ا. نداًء. اليرم�ك. اأهالي.مخيم. من. بقي. من. اأطلق. .، ي�م.2016/4/12	• ففي.

كاًل.من.تنظيم.»داع�س«.وجبهة.الن�شرة.ب�قف.القتال.بينهما.لمدة.6.�شاعات،.وذلك.ليتمكن.

المدني�ن.العالق�ن.في.اأماكن.اال�شتباك.من.الخروج.اإلى.اأماكن.اآمنة،.كي.ي�شتطيع.االأهالي.

المحا�شرون.التزود.باحتياجاتهم..وطالب.االأهالي.النظام.ال�ش�ري.والف�شائل.الفل�شطينية.

�شد. �شالحاً. المياه. ا�شتعمال. وعدم. المخيم،. اإلى. ال�شرب. مياه. �شّخ. باإعادة. له. الم�الية.

المدنيين.االأبرياء،.م�شددين.على.اأن.هذه.ال�شيا�شة.لم.ت�ؤثر.اإال.بالمدنيين.في.المخيم،.واأن.

حجم.اال�شتباكات.العنيفة.التي.ي�شنها.الطرفان.من.�شتة.اأيام،.اأحدهما.على.االآخر.اأثبتت.اأنه.
ال.ينق�شهم.اأي.�شالح.اأو.عتاد،.ولم.يتاأثروا.بالح�شار..

الفل�شطينية.واالأونروا.بتحمل. التحرير.والف�شائل. المنا�شدة.منظمة. اإلى.ذلك،.طالب.بيان. .

في. روؤو�شهم. دفن. و»عدم. حين،. كل. والمتجددة. الم�شتمرة. المعاناة. اإزاء. م�ش�ؤولياتها.
التراب«،.بح�شب.البيان.

كذلك.نا�شد.البيان.و�شائل.االإعالم.ال�ش�رية.والفل�شطينية.والن�شطاء.االإعالميين.اأن.يك�ن�ا.�ش�تاً. .
في.في.وجه.العط�س.والج�ع..وفي.ختام.المنا�شدة،.�شدد.االأهالي.على.اأنهم.المت�شرر.االأكبر،.

واأن.ال��شع.العام.ال.يزال.ه�ّشاً.ويمكن.اأن.ي�شل.اإلى.الح�شي�س.نتيجة.اأي.حدث.في.المخيم.

.اأ�شدرت.وكالة.االأونروا.بياناً.�شحفياً.اأعربت.فيه.على.ل�شان.المتحدث. وي�م.2016/4/15	•

با�شمها.كري�س.غاني�س،.عن.قلقها.اإزاء.االآثار.االإن�شانية.المترتبة.عن.النزاع.الم�شلح.العنيف.

بين.الجماعات.الم�شلحة.المتطرفة.داخل.»مخيم.اليرم�ك«.منذ.ال�شاد�س.من.ني�شان/اأبريل.
..2016
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وقال.غاني�س.في.ت�شريحات.ن�شرها.الق�شم.االإعالمي.لالأمم.المتحدة:.»من.الم�ؤلم.اأن.نرى.ف�شاًل.

اآخر.من.الت�تر.ال�شديد.والمعاناة.المفرو�شة.على.المدنيين.في.مخيم.اليرم�ك«..واأو�شح.»اأن.

القتال.ال�شاري.الم�شتمر.ال.ي�شبب.فقط.�شق�ط.�شحايا.من.المدنيين.وال�فيات،.ولكنه.يفاقم.
اأي�شاً.ب�شكل.حاد.نق�س.الغذاء.والمياه.ال�شالحة.لنح�.�شتة.اآالف.اأ�شرة.داخل.اليرم�ك«..

ودعت.»االأونروا«.االأطراف.المعنية.اإلى.وقف.االأعمال.العدائية.واالمتثال.اللتزاماتها.بم�جب.
القان�ن.االإن�شاني.الدولي.باحترام.اأرواح.المدنيين.وحمايتها.في.مخيم.اليرم�ك.

واأكدت.مجم�عة.العمل.اأنها.تلقت.العديد.من.نداءات.اال�شتغاثة.من.عائالت.عالقة.في.مناطق.

الم�اجهات.في.اليرم�ك،.نا�شدت.فيها.الجهات.المت�شارعة.في.المخيم.والنظام.ال�ش�ري.فتَح.

الطرق.وتاأمينها.واإي�شال.الماء.اإليهم،.حيث.ال.ي�جد.لديهم.مياه.�شالحة.لل�شرب،.وال.حتى.مياه.
االآبار.االرت�ازية.التي.كانت.ت�شترى.عبر.خزانات.خا�شة.

وقد.اأكد.نا�شط�ن.واأبناء.المخيم.وج�د.عائالت.عديدة.م�زعة.في.منطقة.�شارع.�شفد.وحارات.

الجاع�نة.وحارات.�شارع.الـ.15.وحارات.فرن.اأب�.ف�ؤاد،.وترف�س.الخروج.خ�شية.اأن.تطالها.
ال�شرقة،.على.غرار.ما.حدث.لمعظم.منازل.المخيم،.وخا�شة.منطقة.غربي.�شارع.اليرم�ك.

كافة. ب�قف. المتعلقة. خا�شة،. منها. االإن�شانية. الخطيرة،. الميدانية. التط�رات. هذه. ظل. في.

الدولية. الم�ؤ�ش�شات. كافة. العمل. مجم�عة. دعت. الغذائية،. الم�شاعدات. اإدخال. محاوالت.

واالإن�شانية.اإلى.بذل.المزيد.من.الجه�د.الإدخال.الم�شاعدات.اأو.محاولة.طرح.مبادرات.ل�قف.
نزف.الدماء.

لم�ش�ؤولياتها،. وال�ش�رية. الفل�شطينية. الجهات. كافة. تحّمل. المجم�عة.على.�شرورة. و�شّددت.

�ش�اء.في.الداخل.اأو.الخارج،.والتحرك.باأ�شرع.وقت.ل�قف.ال��شع.المتده�ر.داخل.المخيم..

المخيم،. ا�شتمرار.ح�شار. المبا�شرة.عن. الم�ش�ؤولية. ال�ش�ري. النظام. المجم�عة. كذلك.حّملت.
وو�شع.اآالف.المدنيين.الفل�شطينيين.رهينة.ال��شع.الدائر.في.البالد.

�شائب. الفل�شطينية. التحرير. لمنظمة. التنفيذية. اللجنة. �شر. اأمين. طالب. اآَخر،. جانب. ومن.

مخيم. الأبناء. العاجلة. الدولية. الحماية. بت�فير. المتحدة. واالأمم. الدولي. المجتمع. عريقات،.
اليرم�ك.في.�ش�رية.

ودعا.عريقات.في.ت�شريح.�شحافي.وكالة.غ�ث.وت�شغيل.الالجئين.الفل�شطينيين.»االأونروا«.

رين. والهيئات.االإن�شانية،.والدولية.المخت�شة،.اإلى.�شرورة.ت�فير.الحاجات.االإن�شانية.للمحا�شَ

داخل.المخيم..وقال:.»ما.زال.اأبناء.�شعبنا.يدفع�ن.ثمن.االحتالل،.والنزاعات.في.جميع.اأماكن.
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وج�دهم،.في.ال�طن.والمنافي.ومخيمات.اللج�ء،.وقد.اآن.االأوان.لحّل.ماأ�شاتهم.المت�ا�شلة.التي.

تذّكر.بالنكبة.وتداعياتها.حتى.الي�م،.وبمحنة.الالجئين.التي.لم.تنته،.وبم�ش�ؤوليات.المجتمع.

وبمحاكمة. للت�شرف،. القابلة. غير. �شعبنا. حق�ق. اإحقاق. تجاه. والقان�نية. ال�شيا�شية. الدولي.

االحتالل.الذي.لم.يخ�شع.ي�ماً.للقان�ن.الدولي،.والتدخل.الرادع.عماًل.باأحكام.ال�شرعية.الدولية.
وقيمها.ومبادئها«.

�لجانب �لطبي: 
	•�شهد.مخيم.اليرم�ك.لالجئين.الفل�شطينيين.في.دم�شق.تده�رًا.مت�شارعاً.في.ال��شع.ال�شحي،.
في.الن�شف.االأول.من.عام.2016،.نتيجة.النق�س.الحاّد.في.الخدمات.الطبية،.جراء.ا�شتمرار.
– القيادة. ال�شعبية. الجبهة. ومجم�عات. النظامي. الجي�س. يفر�شه. الذي. د. الم�شدَّ الح�شار.
العامة..وتعر�شت.م�شت�شفيات.المخيم.الرئي�شية.للق�شف،.ما.اأدى.اإلى.وق�ع.اأ�شرار.كبيرة.
فيها،.اأدت.اإلى.ت�قفها.عن.العمل،.حيث.اأ�شيب.المئات.من.اأبناء.المخيم.باأمرا�س.متعددة،.
اأبرزها.اليرقان،.وفقر.الدم.الناجم.عن.�ش�ء.التغذية..فيما.فاقمت.�شيطرة.تنظيم.داع�س.على.
المخيم.منذ.مطلع.ني�شان/اأبريل.2015.تلك.االأو�شاع،.حيث.اأجبر.التنظيم.معظم.الجهات.
من. العديد. اغتياله. بعد. وذلك. يلدا،. بلدة. نح�. منه. الخروج. على. المخيم. داخل. االإغاثية.

النا�شطين.
ني�شان/ �شهر. مطلع. و»الن�شرة«. »داع�س«. بين. اندلعت. التي. اال�شتباكات. اأدت. 	•كذلك.
المخيم،. اأهالي. الت�تر.االأمني.في.�شف�ف.من.بقي.من. انت�شار.حالة.من. اإلى. . اأبريل.2016.
وبناًء. المخيم.. اأبناء. من. للعديد. ال�شرب. ومياه. االإ�شعافي. العالج. بت�فير. و�شط.�شع�بات.
الثاني/ كان�ن. .9 ي�م. اليرم�ك. مخيم. واأبناء. الطبية. الك�ادر. من. عدد. نا�شد. ذلك،. على.
الطبية. العقاقير. اإدخال. االأحمر. والهالل. واالأونروا. المعنية. الجهات. كافة. .2016 يناير.
الذي. الدواء. نفاد. بعد. المخيم. اإلى. واليرقان. )التيف�ئيد(. التيفية. الحمى. بمر�س. الخا�شة.
التباط�ؤ. مغبة. من. رين. محذِّ االأهالي،. بين. االأمرا�س. انت�شار. ا�شتمرار. مع. �شابقاً. اأُدخل.
المحا�شر. المخيم. اأبناء. بين. ا�شتفحالها. من. خ�فاً. الالزمة،. والعقاقير. الدواء. اإدخال. في.

.

وفي.ي�م.18.كان�ن.الثاني/يناير.2016،.ق�شى.طفل.ُولد.في.مخيم.اليرم�ك.ب�شبب.نق�س.

محاولتهم. بعد. الإنقاذه. هرع�ا. قد. الطفل. ذوو. وكان. الطبية.. االإمكانات. وانعدام. الرعاية.

الت�جه.به.اإلى.بلدة.يلدا.المجاورة،.لكن.انتظارهم.�شيارة.االإ�شعاف.على.الحاجز.الفا�شل.
بين.مخيم.اليرم�ك.والبلدات.المجاورة.حال.دون.تلقيه.العالج.المت�افر.هناك..
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اأبناء.مخيم. .�شخ�شاً.من. اأن.187	• اأكد. وكان.فريق.الر�شد.والت�ثيق.في.مجم�عة.العمل.قد.

اليرم�ك.ق�ش�ا.نتيجة.الح�شار.ونق�س.الرعاية.الطبية،.من.بينهم.21.طفاًل،.و163.بالغاً،.
وذلك.منذ.ثالث.�شن�ات..

عن. . •	2016 اآذار/مار�س. .2 ي�م. تقريره. في. اليرم�ك. مخيم. في. الطبي. المجمع. ك�شف. فيما.

ت�شخي�شه.الأول.حالة.من.االإ�شابة.بالحّمى.التيفية.)التيف�ئيد(.لهذا.العام،.واأكد.اأّن.الحالة.

المخبرية. والتحاليل. ال�شريرية. الفح��س. اإجراء. بعد. الخمي�س.2016/2/25. ي�م. ُك�شَفت.

وبائية. هجمة. من. الفائت. العام. عانى. المحا�شر. اليرم�ك. مخيم. اأن. اإلى. م�شيرًا. الالزمة،.
اجتاحت.المخيم.والمناطق.المجاورة.

وبئة.مع.اقتراب.ف�شل.ال�شيف،.وت�ا�شل. مرا�س.واالأ واأبدى.المجمع.تخ�فه.من.انت�شار.االأ .

الح�شار.على.المخيم.وتده�ر.الناحية.الطبية.وعدم.وج�د.المياه.ال�شالحة.لل�شرب..ووجه.

تفاقمها. قبل. الم�شكلة. على. ال�شيطرة. بغية. الالزم. باال�شتعداد. المعنيين. جميع. اإلى. نداًء.

و»ت�فير. ال�شرب«. مياه. و»تعقيم. لل�شكان«. ت�عية. »حمالت. من.خالل. وذلك. وا�شتفحالها،.
الم�شادات.الحي�ية.الالزمة.لمكافحة.المر�س«.

	•وك�شف.المجمع.الطبي.في.اليرم�ك،.في.تقرير.له،.عن.ت�شخي�شه.الأول.حالة.من.التهاب.الكبد.

االأربعاء. الحالة.كان.ي�م. الك�شف.عن. اأن. واأكد. العام.. لهذا. باليرقان. المعروف. .A االإنتاني.

اإلى. م�شيرًا. عمرها،. من. الخام�شة. في. لطفلة. الطبية. الفح��س. اإجراء. بعد. .،2016./3/16

اأن.االأمرا�س.واالأوبئة.كانت.كامنة.في.ف�شل.ال�شتاء،.لتع�د.من.جديد،.وخا�شة.مع.اقتراب.
ف�شل.ال�شيف.

اأعقاب.ا�شتباكات.م�شلحة.جرت.داخل.المخيم..وكان. اأغلق.في. اأن.المجمع.الطبي.قد. 	•يذكر.

اأبناء. يعي�شها. جديدة. معاناة. مالمح. من. .2016 اآذار/مار�س. .3 ي�م. حذَّروا. قد. نا�شط�ن.

المخيم.عقب.اإغالق.المراكز.الطبية.داخل.المخيم.المحا�شر.)المجمع.الطبي.الخيري.ومركز.
االإنقاذ.الجراحي(..

ن�شاطاً. اليرم�ك. مخيم. في. لالأطفال. االأمل. رو�شة. نظمت. .، •	2016 اآذار/مار�س. .11 ي�م. في.
اأ�شناني«،.بهدف.التعريف.باأهمية.�شحة.الفم.واالأ�شنان. ت�ع�ياً.تحت.�شعار.»�شحـتي.في.
الن�شاط. تخللِت. لديهم.. ال�قائي. الدور. تفعيل. وكذلك. للطفل،. العامة. ال�شحة. في. ودورها.
ت�زيع. وكذلك. باالأ�شنان،. الخا�شة. التل�ين. وفقرات. الم�شابقات. من. العديد. اإقامة. الطبي.

المن�ش�رات.والهدايا.الرمزية.
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تفاقم �أزمة �لمياه: 
بالتفاقم.نتيجة. الفل�شطينيين.جن�بي.دم�شق. اليرم�ك.لالجئين. اأهالي.مخيم. ا�شتمرت.معاناة.
بحياتهم،. المخاطرة. اإلى. االأهالي. دفع. ما. المخيم،. عن. والكهرباء. المياه. انقطاع. ا�شتمرار.
ال�شرب. مياه. ت�فير. اأجل. من. االأقدام. على. �شيرًا. للمخيم. المجاورة. المناطق. اإلى. والذهاب.
عبر. المخيم. تغذية. اأوقفت. قد. ال�ش�ري. واالأمن. الجي�س. ق�ات. وكانت. واأطفالهم.. لعائالتهم.
�شبكة.المياه.ال�ا�شلة.من.المناطق.المجاورة.منذ.9.اأيل�ل/�شبتمبر.2014،.االأمر.الذي.دفع.
اإلى.العمل.على.ا�شت�شالح.بع�س.االآبار. الم�ؤ�ش�شات.االإغاثية.التي.كانت.تعمل.داخل.المخيم.

االرت�ازية.وت�شغيلها.
ني�شان/ �شهر. مطلع. الن�شرة. داع�س.وجبهة. تنظيَمي. بين. اندلعت. التي. اال�شتباكات. وفاقمت.
اأبريل.2016.من.اأزمة.المياه،.حيث.فر�س.الطرفان.ي�م.9.ني�شان/اأبريل.2016.حظرًا.للتج�ال.
الجاع�نة. ل�بية.و�شارع. �شارع. في. القاطنين.في.مناطق.اال�شتباك،.خ�ش��شاً. المدنيين. على.
و�شارع.حيفا.و�شارع.�شف�رية.و�شارع.الـ)15(.و�شارع.�شفد،.لك�ن.هذه.المناطق.ت�شهد.حاالت.

قن�س.
وو�شلت.لمجم�عة.العمل.ي�م.10.ني�شان/اأبريل.2016،.ر�شائل.عديدة.من.عائالت.عالقة.في.
مناطق.الم�اجهات.في.اليرم�ك،.نا�شدت.فيها.الجهات.المت�شارعة.في.المخيم.والنظام.ال�ش�ري.
فتَح.الطرق.وتاأمينها.واإي�شال.الماء.اإليهم،.حيث.ال.تت�افر.لديهم.مياه.�شالحة.لل�شرب.من.اأي.

م�شدر.
وقد.حالت.اال�شتباكات.الم�شلحة.وعمليات.القن�س.الم�شتمر.دون.خروج.االأهالي.لجلب.الماء.
لة.على.ال�شيارات. من.نقاط.ت�زيعها،.وحالت.اأي�شاً.دون.و�ش�ل.باعة.الماء.عبر.خزانات.محمَّ
اإلى.مناطقهم..فيما.اأ�شار.االأهالي.اإلى.اأن.تلك.ال�شيارات.المتنقلة.ا�شتطاعت.ال��ش�ل.اإلى.بع�س.
اأن.حياتهم. االأهالي. واأ�شاف. الطرق.. تاأمين. بعد. �شيطرة.»داع�س«،. تقع.تحت. التي. المناطق.
معر�شة.للخطر،.فمنازلهم.واقعة.في.مناطق.الم�اجهات.بين.»داع�س«.و»الن�شرة«،.وخا�شة.
�شيطرة. مناطق. اإلى. »داع�س«. عنا�شر. و�ش�ل. لمنع. وال�ش�ارع. البي�ت. تفخيخ. عمليات. بعد.

»الن�شرة«.
واأكد.اأهالي.المخيم.نباأ.�شرقة.م�شخة.الماء.)الغاط�س(.من.حديقة.فل�شطين،.التي.كان.يديرها.
لفترة.قريبة.عنا�شر.تابع�ن.لجبهة.الن�شرة..وتحدث.االأهالي.عن.�شرقة.م�شخة.ماء.اأخرى.
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من.مدر�شة.الجرمق.البديلة،.كانت.هيئة.فل�شطين.الخيرية.قد.رّكبتها،.اإذ.جرى.تاأهيل.لبئر.ماء.
فيها،.وقد.ت�قف.العمل.في.تلك.البئر.ب�شبب.�شرقة.الم�شخة.

وُيذَكر.في.هذا.ال�شياق.اأّن.لجنة.متط�عي.مخيم.اليرم�ك.قد.قامت.ي�م.1/19/.2016.بتعقيم.

لل�شليب. الدولية. اللجنة. من. المقدمة. التعقيم. بحب�ب. المخيم. داخل. االرت�ازية. االآبار. مياه.

الم�شتمرة.للتخفيف.من. التابع.ل�كالة.االأونروا،.وذلك.�شمن.حملتها. االأحمر،.والق�شم.الطبي.
تل�ث.تلك.المياه.وجعلها.�شالحة.لل�شرب.

�لو�قع �لتعليمي: 
تاأثر.قطاع.التعليم.كثيرًا.في.خالل.الن�شف.االأول.من.عام.2016.باالأحداث.التي.مّرت.بمخيم.
اليرم�ك،.نتيجة.ا�شتمرار.الق�شف.واال�شتباكات.بين.مختلف.االأطراف.الم�شلحة..فيما.ا�شتمرت.
بع�س.المدار�س.البديلية.بفتح.ف�ش�لها.وتدري�س.الطالب،.غير.متاأثرة.بتده�ر.ال��شع.االأمني.

في.المخيم.
.ففي.ي�م.2016/2/25،.اأدخلت.الهيئة.الخيرية.الإغاثة.ال�شعب.الفل�شطيني.اإلى.مخيم.اليرم�ك.
ـ.االأدبي(.في. نح�.)900(.كتاب.مدر�شي.لطالب.المرحلة.الثان�ية.العامة،.لكال.الفرعين.)العلميـ.
مدر�شة.عبد.القادر.الح�شيني،.وذلك.لتلبية.احتياجات.الطالب.داخل.المخيم،.في.ظل.ا�شتمرار.
ح�شار.الجي�س.النظامي.ومجم�عاته.الم�الية.و�شيطرة.تنظيمي.»داع�س«.و»الن�شرة«.على.

المخيم.
م�قعها. على. اأعلنت. قد. )االأونروا(. الفل�شطينيين. الالجئين. وت�شغيل. غ�ث. وكالة. وكانت.
االإلكتروني.اأن.ن�شبة.كبيرة.من.الطالب.الفل�شطينيين.في.�ش�رية.ا�شطرت.اإلى.ترك.مدار�شها.
ب�شبب.تزايد.م�شت�يات.الفقر.والبطالة،.وعدم.القدرة.على.ت�فير.الطعام.وال�شع�بة.في.اإيجاد.

مكان.بديل.لل�شكن.
ي�شار.اإلى.اأن.ال�شراع.في.�ش�رية.ال.يزال.ي�ؤثر.مبا�شرًة.في.التعليم.لالجئين.الفل�شطينيين.الذين.
.كثيرًا.من.فر�س.ال�شباب.واالأطفال.في.الح�ش�ل. يعي�ش�ن.داخل.البالد،.فال�شراع.ال�ش�ري.حدَّ
لتقديم. المخيم. مغادرة. من. الثان�ية. ال�شهادة. طالب. من. الكثير. خ�ف. وُيَعّد. التعليم.. على.
قات.التي.تعتر�س.حركة. امتحاناتهم.)اإن.�ُشمح.لهم(.خ�شيَة.االعتقال.والت�شفية.اأحد.اأبرز.المع�ِّ

التعليم.لل�شباب.في.مخيم.اليرم�ك.
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�لجانب �لمعي�سي: 
عانى.اأهالي.مخيم.اليرم�ك.خالل.الن�شف.االأول.من.عام.2016.من.الكارثة.االإن�شانية.الم�شتمرة.
منذ.اأكثر.من.ثالث.�شن�ات.نتيجة.فقدان.مق�مات.الحياة.االأ�شا�شية.من.م�اد.غذائية.ومحروقات،.
وا�شتمرار.الح�شار.وانقطاع.المياه.والكهرباء.عن.جميع.اأرجاء.المخيم،.ما.انعك�س.على.�شكانه.

من.الناحية.ال�شحية.والنف�شية..
كذلك.اأدى.ا�شتمرار.الح�شار.اإلى.�شق�ط.الع�شرات.من.ال�شحايا.نتيجة.نق�س.التغذية.واالأدوية،.بعد.
منع.اإدخال.الم�اد.الطبية.وت�قف.جميع.م�شت�شفيات.المخيم.وم�شت��شفاته.وعياداته.عن.العمل.
بنح�.كامل،.با�شتثناء.م�شت�شفى.فل�شطين.الذي.يقدم.بع�س.الخدمات.الطبية.الب�شيطة.لالأهالي.

وت�شير.االإح�شائيات.التي.وثقتها.مجم�عة.العمل.من.اأجل.فل�شطينيي.�ش�رية.اأن.عدد.�شحايا.
الح�شار.في.مخيم.اليرم�ك.و�شل.اإلى.)187(.�شحية.

.من.انت�شار.االأمرا�س.واالأوبئة.في. ومن.جانبهم،.حّذر.نا�شط�ن.ي�م.8..�شباط/فبراير.2016	•

مخيم.اليرم�ك.نتيجة.ان�شداد.مجاري.ال�شرف.ال�شحي..واأكد.مخت�ش�ن.اأن.تجّمع.النفايات.

وف�شالت.االإن�شان.من.�شاأنه.اأن.ي�ؤدي.اإلى.تف�شي.االأمرا�س.مثل.التيف�ئيد.والك�ليرا،.ما.يهدد.
حياة.المحا�شرين.في.المخيم.وخا�شة.االأطفال...

مع. بالتعاون. اليرم�ك. مخيم. خدمات. مكتب. نّفذ. فقد. .، •	2016 اآذار/مار�س. .20 ي�م. في. اأما.

المجل�س.المحلي.والدفاع.المدني.ال�ش�ري،.حملًة.لر�ّس.المبيدات.الح�شرية.في.اأزقة.المخيم.
وحاراته،.وذلك.بعد.اأن.انت�شرت.الح�شرات.بكثرة.هناك.

اإلى.ذلك،.يعي�س.النازح�ن.من.مخيم.اليرم�ك.اإلى.المناطق.المجاورة.�شع�بات.حقيقية.في. .

القدرة.على.ت�شديد.تكاليف.الدفن.في.حاالت.الم�ت،.حيث.يتطلب.من.العائلة.دفع.تكاليف.
القبر.باأ�شعار.مرتفعة.في.تلك.المناطق..

لمدة. الميت. الأهالي. القبر. ر. ت�ؤجِّ دم�شق. في. المقابر. بع�س. فاإن. النا�شطين،. اأحد. وبح�شب. .

اإيجار.القبر.للميت.الفل�شطيني.في.مقبرة.الحقلة.بدم�شق.ثالثمئة. محددة،.حيث.بلغ.ثمن.

د. األف.ليرة.�ش�رية،.اأي.ما.يعادل.)800.$(.لمدة.ثالث.�شن�ات..م�شيرًا.اإلى.اأنه.يمكن.اأن.يجدَّ

له.اأو.ُيعَمل.على.نقل.جثمان.الميت.اإلى.قبر.اآخر..اأما.ثمن.القبر.في.مقبرة.الباب.ال�شغير.

االأمر. هذا. اأي.نح�.$3470.. �ش�رية،. ليرة. األف. ملي�ن.وثالثمئة. اإلى. فقد.و�شل. بدم�شق،.

لدى. التدخل. �شفيرها. من. والطلب. بدم�شق،. الفل�شطينية. ال�شفارة. اإلى. للج�ء. االأهالي. دفع.

بدفن. القب�ل. اأجل. من. المخيم. على. ت�شيطر. التي. الم�شلحة. والف�شائل. ال�ش�رية. ال�شلطات.
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االأطراف. مع. ات�شاالتها. الفل�شطينية. ال�شفارة. اأجرت. وقد. اليرم�ك.. مخيم. داخل. م�تاهم.

المعنية.التي.وافقت.على.دفن.الم�تى.داخل.اليرم�ك..علماً.اأن.تكلفة.دفن.الميت.في.مخيم.

اإلى.50.دوالرًا،. يقارب.35. ما. اأي. �ش�رية،. ليرة. بين.13000.و.18000. تراوح. اليرم�ك.

وي�شمل.المبلغ.اأج�ر.حفر.القبر،.وثمن.البل�ك.الالزم.وبالطات.التغطية.وال�شّبة.البيت�نية.

واأج�ر.النقل.من.حاجز.بيت.�شحم.اإلى.اأول.�شارع.العروبة،.وه�.ما.يتجاوز.القدرة.العادية.
لالأهالي.نظرًا.اإلى.تردي.ال��شع.االقت�شادي.العام.

�أبرز �لأحد�ث: 
.عن.ا�شتعدادات.جتري.لت�شكيل.ف�شيل.ع�شكري. 	2016.اأُعلن.ي�م.11.كان�ن.الثاين/يناير
فل�شطيني.جديد.يحمل.ا�شم.»اأبناء.الريم�ك«،.بهدف.االنت�شار.يف.املخيم..وبح�شب.م�شادر،.
فاإن.الف�شيل.اجلديد.ي�شم.مقاتلني.فل�شطينيني.من.اأبناء.الريم�ك،.�ش�اء.امل�ج�دون.فيه.
الت�شكيل. اأن. اإىل. تلك.امل�شادر. واأ�شارت. اإىل.مناطق.اجل�ار،. روا.منه. ُهجِّ الذين. اأو. حالياً،.
ال�ش�رية. املعار�شة. مع. حم�ش�بة. ت�ازنات. وفق. املخيم. يف. لالنت�شار. يخطط. اجلديد.

امل�شلحة.والنظام.ال�ش�ري.
.عدم.نيتها.اخلروج.من.املنطقة. 	2016.اأعلنت.جبهة.الن�شرة.ي�م.15.كان�ن.الثاين/يناير
من. املنطقة.اجلن�بية. بتفريغ. ال�ش�ري. للنظام. اتهامها. بعد. دم�شق،. للعا�شمة. اجلن�بية.

اأهلها.و�شكانها..
.ا�شتباكات. 	2016.الثاين/يناير �شهدت.منطقة.العروبة.يف.خميم.الريم�ك.ي�م.23.كان�ن.
متقطعة.بني.عنا�شر.تنظيمي.»داع�س«.و»جبهة.الن�شرة«،.اللذين.ي�شيطران.على.املخيم.
القيادة.  – ال�شعبية. اجلبهة. وجمم�عات. النظامي. اجلي�س. عنا�شر. قبل. من. املحا�شر.
العامة..ووفقاً.لنا�شطني،.�شهدت.�ش�ارع.املخيم.ت�ترًا.اأمنياً.كبريًا،.حيث.انت�شر.عنا�شر.

داع�س..والن�شرة.بنح�.كبري.كل.يف.مناطقه.
بتهمة. ال�شلبي. و�شامر. االأمني. بهاء. من. كاًل. الن�شرة«. »جبهة. اعتقلت. اآخر،. جانب. 	من.
التعاون.مع.النظام.ال�ش�ري.وتنظيم.القيادة.العامة.امل�ايل.للنظام،.وهما.من.اأبناء.حركة.

فتح..اإال.اأنها.عادت.واأفرجت.عنهما.ي�م.24.كان�ن.الثاين/يناير.2016.
،.لق�شف.عنيف.بال�ش�اريخ.وقذائف. 	2016.تعر�س.خميم.الريم�ك.ي�م.6.�شباط/فراير
مناطق. ا�شتهدفت. له،. امل�الية. الفل�شطينية. والف�شائل. ال�ش�ري. النظام. قبل. من. الهاون.
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متفرقة.منه،.ما.اأحدث.دمارًا.يف.منازل.االأهايل.
من. . 	»داع�س« الدولة. تنظيم. بني. .2016 اآذار/مار�س. .2 ي�م. متقطعة. ا�شتباكات. اندلعت.
جهة،.و»جبهة.الن�شرة«.من.جهة.اأخرى،.واندلعت.اال�شتباكات.على.خلفية.اعتقال.»جبهة.
الن�شرة«.لعن�شرين.من.تنظيم.»داع�س«.حاوال.اغتيال.اأحد.قادة.»جبهة.الن�شرة«،.ما.اأوقع.
عددًا.من.القتلى.واجلرحى.بني.الطرفني،.فيما.اأكد.النا�شط�ن.اأن.خميم.الريم�ك.�شهد.انت�شارًا.
كثيفاً.لعنا�شر.»اأن�شار.االإ�شالم«.يف.�ش�ارع.املخيم.بعد.مقتل.بالل.�شلمان.اأب�.خ�شر،.اأمري.

جماعة.»اأن�شار.االإ�شالم«.و.ثالثة.عنا�شر.اآخرين،.بينهم.حممد.نداف.اأب�.معاوية..
.جراء.اال�شتباكات. 	2016.اآذار/مار�س اأُ�شيب.الطفالن.حممد.عبد.وح�شني.عليان.ي�م.3.
على. )املح�ش�ب. االأن�شار«. »جماعة. تنظيم. بني. بدم�شق. الريم�ك. خميم. يف. جرت. التي.
تنظيم.داع�س(.من.جهة،.و»جبهة.الن�شرة«.من.جهة.اأخرى،.وُنقل.الطفالن.اإىل.منطقة.يلدا.

لتلقي.العالج.يف.اإحدى.امل�شايف.امليدانية،.وقد.ُو�شفت.حالة.اأحدهما.باحلرجة.
منطقة. من. كل. يف. . 	2016 اآذار/مار�س. .7 ي�م. املدنيني. بع�س. لها. تعر�س. قن�س. حاالت.
العروبة.وم�شبح.البا�شل.وامتداد.�شارع.الـ.30،.عقب.مناو�شات.بني.مقاتلي.جبهة.الن�شرة.
يف.املخيم،.وجمم�عات.املعار�شة.امل�ج�دة.يف.بلدة.يلدا.جن�ب.املخيم..واأ�شافت.امل�شادر.

اأن.رجاًل.م�شّناً.من.اأبناء.خميم.الريم�ك.وطفلتني.اأ�شيب�ا.بر�شا�س.القنا�شة.
.ا�شتباكات.متقطعة.على.خط�ط.التما�س.يف.خميم.الريم�ك. 	2016.دارت.ي�م.9.اآذار/مار�س
جن�ب.العا�شمة.دم�شق.بني.اجلي�س.النظامي.وجمم�عاته.امل�الية.من.جهة،.وجمم�عات.
مناطق. يف. انفجارات. اأ�ش�ات. �شماع. مع. تزامن. اأخرى،. من.جهة. و»الن�شرة«. »داع�س«.

اال�شتباكات..
،.ا�شتباكات.وحاالت.قن�س.متبادلة.ما. 	2016.شهد.خميم.الريم�ك،.ي�م.7.ني�شان/اأبريل�

بني.عنا�شر.»داع�س«.من.جهة.وعنا�شر.»جبهة.الن�شرة«.من.جهة.اأخرى..
.طفل.ب�شاقه.لدى.ذهابه.اإىل.املدر�شة..كذلك.اأُ�شيب.اأحد. 	2016.اأ�شيب.ي�م.8.ني�شان/اأبريل

اأمراء.تنظيم.الدولة.املدع�.»اأب�.علي.ال�شعيدي«.اإ�شابة.خطرة..
.ثالثة.الجئني.فل�شطينيني.خالل.تلك.اال�شتباكات.بني. 	2016.ق�شى.ي�م.11.ني�شان/اأبريل
»داع�س«.و»الن�شرة«،.هم:.»اأحمد.حمدان«.والالجئ.»حممد.عمايري«.والالجئ.»حممد.
علي«،.فيما.�ُشجلت.خ�شائر.ب�شرية.بني.طريف.القتال،.باالإ�شافة.اإىل.احرتاق.بع�س.املنازل.

يف.�شارع.حيفا،.وذلك.اإثر.ا�شتخدام.قنابل.امل�ل�ت�ف..
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. 	12 ي�م. »داع�س«. وتنظيم. الن�شرة«. »جبهة. عنا�شر. بني. امل�شتمرة. اال�شتباكات. اأدت.
ني�شان/اأبريل.2016.اإىل.احرتاق.عدد.من.منازل.حّي.اجلاع�نة.داخل.املخيم..

.على.اأجزاء.وا�شعة.من.املخيم،.وذلك.بعد.طرد. 	2016/4/20.شيطر.تنظيم.داع�س.ي�م�
تنظيم.»جبهة.الن�شرة«.من.م�اقع.عدة.فيه..

.للق�شف،.و�شهد.اندالع.ا�شتباكات.عنيفة. 	2016.�تعر�س.خميم.الريم�ك.ي�م.3.اأيار/ماي

بني.اجلي�س.النظامي.والف�شائل.الفل�شطينية.امل�الية.له.من.جهة،.و»جبهة.الن�شرة«.من.

اأن. ا�شتطاع. الدولة. اأن.تنظيم. العمل. �شكان.املخيم.ملجم�عة. اأحد. اأكد. اأخرى،.حيث. جهة.

ي�شيطر.على.مناطق.عديدة.كان.يتمركز.فيها.عنا�شر.»جبهة.الن�شرة«.التي.باتت.�شعيفة.
للغاية.بح�شب.ق�له...

.وحركة.اأبناء.الريم�ك،.يف.منطقة.غرب. 	»م.»جبهة.الن�شرة �شهد.ي�م.5/11./2016.تقدُّ

�شيطرتها. ا�شتعادة. اإىل. اأدى. ما. لداع�س،. املبايعة. االأن�شار. جماعة. على.حم�ر. الريم�ك.

على.عدة.كتل.�شكنية.خلف.جمّمع.االأمان.الطبي،.و�شق�ط.عدد.كبري.من.عنا�شر.»داع�س«.

قتلى.خالل.اال�شتباكات،.فيما.ن�شرت.»جبهة.الن�شرة«.القنا�شني.ملنع.تقدم.عنا�شر.تنظيم.

الدولة..وباملقابل،.حتاول.»داع�س«.بعد.تقدمها.يف.�شارع.�شف�رية.ال�شغط.على.نهايات.
�شارع.حيفا.ال�اقعة.حتت.�شيطرة.الن�شرة.لتخفيف.ال�شغط.عليها.يف.حماور.اأخرى.

يم.الريم�ك.املحا�شر. 	اأ�شيب.ي�م.12.اأيار/ماي�.2016.ثالثة.عنا�شر.من.الدفاع.املدين.يف.خم

اأمام.مقرهم.الرئي�شي.بالقرب.من. بجروح.متفاوتة،.عقب.ا�شتهدافهم.بر�شا�س.القنا�شة.

مقربة.الريم�ك.يف.حّي.التقدم،.ما.ا�شتدعى.اإ�شعافهم.اإىل.م�شفى.»�شهيد.املحراب«.يف.بلدة.
يلدا.لتقدمي.العالج.الطبي.الالزم..

. 	»الن�شرة »جبهة. عنا�شر. بني. اال�شتباكات. اندالع. .2016 اأيار/ماي�. .13 ي�م. جتدد.

وجمم�عات.»داع�س«.يف.خميم.الريم�ك.لالجئني.الفل�شطينيني.بدم�شق،.وذلك.اإثر.حماولة.

القادر. بالقرب.من.مدر�شة.عبد. الن�شرة«. �شيطرة.»جبهة. اإحدى.مناطق. اقتحام. االأخري.
احل�شيني.يف.املخيم.

..قي�دًا.جديدة.على.اأبناء.خميم.الريم�ك. 	»ي�م.2016/5/19.فر�س.تنظيم.الدولة.»داع�س

اأن.حاجز. املخيم. اأبناء. اأكد.عدد.من. اال�شتباكات.مع.جبهة.»الن�شرة«،.حيث. يف.مناطق.

من. غزال. اأهايل.حّي.عني. الدولة.مينع. لتنظيم. التابع. الريم�ك(. )تقاطع. املدار�س. �شارع.

اإدخال.اخلبز.وماء.ال�شرب.و�شناديق.امل�شاعدات.الغذائية.التي.ح�شل�ا.عليها.من.ت�زيع.

اإبقاء.ال�شناديق. اإىل. اإىل.املخيم،.ما.ا�شطر.االأهايل. وكالة..االأونروا.يف.بلدة.يلدا.املجاورة.
عند.اأقاربهم.خارج.املناطق.املحا�شرة.داخل.املخيم.
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. 	»اندلعت.ي�م.5/26/.2106.ا�شتباكات.عنيفة.يف.خميم.الريم�ك.بني.تنظيم.»جبهة.الن�شرة

و.تنظيم.»داع�س«،.يف.حماولة.االأخري.ال�شيطرة.على.�شارع.اجلاع�نة.يف.املخيم،.ما.اأوقع.

اإ�شابات.بني.الطرفني،.فيما.�شّد.عنا�شر.»الن�شرة«.هج�ماً.�شنته.جمم�عات.»داع�س«.بهدف.

والزجاجات.احلارقة،. واملت��شطة. الر�شا�شات.اخلفيفة. ا�شتخدمت. املكان،.حيث. اقتحام.

وزرع.املزيد.من.العب�ات.النا�شفة.يف.منازل.املدنيني..اإىل.ذلك،.اأكد.مرا�شل.جمم�عة.العمل.

ل.حمت�يات.م�شفى.البا�شل.يف.خميم.الريم�ك.بعد.اال�شتيالء. اأن.تنظيم.الدولة.»داع�س«.رحَّ

عليه.اإىل.منطقة.احلجر.االأ�ش�د.املجاور،.واأ�شار.اإىل.اأن.عنا�شر.»داع�س«.األ�شق�ا.اإعالنات.

ع�ا.من�ش�رات.حت�ّس.الن�شاء. يف.اأماكن.�شيطرتهم.تدع�.اإىل.منع.التدخني.يف.ال�ش�ارع،.ووزَّ
على.ارتداء.احلجاب.ال�شرعي.يف.�ش�ارع.املخيم..

،.وذلك. 	2016/5/27.دارت.ا�شتباكات.عنيفة.بني.»جبهة.الن�شرة«.و»تنظيم.داع�س«.ي�م

اإثر.حماولة.االأخري.اقتحام.املناطق.التي.تتمركز.فيها.»جبهة.الن�شرة«.يف.حّي.اجلاع�نة.

االأوىل،. للمرة. الن�شرة«،. »جبهة. مقاتلي. ا�شتخدام. النا�شط�ن. اأكد. فيما. املخيم.. �شرق.

ر�شا�شاً.مت��شطاً.من.عيار.14.5.ملم.خالل.اال�شتباكات،.ما.يعني.بح�شب.النا�شطني،.مزيدًا.

رين،.اإ�شافة.اإىل.ا�شتهداف.املنازل. رين.واملهجَّ من.اخلراب.والدمار.ملنازل.االأهايل.املحا�شَ

بالقنابل.اليدوية.واحلارقة.وهدم.جدران.املنازل،.يف.م�شعى.من.الطرفني.لك�شب.مناطق.
وال�شيطرة.عليها.بعيدًا.عن.ر�شا�س.القنا�شة.

.يف..خميم.الريم�ك.املحا�شر.بني.»تنظيم.الدولة. 	2016/5/30.جتددت.اال�شتباكات.ي�م

-.داع�س«.وجبهة.الن�شرة«،.وتركزت.يف.حميط.م�شبح.البا�شل،.حيث.ا�شُتهِدَفت.منطقة.

امل�شبح.ب�شاروخ.اأطلقه.»داع�س«.جتاه.نقطة.�شيطرة.»جبهة.الن�شرة«،.وتزامن.ذلك.مع.
اأنباء.عن.مفاو�شات.جديدة.بني.»داع�س«.و»الن�شرة«.ل�قف.القتال.

القد�س. �شارع. يف. . 	2016 حزيران/ي�ني�. .2 ي�م. امل�شدر. نا�شفة.جمه�لة. عب�ة. انفجرت.

قياديني. ق�شاء. اإىل. اأدى. الذي. االأمر. ال�ش�رية..دم�شق،. العا�شمة. الريم�ك.جن�ب. مبخيم.

الق�شي«،. و»فرا�س. بالل.حجرية«. »اأب�. هما. الن�شرة«،. »جبهة. تنظيم. يف. �شابقني. اثنني.

اأن.اجلرحى. اآخر.من.املدنيني..واأو�شحت.م�شادر.من..خميم.الريم�ك. اإىل.عدد. باالإ�شافة.

ــ. اإىل.امل�شفى.امليداين.يف.حّي.احلجر.االأ�ش�د.املجاور.للمخيم.معقل.»تنظيم.الدولة. ُنقل�ا.

النا�شفة. العب�ة. فيها. ُزرعت. التي. القد�س. �شارع. منطقة. اأن. علماً. العالج،. لتلقي. داع�س«.
خا�شعة.ل�شيطرة.التنظيم.
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	•مخيم خان ال�شيح
�ش�رية،. في. النزاع. بين.طرفي. القتالية. االأعمال. االأول.من.عام.2016. الن�شف. في. ت�شاعدت.
بهدف.ال�شيطرة.على.منطقة.خان.ال�شيح،.التي.تقع.على.بعد.27.كم.جن�ب.غرب.مدينة.دم�شق..
وقد.ا�شتمّر.تعر�س.مخيم.خان.ال�شيح.للق�شف.بالبراميل.المتفجرة.وقذائف.الهاون.والمدفعية،.
ما.اأدى.اإلى.�شق�ط.العديد.من.ال�شحايا.والجرحى.من.اأبناء.المخيم..اإلى.ذلك،.فاقم.الح�شار.
ال�شع�بات. من. وزاد. المخيم،. اأهالي. معاناة. من. النظامي. الجي�س. يفر�شه. الذي. المعلن. غير.

االقت�شادية.واالإن�شانية.وال�شحية..
بدورها،.ا�شتنكرت.وكالة.».االأونروا«.في.بيان.�شحفي.ن�شرته.على.م�قعها.على.�شبكة.االإنترنت.
فاإن. البيان،. وبح�شب. �ش�رية«.. في. الم�شلح. النزاع. »ت�شاعد. .2016 حزيران/ي�ني�. .9 ي�م.

النزاع.الم�شلح.اأدى.اإلى.تعر�س.الجئين.في..مخيم.خان.ال�شيح.لتهديد.خطر.على.�شالمتهم.
واأ�شاف.البيان.اأن:.»االأونروا.ال.تزال.ت�شعر.بالقلق.البالغ.حيال.خطر.تعر�س.الجئي.فل�شطين.

والمدنيين.االآخرين.في.�شائر.اأرجاء.�ش�رية.للقتل.واالإ�شابة.بجروح.خطرة«.
المخاطر،. لتلك. المدنيين. تعري�س. عن. االمتناع. االأطراف. كافة. من. طلبها. ال�كالة. وكررت.
اأن.تحترم.التزاماتها. اأرواح.المدنيين،.فاإّن.من.ال�شروري.لكافة.االأطراف. و»من.اأجل.حماية.

المن�ش��س.عليها.في.القان�ن.االإن�شاني.الدولي.والتقيد.بها«.
ومن.جانبها،.اأدانت.مجم�عة.العمل.من.اأجل.فل�شطينيي.�ش�رية.ي�م.2016/5/16.االعتداءات.
د.. المتعمَّ اال�شتهداف. لهذا. الكارثية. النتائج. من. وحّذرت. ال�شيح،. خان. مخيم. على. الم�شتمرة.
اإلى.تحييد.مخيم.خان. الم�شلحة. ال�ش�رية.والمعار�شة. الر�شمية. ال�شلطات. المجم�عة. ودعت.
وفتح. المخيم،. �شكان. الالجئين. من. المدنيين. الحربية.�شد. لالأعمال. الف�ري. والت�قف. ال�شيح.
الطرقات.الم�ؤدية.اإليه.وال�شماح.بدخ�ل.الم�ؤن.والم�اد.االأ�شا�شية.واالأدوية.وحليب.االأطفال،.
واحترام.ال�ج�د.الفل�شطيني.في.�ش�رية،.باعتباره.وج�دًا.م�ؤقتاً،.وتفعيل.العمل.باالتفاقيات.

الدولية.الداعية.اإلى.حماية.ال�شكان.زمن.النزاعات.الداخلية.الم�شلحة.
كذلك.طالبت.مجم�عة.العمل.في.بيانها.المجتمع.الدولي.ووكالة.االأونروا.بت�فير.الحماية.الالزمة.
لالجئين.الفل�شطينيين.داخل.�ش�رية،.وتمكين.فرق.االإغاثة.والط�اقم.الطبية.من.ال��ش�ل.اإلى.
داخل.المخيم،.واتخاذ.الخط�ات.الالزمة.الإنقاذ.ما.بقي.من.المخيمات.الفل�شطينية.في.�ش�رية..
ودعت.جامعَة.الدول.العربية.وال�شلطَة.الفل�شطينية.اإلى.التدخل.لدى.اأطراف.النزاع.في.�ش�رية.
الإيقاف.االنتهاكات.الج�شيمة.التي.يتعر�س.لها.الالجئ�ن.الفل�شطيني�ن.داخل.المخيمات.لتالفي.

�شق�ط.المزيد.من.االأرواح.بين.المدنيين.
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ت�سل�سل �لأحد�ث �لميد�نية في مخيم خان �ل�سيخ خالل �لن�سف �لأول 
من عام 2016:

،.�شنت.الطائرات.احلربية.غارات.ا�شتهدفت.�شرقي.خميم. 	2016.ي�م.7.كان�ن.الثاين/يناير

خان.ال�شيح.بريف.دم�شق.بربميلني.متفجرين.على.االأقل،.جنم.عنهما.اأ�ش�ات.انفجارات.
عنيفة.هزت.اأرجاء.املخيم..

،.تعر�شت.االأطراف.ال�شرقية.للمخيم.لق�شف.بقذائف. 	2016.ي�م.10.كان�ن.الثاين/يناير
الهاون،.دون.وق�ع.اإ�شابات.يف.�شف�ف.االأهايل..

،.�شنت.املروحيات.احلربية.غارات.متعددة.على.املزارع. 	2016.ي�م.12.كان�ن.الثاين/يناير

املحيطة.مبخيم.خان.ال�شيح.لالجئني.الفل�شطينيني،.حيث.األقت.تلك.املروحيات.ما.ال.يقل.

اإىل. اأدى. ما. املخيم،. منازل. طاولت. هائلة. انفجارات. م�شّببة. متفجرة،. براميل. اأربعة. عن.
وق�ع.اأ�شرار.مادية.كبرية.يف.منازل.املدنيني.

.التابعة. 	)1(»ي�م.15.كان�ن.الثاين/يناير.2016،.ا�شتهدفت.الف�ج.137.بعربات.»ال�شيلكا

املياه. ال�شيح.خزان. خان. ملخيم. املجاورة. البلدات. املتمركزة.يف.حميط. ال�ش�ري. للنظام.

الرئي�شي.امل�ج�د.بالقرب.من.جامع.الهدى.و�شط.املخيم.بر�شا�شاتها.الثقيلة.التي.اأ�شابت.
طلقاتها.جدران.اخلزان.

،.ا�شتهدفت.م�اقع.اجلي�س.النظامي.طريق.خان.ال�شيح. 	2016.ي�م.23..كان�ن.الثاين/يناير
ــ.زاكية.باالأ�شحلة.الثقيلة،.وحّذر.نا�شط�ن.االأهايل.من.عب�ر.الطريق.خالل.ذلك.الي�م..

،.تعر�س.خميم.خان.ال�شيح.وحميطه.لق�شف.الطائرات. 	2016.ي�م.28.كان�ن.الثاين/يناير

ال�ش�رية.وق�شف.املدفعية،.حيث.ا�شُتهدف.املخيم.بق�شف.مدفعي.م�شدره.م�قع.اجلي�س.

ال�ش�ري.يف.تلة.الكاب��شية،.ما.اأى.اإىل..�شق�ط.)3(.قذائف.على.مفرق.�شارع.الزه�ر،.ومفرق.

�شارع.ن�شتلة.على.ال�شارع.العام.الذي.ي�شهد.حركة.مرور.ل�شيارات.املدنيني..تزامن.ذلك.مع.

ا�شتهداف.الطائرات.ال�ش�رية.املزارع.املحيطة.باملخيم.بـ.)4(.غارات.من.جهة.اأوت��شرتاد.
ال�شالم.ومنطقة.العبا�شة.وحميط.�شارع.ال�شعيد.

)1(  ال�سيلكا: عبارة عن عربة قتالية مجنزرة م�سادة للطائرات وقتال الم�ساة �سوفياتية ال�سنع، من برجها الكبير 
الم�سلح باأربعة مدافع ر�سا�سة عيار 32 ملم، اإ�سافة اإلى جهاز الرادار الموجود خلف البرج، الذي يمكن طّيه اإلى 

الخلف في حالة ا�ستخدام العربة في قتال الم�ساة.
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ا�شتهدفت. غارات. عدة. احلربية. املروحيات. �شنت. . 	2016 الثاين/يناير. كان�ن. .30 ي�م.

اقت�شرت. متفجرة،. براميل. اأربعة. عن. يقل. ال. ما. األقت. ال�شيح،.حيث. اأطراف.خميم.خان.
اأ�شرارها.على.املاديات.

اأطراف. ا�شتهدفت. غارات. اأربع. ال�ش�رية. الطائرات. �شنت. .، 	2016.شباط/فرباير� .1 ي�م.

نح�.2500.طالب. مع.وج�د. ذلك. تزامن. والعبا�شية.. املن�شية. منطقة. الغربي.يف. املخيم.

داخل.مدار�شهم.اأثناء.الغارات..فيما.حلق.الطريان.احلربي.يف.�شماء.املخيم،.ما.اأوجد.حالة.
قلق.بني.اأهايل.املخيم.واخل�ف.من.ا�شتهدافهم..

،.�ُشجلت.اإ�شابة.لثالثة.الجئني.من.اأبناء.خميم.خان.ال�شيح،. 	2016.ي�م.2.�شباط/فرباير

وذلك.بعد.ا�شتهداف.مدفعية.اجلي�س.النظامي.املتمركزة.يف.تلة.الكاب��شية.اأطراف.املخيم.

ا�شتباكات.يف.املناطق.املحيطة.باملخيم.بني.اجلي�س. اندلعت. الغربي.بعدة.قذائف..كذلك.
النظامي.وجمم�عات.املعار�شة.امل�شلحة.

تلة. يف. املتمركزة. النظامي. اجلي�س. مدفعية. ا�شتهدفت. .، 	2016 �شباط/فرباير. .7 ي�م.

ال�شيح.واملزارع.املحيطة.به.بعدة.قذائف..كذلك.اندلعت. اأطراف.خميم.خان. الكاب��شية.

املعار�شة. وجمم�عات. النظامي. اجلي�س. بني. باملخيم. املحيطة. املناطق. يف. ا�شتباكات.
امل�شلحة.

،.قامت.جمم�عات.من.املعار�شة.ال�ش�رية.املتمركزة.باأطراف. 	2016.ي�م.11.�شباط/فرباير

خميم.خان.ال�شيح.باإعدام.اأحد.العنا�شر.امل�شلحني..ووفقاً.مل�شادر.املجم�عة،.فقد.جاءت.

احلادثة.بعد.اإطالق.�شخ�س.النار.ع�ش�ائياً،.م�شّبباً.قتل.اثنني.من.�شكان.املخيم.واإ�شابة.

اأُلقي.القب�س.عليه.واأُعدم.بعد.حماكمته.من.قبل.تلك.املجم�عات..وذكرت. اآخرين،.حيث.

امل�شادر.اأن.من.امل�شابني.عنا�شر.من.كتائب.اأكناف.بيت.املقد�س..وقد.تعر�س.خميم.خان.
ال�شيح.يف.الي�م.ذاته.ل�شق�ط.قذيفتي.هاون.يف.املخيم،.خملفَتني.اأ�شرارًا.يف.املمتلكات..

،.تعر�س.خميم.خان.ال�شيح.وحميطه.لق�شف.مدفعي.و�شق�ط. 	2016.ي�م.12.�شباط/فرباير

عدد.من.القذائف.على.اأماكن.متفرقة.منه..اإذ.�شقط.عدد.من.القذائف.على.املخيم،.اثنتان.

اأُ�شيبت. منها.�شقطتا.يف.�شارع.الثان�ية،.واأخرى.�شقطت.على.مفرق.�شارع.ن�شتلة،.حيث.
الالجئة.فريال.علي.اإثر.�شق�ط.قذيفة.على.منزلها..

للق�شف. ال�شيح. خان. خميم. من. الغربية. اجلهة. تعر�شت. .، 	2016 �شباط/فرباير. .13 ي�م.
و�شق�ط.قذيفة.على.حارة.اخل�الد.املقابلة.جلامع.الهدى،.ومل.ُت�قع.اإ�شابات.بني.املدنيني.
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ال�شيح. خان. خميم. اأطراف. احلربي. الطريان. ا�شتهدف. .، 	2016 �شباط/فرباير. .14 ي�م.

غارتني. يف. وذلك. االأقل،. على. �ش�اريخ. بثالثة. دم�شق،. ريف. يف. الفل�شطينيني. لالجئني.

من. حالة. انت�شار. اإىل. عنهما. العالية. الناجمة. االنفجارات. اأ�ش�ات. اأدت. حيث. متتاليتني،.
الهلع.يف.�شف�ف.االأهايل..

. 	137 الف�ج. يف. املتمركزة. ال�ش�ري. النظام. ق�ات. قطعت. .2016 �شباط/فرباير. .16 ي�م.

الطريق.ال�ا�شل.بني.خان.ال�شيح.وزاكية،.واأطلقت.ق�ات.النظام.قنابل.م�شيئة.يف.حميط.
املخيم..

،.ا�شُتهدف.املنفذ.ال�حيد.ملخيم.خان.ال�شيح.باجتاه.العا�شمة. 	2016.ي�م.21.�شباط/فرباير

دم�شق.بالر�شا�شات.الثقيلة،.ما.اأدى.اإىل.حالة.من.الت�تر.يف.�شف�ف.االأهايل.امل�ج�دين.عند.
طريق.)زاكية.ــ.خان.ال�شيح(..

منازل. الثقيلة. بالر�شا�شات. النظامي. اجلي�س. ا�شتهدف. .، 	2016 �شباط/فرباير. .23 ي�م.

اأبناء.املخيم،.وخا�شة. اأثار.اخل�ف.والقلق.بني. املدنيني.يف.احلّي.ال�شرقي.يف.املخيم،.ما.

بني.االأطفال..كذلك.ق�شفت.مدفعية.النظام.املزارع.املحيطة.باملخيم.من.جهة.اأوت��شرتاد.
ال�شالم.

،.ا�شتهدفت.الطائرات.ال�ش�رية.املزارع.املحيطة.مبخيم.خان. 	2016.ي�م.25.�شباط/فرباير

اأُلقي.برميل.متفجر.على.�شارع.الر�شا.يف. ال�شيح.بال�ش�اريخ.والرباميل.املتفجرة،.حيث.

اأوت��شرتاد. اأطراف. على. متفجرين. برميلني. ال�ش�رية. الطائرات. واألقت. املخيم.. اأطراف.

ال�شالم.من.جهة.منطقة.احل�شينية،.تزامن.ذلك.مع.ق�شف.املزارع.ال�اقعة.بني.خان.ال�شيح.
ومنطقة.الديرخبية.باأربعة.�ش�اريخ.

،.جمم�عة.من.اأبناء.خميم. 	2016.ا�شتهدفت.ق�ات.النظام.ال�ش�ري.ي�م.26.�شباط/فرباير

اأبناء. اأحد. ت�شييعهم. اأثناء. يف. الغربي. دم�شق. بريف. الفل�شطينيني. لالجئني. ال�شيح. خان.

و�شق�ط. الكبريي،. مفلح. اإبراهيم.حمم�د. الفل�شطيني. الالجئ. ق�شاء. اإىل. اأدى. ما. املخيم،.
عدد.من.اجلرحى..

	ق�شى.الالجئ.الفل�شطيني.حممد.نا�شر.�شهاب،.من.�شكان.خميم.خان.ال�شيح،.حتت.التعذيب.
يف.�شج�ن.النظام.ال�ش�ري.ي�م.26.�شباط/فرباير.2016.

.ثالثة.براميل.متفجرة.يف.حميط.�شارع. 	2016.األقت.الطائرات.ال�ش�رية.ي�م.4.اآذار/مار�س
االإ�شكان.و�شارع.الر�شا.املحاذي.ملخيم.خان.ال�شيح.بريف.دم�شق.
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ال�شرقي. املخيم. متفجرًا.يف.حميط. برمياًل. . 	14 �شق�ط. .2016 اآذار/مار�س. .23 ي�م. ُر�شد.

من.جهة.العبا�شة.والق�ش�ر،.و�شلت.�شظاياه.اإىل.احلارات.ال�شرقية.للمخيم..وقد.اهتزت.
املنازل.بح�شب.و�شف.اأحد.االأهايل،.ما.اأحدث.حالة.فزع.وخ�ف.بني.الن�شاء.واالأطفال.

.برمياًل.متفجرًا.على.املزارع. 	14.،2016.األقت.طائرات.النظام.ال�ش�ري.ي�م.30.اآذار/مار�س

املحيطة.مبخيم.خان.ال�شيح.بريف.دم�شق.الغربي،.حيث.ا�شتهدف.الق�شف.�شارع.ال�شعيد.
و�شارع.الفيالت.و�شارع.�شرف.و�شارع.ن�شتلة.

االأقل. على. متفجرًا. برمياًل. . 	12 ني�شان/اأبريل،. .1 ي�م. ال�ش�ري. النظام. طائرات. األقت.

ا�شتهدفت.املزارع.املحيطة.مبخيم.خان.ال�شيح،.حيث.�شادف.الق�شف.وج�د.اأهايل.املخيم.
الأداء.�شالة.اجلمعة.

	ا�شتهدفت.قذيفة.مدفعية.م�شدرها.اجلي�س.النظامي.الطابق.العل�ي.من.م�شجد.الهدى.يف.

املخيم.ي�م.2.ني�شان/اأبريل.2016،.ما.خّلف.اأ�شرارًا.مادية.باملبنى..فيما.األقت.طائرات.

اأطراف.املخيم،.وترافق.ذلك.مع. الي�م.ذاته.4.براميل.متفجرة.على. ال�ش�ري.يف. النظام.
ق�شف.باملدفعية.من.تلة.الكاب��شية.

.ا�شتهداف.الطريق.ال�حيد.الأبناء.خميم. 	2016.جدد.اجلي�س.النظامي.ي�م.3.ني�شان/اأبريل
خان.ال�شيح.من.خالل.بلدة.زاكية.باالأ�شلحة.الثقيلة.

.للق�شف.و�شق�ط.عدد.من.القذائف. 	2016.تعر�س.خميم.خان.ال�شيح.ي�م.5.ني�شان/اأبريل

على.احلارة.ال�شرقية.والغربية.منه،.اإذ.طاول.الق�شف.�شارع.املدار�س.واجلهة.ال�شرقية.
والغربية.من.املخيم،.ما.اأدى.اإىل.اإ�شابة.امراأتني.بجروح.طفيفة.

.لق�شف.متقطع.م�شدره.تلة. 	2016.تعر�س.حميط.خميم.خان.ال�شيح.ي�م.7.ني�شان/اأبريل

الكاب��شية.اخلا�شعة.ل�شيطرة.اجلي�س.النظامي،.ما.اأدى.اإىل.ن�ش�ب.حريق.يف.اأحد.منازل.
قرب.املقربة.واإ�شابة.امراأة.

.اأربع.غارات.على.اأطراف.خميم.خان. 	»شّنت.طائرات.النظام.ال�ش�ري.من.طراز.»�ش�خ�ي�

ال�شيح.ي�م.16.ني�شان/اأبريل.2016.يف.اجتاه.اأوت��شرتاد.ال�شالم.و�شارع.الزه�ر،.فيما.
حلقت.طائرات.ا�شتطالع.يف.�شماء.املنطقة.

.عددًا.من.الرباميل.املتفجرة.على. 	2016.األقت.الطائرات.احلربية.ي�م.17.ني�شان/اأبريل

املزارع.املحيطة.مبخيم.خان.ال�شيح،.حيث.ا�شتهدف.الق�شف.اآخر.�شارع.الر�شا،.وحميط.
حّي.�شكيك.واأوت��شرتاد.ال�شالم.
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. 	2016/4/20 ي�م. ا�شتهدافها. النظامي. للجي�س. التابع. .)137( الف�ج. مدافع. وا�شلت.
للمزارع.املجاورة.ملخيم.خان.ال�شيح،.حيث.ا�شُتهدف.�شارع.)ن�شتلة(.بعدد.من.القذائف..
	األقت.الطائرات.ال�ش�رية.عددًا.من.الرباميل.املتفجرة.على.املزارع.والبلدات.املحاذية.ملخيم.
خان.ال�شيح.ي�م.2016/4/21،.م�شتهدفة.حميط.�شكيك.و�شارع.الر�شا.ومزارع.العبا�شة..
.�شتة.براميل.متفجرة.على.املزارع.املحيطة. 	2016/4/24.األقت.الطائرات.ال�ش�رية.ي�م

مبخيم.خان.ال�شيح،.ما.اأدى.اإىل.ت�شاقط.ال�شظايا.ف�ق.منازل.املخيم..
.اأ�شهر،. 	6.ت�يف.ي�م.25.ني�شان/اأبريل.2016.الطفل.عمر.عامر.اأب�.حمدة،.البالغ.من.العمر
اأبناء.خميم.خان.ال�شيح.جراء.الق�شف.املدفعي.الذي.ا�شتهدف. اآخرون.من. واأ�شيب.12.
احلّي.الغربي.وامل�شت��شف.ال�حيد.يف.املخيم،.الذي.كان.فيه.عدد.من.االأهايل..تزامن.ذلك.
مع.اندالع.ا�شتباكات.عنيفة.بني.املجم�عات.امل�شلحة.املح�ش�بة.على.املعار�شة.ال�ش�رية.
من.جهة.واجلي�س.النظامي.من.جهة.اأخرى..وجتّدد.الق�شف.املدفعي.على.املخيم،.حيث.
�شقطت.عدة.قذائف.هاون.على.�شارع.الثان�ية.اأوقعت.عددًا.من.اجلرحى،.بينهم.اأطفال،.
وقذيفة.ثالثة.�شقطت.على.ال�شارع.العام.مقابل.حارة.اخل�الد.يف.االأرا�شي.الزراعية.دون.

اإ�شابات.اأو.اأ�شرار..
خان. خميم. من. متفرقة. مناطق. . 	2016 اأيار/ماي�. .1 ي�م. احلربية. الطائرات. ا�شتهدفت.
ال�شيح.بعدد.من.القذائف،.اإال.اأن.عدم.انفجار.اإحداها.جّنب.االأهايل.وق�ع.جمزرة.حمتملة.

يف.ما.بينهم.
.عددًا.من.الغارات.اجل�ية.على. 	2016.�اأيار/ماي ال�ش�ري.ي�م.5. �شّنت.طائرات.النظام.
اأطراف.خميم.خان.ال�شيح،.حيث.ا�شتهدفت.الغارات.اأوت��شرتاد.ال�شالم.و�شارع.الفيالت.

ومنطقة.الق�ش�ر.
.حميط.املقربة.ال�شرقية.واالإ�شكان. 	2016.�ا�شتهدفت.الطائرات.احلربية.ي�م.11.اأيار/ماي
الع�شكري.وحميط.مزارع.العبا�شة،.فيما.دّمر.اأحد.الرباميل.املتفجرة.التي.األقاها.النظام.

منزاًل.يع�د.الأحد.اأبناء.املخيم.دون.وق�ع.اإ�شابات)1(.

)1( 16 اأيار/مايو 2016 اأ�سدرت مجموعة العمل بيانًا حّذرت فيه من تبعات الح�سار وا�ستمرار ا�ستهداف الالجئين 
الفل�سطينيين في مخيم خان ال�سيح، جاء فيه: »اإن مجموعة العمل من اأجل فل�سطينيي �سورية تدين االعتداءات 
ال�سلطات  وتدعو  المتعمد،  اال�ستهداف  لهذا  الكارثية  النتائج  من  وتحّذر  ال�سيح  خان  مخيم  على  الم�ستمرة 
الحربية �سد  الفوري لالأعمال  والتوقف  ال�سيح  اإلى تحييد مخيم خان  الم�سلحة  والمعار�سة  ال�سورية  الر�سمية 
المدنيين من الالجئين �سكان المخيم، وفتح الطرقات الموؤدية اإليه وال�سماح بدخول الموؤن والمواد االأ�سا�سية 

واالأدوية وحليب االأطفال«.
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.جمزرة.مروعة. 	2016.�ارتكبت.ق�ات.اجلي�س.واالأمن.ال�ش�ري.�شباح.ي�م.17.اأيار/ماي

حيث. دم�شق،. بريف. ال�شيح. خان. خميم. اأبناء. من. فل�شطينيني. الجئني. .5 �شحيتها. راح.

اأثناء.مرورها.عرب. الالجئني. ُتقّل.عددًا.من. كانت. �شيارة.مدنية. النظام. ا�شتهدف.عنا�شر.

ال�شحايا. بني. من. وكان. دم�شق.. العا�شمة. ومركز. املخيم. بني. يربط. الذي. ال�حيد. املنفذ.

طفل.ووالدته..وقد.وّثقت.جمم�عة.العمل.اأ�شماء.ال�شحايا،.وهم:.الطفل.حممد.ماجد.�شند.

ووالدته.رو�شة.جرب،.حمزة.حممد.الدايل،.حازم.ح�شني.هزاع،.وع�يد.مظه�ر،.باالإ�شافة.

اإىل.وق�ع.عدد.من.االإ�شابات..وق�شى.الالجئ.الفل�شطيني.اأحمد.ح�شن.ع�اد.من.اأبناء.خميم.
خان.ال�شيح.متاأثرًا.بجراحه.ب�شبب.الق�شف.الذي.ا�شتهدف.حميط.املخيم.

.لق�شف.من.مدفعية. 	2016/5/18.تعر�شت.بي�ت.اأهايل.خميم.خان.ال�شيح.وحاراتهم.ي�م

تزامن. املاديات.. على. اأ�شراره. اقت�شرت. الكاب��شية،. تلة. املتمركزة.يف. النظامي. اجلي�س.

ذلك.مع.اندالع.ا�شتباكات.عنيفة.بني.املجم�عات.امل�شلحة.التابعة.للمعار�شة.ال�ش�رية.من.
جهة.واجلي�س.النظامي.

طالب. من. عددًا. تقل. ركاب. حافلة. . 	2016/5/19 ي�م. ال�ش�ري. النظام. ق�ات. ا�شتهدفت.

تاأدية. بعد. املخيم. اإىل. ع�دتهم. اأثناء. ال�شيح. خان. اأبناء..خميم. من. االإعدادية. ال�شهادة.

امتحاناتهم..وقد.اأدى.اإطالق.النار.من.قبل.النظام.اإىل.اإ�شابة.عدة.حافالت.مبا�شرًة.وتعطلها.

ا�شتهدفت. اأن.احلافلة. الطالب..ويذكر. انتابت. الذعر. الطريق.و�شط.حالة.من. على.حافة.

رغم.رفعها.علم.االأمم.املتحدة.والتن�شيق.الذي.ح�شل.بني.م�ؤ�ش�شة.الالجئني.واالأونروا.

من.جهة.والفرقة.ال�شابعة.التابعة.للجي�س.النظامي.من.جهة.اأخرى..فيما.اأُ�شيبت.طالبة.

من.اأبناء.املخيم.يف.ال�شف.التا�شع.ب�شظية.يف.الراأ�س.ي�م.2016/5/18.اأثناء.ع�دتها.اإىل.

ال��شع. للعالج.خارج.املخيم،.رغم.�شع�بة. الف�ر. ُنقلت.على. الثان�ية،. منزلها.يف.�شارع.
االأمني.وا�شتهداف.املدنيني.

ال�شيح. خان. .خميم. 	2016/5/20 ي�م. النظامي. للجي�س. التابع. .)137( الف�ج. ا�شتهدف.

وا�شتهدف. طفيفة.. اإ�شابات. طفل. اإثره. على. اأُ�شيب. املنازل،. اأحد. على. �شقط. ب�شاروخ.

اأطراف. على. �شاروخية. قذيفة. �شق�ط. ل. و�ُشجِّ للمخيم،. ال�شرقي. املحيط. اأي�شاً. الق�شف.
منازل.االأهايل.دون.اأن.حتدث.اأي.اأ�شرار.

خان. خميم. يف. الهدى. م�شجد. . 	2016/5/26 ي�م. ال�ش�ري. النظامي. اجلي�س. ا�شتهداف.

»اأن. �شكان.احلّي. اأحد. اأكد. وقد. مادية.. اأ�شرارًا. مبا�شرًة،.خملفًة. اأ�شابته. بقذيفة. ال�شيح.
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الرئي�شي. ال�شارع. اأو.�شالحاً«..وتعر�س. للعبادة.فقط،.ال.يح�ي.م�شلحني. امل�شجد.مكان.

واملناطق.ال�شرقية.من.املخيم.للق�شف،.ما.�شّبب.حالة.رعب.بني.االأهايل،.وخا�شة.االأطفال،.
واخل�ف.من.تكرار.ق�شفهم.

التابعة. الدبابات. بقذائف. لق�شف. .، 	2016.�اأيار/ماي ي�م.27. ال�شيح. تعر�س.خميم.خان.

للجي�س.النظامي،.ما.اأدى.اإىل.ق�شاء.الطفل.الفل�شطيني.اأحمد.زهري.طحيمر،.واأحدث.دمارًا.
يف.ممتلكات.االأهايل.وذعرًا.بني.اأبناء.املخيم.

.من.م�ت.حمقق،. 	2016.�جنت.عائلة.من.اأبناء..خميم.خان.ال�شيح.ي�م.3.حزيران/ي�ني

العائلة. اأفراد. اإذ.كان. ا�شتهدفت.منزلهم،. ال�ش�رية.غارة. الطائرات.احلربية. بعدما.�شّنت.
خارج.املنزل.امل�شتهدف.يف.تلك.اللحظة..فيما.اأوقع.الق�شف.اأ�شرارًا.مادية.كبرية.

.خميم. 	2016.�ا�شتهدف.اجلي�س.النظامي.املتمركز.يف.تلة.الكاب��شية.ي�م.9.حزيران/ي�ني

خان.ال�شيح.بقذيفتني.�شقطت.اإحداهما.يف.الق�شم.ال�شرقي،.واالأخرى.يف.حميط.جامع.الر�شا..

اإ�شابة.طفيفة.يف.الراأ�س.جراء.تناثر.الزجاج.وال�شظايا،. اإثرها.رجل.م�شّن. واأُ�شيب.على.

وخلفت.القذائف.اأ�شرارًا.باملمتلكات..كذلك.اأطلقت.يف.الي�م.نف�شه.عربة.ال�شيلكا.املتمركزة.
على.اأوت��شرتاد.ال�شالم.نريانها.باجتاه.مزارع.خان.ال�شيح.الغربية.

املحيطة. املزارع. تعر�س. اإثر. وذلك. بجراح،. ال�شيح. خان. اأبناء.خميم. من. الجئ. 	اأ�شيب.
باملخيم.ي�م.2016/6/18.للق�شف..

.احلارة.ال�شرقية.من.خميم.خان. 	2016.�ا�شتهدف.الطريان.احلربي.ي�م.19.حزيران/ي�ني

ال�شيح.ب�ش�اريخ.فراغية.خّلفت.اأ�شرارًا.مادية،.واأحدثت.فج�ة.كبرية.يف.اأر�س.املخيم..

تزامن.ذلك.مع.�شّن.الطائرات.احلربية.اأكرث.من.خم�س.ع�شر.غارة.على.اأطراف.املخيم،.ما.
اأحلق.ال�شرر.ببع�س.منازل.املدنيني.يف.الق�شم.الغربي.منه.

راأ�شها. يف. ال�شيح. خان. �شكان.خميم. من. �شابة. اأُ�شيبت. .، 	2016 حزيران/ي�ني�. .25 ي�م.

خالل.ا�شتباكات.جرت.يف.حميط.املخيم.بالقرب.من.احلارة.ال�شرقية.بني.م�شلحني.تابعني.
ملجم�عات.املعار�شة.امل�شلحة..

،.�شّنت.الطائرات.احلربية.غارات.عنيفة.ا�شتهدفت.اأطراف. 	2016.�ي�م.28.حزيران/ي�ني

النهر.يف.احلّي.ال�شرقي.من.خميم.خان.ال�شيح،.ما.اأدى.اإىل.�شق�ط.اثنني.من.الالجئني.الفل�شطينيني،.

هما.نايف.اإبراهيم.منر،.امللقب.باأبي.ناهل،.وغ�شان.اأب�.�شتة،.ووق�ع.العديد.من.االإ�شابات.يف.
�شف�ف.املدنيني..وقد.اأكد.نا�شط�ن.ا�شتخدام.الطائرات.املغرية.للقنابل.العنق�دية.
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ح�شن. علي. هم:. و�شيدة،. طفل. بينهم. فل�شطينيني. الجئني. . 	6 ق�شى. .2016/6/29 ي�م.

م��شى،.وال�شقيقان.عامر.فايز.منر.ون�ر.فايز.منر،.والطفل.�شهيب.عز.الدين.ي��شف.)5.

�شن�ات(،.وفتحية.ت�فيق.نهار،.فيما.ق�شى.الالجئ.عز.الدين.ي��شف.اأحد.القادة.امليدانيني.

يف.ريف.دم�شق.الغربي،.وه�.اأحد.القادة.الع�شكريني.ملا.ي�شمى.»االحتاد.االإ�شالمي.الأجناد.

ال�شام«..اإىل.ذلك،.اأكدت.جمم�عة.العمل.اأن.طائرات.حربية.ُيعتَقد.اأنها.رو�شية،.ا�شتهدفت.

رة.تف�ق.قدرتها.قدرة.الرباميل.املتفجرة،.التي. منازل.املدنيني.يف.املخيم.ب�ش�اريخ.مدمِّ
عادًة.ما.ت�شبب.دمارًا.هائاًل.يف.منازل.املدنيني،.باالإ�شافة.اإىل.خ�شائر.كبرية.يف.االأرواح)1(.

�لو�قع �لطبي: 
عانى.اأبناء.مخيم.خان.ال�شيح.لالجئين.الفل�شطينيين.بريف.دم�شق.الغربي.خالل.الن�شف.االأول.
من.عام.2016.من.اأزمة.�شحية.خانقة،.وذلك.ب�شبب.ت�قف.عمل.جميع.الم�شت�شفيات.القريبة.من.
المخيم.عن.العمل،.باالإ�شافة.اإلى.ت�قف.م�شت��شف.»االأونروا«.عن.تقديم.خدماته.االأ�شا�شية.

واقت�شارها.على.الخدمات.اال�شت�شارية.فقط.
وبح�شب.اأهالي.المخيم،.فاإن.عمل.م�شت��شف.وكالة.»االأونروا«.داخل.المخيم.�شكلي،.اإذ.ال.يقدم.
اإال.الخدمات.الب�شيطة.وبع�س.اال�شت�شارات.التي.ال.تحقق.الحد.االأدنى.من.الخدمات.الطبية.

المفتر�س.تقديمها.لالآالف.من.اأبناء.المخيم.
طبيب. اأحدهما. المخيم،. داخل. طبيبين. من. اأكثر. وج�د. عدم. اإلى. العمل. مجم�عة. واأ�شارت.
اأ�شنان،.واالآخر.طبيب.اأطفال،.اإذ.اأجبرت.الظروف.الماأ�ش�ية،.واإغالق.النظام.للطرق.ال�ا�شلة.

بين.المخيم.ومركز.العا�شمة.دم�شق،.معظم.االأطباء.على.مغادرة.المخيم.
واأُن�شئت.في.المخيم.بع�س.النقاط.الطبية.الميدانية.لتقديم.العالج.الأهالي.المخيم..وبح�شب.
اأحد.الك�ادر.الطبية.داخل.مخيم.خان.ال�شيح،.فاإن.الحاالت.ال�شعبة.التي.ال.يمكن.عالجها.داخل.

المخيم.ُتر�َشل.اإلى.م�شافي.البلدات.والمناطق.المحيطة.به..

)1( بمنا�سبة هذه التطورات، اأ�سدرت مجموعة العمل من اأجل فل�سطينيي �سورية بيانًا �سحافيًا يوم 2016/6/29، 
اأدانت فيه ما يتعر�ش له مخيم خان ال�سيح لالجئين الفل�سطينيين في ريف دم�سق في �سورية من ق�سف عنيف 
باالأرواح  هائاًل  دمارًا  اأوقع  ما  اأيام،  عدة  منذ  �سورية  واأخرى  رو�سية  اأنها  يعتقد  حربية  بمقاتالت  ومبا�سر 
حندرات  ومخيم  اليرموك  مخيم  �سيناريو  تكرار  من  المجموعة  وحذرت  والخا�سة.  العامة  والممتلكات 
الالجئين  من  المدنيين  ا�ستهداف  اأي�سًا  و�سجبت  تهجيرهم.  بعد  �سكانها  من  اأُفرَغت  التي  �سبينة  ومخيم 
زمن  المدنيين  لحماية  الناظمة  الدولية  والمعاهدات  المواثيق  وتطبيق  احترام  اإلى  ودعت  الفل�سطينيين، 

النزاعات الم�سلحة.
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اأهالي. منها. يعاني. التي. المعي�شية. االأزمات. من. �شل�شلة. اإلى. لت�شاف. ال�شحية. االأزمة. وتاأتي.

المخيم،.اأبرزها.غياب.الخدمات.االإغاثية،.وانقطاع.الطرقات.ال�ا�شلة.بين.المخيم.والعا�شمة.
دم�شق.

لجان عمل �أهلي: 
االأو�شاع. �ش�ء. من. .2016 عام. من. االأول. الن�شف. خالل. ال�شيح. خان. مخيم. اأهالي. ا�شتكى.
اأ�شارت. فيما. عنهم،. واالأونروا. الفل�شطينية. والف�شائل. الر�شمية. الجهات. وتخلي. المعي�شية،.
التقارير.الميدانية.لمجم�عة.العمل.من.داخل.المخيم.اإلى.اأن.عددًا.كبيرًا.من.�شكان.مخيم.خان.
باعتبار. المنتظمة،. غير. المحدودة. الم�شاعدات. على. ويعتمدون. العمل. من. عاطل�ن. ال�شيح.
وبع�س. جفرا. وم�ؤ�ش�شة. الخيرية. فل�شطين. هيئة. قدمت. فقد. محا�شرة.. �شبه. منطقة. المخيم.
لجان.العمل.االأهلي.بع�س.الخدمات.االإغاثية.اإلى.اأهالي.المخيم،.نظرًا.اإلى.الظروف.المعي�شية.

ال�شعبة.التي.يعي�شها.الالجئ�ن.الفل�شطيني�ن.هناك..
.فقد.اأقامت.لجنة.العمل.ال�شبابي.التابع.لهيئة.فل�شطين.الخيرية.ي�م.16.كان�ن.الثاني/يناير.
2016.�شباق.جري.تحت.عن�ان.)اأ�شب�ع.ال�شهداء(.لكافة.الفئات.العمرية.الأبناء.مخيم.خان.
ال�شيح،.�شارك.فيه.اأكثر.من.450.مت�شابقاً.من.كافة.الفعاليات.االأهلية.والمجتمعية.في.المخيم..
اإلى.ذلك،.بادرت.هيئة.فل�شطين.الخيرية.ي�م.29.كان�ن.الثاني/يناير.2016،.اإلى.اإزالة.ركام.

واأنقا�س.مدر�شة.مدمرة.تابعة.لالأونروا.في.المخيم.وتح�يل.اأر�شها.اإلى.ملعب.كرة.قدم..
بالبراميل. للق�شف. .2015 عام. في. تعر�شت. قد. كانت. المذك�رة. االأونروا. مدر�شة. اأن. ُيذَكر.

المتفجرة،.فُدمرت.بنح�.كامل،.علماً.باأنها.كانت.ُت�شتخَدم.كمدر�شة.بديلة.قبل.الق�شف.
بقايا. باإزالة. اآذار/مار�س.2016،. .5 ي�م. المخيم. في. الخيرية. فل�شطين. هيئة. فريق. قام. كذلك.

الق�شف.الذي.ا�شتهدف.�شابقاً.مدر�شة.بئر.ال�شبع.التابعة.لالأنروا..
وفي.13.اأيار/ماي�.2016،.اأقامت.كل.من.»هيئة.فل�شطين.الخيرية«.و»الحملة.الدولية.للحفاظ.
ال�شيح،.وذلك. التراثية.في.مخيم.خان. االأن�شطة. انتماء«.عددًا.من. ــ. الفل�شطينية. اله�ية. على.
عبر.اإقامة.عر�س.تراثي.فل�شطيني.داخل.المخيم..واأكدت.عائلتا.العرو�شين.غازي.واأحمد،.اأنهم.
وبلداتها،. فل�شطين. قرى. داخل. الفل�شطيني. العر�س. يحاكي. تراثي. حفل. اإقامة. على. حر�ش�ا.

وعادات.اأهل.البلد.
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الفل�شطينية. اله�ية. على. للحفاظ. الدولية. الحملة. برعاية. الخيرية. فل�شطين. هيئة. واأقامت.

لرو�شة. االأولى. ال�شن�ية. الدورة. تخريج. 2016.حفل. اأيار/ماي�. .12 الخمي�س. ي�م. )انتماء(.

»براعم.القد�س«.النم�ذجية.في.مخيم.خان.ال�شيح،.وقد.ت�شمن.حفل.التخريج.تج�شيدًا.لل�اقع.
ال�شعب.ومعاناة.االأهالي.داخل.مخيم.خان.ال�شيح.المحا�شر.

وتحت.عن�ان.»نحن.االأر�س«،.اأقامت.م�ؤ�ش�شة.جفرا.)Jafra Foundation(.في.خان.ال�شيح.

ي�م.2016/3/30.حملة.الإحياء.ذكرى.ي�م.االأر�س،.وقد.ت�شمنت.الحملة.زراعة.111.�شتلة.
زيت�ن.على.طريق.النهر.في.المخيم..

اأما.ي�م.2016/1/16،.فبادرت.مجم�عة.من.الالجئين.الفل�شطينيين.ال�ش�ريين.في.الدانمارك.
اإ�شهاماً. مالي،. مبلغ. بجمع. للتبرع. حملة. باإطالق. �ش�رية. في. الحرب. جحيم. من. فروا. ممن.
اأهلهم.في.مخيم.خان.ال�شيح.بريف.دم�شق،.وما.يتعر�ش�ن.له. منهم.في.التخفيف.من.معاناة.
اإحدى. التي.يعي�ش�نها..وبح�شب. من.ق�شف.واعتقال،.مرورًا.بالظروف.االقت�شادية.ال�شعبة.
فقد. ال�شيح،. خان. مخيم. اأخبار. بنقل. المعنية. ب�ك«،. »الفي�س. االجتماعي. الت�ا�شل. �شفحات.
غطى.المبلغ.المالي.احتياجات.100.عائلة.من.عائالت.المخيم،.بمعدل.3000.ليرة.�ش�رية.لكل.
ر.بنح�.$8،. عائلة..واأ�شافت.اأنه.على.الرغم.من.االإ�شهام.المالي.الب�شيط.لكل.عائلة،.الذي.ُيقدَّ
اإال.اأنها.مبادرة.قد.تك�ن.بداية.الإ�شهامات.اأف�شل،.من.�شاأنها.اأن.ت�شجع.الالجئين.في.دول.المهجر.
على.التبرع.بن�.اأكبر..ودع�ا.ال�شباب.الفل�شطيني.اإلى.»م�ا�شلة.العمل.لزيادة.المبلغ.لي�شمل.

عددًا.اأكبر.من.االأ�شر.المحتاجة«.بح�شب.و�شفها..

�لو�قع �لمعي�سي وتد�عيات �لق�سف و�لح�سار على �أهالي �لمخيم: 
اأكثر.من.خم�شة.ع�شر.األف.الجئ.فل�شطيني.وعدد.من.االأ�شر.الفل�شطينية.وال�ش�رية.المهجرة.
من.اأماكن.نزاع.اأخرى.يعي�ش�ن.الي�م.في.ظل.ظروف.مزرية.نتيجة.الح�شار.الخانق.المفرو�س.

عليهم..
وت�شير.التقارير.الميدانية.لمجم�عة.العمل.من.داخل.مخيم.خان.ال�شيح.لالجئين.الفل�شطينيين،.
اإلى.اأن.عددًا.كبيرًا.من.�شكان.المخيم.عاطل�ن.من.العمل.ويعتمدون.على.الم�شاعدات.المحدودة.
غير.المنتظمة،.نتيجة.تده�ر.االأو�شاع.االأمنية.في.المناطق.المتاخمة.له.وتعر�شه.للق�شف،.
للمعار�شة. التابعة. الم�شلحة. المجم�عات. بين. تندلع. التي. العنيفة. اال�شتباكات. وا�شتمرار.
ال�ش�رية.من.جهة.والجي�س.النظامي.من.جهة.اأخرى،.ونتيجة.لقطع.اأغلب.الطرقات.الم�ؤدية.
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اإليها..كذلك.ي�شتكي. اإدخال.الم�اد.الغذائية.واالأدوية.والخبز. اإلى.منطقة.خان.ال�شيح،.ومنع.
االأهالي.من.انقطاع.المياه.والكهرباء.واالت�شاالت.لفترات.زمنية.ط�يلة..

باإدخال. لتق�م. المعنية. الجهات. اإلى. ا�شتغاثة. نداء. ال�شيح. اأهالي.مخيم.خان. اأطلق. ذلك،. اإلى.

مياه. وا�شتخراج. الم�لدات. لت�شغيل. وال�ق�د. الخبز. وت�فير. والطبية. الغذائية. الم�شاعدات.

عن. وتحييده. المخيم. ا�شتهداف. الإيقاف. الجه�د. وبذل. عاجل،. بنح�. االآبار. من. ال�شرب.

ر�شائل. عبر. المخيم،. في. الفل�شطيني�ن. الالجئ�ن. وطالب. محيطه.. في. الجارية. اال�شتباكات.

واإليه.. المخيم. من. وخروجهم. دخ�لهم. لحركة. اآمن. ممر. بفتح. العمل،. مجم�عة. اإلى. و�شلت.

المخيم.من. اأبناء. المخيم.دفع. اإلى. الم�ؤدية. الطرق. باإغالق.جميع. النظامي. الجي�س. فا�شتمرار.

االأهالي.والطالب.والم�ظفين.اإلى.�شل�ك.طرق.فرعية،.على.رغم.خط�رتها.على.حياتهم،.حيث.

ق�شف. ب�شبب. المخيم. اأبناء. من. �شخ�شاً. .12 من. اأكثر. الم�ت«. »طريق. ُي�شمى. ما. على. ق�شى.
الجي�س.النظامي.وقنا�شاته.التي.تر�شد.الطريق.

وعّبر.االأهالي.عن.معاناتهم.من.اآثار.اإغالق.الطرقات،.اإذ.ترتفع.اأ�شعار.الم�اد.الغذائية.ارتفاعاً.
كبيرًا.داخل.المخيم،.وذلك.ب�شبب.�شع�بة.و�ش�لها..باالإ�شافة.اإلى.نق�س.متكرر.في.مادة.الخبز،.
اإذ.ال.تعمل.مخابز.المخيم.نظرًا.اإلى.منع.النظام.اإدخال.الطحين.والمحروقات.اإلى.المخيم.منذ.
منت�شف.عام.2013،.ما.دفع.االأهالي.اإلى.ت�فير.حاجتهم.من.الخبز.من.البلدات.المجاورة.التي.

ال.ت�شتطيع.بدورها.ت�فير.�ش�ى.كميات.قليلة.من.االحتياج.المطل�ب.

	•مخيم ال�شيدة زينب )قبر ال�شت(:
خط�ط. من. مقربة. وعلى. دم�شق،. ال�ش�رية. العا�شمة. مركز. من. بالقرب. وق�عه. من. بالرغم.
�شاخنة،.اإال.اأن.مخيم.ال�شيدة.زينب.)قبر.ال�شت(.في.ريف.دم�شق.بقي.يعي�س.حالة.من.الهدوء.
الهدوء. هذا. ا�شتمر. عام.2016،. من. االأول. الن�شف. الما�شية..وخالل. الفترات. الن�شبي.ط�ال.
�شباط/فبراير. ففي.ي�م.21. العام.. الثاني.من. ال�شهر. المروعة.في. المجزرة. با�شتثناء.حادث.
2016،.�شهدت.منطقة.ال�شيدة.زينب.تفجيرًا.�شخماً.اأدى.اإلى.�شق�ط..اأكثر.من.)100(.�شحية.
من.�شكان.المنطقة،.منهم.)40(.فل�شطينياً.من.اأبناء.مخيم.ال�شيدة.زينب.لالجئين.الفل�شطينيين.
بح�شب.ق�شم.الت�ثيق.في.مجم�عة.العمل.من.اأجل.فل�شطينيي.�ش�رية)1(.التي.اأوردت.اأ�شماءهم.

كاالآتي:.

)1( للمزيد من التفا�سيل يمكنكم االطالع على التقرير الخا�ش »مخيم قبر ال�ست« ال�سيدة زينب على موقع المجموعة 
على ال�سبكة العنكبوتية .
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�سحايا تفجير 21 �سباط/فبر�ير 2016 في منطقة �ل�سيدة زينب
مالحظات اال�شم الرقم

.اأحد.عنا�شر.الجبهة.ال�شعبية.)القيادة.العامة(.من.�شكان
منطقة.الحجر.االأ�ش�د.المجاور.لمخيم.اليرم�ك.

خالد.الرحال 1

طفلة ريم.ماهر 2
طفل حبيب.اإبراهيم.محم�د.ح�شن 3

حكم.محم�د.�شليم 4
طفل محمد.اأيمن.�شالح 5
طفل قي�س.محمد.عي�شى 6

اأم.معتز.مهاو�س 7
اأمنة.حمد.ذيب.الفي 8

ورد.اال�شم.في.م�شادر.اأخرى.كـ»ن�ال.محمد.ذيب.الالفي« ن�ال.محمد.ذيب 9
عائ�شة.محم�د 10

ورد.اال�شم.في.م�شادر.اأخرى.كـ»رغدة.راتب.عي�شى« رغد.اأحمد 11
ورد.اال�شم.في.م�شادر.اأخرى.كـ.»ديمة.محمد.عي�شى«. ديمة.محمد 12

�شمر.كامل.اإبراهيم 13
ك�ثر.كامل.اإبراهيم 14

ورد.اال�شم.في.م�شادر.اأخرى.كـ«اإ�شالم.محمد.طعمة«. اإ�شالم.محمد.محمد 15
محمد.اإبراهيم.بكر 16
يا�شر.جهاد.رهبان 17
علي.مرعي.عبد.اهلل 18

محمد.محم�د.المرعي 19
ن�شر.اأحمد.حم�د 20

.الم�ش�ؤول.الع�شكري.لجبهة.الن�شال.ال�شعبي.الفل�شطيني
.في.مخيم.ال�شيدة.زينب..وورد.اال�شم.في.م�شادر.اأخرى

كـ»هيثم.�شليمان.خزاعي«.
هيثم.محمد.�شليمان 21

محمد.مجد.ال�شريف 22

اأحمد.محم�د.جفران 23
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مالحظات اال�شم الرقم
.مالزم.اأول.من.مرتبات.جي�س.التحرير.الفل�شطيني.ق�شى

مع.زوجته.»والء.ف�از.�شالح«..
كنان.محمد.ذيب.علي.�شالح 24

ق�شت.مع.زوجها.»كنان.محمد.ذيب.علي.�شالح«. والء.ف�از.�شالح 25
اإبراهيم.كامل.اإبراهيم 26

اأحمد.الدخيل 27
هيثم.الدخيل 28

عبد.الرحمن.حديد 29
علي.م��شى.اأحمد.العبداهلل 30

ملقبة.اأي�شاً.بـ»اأم.عدي«. حمدة.مهاو�س 31
عائ�شة.علي.عقلة 32

فاطمة.حديد 33
هدى.محمد.ح�شن 34

ماجدة.نمر.الخطيب 35
طفلة �شاجدة.خالد 36
طفلة و�شام.خالد.خ�شان 37
طفل ن�ر.الدين.محمد.نا�شر.عي�شى 38

ق�شى.متاأثرًا.بجراحه.الحقاً اأيمن.محمد.�شالح.الزنغري 39
ق�شى.متاأثرًا.بجراحه.الحقاً ي��شف.الح�راني 40

�شرقي«.من. اأحمد. تيم.و»طه. الالجئين.محم�د.ح�شن. وفي.ي�م.2016/6/11.ق�شى.كل.من.
�شكان.مخيم.ال�شيدة.زينب،.اإثر.التفجير.الذي.ا�شتهدف.حّي.ال�شيدة.زينب.في.ريف.دم�شق..

�لو�قع �لمعي�سي 
عانى.�شكان.مخيم.ال�شيدة.زينب.الذي.ي�شيطر.عليه.الجي�س.ال�ش�ري.واللجان.ال�شعبية.الم�الية.
له.في.الن�شف.االأول.من.عام.2016.من.اأزمات.معي�شية.كبيرة،.خا�شة.مع.الت�شديد.االأمني.على.
ح�اجز.المخيم.التابعة.للجي�س.النظامي..وي�شف.اأحد.االأهالي.التدقيق.والتمييز.بين.االأفراد.
ح�شب. اأخرى. دون. لعائلة. يت�افر. اأن. ممكن. »الخبز. قائاًل:. الح�اجز،. على. )المح�ش�بيات(.
اإلى.الحطب،. اأبناء.المخيم.من.�شّح.المحروقات.ولج�ئهم. ال�ا�شطة.والمعرفة«..كذلك.ي�شك�.
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ف�شاًل.عن.ارتفاع.اأ�شعار.الم�اد.عم�ماً،.والمحروقات.خ�ش��شاً.
هذه.االأزمات.زادت.من.التكاليف.المرهقة.على.العائلة.الفل�شطينية.في.هذا.المخيم،.مع.�شعف.
االإمكانات.والم�ارد.المالية.وانت�شار.البطالة،.ما.دفع.البع�س.اإلى.ال�شفر.خارجاً.اأو.العمل.�شمن.

اللجان.ال�شعبية.الم�الية.للجي�س.ال�ش�ري..

مخيم الح�شينية	•
رغم.ع�دة.جزء.من.اأهالي.مخيم.الح�شينية.في.ريف.دم�شق.اإلى.مخيمهم،.اإال.اأن.ما.يقرب.من.
اإعداد. لحظة. حتى. النظامي. الجي�س. قبل. من. بالع�دة. لهم. ُي�شمح. لم. المخيم. �شكان. من. .%40
النظامي.والميلي�شيات. الجي�س. المنع.من.قبل. الع�دة.ما.بين. اأ�شباب.عدم. التقرير..وتتفاوت.
التابعة.له،.وتخ�ف.االأهالي.من.االعتقال.على.ح�اجز.الجي�س.النظامي.التي.تتحكم.بمداخل.
المخيم.ومخارجه..تاأتي.تلك.التخ�فات.بعد.اعتقال.عنا�شر.ح�اجز.المخيم.عددًا.من.ال�شباب،.
بحجة.اأنهم.مطل�ب�ن.بتهم.متعددة،.اأبرزها.منا�شرة.مجم�عات.المعار�شة.ال�ش�رية.الم�شلحة،.
وتقديم.الخدمات.الطبية.واالإغاثية.لعنا�شرها،.حيث.وّثقت.مجم�عة.العمل.اعتقال.عدد.من.
الن�شاء.من.قبل.الحاجز.التابع.للجي�س.النظامي،.باالإ�شافة.اإلى.تفجير.الجي�س.النظامي.بع�س.

منازل.النا�شطين.االإغاثيين.واالإعالميين.من.اأبناء.المخيم..
كذلك.�شادر.النظام.ال�ش�ري.ي�م.25.كان�ن.الثاني/دي�شمبر.2016.منزل.عائلة.الم�شري.في.
باأن. اإلى.حركة.حما�س..علماً. اأبنائها. .مخيم.الح�شينية،.وطردها.خارج.المخيم.بدع�ى.انتماء.

اثنين.من.اأبناء.هذه.العائلة.معتقالن.في.ال�شج�ن.ال�ش�رية.منذ.اأكثر.من.عامين
اأما.من.الجانب.المعي�شي،.فقد.عانى.اأبناء.مخيم.الح�شينية.في.الن�شف.االأول.من.عام.2016.من.
تراكم.القمامة.وركام.المنازل.المتهدمة.بفعل.الق�شف.في.عدة.�ش�ارع.من.المخيم.تغلق.طرقاً.
الكريهة. الروائح. ال�ش�ارع.يعان�ن.من. اإن.قاطني.هذه. المخيم. اأبناء. اأحد. كاماًل..وقال. اإغالقاً.

والغبار.المتطاير.الذي.ي�شل.اإلى.منازلهم.
هذا.و�شهد.المخيم.انت�شار.اأعداد.كبيرة.من.الق�ار�س.والجرذان.في.حاراته.واأزقته،.ما.�شكل.
تهديدًا.كبيرًا.لحياة.االأهالي.من.خالل.انت�شار.االأمرا�س.بين.ال�شكان،.وزاد.من.معاناتهم..وقد.
عزا.الكثير.من.اأهالي.المخيم.�شبب.كثرة.الجرذان.اإلى.تراكم.القمامة.وانت�شارها.في.الطرقات،.
لم. البلدية،. مثل. المعنية،. والجهات. الق�شف.. بفعل. المتهدمة. المنازل. ركام. ف�شاًل.عن.وج�د.

تتخذ.اإجراءات.بهدف.اإزالة.الركام،.على.حّد.و�شف.بع�س.القاطنين.في.المخيم..
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اإلى.ذلك،.حّذر.نا�شط�ن.من.انت�شار.الح�شرات.واالأوبئة.واالأمرا�س.»كالطاع�ن«.جراء.تراكم.
لهذه  حل  الإيجاد  العمل  الح�سينية  منطقة  عن  الم�سوؤولة  والبلديات  المحافظة  وطالبوا  القمامة،.

الظاهرة، وتوفير ال�سموم للق�ساء عليها واإزالة القمامة دون تاأخير.
من.جانب.اآخر،.افتتحت.هيئة.االإغاثة.العالمية،.بالتعاون.مع.الهيئة.الخيرية.الإغاثة.ال�شعب.
اأحد. حرام،. بن. زاهر. ال�شحابي. م�شجد. .2016 الثاني/دي�شمبر. كان�ن. .15 ي�م. الفل�شطيني.
م�شاجد.مخيم.الح�شينية.في.ريف.دم�شق،.بعد.ترميمه.و�شيانته،.وذلك.�شمن.م�شروع.اإعادة.
تاأهيل.منازل.المخيم.وم�شاجده..وم�شجد.ال�شحابي.زاهر.بن.حرام.ه�.الم�شجد.الثاني.الذي.

افتتحته.الهيئتان.بعد.افتتاح.م�شجد.خليل.الرحمن.

	•مخيم ال�شبينة 
رغم.ما.�ُشرِّب.من.اأخبار.من.قبل.م�شادر.اإعالمية.مقربة.من.النظام.ال�ش�ري.عن.قيام.ور�شات.
عمل.ولجان.فنية.تابعة.لمحافظة.ريف.دم�شق.بدخ�لها.منطقة.ال�شبينة.ي�م.14.اآذار/مار�س.
المنطقة. تلك. �شكان. ع�دة. اأجل. من. ومخيمها. لل�شبينة. التحتية. البنى. تاأهيل. الإعادة. .2016
اإلى. الفل�شطينيين. الالجئين. الإنهاء.عملها.وع�دة. د.م�عدًا. لم.تحدِّ الم�شادر. تلك. اأن. اإال. اإليها،.
مخيمهم،.وانتهى.الن�شف.االأول.من.عام.2016.وال.يزال.الجي�س.النظامي.وبع�س.المجم�عات.
الفل�شطينية.الم�الية.له.م�شتمرين.بمنع.اأهالي.مخيم.ال�شبينة.من.الع�دة.اإلى.منازلهم.منذ.ي�م..
2013/11/7،.وذلك.بعد.اأن.اأُجبروا.على.تركها.ب�شبب.اال�شتباكات.العنيفة.التي.اندلعت.بين.
مجم�عات.من.المعار�شة.الم�شلحة.و.الجي�س.النظامي،.والتي.انتهت.ب�شيطرة.االأخير.على.

المخيم.�شيطرة.كاملة..
بدورهم،.جدد.عدد.من.نا�شطي.المخيم.ووجهائه.واأهاليه.مطالبتهم.النظام.ال�ش�ري.بال�شماح.
مزرية. اإن�شانية. اأو�شاعاً. يعي�ش�ن. اأنهم. اإلى. م�شيرين. ومنازلهم،. ممتلكاتهم. اإلى. بالع�دة. لهم.

نتيجة.ظروفهم.االقت�شادية.المتردية.وانت�شار.البطالة.و�شعف.الم�ارد.المالية.

مخيم جرمانا	•
حالة.من.اال�شتقرار.الن�شبي.عا�شها.�شكان.مخيم.جرمانا.الذي.يبعد.ثمانية.كيل�مترات.عن.مركز.
العا�شمة.ال�ش�رية..دم�شق،.على.تخ�م.طريق.مطار.دم�شق.الدولي،.في.الن�شف.االأول.من.عام.
التحتية.. البنى. وخدمات. االأ�شا�شية. الخدمات. ت�افر. عدم. من. يعان�ن. �شكانه. اأن. اإال. ..2016
كذلك،.يعاني.المخيم.من.اأزمات.كان.اأبرزها.ارتفاع.اإيجار.المنازل.وازدياد.الطلب.عليها،.نظرًا.
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اإلى.ا�شتيعاب.المخيم.ع�شرات.االآالف.من.النازحين.من.مناطق.مجاورة،.ما.فر�س.على.ال�شكان.

العي�س.في.ظروف.خانقة..كذلك.ترتفع.ن�شب.البطالة.في.وقت.تقّل.فيه.الم�شاعدات.المقدمة.من.
الهيئات.الخيرية.واالأونروا،.التي.ي�شك�.االأهالي.اأنها.ال.تغطي.اإال.الي�شير.من.تكاليف.حياتهم..

الم�ستعلة،  المخيمات  اأبناء  من  نازحة  عائلة  قرابة 5000  ي�ستقبل مخيم جرمانا  اأخرى،  من جهة 
وخا�سة من اأبناء مخيم اليرموك والح�سينية وال�سيدة زينب و�سبينة والذيابية.

يذكر.اأن.مخيم.جرمانا.لم.ينخرط.مبا�شرًة.باالأحداث.الدائرة.في.�ش�رية،.بحكم.م�قعه.القريب.

من.مناطق.تحّكم.النظام.بالعا�شمة..اإال.اأنه.�شهد.وي�شهد.�شق�ط.قذائف.في.محيطه،.نتيجة.قربه.

اأبناء. ال�شحايا.من. بلغ.عدد. ال�شرقية،.وقد. الغ�طة. الدولي.ومنطقة. دم�شق. من.طريق.مطار.
المخيم.40.�شحية.حتى.نهاية.حزيران/ي�ني�.2016.

	•مخيم خان دنون
رغم.الهدوء.االأمني.الذي.ي�شهده.مخيم.خان.دن�ن.في.ريف.دم�شق،.اإال.اأن.�شكانه.ي�شتك�ن.من.
الممار�شات.والم�شايقات.التي.يق�.م.بها.عنا�شر.الحاجز.التابع.للجان.االأمنية.الم�الية.للنظام.
تعر�شن. المخيم. فتيات. من. عددًا. اأن. اإلى. المخيم. اأبناء. من. �شه�د. وي�شير. تجاههم.. ال�ش�ري.
لم�شايقات.لفظية.اأكثر.من.مرة.اأثناء.مرورهن.على.الحاجز.المذك�ر..وذكرت.�شهادات.اأخرى.
تفتي�شهم. اأثناء. الحاجز. عنا�شر. ارتكبها. عدة. �شرقات. اأن. منها. الت�ثق. للمجم�عة. يت�شّن. لم.

حاجيات.االأهالي..
وبدورهم،.اتهم.نا�شط�ن.ي�م.2.�شباط/فبراير.2016.اللجان.االأمنية.الم�الية.للنظام.ال�ش�ري.
في.مخيم.خان.دن�ن.بارتكاب.عنا�شر.تابعين.لها.عمليات.»�شلب«.بالق�ة.طاولت.اأبناء.المخيم..
بالق�ة. �شلب. لعمليات. قبل.ملثمين. الماّرة.تعر�ش�ا.من. اإن.عددًا.من. المخيم. اأبناء. اأحد. وقال.
والعنف،.جرى.التعرف.اإلى.اأحدهم،.وتبين.اأنه.ينتمي.اإلى.اللجان.االأمنية..في.المخيم،.بح�شب.

النا�شطين.الذين.ت�عدوا.بن�شر.اأ�شماء.مت�رطين..
بع�س. فاأكد. مخيمهم،. داخل. ال�شرقة. ظاهرة. تنامي. من. دن�ن. خان. مخيم. اأهالي. ا�شتكى. وقد.
االأهالي.لمجم�عة.العمل.من.اأجل.فل�شطينيي.�ش�رية.اأن.الع�شرات.من.ح�ادث.ال�شرقة.تعر�س.
لها.اأبناء.المخيم،.حيث.تتن�ع.الم�شروقات.بين.م�شخات.مياه.وقطع.كهربائية.من.ال�شيارات،.

وغيرها.من.الممتلكات.الخا�شة.
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ر دوريات ليلية داخل المخيم. وترد اتهامات متكررة بحق اللجان االأمنية التابعة للنظام، والتي ت�سيِّ
اتهم. حيث. للنظام،. التابعة. الميلي�شيات. في. التجنيد. ظاهرة. من. دن�ن. خان. مخيم. ويعاني.
نا�شط�ن.وعدد.من.اأبناء.المخيم.جمعيات.ومجم�عات.مح�ش�بة.على.النظام.ال�ش�ري.واإيران.
باإغراء.ال�شباب.العاطل.من.العمل.بهدف.تجنيدهم.لم�شلحتها.من.اأجل.القتال.اإلى.جانب.ق�ات.
النظام.برواتب.�شهرية.مغرية..واأ�شاف.النا�شط�ن.اأن.تلك.المجم�عات.ترفع.�شعارات.تخ�ّس.

الق�شية.الفل�شطينية.كطريق.ناجعة.في.عملية.التجنيد،.على.حّد.و�شفهم.

مفقود: 
ُفقد.ي�م.19.اأيار/ماي�.2016.الالجئ.الفل�شطيني.عدنان.محمد.اأب�.رائد،.وه�.من.اأبناء..مخيم.

خان.دن�ن.في.ريف.دم�شق،.اأثناء.ذهابه.اإلى.العا�شمة.ال�ش�رية.دم�شق..

�لو�قع �لتعليمي: 
المخيم،.وعدم. الطلبة.في.مدار�س. الكبير.في.عدد. ال�شغط. اأبناء.مخيم.خان.دن�ن.من. ي�شك�.
طلبة. دوام. �شاعات. عدد. انخف�س. اإذ. كامل،. بنح�. التعليمية. الف�ش�ل. ا�شتيفاء. على. قدرتها.
المخيم.لثالث.�شاعات.ي�مياً.فقط،.ياأخذ.فيها.جميع.مقرراته،.ولثالث.فترات.درا�شية.في.الي�م.

ال�احد،.ما.ي�شبب.�شغطاً.كبيرًا.على.االأهالي.والطالب..
وقال.ذوو.الطلبة:.»اإن.على.الهيئة.العامة.لالجئين.الفل�شطينيين.واالأونروا.ت��شيع.المدار�س.
اإ�شافية.ي�شتطيع.من.خاللها.طلبة.المخيم. اأبنية.جديدة،.وت�فير.ك�ادر.تدري�شية. اأو.افتتاح.

اإتمام.درا�شتهم.وا�شتيفاء.درو�شهم.بنح�.كامل«.
وت�شير.الدالئل.الميدانية.في.قطاع.التعليم.اإلى.وج�د..ت�شّرب.عاٍل.بين.الطالب،.واالإناث.على.
�ش�رية.منذ.عام.2011. الدائرة.في. الحرب. ا�شتمرار. ب�شبب. المدار�س. الخ�ش��س،.من. وجه.
وانعكا�شها.على.الظروف.االقت�شادية.في.المخيم.التي.اأجبرت.عددًا.كبيرًا.من.االإناث.وال�شباب.

على.العمل.لم�شاعدة.عائالتهم.

�لو�قع �لمعي�سي و�لإغاثي: 
ا�شتمرت.اأزمات.�شكان.مخيم.خان.دن�ن.بريف.دم�شق،.في.الن�شف.االأول.من.عام.2016،.وكانت.
اأبرزها.اأزمة.الح�ش�ل.على.رغيف.الخبز.الناتجة.من.تقلي�س.كميات.الطحين.المقدمة.الأفران.
اأمام.االأفران.للح�ش�ل.على. ل�شاعات.ط�يلة. المخيم،.حيث.يتجمع.المئات.من.االأهالي.ي�مياً.
ربطة.خبز.واحدة..وُيَعّد.الخبز.مادة.اأ�شا�شية.وق�تاً.ي�مياً.لل�شكان.هناك..وقد.ا�شتكى.اأبناء.
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مخيم.خان.دن�ن.في.االآونة.االأخيرة.من.�ش�ء.ج�دة.الخبز.
وطالب.االأهالي.الحك�مة.ال�ش�رية.والجهات.المعنية.بت�فير.مادة.الخبز،.كذلك.طالب�ا.بزيادة.
من. االأفران. اأ�شحاب. على. الرقابة. وت�شديد. الطحين،. مادة. من. المخيم. اأفران. مخ�ش�شات.

ا�شتغالل.ظروف.كهذه..
اإلى.ذلك،.يعانى.�شكان.مخيم.خان.دن�ن.من.اأزمة.في.ت�فير.غاز.الطبخ.المنزلي،.اإ�شافة.اإلى.
في. �شاعة. .16 من. اأكثر. اإلى. ت�شل. ط�يلة. زمنية. وفترات. ل�شاعات. الكهربائي. التيار. انقطاع.

الي�م..
ومن.الجانب.االإغاثي.وزعت.»حملة.�شتاء.�ش�رية.الدافئ«.التي.اأطلقتها.قافلة.»اأهل.الخير«.
الك�ش�ة. في.منطقة. الفل�شطينيين. الالجئين. المالب�س.على. الثاني/يناير.2016. كان�ن. .5 ي�م.
وخان.دن�ن.في.ريف.دم�شق،.حيث.كان.الت�زيع.في.الك�ش�ة.على.المراكز.التي.ي�شرف.عليها.

الهالل.االأحمر،.وفي.خان.دن�ن.على.المراكز.التي.ت�شرف.عليها.االأونروا.
ويعاني.الالجئ�ن.الفل�شطيني�ن.في.ريف.دم�شق،.وخا�شة.�شكان.مخيم.خان.دن�ن،.من.فراغ.
اإغاثي.وا�شح،.في.ظل.الظروف.االقت�شادية.ال�شعبة.التي.يعي�ش�نها،.وذلك.نتيجة.عدم.وج�د.
جمعيات.خيرية.اأو.لجان.عمل.اأهلي،.ب�شبب.الت�شييق.االأمني.من.قبل.ق�ات.النظام،.ف�شاًل.عن.
حملة.االعتقاالت.التي.طاولت.العديد.من.النا�شطين.االإغاثيين،.ما.دفع.هذه.اللجان.اإلى.اإغالق.

اأب�ابها.حفاظاً.على.اأرواح.نا�شطيها.

مخيم درعا	•
تعر�ش مخيم درعا الخا�سع ل�سيطرة الف�سائل المقاتلة في مدينة درعا، الذي كان يقطنه اأغلبية 
من الالجئين الفل�سطينيين والنازحين ال�سوريين من الجوالن المحتل، خالل الن�سف االأول من عام 
2016 للق�سف المدفعي والجوي من قبل القوات النظامية بنحو م�ستمر، حيث طاول الق�سف معظم 
اأحياء المخيم ومنازله، واأدى اإلى دمار كبير، ما ا�سطر �سّكانه اإلى النزوح عنه اإلى مناطق مجاورة 
اأقّل خطرًا منه، ومنهم من قّرر البقاء مّتخذين من المالجئ م�ساكن لهم، في ظل ظروٍف معي�سية 

�سعبة لوجود بع�ش العائالت في اأقبية �سغيرة للغاية)1).

)1( للمزيد من التف�سيل، يمكنكم االطالع على التقرير الخا�ش »فل�سطينيو درعا واقع مّر وخيارات �سعبة« على 
موقع المجموعة على ال�سبكة العنكبوتية: 
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�لو�قع �لميد�ني: 
بالقذائف. عنيف. لق�شف. . •	2016 �شباط/فبراير. .2 ي�م. �ش�رية. جن�ب. درعا. مخيم. تعر�س.
المدفعية.وقذائف.الدبابات.من.قبل.ق�ات.النظام.ال�ش�ري،.ما.�شّبب.حالة.فزع.وخ�ف.بين.

االأهالي،.واأحدث.دمارًا.كبيرًا.في.منازل.المدنيين.داخل.المخيم.
عن. . •	2016/2/10 ي�م. ال�شد. طريق. وحّي. درعا. مخيم. في. الفل�شطيني�ن. الالجئ�ن. عّبر.
مخاوفهم.وقلقهم،.بعد.االأنباء.ال�اردة.عن.ا�شتعداد.الجي�س.ال�ش�ري.النظامي.والمجم�عات.
الم�الية.له.داخل.مدينة.درعا.القتحام.المنطقة،.بما.فيها.مخيم.درعا..فيما.طالب.نا�شط�ن.
بالمدفعية. المنطقة. وا�شتهداف. الطائرات. ق�شف. من. والحذر. الحيطة. باأخذ. المنطقة. اأبناء.
وقذائف.الهاون،.تمهيدًا.لالقتحام.المزمع..ُيذَكر.اأن.االأمن.ال�ش�ري.يمار�س.ت�شديدًا.اأمنياً.على.
الجن�ب. في. ال�ش�رية. المعار�شة. �شيطرة. مناطق. في. الم�ج�دين. الفل�شطينيين. الالجئين.
الم�شاعدة. ويقدم. للمعار�شة. بالم�االة. المناطق. تلك. �شمن. بقي. من. كل. ويتهم. ال�ش�ري،.

لعنا�شرها.
بالقذائف. عنيف. لق�شف. . •	2016 اآذار/مار�س. .1 ي�م. �ش�رية. جن�ب. درعا. مخيم. تعر�س.

المدفعية.وقذائف.الدبابات،.م�شدرها.ق�ات.النظام.المتمركزة.في.المدينة.
.بر�شا�س.قنا�س.يتبع.ق�ات. ق�شى.الطفل.اأحمد.عبد.العال.ي�م.االأحد.3.ني�شان/اأبريل.2016	•
الجي�س.النظامي..وقد.نثر.ع�شرات.االأطفال.باقات.من.ال�رد.على.قبر.اأحمد..ويعاني.اأطفال.
الم�ت. �شبح. ي�م. كل. ي�اجه�ن. حيث. ال�شع�بة،. منتهى. في. اإن�شانية. اأو�شاع. من. المخيم.

ب�شبب.ال�ش�اريخ.والقذائف.الع�ش�ائية.
تعر�ش مخيم درعا يوم 11 ني�سان/اأبريل 2016	• لق�سف بعدد من قذائف الهاون التي ا�ستهدفت 

مناطق متفرقة من المخيم. 
البلد. درعا. منطقة. . •	2016 ني�شان/اأبريل. .25 ي�م. �ش�رية. جن�ب. النظامي. الجي�س. ق�شف.
بقذائف. لمخيم.درعا. المجاور. ال�شد. اأر�س.من.ن�ع.»فيل«،.وحّي.طريق. ــ. اأر�س. ب�شاروخ.
كبيرًا. دمارًا. واأحدث. المدنيين،. �شف�ف. في. اإ�شابات. وعدة. �شحية. اأوقع. ما. الهاون،.
الالجئين. عائالت. من. العديد. للمخيم. المجاور. والحي. البلد. منطقة. ويقطن. المنازل.. في.

الفل�شطينيين.ممن.نزح�ا.من.المخيم.في.ال�شابق.
العيار. الهاون.من. للق�شف.بعدد.من.قذائف. . اأيار/ماي�.2016	• تعر�س.مخيم.درعا.ي�م.10.

الثقيل،.ا�شتهدفت.مناطق.متفرقة.من.المخيم،.مخلفًة.اأ�شرارًا.كبيرة.في.الممتلكات..
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.منازل.الالجئين.الفل�شطينيين.في.مخيم. ا�شتهدف.الجي�س.النظامي.ي�م.27.اأيار/ماي�.2016	•

اإذ. االأطفال،. ال�شكان،.وخا�شة. بين. فزع.وخ�ف. اأثار.حالة. ما. االأر�شية،. بالم�شادات. درعا.
اأطلق.عنا�شر.الجي�س.واالأمن.ال�ش�ري.على.حاجز.»المحكمة.الجديدة«.الر�شا�س.ع�ش�ائياً.

في.تلك.االأوقات.
التي. الهاون. قذائف. من. بعدد. لق�شف. . •	2016 حزيران/ي�ني�. .30 ي�م. درعا. مخيم. تعر�س.

ا�شتهدفت.مناطق.متفرقة.من.المخيم.واأحدثت.اأ�شرارًا.مادية.في.المنطقة.الم�شتهدفة.

�لحّد من حرية �لتنقل خوفًا من �لعتقال: 
اتهم.عدد.من.الالجئين.الفل�شطينيين.في.جن�ب.�ش�رية.ي�م.2016/4/23.مركز.وكالة.االأونروا.
في.مدينة.درعا.بت�شهيل.اعتقال.االأمن.ال�ش�ري.لالجئين.الفل�شطينيين،.وخا�شة.من.اأبناء.مخيم.
درعا.والمزيريب،.وذلك.بعد.رف�س.المركز.ت�شليم.الم�شاعدة.المالية.الممن�حة.من.ال�كالة.لبع�س.
الالجئين.الفل�شطينيين،.ومن.ثم.طلب.المركز.منهم.مراجعة.االأفرع.االأمنية.في.دم�شق.ليجري.
اعتقالهم.بعد.ذلك،.ولم.يت�شّن.للمجم�عة.الت�ثق.من.�شحة.المعل�مات.ال�اردة.بهذا.ال�شدد.

.

فيما.اأكدت.مجم�عة.العمل.اإحجام.عدد.كبير.من.الالجئين.الفل�شطينيين.عن.الذهاب.اإلى.مركز.

المدينة.لت�شلُّم.المع�نات.المالية.والغذائية.المقدمة.من.»االأونروا«.ومنظمة.التحرير.خ�فاً.من.

اعتقال.االأمن.ال�ش�ري.لهم..يذكر.اأن.حاالت.اعتقال.ومالحقة.وتدقيق.اأمني.تعر�س.لها.الجئ�ن.

فل�شطيني�ن.من.مخيم.درعا.والمزيريب.وجلين.اأواخر.العام.الما�شي،.يتعلق.اأغلبها.بق�شايا.

التجنيد.االإجباري،.وذلك.حين.وزعت.منظمة.التحرير.الفل�شطينية.م�شاعداتها.المالية.بح�ش�ر.
عنا�شر.االأمن.ال�ش�ري،.وا�شترطت.للح�ش�ل.على.الم�شاعدة.ح�ش�ر.رب.العائلة.�شخ�شياً.

في يوم 29 كانون الثاني/يناير 2016، اعتقل االأمن ال�سوري ثالثة فل�سطينيين، بينهم �سيدتان من 
مخيم درعا، وذلك اأثناء توجههم اإلى مدينة دم�سق للح�سول على الم�ساعدات المالية التي توزعها 

وكالة »االأونروا« على الالجئين الفل�سطينيين في �سورية.
يذكر.اأن.اأهالي.مخيم.درعا.كان�ا.قد.وجه�ا.العديد.من.النداءات.عبر.مجم�عة.العمل.من.اأجل.
داخل. م�شاعداتها. لت�زيع. باإيجاد.طريقة. »االأونروا«. وكالة. فيها. �ش�رية،.طالب�ا. فل�شطينيي.
المخيم،.وذلك.لتجنب.تعر�شهم.لالعتقال.من.قبل.عنا�شر.ح�اجز.الجي�س.النظامي.المنت�شرة.

على.طريق.)دم�شق.ــ.درعا(.
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�لجانب �لطبي: 
ي�شك�.من.بقي.من.�شكان.مخيم.درعا.من.عدم.ت�افر.اأي.م�شت�شفى.اأو.مركز.طبي.في.المخيم،.
باالإ�شافة.اإلى.نق�س.حاّد.في.االأدوية.والم�اد.والمعدات.الطبية.الالزمة.لالإ�شعافات.االأولية..
كذلك. المخيم.. خارج. العالج. لتلقي. الجرحى. لنقل. اإ�شعاف. �شيارات. ت�افر. عدم. اإليها. ي�شاف.
الحدود. عبر. مر�شى. اأو. جرحى. اإدخال. اإمكانية. في. �شع�بات. عم�ماً. الفل�شطيني�ن. ي�اجه.
دخ�ل. الغالب. في. االأردنية. ال�شلطات. ترف�س. حيث. ال�ش�ريين،. بالم�اطنين. اأُ�ش�ة. االأردنية.
�شف�ف. في. االأمرا�س. انت�شار. من. المخيم. داخل. النا�شطين. من. عدد. حّذر. وقد. الفل�شطينيين..
االأهالي،.خا�شة.مع.ا�شطرارهم.اإلى.ا�شتخدام.مياه.ال�شرب.المل�ثة،.وذلك.ب�شبب.انقطاع.مياه.

ال�شرب.عن.المخيم.منذ.نح�.عام.

�لو�قع �لمعي�سي: 
اأرجاء.المخيم.منذ.عام،. ال.يزال.�شكان.مخيم.درعا.يعان�ن.من.انقطاع.المياه.كلياً.عن.جميع.
االأمر.الذي.دفع.االأهالي.اإلى.ا�شتخدام.االآبار.االرت�ازية،.بالرغم.مما.قد.تحمله.تلك.المياه.من.
مل�ثات..اإال.اأن.االآبار.المل�ثة.هي.الخيار.ال�حيد.الباقي.في.هذه.المنطقة،.اأو.ال�شير.م�شافات.
ط�يلة.من.اأجل.جلب.مياه.ال�شرب.و�شط.مخاطر.جدية.على.الحياة،.ب�شبب.انت�شار.القنا�شة.

على.المباني.المطلة.على.تلك.ال�ش�ارع.
اإلى.ذلك،.يعاني.االأهالي.من.�شع�بات.كبيرة.في.ا�شتخراج.المياه.من.االآبار.ب�شبب.انقطاع.التيار.
الكهربائية. الم�لدات. لعمل. الالزم. ال�ق�د. �شّح. اإلى. اإ�شافة. المخيم.. المت�ا�شل.عن. الكهربائي.
لت�فير.الطاقة.لمحركات.ال�شحب..وقد.دفع.هذا.ال�اقع.بع�س.االأهالي.اإلى.ا�شتخدام.الم�شخات.
اليدوية.للتغلب.على.الم�شكلة..وم�شكلة.انقطاع.التيار.الكهربائي.من.الم�شاكل.المزمنة،.حيث.
ينقطع.التيار.لفترات.ط�يلة..وقد.ازداد.عدد.�شاعات.التقنين.في.التيار.الكهربائي.لت�شل.اإلى.
20.�شاعة.انقطاع.ي�مياً،.واأحياناً.تنقطع.الأيام.مت�ا�شلة،.باالإ�شافة.اإلى.ت�قف.خدمات.الهاتف.
ال�شلكي.والال�شلكي.بنح�.كامل.منذ.اأكثر.من.عام..واإلى.جانب.هذه.الم�شكالت،.فاإن.عمل.المرافق.
العامة.وفرق.العمل.الخدماتية.واالإغاثية.معطل.بنح�.�شبه.كامل.تقريباً،.ما.اأدى.اإلى.انت�شار.
ـ.الفئران(.في.اأغلب.البي�ت.المهج�رة.والمدمرة..كذلك.ا�شتمر. الق�ار�س.بنح�.كبير.)الجرذانـ.

ت�قف.عمل.»االأونروا«.في.المخيم.خالل.هذه.الفترة،.وخا�شة.المراكز.الطبية.
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مخيم النيرب	•
موقع مخيم النيرب المال�سق لمطار النيرب الع�سكري جعل منه موقعًا ا�ستراتيجيًا لطرفي ال�سراع 
في �سورية، وقد تعر�ش خالل الن�سف االأول من عام 2016 للق�سف والإطالق النار، ما اأدى اإلى وقوع 
الحرب في  اأحداث  انخراطهم في  ب�سبب  اأبنائه  العديد من  المدنيين، و�سقط  �سحايا في �سفوف 
�سورية، فمنهم من يقاتل مع مجموعة لواء القد�ش التي تقاتل اإلى جانب القوات ال�سورية، ومنهم من 

يقاتل اإلى جانب قوات المعار�سة الم�سلحة.

�لو�قع �لمعي�سي: 
ات�شف. فقد. �ش�رية.. في. الفل�شطينية. المخيمات. كباقي. في.حلب. النيرب. مخيم. �شكان. يعاني.
الن�شف.االأول.من.عام.2016.بغالء.اأ�شعار.الم�اد.الغذائية.ووق�د.التدفئة..اإ�شافًة.اإلى.بروز.
عبئاً. �شكل. ما. الغذائية،. الم�اد. اأ�شعار. بع�شهم. �شاعف. الذين. التجار. لدى. االحتكار. ظاهرة.
متزايدًا.على.كاهل.اأبناء.المخيم.الذين.يعان�ن.من.م�شت�يات.فقر.عالية..هذا.االأمر.دفع.بع�س.
ال�شكان.اإلى.مطالبة.التجار.بالت�قف.عن.ا�شتغالل.االأو�شاع.العامة.وطرح.الم�اد.الغذائية.في.
االأ�ش�اق.باأ�شعار.منا�شبة..وتاأتي.هذه.التط�رات.في.ظل.المخاوف.الكبيرة.لدى.ال�شكان.من.
�شمال. الحربية.في. االأعمال. ا�شتداد. انعكا�س.ذلك.على.كافة.مناحي.حياتهم،.خ�ش��شاً.خالل.
غالبية. لدى. مالي. م�رد. وج�د. وعدم. الدوالر. اأمام. ال�ش�رية. الليرة. قيمة. وانخفا�س. البالد،.

العائالت،.وارتفاع.معدالت.البطالة.بين.اأبناء.المخيم.
ومن.جهة.اأخرى،.يعاني.�شكان.المخيم.من.ا�شتمرار.انقطاع.التيار.الكهربائي.واالت�شاالت.عن.

المخيم.ل�شاعات.عديدة..خالل.الي�م..
كذلك.ازدادت.االأو�شاع.المعي�شية.في.مخيم.النيرب.لالجئين.الفل�شطينيين.�ش�ءًا،.بعد.تمكن.
اإثر. ال�شاحل.ومدينة.حماه. اإلى.حلب.من.جهة. ال�حيد. االإمداد. تنظيم.داع�س.من.قطع.طريق.
�شيطرته.ي�م.22.�شباط/.فبراير.2016.على.بلدة.خنا�شر.في.الريف.الجن�بي.لمحافظة.حلب.

�شمالي.�ش�رية.
اإلى.ذلك،.اأكدت.مجم�عة.العمل.من.اأجل.فل�شطينيي.�ش�رية.اأن.اأ�ش�اق.المخيم.�شهدت.ي�م.26.
�شباط/فبراير.2016.ارتفاعاً.جن�نياً.لالأ�شعار..فيما.اأغلق.الكثير.من.التجار.محاّلهم.واحتكروا.
االأزمة. اأن. اإلى. المجم�عة. واأ�شارت. مرتفعة.. باأ�شعار. الحقاً. لبيعها. وغيرها. الغذائية. الم�اد.
طاولت.محطات.ال�ق�د.في.المخيم،.حيث.�شهدت.هذه.المحطات.ازدحاماً.�شديدًا.منذ.ال�شاعات.
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االأولى.الإعالن.انقطاع.الطريق.خ�فاً.من.فقدان.مادة.ال�ق�د..رافق.ذلك.ارتفاع.في.اأجرة.النقل.
من.المخيم.الى.المدينة.

الغذائية. الم�اد. معظم. اأن. الفترة. تلك. في. ال�شادرة. تقاريرها. في. العمل. اأ�شافت.مجم�عة. و.

والخ�شار.�شهدت.ارتفاعاً.كبيرًا.في.االأ�شعار.بعد.مرور.24.�شاعة.على.انقطاع.الطريق،.ولفتت.

اإلى.اأن.�شعر.اأ�شط�انة.غاز.الطبخ.و�شل.اإلى.7.اآالف.ليرة.�ش�رية.اإن.ُوجدت..وو�شل.كيل�غرام.

اإلى.300. ليرة،.وال�شكر. اإلى.800. ليرة،.والفليفلة. اإلى.600. )البندورة(. الطماطم. واحد.من.

ليرة،.فيما.و�شل.�شعر.كيل�غرام.واحد.من.البطاطا.اإلى.275.ليرة.�ش�رية..اأما.كيل�.اللحمة.

ليرة،.و�شّمة. الب�شل.250. ليرة،.وكيل�. الدجاج.)الفروج(.2000. ليرة.ولح�م. فبلغ.4.500.

البقدون�س.120.ليرة..واأ�شارت.مجم�عة.العمل.اإلى.اأن.الف�اكه.غير.مت�افرة.نهائياً.في.اأ�ش�اق.
المخيم.

�لو�قع �لتعليمي: 
عانى.الطالب.الفل�شطيني�ن.في.مدار�س.االأونروا.في.حلب.خالل.الن�شف.االأول.من.عام.2016.
من.البرد.القار�س.خالل.اأ�شهر.ال�شتاء،.ب�شبب.عدم.ت�افر.م�اد.التدفئة.في.مدار�شهم..واأكد.اأهالي.
الطلبة.وعدد.من.النا�شطين.اأن.المدافئ.في.ال�شف�ف.فارغة.من.مادة.الديزل.»المازوت«،.واأن.
اأبناءهم.في.حالة.ي�شعب.معها.اإكمال.درا�شتهم.ب�شبب.م�جة.البرد.وتدني.درجات.الحرارة.

�أبرز �لأحد�ث 
.للق�شف. 	2016.تعر�شت.االأطراف.الغربية.من.خميم.النريب.بحلب.ي�م.2.�شباط/فرباير

و�شق�ط.ثالث.قذائف.هاون.خّلفت.اأ�شرارًا.يف.املمتلكات..
.�شق�ط.قذيفة.هاون.على.احلارة.اجلن�بية. 	2016.شهد.خميم.النريب.ي�م.3.�شباط/فرباير�
ا�شتهداف. من.جتدد. املخيم.تخ�فاً. �شكان. ت�ترًا.بني. واأثارت. مادية. اأ�شرارًا. منه،.خّلفت.

املنازل.
الهاون. قذائف. من. بعدد. للق�شف. . 	2016 �شباط/فرباير. .5 ي�م. النريب. خميم. تعر�س.
جن�بي. القطار. �شكة. من. بالقرب. هاون. قذيفتا. و�شقطت. منه.. متفرقة. مناطق. ا�شتهدفت.
و�شقطت. املخيم،. من. اأخرى. منطقة. زراعية.يف. اأر�س. على. قذيفتان. �شقطت. فيما. املخيم،.

قذيفة.اأخرى.على.اأحد.منازل.املدنيني،.فاأحدثت.اأ�شرارًا.يف.املمتلكات.اخلا�شة.
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اأ�سيب يوم 14 �سباط/فرباير 2016	 ثمانية الجئني فل�سطينيني من عنا�سر لواء القد�ش املوايل 
للنظام ال�سوري، هم: اأحمد داوود فيا�ش، عبد الهادي اأحمد هواري، �سالح عبد اهلل اخلطيب، 
»خالد ح�سني ال�سيخ طه، عبد ح�سن حرب، حممد اإبراهيم دغيم، زكريا حمود غنام، واأحمد 
خالد قد�سية، وهم من اأبناء خميمي النريب وحندرات، وذلك جراء املعارك العنيفة الدائرة يف 
بلدة خنا�سر واإثريا يف ريف حلب بني جمموعات املعار�سة ال�سورية امل�سلحة من جهة، واجلي�ش 

ال�سوري النظامي من جهة اأخرى. 
اأ�سيب يوم 18 �سباط/فرباير 2016	 �سبعة الجئني من اأهايل خميم النريب، بينهم ن�ساء واأطفال، 
وذلك اإثر انقالب احلافلة التي تقلهم عند طريق الرامو�سة يف حلب. ووفقًا لتقارير جمموعة 

العمل من اأجل فل�سطينيي �سورية، فقد ُنقل امل�سابون اإىل امل�ست�سفى اجلامعي يف مدينة حلب.
�سهد حميط خميم النريب يف حلب يوم 6 ني�سان/اأبريل 2016	 اندالع ا�ستباكات بني جمموعات 
تابعة للمعار�سة ال�سورية امل�سلحة وعنا�سر من اجلي�ش النظامي، و�ُسمعت اأ�سوات االنفجارات 

واإطالق النار بو�سوح داخل املخيم.
نقلت جمموعة العمل يف حلب يوم 10 ني�سان/اأبريل 2016	 اأن طريق الرامو�سة الرابط بني مدينة 
حلب وخميم النريب، قد انقطع ب�سبب ا�ستهداف املارة من قبل قنا�سة جمموعات املعار�سة 
َلت حاالت قن�ش للمدنيني من �سكان قرية النريب املجاورة للمخيم. فيما  امل�سلحة، حيث �ُسجِّ
واملعاهد يف  وعاملني وطالب اجلامعات  املخيم من موظفني  اأبناء  من  االأهايل  تعطلت حركة 

مدينة حلب خوفًا من ر�سا�ش القنا�سة.  
باكات عنيفة يف حميط خميم النريب بني اجلي�ش النظامي  	دارت يوم 8 اأيار/مايو 2016 ا�ست
فيما  امل�سلحة.  ال�سورية  املعار�سة  وجمموعات  جهة،  من  لها  املوالية  القد�ش  لواء  وجمموعة 
ق�سفت الطائرات احلربية ال�سورية مناطق متركز جمموعات املعار�سة يف منطقة ال�سيخ لطفي 

مبحيط املخيم.
اأ�سيب عدد من الالجئني الفل�سطينيني يوم 12 اأيار/مايو 2016	 جراء ا�ستهداف خميم النريب 
اأحمد  ال�ساب  امل�سابني  من  ُعرف  الرئي�سي.  ال�سارع  على  �سقطت  هاون  قذائف   3 بـ  يف حلب 

حديد، الذي اأ�سيب يف كتفه ب�سظية، والطفلتان مالك ورهف �ساهني.
اأ�سيبت يوم 22 اأيار/مايو 2016	 اإحدى ن�ساء خميم النريب يف حلب اإ�سابة طفيفة اأثناء اإطالق 
نار ع�سوائي، نتيجة خالف ن�سب بني عن�سرين حم�سوبني على اللجان املوالية للنظام ال�سوري.

لالجئني  النريب  ملخيم  الوحيد  املنفذ  وهو  الرامو�سة،  طريق  ا�سُتهدف   	2016/5/31 يوم  يف 
الفل�سطينيني اإىل مدينة حلب، ما اأدى اإىل وقوع جرحى من �سكان املخيم، ُعرف منهم الالجئ 
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الفل�سطيني ال�ساب �سعيد ال�سيخ حممد، الذي اأ�سيب بعدة ك�سور.
اإثر  جنينها  حلب  يف  النريب  �سكان  خميم  من  وهي  حرب،  هناء  الفل�سطينية  ال�سيدة  	فقدت 
اإ�سابتها يوم 2016/6/1 يف ق�سف ا�ستهدف ال�سيارة التي كانت تقلها يف مدينة حلب، فُنقَلت 
على الفور اإىل م�ست�سفى اجلامعة حيث فقدت جنينها هناك، فيما اأُنقَذت حياة االأم و�سقيقتها 

املرافقة لها.
 	2016/6/2 يوم  النريب،  و خميم  حلب  مدينة  بني  الرابط  الطريق  الرامو�سة،  طريق  تعر�ش 
من  عدد  �سقوط  اإىل  اأدى  امل�سلحة،  املعار�سة  جمموعات  قبل  من  القذائف  من  عدد  ل�سقوط 
اجلرحى من اأبناء القرى املجاورة للمخيم. وقد دفع هذا الواقع طالب وطالبات من اأبناء خميم 
النريب اإىل مغادرة املخيم ب�سكل م�سبق بهدف تقدمي االمتحانات الثانوية يف مدينة حلب، ب�سبب 

املخاوف من تعر�سهم ل�سقوط القذائف اأو قطع الطريق.
. 	2016.�ق�شى.ال�شاب.الفل�شطيني.عبد.املنعم.حمدان.)18.عاماً(.ي�م.26.حزيران/ي�ني
يف.منطقة.الرام��شة.بريف.حلب،.واأُ�شيب.�شقيقه.فاحت،.بعد.تعر�شهما.لطلقات.القنا�شة.

اأثناء.عب�رهما.الطريق،.وهما.من.اأبناء.خميم.النريب.لالجئني.الفل�شطينيني.يف.حلب.

مخيم حندرات:	•
ال.تزال.ف�ش�ل.ماأ�شاة.اأهالي.المخيم.تت�الى.ب�شبب.ما.تعر�ش�ا.له.من.تهجير.وطرد.وت�شريد.
اأبنائه.عنه.. نزوح.جميع. اإلى. اأدى. الذي. �ش�رية،. في. الدائر. النزاع. ب�شبب. �شن�ات. منذ.عدة.
وقد.ت�زع.بع�شهم.على.الم�شكن.التا�شع.في.ال�شكن.الجامعي.في.مدينة.حلب،.واآخرون.منهم.

غادروا.باتجاه.مخيم.النيرب،.ولجاأ.بع�شهم.اإلى.تركيا.
معي�شياً،.واجه.اأبناء.مخيم.حندرات.ظروفاً.معي�شية.قا�شية،.خا�شة.بعد.اأن.ُطلب.من.النازحين.
المدينة. داخل. فيها. يقطن�ن. التي. التا�شعة. ال�حدة. اإخالء. .2016 �شباط/فبراير. �شهر. في.
الجامعية.في.حلب،.ما.زاد.من.ماأ�شاتهم.ومعاناتهم..وقد.دفع.هذا.بع�س.النا�شطين.وعددًا.من.
ما. م�ش�ؤولية. ال�شراع. اأطراف. فيه. منا�شدة،.حّمل�ا. نداء. اإلى.ت�جيه. واأهاليه. المخيم. وجهاء.
يتعر�ش�ن.له.نتيجة.ا�شطرارهم.اإلى.ترك.منازلهم.وممتلكاتهم..هذا.وقد.ا�شتكى.�شكان.مخيم.
من. هنان�. اإبراهيم. وحّي. حلب. ومدينة. للمخيم. المجاورة. المناطق. اإلى. النازحين. حندرات.
اأو�شاع.اإن�شانية.�شعبة.ب�شبب.�شّح.الم�اد.الغذائية.وغالء.االأ�شعار.وعدم.وج�د.اهتمام.كاٍف.

من.قبل.االأونروا.ولجان.العمل.االأهلي.
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�أبرز �لأحد�ث
�شهدت.االأ�شهر.الثالثة.االأخيرة.من.الن�شف.االأول.من.عام.2016.ت�شعيدًا.كبيرًا.في.االأو�شاع.
االأمنية.في.مدينة.حلب،.ومنها.مخيم.حندرات،.وذلك.بعدما.�شّن.الجي�س.ال�ش�ري.بم�شاركة.
المئات.من.عنا�شر.ل�اء.القد�س.الفل�شطيني.الم�الي.له.حملة.ع�شكرية.�شّمتها.معركة.»تحرير.

مخيم.حندرات.بريف.حلب.ال�شمالي«..

بني. عنيفة. ا�شتباكات. اندالع. . 	2016 ني�شان/اأبريل. .8 ي�م. حندرات. خميم. حميط. �شهد.

االأخري. حاول. اإذ. النظامي،. اجلي�س. وق�ات. امل�شلحة. ال�ش�رية. املعار�شة. جمم�عات.
ا�شتعادة.�شيطرته.على.املخيم..

.لق�شف.مدفعي.و�شاروخي.عنيف. 	2016.تعر�س.خميم.حندرات.ي�م.14.ني�شان/اأبريل

من.قبل.ق�ات.النظام.ال�ش�ري،.وتزامن.ذلك.مع.اندالع.ا�شتباكات.عنيفة.بني.جمم�عات.
املعار�شة.ال�ش�رية.امل�شلحة.وق�ات.اجلي�س.النظامي.

الالجئني. من. ال�شن. �شغار. بتجنيد. القد�س. ل�اء. جمم�عة. فل�شطيني�ن. نا�شط�ن. 	اتهم.

الفل�شطينيني.من.اأبناء.خميم.النريب.وحندرات،.واإر�شالهم.اإىل.جبهات.القتال..وقد.�شجلت.

اأب�. اأحمد. الفل�شطيني. منهم. االأطفال،. من. ال�شحايا. من. العديد. �شق�ط. العمل. جمم�عة.
خ�شبة.الذي.مل.يتجاوز.ال�شاد�شة.ع�شرة.من.عمره.يف.معارك.خميم.حندرات.

يف يوم 28 ني�سان/اأبريل 2016	 اأُ�سيب عدد من اأبناء خميم حندرات هم: فتحية �سالمة، �ساهر 
القادر  وعبد  التايه  منت�سر  عبا�ش،  عمران  اخلطيب،  �سمرية  حميدي،  نبيل  اأحمد  الدربي، 
مقلد بجروح نتيجة �سقوط قذيفة هاون على بناء الوحدة التا�سعة يف املدينة اجلامعية املقابلة 

لبناء كلية االآداب. 
(.غارة.ج�ية.�شّنتها.الطائرات.الرو�شية.على.خميم.حندرات.لالجئني.الفل�شطينيني.يف. 	14(
ريف.حلب.ال�شمايل.ي�م.13.اأيار/ماي�.2016..تزامن.ذلك.مع.اندالع.ا�شتباكات.عنيفة.بني.
اجلي�س.ال�ش�ري.و»ل�اء.القد�س«.امل�ايل.له.من.جهة،.وجمم�عات.املعار�شة.امل�شلحة.من.

جهة.اأخرى..وقد.ا�شتخدمت.اأن�اع.خمتلفة.من.االأ�شلحة.اخلفيفة.والثقيلة.
خميم. ا�شتهدفت. غارات. عدة. . 	2016 حزيران/ي�ني�. .8 ي�م. احلربية. الطائرات. �شنت.
منازل. اأ�شابت. كبرية. مادية. اأ�شرارًا. اأوقع. ما. يف.حلب،. الفل�شطينيني. لالجئني. حندرات.
املدنيني.يف.املخيم،.و�شط.ا�شتباكات.وحاالت.قن�س.بني.جمم�عات.املعار�شة.امل�شلحة.من.
جهة.واجلي�س.النظامي.ول�اء.القد�س.امل�ايل.له.من.جهة.اأخرى،.يف.م�شعى.من.االأخرية.
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القتحام.املخيم.دون.اإحراز.تقدم.يذكر.
ق�سف اجلي�ش النظامي خميم حندرات يوم 23 حزيران/يونيو 2016	 بالقنابل احلارقة. تزامن 
ذلك مع اندالع ا�ستباكات عنيفة بني املجموعات امل�سلحة التابعة للمعار�سة ال�سورية من جهة، 
واجلي�ش النظامي ولواء القد�ش املوايل له من جهة اأخرى، يف م�سعى من االأخرية القتحام املخيم 

دون اإحراز تقدم يذكر.

	•مخيم العائدين ــ حم�ص
االأوروبية. والدول. تركيا. باتجاه. م�شتمرة. �ش�رية. من. الفل�شطينيين. الالجئين. هجرة. بقيت.
خالل.الن�شف.االأول.من.عام.2016.بالعم�م،.وخا�شة.من.مخيم.حم�س،.رغم.القرارات.الدولية.
التي.�شدرت.للحّد.من.الهجرة.غير.النظامية..وتع�د.اأ�شباب.تنامي.ظاهرة.الهجرة.من.مخيم.
اإجبارهم. بهدف. الفل�شطيني،. لل�شباب. ال�ش�رية. االأمنية. المالحقات. اإلى. في.حم�س. العائدين.
التي.من. االأمنية. الق�شايا. االإلزامية،.ف�شاًل.عن.غيرها.من. الع�شكرية. بالخدمة. على.االلتحاق.
�شانها.تعري�س.ال�شباب.لالعتقال.اأو.القتل..اإ�شافة.اإلى.�ش�ء.االأو�شاع.المعي�شية.التي.ي�شك�.
منها.�شكان.�ش�رية.عم�ماً،.اإذ.ت�شهد.االأ�ش�اق.ارتفاعاً.في.االأ�شعار.وانت�شارًا.للبطالة.وانعدام.
الم�ارد.المالية،.فاإن.جغرافيا.مخيم.حم�س.ال.تزال.تتيح.مرورًا.اأ�شهل.للمهاجرين.باتجاه.تركيا.

من.مخيمات.دم�شق.والجن�ب.
العائدين.في.حم�س. اأبناء.مخيم. �شباط/فبراير.2016.دفعة.جديدة.من. وقد.و�شلت.ي�م.3.
اإلى.الي�نان،.وذلك.بعد.المخاطرة.برحلة.بحرية.عبر.»ق�ارب.الم�ت«،.في.ظل.ظروف.ج�ية.
الالجئين. اأحد. اأكد. وقد. ال�ا�شلين.. اأحد. و�شف. بح�شب. م�شتقرة،. غير. بحرية. وحالة. قا�شية.
ال�ا�شلين..وج�د.الع�شرات.من.اأبناء.مخيم.العائدين.على.البر.التركي.في.انتظار.دورهم.في.

رك�ب.»ق�ارب.الم�ت«.نح�.الجانب.االأوروبي..
كذلك.و�شل.ي�م.االثنين.2016/2/22.قارب.يحمل.عائلتين.من.مخيم.العائدين،.بينهم.اأطفال.

اإلى.اإحدى.الجزر.الي�نانية،.وذلك.بعد.انطالقهم.من.ال�ش�احل.التركية.

�عتقال و�إفر�ج
وتجنيبه. تحييد.مخيمهم،. على. ال�شديد. في.حم�س. العائدين. مخيم. اأهالي. من.حر�س. بالرغم.
ويالت.الحرب.الدائرة.في.�ش�رية،.اإال.اأن.الجي�س.النظامي.�شيَّق.الخناق.على.�شكانه،.فعمد.في.
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بداية.االأمر.اإلى.اإغالق.جميع.مخارج.المخيم،.وجعل.الدخ�ل.اإليه.والخروج.منه.من.المدخل.

وال�شما�س،.ومّد. المخيم. بين. اإ�شمنتية. ترابية.وح�اجز. �ش�اتر. فقط..وكذلك.و�شع. الرئي�شي.

اإليه..واأن�شاأت. �شائكة.بين.المخيم.وطريق.ال�شام.ل�شّد.جميع.الطرق.الفرعية.الم�ؤدية. اأ�شالكاً.

واالأحياء. حم�س. في. العائدين. مخيم. اأحياء. بين. يف�شل. حديدياً. �ش�رًا. الحك�مية. ال�شلطات.

المجاورة.له..وبدورها،.اأفادت.مجم�عة.العمل.من.اأجل.فل�شطينيي.�ش�رية.باأن.االأمن.ال�ش�ري.

يق�م.بحمالت.تفتي�س.مت�ا�شلة.في.مخيم.العائدين.بحم�س،.بحثاً.عن.فئة.ال�شباب.من.الالجئين.

الفل�شطينيين.وال�ش�ريين.في.عمر.الخدمة.الع�شكرية..حيث.يدّقق.العنا�شر.االأمني�ن.ببطاقات.

الم�ؤدية. المعابر. وعلى. التجارية،. والمحاّل. المخيم. �ش�ارع. في. للمارة. ال�شخ�شية. اله�ية.

في. الجامعيين. الطلبة. يعتقل. ال�ش�ري. االأمن. اأن. المجم�عة. اأكدت.م�شادر. فيما. المخيم.. اإلى.

تاأجيل. على. ح�ش�لهم. رغم. االإجباري،. التجنيد. اإلى. وي�ش�قهم. المفت�ح. التعليم. تخ�ش�شات.
ر�شمي.من.�شعبة.التجنيد.

.قامت.االأجهزة.االأمنية.ال�ش�رية.والمجم�عات.الم�الية.لها.بحمالت.دهم.لمنازل.المخيم.بحثاً.
في. العائدين. لمخيم. االأمنية. المفرزة. فر�شت. فيما. االإجباري.. التجنيد. المكلفين. ال�شباب. عن.
منها:. بتنفيذها،. واألزمتهم. المخيم،. داخل. االأهالي. على. الممن�عات. من. ط�يلة. قائمة. حم�س.
اأ�شخا�س. اإال.من.خالل. والم�شتعملة. الجديدة. المنزلي. االأثاث. م�اد. اإخراج. اأو. اإدخال. منعهم.
مح�ش�بين.على.النظام،.اأو.اإدخال.م�اد.البناء.واالإعمار.اإال.من.خالل.اتباع.اإجراءات.وم�افقات.
ط�يلة.ومعقدة.بحاجة.اإلى.بيان.ملكية..اإ�شافًة.اإلى.منع.اإعالن.المت�فى.خارج.�ش�رية.بمكبرات.
الم�شاجد،.ومنع.اإقامة.العزاء.العلني،.باعتبار.المت�فى.خائناً.ل�طنه..كذلك.ُمنع.اإعالن.وفاة.
اأّي.�شخ�س.اإال.بعد.م�افقة.مديرية.االأوقاف.في.مدينة.حم�س..وفر�شت.المفرزة.االأمنية.على.

اإدارة.م�شت�شفى.بي�شان.تقديم.ك�شف.باأ�شماء.المراجعين.والمر�شى.ي�مياً.
ودهمت.دوريات.االأمن.الع�شكري.واالأمن.ال�شيا�شي.منزاًل.م�شتاأجرًا.لعائلة.مهجرة.تع�د.ملكيته.
عدة. من. م�ؤلفة. الحملة. وكانت. االأ�شباب.. معرفة. دون. نايف(،. )اأب�. مراد. اأ�شعد. الالجئ. اإلى.
�شيارات.اأمنية،.ترافقت.مع.انت�شار.مكثف.لعنا�شر.االأمن،.حيث.�شاد.المنطقة.الرعب.والت�تر.

بين.الطالب.واالأهالي.
و.دهمت.دوريات.االأمن.ال�ش�ري.اأي�شاً.الحّي.الغربي.من.المخيم،.وق�شماً.من.الحّي.ال�شمالي،.
وتفقد. المنطقة.. تلك. في. البي�ت. جميع. �شملت. تفتي�س. باإجراءات. االأمن. عنا�شر. قام. حيث.
�شبعين. المداهمات. في. الم�شاركين. عدد. قارب. حيث. المنازل،. �شط�ح. االأمني�ن. العنا�شر.
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ثالث. قرابة. الحملة. وا�شتمرت. المخيم.. في. الالجئين. م�ؤ�ش�شة. دائرة. مدير. يرافقهم. عن�شرًا،.
�شاعات.دون.معرفة.اأ�شبابها.

ويردد.نا�شط�ن.فل�شطيني�ن.اأن.االأجهزة.االأمنية.ال�ش�رية.تتبع.�شيا�شة.تهجير.ممنهجة.بحق.

ودهم. التفتي�س. حمالت. خالل. من. حم�س،. في. الفل�شطينيين. لالجئين. العائدين. مخيم. اأبناء.

المنازل.واالعتقاالت.التي.ت�شرف.على.تنفيذها.مفرزة.االأمن.ال�ش�ري.في.المخيم،.االأمر.الذي.

دفع.الكثير.من.المدنيين.اإلى.مالزمة.بي�تهم،.فيما.امتنع.العديد.من.ال�شباب.والطلبة.الجامعيين.
عن.الذهاب.اإلى.الجامعات.والمعاهد.تفادياً.لمخاطر.االعتقال.

النظام. �شلطات. لدى. المخيم.في.م�شير.مجه�ل. اأبناء. من. فل�شطينياً. يزال.)186(.معتقاًل. وال.
ال�ش�ري.

�لو�قع �لطبي: 
ر�شدت.مجم�عة.العمل.من.اأجل.فل�شطينيي.�ش�رية.ال�اقع.الطبي.في.مخيم.العائدين.بحم�س.
خالل.الفترة.الما�شية،.حيث.اأ�شارت.اإلى.اأن.اأهالي.المخيم.كان�ا.يتلق�ن.العالج.في.مرحلة.ما.قبل.
االأزمة.ال�ش�رية.من.خالل.الم�ؤ�ش�شات.ال�شحية.العامة.في.مدينة.حم�س،.ومن.خالل.عيادة.وكالة.
الغ�ث.»االأونروا«.داخل.المخيم،.باالإ�شافة.اإلى.جمعية.الهالل.االأحمر.الفل�شطيني.التي.ُت�شهم.في.

تقديم.الخدمات.الطبية.باأج�ر.رمزية.من.خالل.م�شت�شفى.بي�شان.ال�اقع.في.و�شط.المخيم...
ف�شاًل.عن.عيادات. �شت.عيادات.تخ�ش�شية،. :.»كان.هناك. الفترة. تلك. المجم�عة.عن. وتق�ل.
الطب.العام،.ُتعنى.بتقديم.الخدمة.ال�شحية.داخل.المخيم.مقابل.اأج�ر.متفاوتة..وت�شير.درا�شة.
ميدانية.اإلى.وج�د.37.طبيباً.ونح�.20.ممر�شاً.وع�شرات.الفنيين.العاملين.في.ال��شط.الطبي.

عين.على.العمل.داخل.المخيم.وخارجه«. من.اأبناء.المخيم،.م�زَّ
ر.و�ش�ل.الالجئين.الفل�شطينيين. اأما.في.ظل.االأزمة.ال�ش�رية،.ومع.امتداد.فترة.ال�شراع.وتعذُّ
لل�شحة. اأ�شا�شيين. ال�شكان.على.مركزين. اعتمد. فقد. الحك�مية،. الم�شت�شفيات. اأو. المراكز. اإلى.
داخل.المخيم،.ُتقدم.فيهما.الخدمات.ال�شحية.المجانية.»االأونروا«،.اأو.باأ�شعار.رمزية.»جمعية.
الهالل.االأحمر.الفل�شطيني«،.باالإ�شافة.اإلى.م�شادر.ثان�ية.اأخرى.تعتمد.على.عيادات.االأطباء.
الخا�شة،.وباأج�ر.معق�لة.اأي�شاً،.مقارنًة.باأج�ر.ال��شط.المحيط،.لكن.لي�س.با�شتطاعة.الجميع.

التردد.عليها.
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الفل�شطيني.في.مخيم.العائدين.في.حم�س.ي�م.1.�شباط/ اأطلقت.جمعية.الهالل.االأحمر. وقد.
حيث. االأونروا،. مدار�س. في. الم��شمية. االأنفل�نزا. على. �شحية. ت�عية. حملة. .2016 فبراير.
بداأت.الحملة.من.مدر�شة.»البروة«..بدورهم،.قّدم.متط�ع�.الهالل.االأحمر.عددًا.من.الن�شائح.
ووّزع�ا. ال�شخ�شية.. النظافة. عبر. االأمرا�س. من. ال�قاية. كيفية. ح�ل. لالأطفال. واالإر�شادات.

..)H1N1(.من�ش�رات.على.اأهالي.المخيم.لل�قاية.من.اأنفل�نزا.الخنازير
االأمنية. االأو�شاع. نتيجة. هاجروا. قد. وممر�شيه. المخيم. اأطباء. من. عددًا. اأن. بالذكر. جدير.

والمعي�شية.العامة..

�لو�قع �لمعي�سي: 
يعاني.المخيم.من.اأو�شاع.معي�شية.�شعبة،.نظرًا.اإلى.االأو�شاع.العامة.في.البالد.من.جهة،.ومن.

جهة.اأخرى.ب�شبب.الت�شييق.المفرو�س.على.المخيم.من.قبل.ال�شلطات.االأمنية.ال�ش�رية..
وفي.ي�م.21.حزيران/ي�ني�.2015،.قامت.ال�شلطات.المخت�شة.ببناء.وتركيب.�ش�ر.حديدي.
يف�شل.بين.اأحياء.مخيم.العائدين.في.حم�س.والكتلة.الجامعية.وال�شكن.الجامعي.من.الجهة.
الغربية،.واأحياء.�شاحية.ال�ليد.وحّي.عكرمة.وحّي.وادي.الذهب.في.المنطقة.ال�شرقية،.وذلك.
على.ط�ل.طريق.ال�شام.ابتداًء.من.دوار.تدمر.حتى.دوار.التمثال.على.مفرق.الج�شر.و�شارع.
الح�شارة،.دون.اأية.ممرات.خدمية.بين.الجانبين..وقد.ترك.ال�ش�ر.الحديدي.اآثارًا.وا�شحة.على.
الت�ا�شل.االجتماعي.والعائلي.بين.اأهالي.المخيم.واأقاربهم.في.المناطق.المجاورة..واأ�شبح.
اإلى.طريق. لل��ش�ل. تدمر. دّوار. عبر. الجن�ب. باتجاه. ط�ياًل. ي�شلك�ا.طريقاً. اأن. االأهالي. على.
ال�شام،.االأمر.الذي.�شاعف.تكاليف.الم�ا�شالت،.وخا�شة.على.الطالب.والم�ظفين،.واالأهالي.
الذين.لديهم.مراجعات.مع.م�شت��شف.االأونروا.وم�شت�شفى.بي�شان..كذلك.انعك�س.بناء.ال�ش�ر.
�شلباً.على.اأ�شحاب.المحاّل.التجارية.في.االأحياء.ال�شرقية،.حيث.ف�شل.ال�ش�ر.هذه.المحال.عن.

زبائنها.في.الجهة.الغربية.
وا�شتدعت.مفرزة.مخيم.العائدين.التابعة.لـ»االأمن.ال�شيا�شي«.ي�م.15.�شباط/فبراير.2016.
الباعة.المتج�لين.في.المخيم،.لملء.ا�شتبيانات.ومعل�مات.اأمنية.عنهم،.وعن.اأماكن.وج�دهم.

الي�مي،.وتحديد.م�قع.عملهم.في.ال�ش�ارع.ون�عية.عملهم.
الهجرة. اإلى. المخيم. اأبناء. دفع. �شاأنها. من. الخط�ات. هذه. مثل. اأن. نا�شط�ن. .ويرى.
بيع. بمنع. المخيم. في. الباعة. لجميع. قرارًا. �شابق. وقت. في. اأ�شدر. قد. ال�ش�ري. االأمن. وكان.
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ب�شائعهم.في.ال�ش�ارع،.واأبلغت.دوريات.المفرزة.ي�م.2015/7/22.جميع.اأبناء.المخيم.منع.

اإقامة.خيام.العزاء.ون�شبها.في.�ش�ارع.المخيم.المتعارف.عليها.منذ.ع�شرات.ال�شنين.ب�شبب.
�شيق.المنازل.

مخيم العائدين ــ حماه	•
المخيمات  مختلف  من  النازحة  العائالت  من  كبيرًا  عددًا  ي�ستقبلون  الذين  المخيم،  �سكان  يعاني 
المخيم  مداخل  على  النظامي  الجي�ش  يفر�سه  الذي  الم�سدد  االأمني  الطوق  من  ال�سورية،  والمدن 

ومخارجه ، ومن حمالت الدهم واالعتقال التي يقوم بها الجي�ش النظامي بين الحين واالآخر.
اإلى ذلك، اأفرج االأمن ال�سوري يوم 23 �سباط/فبراير 2016 عن الالجئ الفل�سطيني مروان االأ�سعد، 
وهو من اأبناء مخيم العائدين في حماه، بعد اعتقال دام لعدة اأ�سهر. وقد وثقت مجموعة العمل من 
يزال  ال  حماه،  في  العائدين  مخيم  اأبناء  من  فل�سطينيًا  معتقاًل   51 اأ�سماء  �سورية  فل�سطينيي  اأجل 

م�سيرهم مجهواًل. 
اإ�سافًة اإلى ذلك، وثقت مجموعة العمل �سقوط )20) �سحية فل�سطينية من اأبناء مخيم العائدين في 
حماه منذ بداية االأحدث عام 2011. ولم تر�سد المجموعة اأحداثًا ذات تاأثير في هذا المخيم خالل 

ال�ستة اأ�سهر الما�سية.

مخيم الرمل الالذقية 	•
ي�ستكي اأهالي مخيم الرمل في الالذقية من ا�ستمرار حمالت الدهم واالعتقال التي تقوم بها االأجهزة 
االأمنية ال�سورية بين الحين واالآخر لمنازل المدنيين، حيث تدهم المجموعات الفل�سطينية الموالية 
للنظام ال�سوري البيوت وت�سيطر على بع�سها وتتخذها مقاّر لها. ويواجه ال�سباب في هذا المخيم، 
اإلى التجنيد االإجباري، وهو ما ا�سطر  ال�سورية بهدف �سوقهم  كغيرهم، مالحقة االأجهزة االأمنية 
اأهالي مخيم الرمل في الالذقية حالة من الهدوء،  اإلى الهرب خارج البالد. ويعي�ش  العديد منهم 
و�سط ا�ستمرار معاناتهم االقت�سادية، اإذ ي�ستكي االأهالي من ارتفاع اأ�سعار المواد التموينية، اإ�سافة 

اإلى غالء اإيجارات المنازل.
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ثانيًا ــ التجمعات الفلسطينية )تجمع المزيريب ــ قدسيا(

تجمع المزيريب:	•
�سادت حالة قلق بين اأبناء المزيريب في جنوب �سورية، التي يقطنها اأكثر من 8500 الجئ فل�سطيني، 
خالل الن�سف االأول من عام 2016 ب�سبب ا�ستمرار محاوالت االغتيال التي ال تزال الجهات التي تقف 

خلفها مجهولة، في ظل حالة فلتان اأمني ت�سهدها المنطقة برّمتها.
النا�شفة. العب�ات. وو�شع. االغتيال. عمليات. خلف. بال�ق�ف. ال�ش�ري. االأمن. نا�شط�ن. ويتهم.
في.مناطق.�شيطرة.المعار�شة،.فيما.عزا.اآخرون.االأحداث.اإلى.ت�شفيات.تخ��شها.مجم�عات.
المعار�شة.الم�شلحة.في.ما.بينها..اإال.اأن.نا�شطين.اآخرين.يتهم�ن.اأجهزة.ا�شتخبارات.خارجية.

تن�شط.في.مناطق.جن�ب.�ش�رية.

�أبرز �لأحد�ث
اجلي�س. جانب. من. مدفعي. لق�شـف. املزيريب. تعر�شت. . 	2016 �شباط/فرباير. .3 ي�م. يف.

النظامي.ال�ش�ري،.الذي.ق�شف.عدة.بلدات.جماورة.لبلدة.املزيريب.
�شادت. املزيريب،.حيث. بلدة. الطائرات.احلربية.على. اأغارت. . 	2016.اآذار/مار�س .9 ي�م.

حالة.من.الهلع.والرعب.بني.االأهايل،.خا�شة.بني.االأطفال..
.هّز.انفجار.بلدة.املزيريب.يف.حمافظة.درعا..ونتج.االنفجار. 	2016.اآذار/مار�س ي�م.10.
من.عب�ة.نا�شفة.ُزرعت.يف.�شيارة.الالجئ.الفل�شطيني.حمدان.الرماح،.يف.حماولة.الغتياله..

وُيذَكر.اأن.االأخري.متهم.بقيادة.ع�شابات.�شلب.ونهب.واختطاف.يف.املنطقة.
زرعها. قد. كان. املزيريب،. بلدة. يف. نا�شفة. عب�ة. انفجرت. . 	2016 اآذار/مار�س. .21 ي�م.
جمه�ل�ن.اأمام.اأحد.املحاّل.التجارية.على.الطريق.العام،.حيث.نتج.منها.انفجار.هائل.اأدى.

اإىل.تدمري.واجهة.اأحد.املنازل.دون.اإ�شابات.ب�شرية.
املعار�شة. قادة. اأحد. ا�شتهدفت. نا�شفة. عب�ة. انفجرت. .، 	2016 ني�شان/اأبريل. .21 ي�م.

امليدانيني،.وخّلفت.اأ�شرارًا.مادية.يف.املمتلكات.اخلا�شة.دون.اإ�شابات.ب�شرية.
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،.اندلعت.ا�شتباكات.باالأ�شلحة.املت��شطة.والثقيلة.بني.جمم�عات. 	2016.�ي�م.11.اأيار/ماي

حم�ش�بة.على.املعار�شة.ال�ش�رية.امل�شلحة.من.جهة،.وبني.ل�اَءي.املثنى.و�شهداء.الريم�ك.

املح�ش�َبني.على.تنظيم.داع�س..وقد.دارت.اال�شتباكات.يف.قريتي.ال�شجرة.وعني.ذكر.بالقرب.
من.بلدة..املزيريب،.حيث.تت�اجد.الع�شرات.من.العائالت.الفل�شطينية.هناك.

�لو�قع �لطبي: 
تل  المزيريب، جلين،  درعا،  ومنها مخيمات:  �سورية عمومًا،  الفل�سطينيون جنوب  الالجئون  ي�سكو 
في  الطبية  المنظومة  انهارت  اإذ  ال�سحي.  الو�سع  �سوء  المحافظة من  في  اأخرى  ومناطق  �سهاب، 
الطبية  والمعدات  والمواد  االأدوية  في  حاّد  نق�ش  اإلى  باالإ�سافة  الحربية.  االأعمال  نتيجة  المنطقة 

الالزمة لالإ�سعافات االأولية، ي�ساف اإليها عدم توافر �سيارات اإ�سعاف لنقل الجرحى لتلقي العالج.
اأقامت.هيئة.فل�شطين.الخيرية.بالتعاون.مع.منظ�مة.االإ�شعاف.في.بلدة.المزيريب. اإلى.ذلك،.
جن�ب.�ش�رية،.ي�م.15.اأيار/ماي�.2016.حفل.تخريج.لم�شعفين.ومنقذين.و�شل.عددهم.اإلى.
االأولية. االإ�شعافات. تقديم. وكيفية. غريقين. اإنقاذ. الحفل.محاكاة. وفتاة،.وتخللت. �شاباً. .)35(

لهما.

�لو�قع �لإغاثي:
�ش�رية،. في. النزاع. طرفي. من. لها. مة. المقدَّ الم�شاعدات. �شعف. من. بالعم�م. المنطقة. تعاني.
اأي. اإذ.�شدر.قرار.من.محافظة.درعا.التي.ي�شيطر.عليها.النظام.ال�ش�ري،.يق�شي.بعدم.تقديم.
�ه. م�شاعدة.عينية.للفل�شطينيين.في.درعا..بالمقابل،.ي�شك�.البع�س.من.اأبناء.المزيريب.ما.�شمَّ
�ش�ري�ن. يقطنها. التي. البلدة. في. المعار�شة. عليها. ت�شرف. التي. الم�شاعدات. تلقي. في. تمييزًا.

وفل�شطيني�ن.
تجّمع. في. الفل�شطينيين. لالجئين. بتقديم.خدماتها. ا�شتمرت. الخيرية. فل�شطين. هيئة. اأن. ُيذَكر.
فل�شطين. هيئة. وزعت. .2016 ني�شان/اأبريل. .1 ي�م. ففي. المذك�رة.. الفترة. خالل. المزيريب.
رين.من.الالجئين.الفل�شطينيين.في.منطقة. الخيرية.ما.يقارب.)200(.�شلة.غذائية.على.المهجَّ
جلين.والقرى.المحيطة.بها.جن�ب.�ش�رية.التي.ال.تزال.تعاني.من.انقطاع.الماء.والكهرباء.عن.

تلك.المناطق.التي.تمّثل.اأبرز.اأ�شكال.المعاناة.لل�شكان.
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.كذلك.اأقامت.هيئة.فل�شطين.الخيرية.ي�م.10.حزيران/ي�ني�.2016.نادياً.�شيفياً.الأطفال.بلدة.

المزيريب،.وذلك.�شمن.برامج.الدعم.النف�شي.لالأطفال.الذين.يعان�ن.من.ويالت.الحرب.والظروف.
المعي�شية.القا�شية،.اإذ.يت�شمن.النادي.ال�شيفي.العديد.من.االأن�شطة.الترفيهية.والثقافية..

اأما.في.ي�م.18.حزيران/ي�ني�.2016،.وبالتعاون.مع.عدة.م�ؤ�ش�شات.اإغاثية،.ف�ّزعت.هيئة.

فل�شطين.الخيرية.جن�ب.�ش�رية.م�شاعداتها.الغذائية.على.الالجئين.الفل�شطينيين.في.مناطق.
المزيريب،.تل.�شهاب،.الطبريات،.العجمي،.جلين.وت�شيل.

كذلك.وزعت.هيئة.فل�شطين.الخيرية.في.المزيريب.جن�ب.�ش�رية،.بالتعاون.مع.م�ؤ�ش�شة.�شروق.
ال�شم�س.ي�م.19.حزيران/ي�ني�.2016.كفاالت.لـ)50(.يتيماً،.قيمة.كل.منها.50$.�شهرياً.

تجّمع قد�شيا:	•
االأول من عام  الن�سف  بريف دم�سق خالل  بلدة قد�سيا  وال�سورية في  الفل�سطينية  العائالت  عانت 
�سلبًا على  انعك�ش  الذي  االأمر  وهو  للمنطقة.  النظامي  الجي�ش  ماأ�ساة حقيقية جراء ح�سار   2016
اأو�ساعهم المعي�سية والعامة. وُيَعّد انقطاع مادة الخبز عن البلدة اأبرز ما تعانيه العائالت هناك، 
اإلى جانب ارتفاع اأ�سعار المواد الغذائية اإذا توافرت، ف�سعر ربطة الخبز في حال توافرها ي�سل اإلى 

325 ل.�ش، ما يعادل 0،60 من الدوالر . 
وي�سكو االأهالي اأي�سًا من عدم توافر وقود التدفئة في المدينة، واإذا ُوجد يكون باأ�سعار مرتفعة ت�سل 
اإلى 400 ل.�ش، ما يعادل 0.70 من الدوالر  لليتر الواحد من مادة المازوت )الديزل)   و 200 ل.�ش 
»اإن قد�سيا  للعديد من االأدوية. وقال نا�سطون:  اإلى فقدان �سبه تام  اإ�سافة  لكيلو الحطب الجاف، 
تعاني من اأزمة غذائية كبيرة اإثر منع دخول المواد االأ�سا�سية، وال �سيما الطحين، االأمر الذي اأدى 
اإلى ارتفاع كبير في االأ�سعار. كذلك اإن تكد�ش اأكوام القمامة في �سوارع البلدة ينذر بتدهور الو�سع 
وم�ستلزماتهم  االأطفال  حليب  »اأن  المحا�سرين  اأحد  ويوؤكد  تعبيرهم.  حد  على  هناك«،  ال�سحي 
رًا من اأن ا�ستمرار الو�سع على  مفقودة، كذلك االأهالي لم يبَق لديهم �سيء يقدمونه الأوالدهم«، محذِّ

هذا المنوال �سيوؤدي اإلى مجاعة في المنطقة. 
فيما اأطلق عدد من العائالت الفل�سطينية المقيمة في مراكز االإيواء بمنطقة قد�سيا في ريف دم�سق، 
نداء ا�ستغاثة يوم 4 كانون الثاني/يناير 2016 نا�سدوا فيه المنظمات االإن�سانية والموؤ�س�سات االإغاثية 
اأحد  في  يعمل  نا�سط  وقال  وق�سوته.  ال�ستاء  برد  لدرء  وم�ساعدتهم  لهم  العون  يد  مّد  والمقتدرين 
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فاإن  كذلك  الحطب،  فيها  بما  التدفئة،  لو�سائل  و�سريعة  ما�ّسة  بحاجة  العائالت  اإن  االإيواء  مراكز 
االأطفال بحاجة اإلى ك�سوة �ستوية، واأكد اأنه في ال�ستاء المن�سرم توفي 5 اأطفال ب�سبب البرد. وحّمل 
كل المعنيين م�سوؤولية وفاة اأيٍّ من الالجئين ب�سبب البرد والجوع. هذا ويعي�ش نحو 6000 عائلة من 
الالجئين الفل�سطينيين، كانوا قد نزحوا من مخيم اليرموك والمخيمات االأخرى، اإلى منطقة قد�سيا 
في ريف دم�سق ماأ�ساة حقيقية جراء ح�سار الجي�ش النظامي لتلك المنطقة منذ يوم 23 تموز/يوليو 
2015، حيث ُيمنع خروج ودخول اأي الجئ فل�سطيني اإال من كان موظفًا حكوميًا، كذلك ُتمنع الب�سائع 

من الدخول اإال من طريق الر�سوة التي ُتدفع لعنا�سر الحواجز االأمنية.
ي�سار اإلى اأن العائالت الفل�سطينية النازحة اإلى بلدة قد�سيا يعي�ش جلُّهم في مراكز االإيواء، نظرًا اإلى 

ل تكاليف اإيجارات المنازل.  عدم القدرة على تحمُّ
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ثانيًا: الالجئون الفلسطينيون من سورية إلى الشتات الجديد 

	•الالجئون الفل�شطينيون من �شورية اإلى لبنان
ر.عدد.الالجئين.الفل�شطينيين.من.�ش�رية.في.لبنان،.بح�شب.اإح�شاءات.»االأونروا«.نهاية. يقدَّ
�شباط/فبراير.2015.بنح�.42.150.األف.الجئ،.بما.يعادل.12720.عائلة.تت�زع.على.المدن.

اللبنانية.داخل.المخيمات.وخارجها.
داخل. الفل�شطينية. التحرير. لمنظمة. التابعة. ال�شعبية. اللجان. بها. قامت. اإح�شائيات. اأن. اإال.
الجئاً. .33،198 وج�د. اإلى. اأ�شارت. .،2015 االأول/اأكت�بر. ت�شرين. في. وخارجها. المخيمات.

فل�شطينياً.من.�ش�رية.بمعدل.11066.عائلة.
وُيَرّد.هذا.التفاوت.في.االأرقام.اإلى.الهجرة.الم�شتمرة.لفل�شطينيي.�ش�رية.وعمليات.لّم.ال�شمل.
اإلى.�ش�رية. اإلى.ع�دة.ع�شرات.العائالت. اأفرادها،.باالإ�شافة. اأحد. اأن.هاجر. لالأُ�َشر.التي.�شبق.
اإن.التفاوت.في.االأرقام.قد.يك�ن. نتيجة.ال��شع.القان�ني.والمعي�شي.الذي.تعاني.منه..كذلك.

راجعاً.لالآليات.الم�شتخدمة.من.قبل.كل.جهة...
وبح�شب.»االأونروا«،.فاإن.55%.من.عائالت.الالجئين.الفل�شطينيين.من.�ش�رية.تقيم.داخل.12.
مخيماً.رئي�شياً،.في.حين.اأن.45%.يقيم�ن.خارج.المخيمات.داخل.المدن.اللبنانية.والتجمعات.

الفل�شطينية..

�لتوزع و�لخ�سائ�ش
يقيم.14%.من.الالجئين.الفل�شطينيين.من.�ش�رية.في.مخيم.عين.الحل�ة.في.مدينة.�شيدا،.فيما.

ر.بـ.%53.. يقيم.في.جن�ب.لبنان.بين.�شيدا.و�ش�ر.الن�شبة.االأكبر.من.الالجئين،.وُتقدَّ
ويبلغ.مت��شط.اأعمار.الالجئين.الفل�شطينيين.من.�ش�رية.25.6.�شنة،.حيث.ن�شبة.االإناث.%54..
وبينت.الدرا�شة.التي.اأطلقتها.االأونروا.بالتعاون.مع.الجامعة.االأميركية.في.بيروت.في.اأيار/ماي�.
2016،.اأن.حجم.االأ�شرة.الفل�شطينية.ال�ش�رية.5.6.اأفراد،.واأن.ن�شبة.االإعالة.هي.66%،.ومت��شط.
عمر.رّب.االأ�شرة.ه�.47.�شنة..وكذلك.اأ�شارت.الدرا�شة.اإلى.اأن.24%.من.االأ�شر.تع�لها.امراأة،.واأن.
52%.من.االأ�شر.فيها.رب.العائلة.بعمر.ما.بين.35-54.عاماً،.واأن.12%.منها.ف�ق.الـ.65.عاماً..
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وبينت.الدرا�شة.ال�شابقة.اأي�شاً.اأن.67%.من.الفئة.العمرية.ف�ق.18.�شنة.متزوج�ن،.في.حين.
اأّن.24%.عازب�ن،.و6%.اأرامل...

�لو�قع �لإغاثي
�شهد.العمل.االإغاثي.مزيدًا.من.التراجع.خالل.الن�شف.االأول.من.عام.2016،.با�شتثناء.مرحلة.
�شهر.رم�شان.المبارك.الم�افق.ل�شهر.حزيران/ي�ني�،.حيث.قدمت.بع�س.الم�ؤ�ش�شات.مع�نات.

غذائية.)�شلة.غذائية(.لغالبية.الالجئين.الفل�شطينيين.القادمين.من.�ش�رية.اإلى.لبنان.
في.3.كان�ن.الثاني/يناير.2016،.وردت.ر�شائل.لمجم�عة.العمل.من.اأجل.فل�شطينيي.�ش�رية.
الم�ؤ�ش�شات. اللبنانية،.ت�شك�.تجاهل. اإلى.مدينة.�ش�ر. رة. من.عائالت.فل�شطينية.�ش�رية.مهجَّ
فاإنها. العائالت،. تلك. وبح�شب. لها.. الم�شاعدات. تقديم. وعدم. الخيرية. والجمعيات. االإغاثية.
تعاني.من.اأو�شاع.�شعبة.جدًا.على.كافة.الم�شت�يات.الحياتية.واالقت�شادية.واالجتماعية..

وا�شتمرت.االأونروا.كذلك.بت�زيع.البدل.النقدي.ال�شهري.لل�شلة.الغذائية.بقيمة.)27.$(.للفرد،.

اأي.اأقل.من.دوالر.ي�مياً،.لكنها.ا�شتثنت.نح�.770.عائلة.وجدتها.غير.م�ؤهلة.لت�شّلم.الم�شاعدات..

كذلك.اأعادت.االأونروا.الم�شاعدة..الخا�شة.ببدل.االإي�اء.للعائالت.الم�ؤهلة.من.الالجئين.بطريقة.

متقطعة،.دون.التزام.دوامها،.لكن.على.�شكل.قرارات.تمديد.لفترات.زمنية،.كما.ه�.الحال.االآن،.

حيث.ي�شتمر.التقديم.حتى.نهاية.ت�شرين.االأول/اأكت�بر.2016،.وهذا.يجعل.الالجئ.ال.ي�شعر.

اأو. باالأطفال. له.ق�ت.ي�مه،.كالدفع. اإلى.طرق.بديلة.تكفل. باالأمان.االجتماعي،.وي�شعى.دوماً.
الن�شاء.اإلى.�ش�ق.العمل.في.ظروف.تفتقر.اإلى.اأدنى.�شروط.ال�شالمة،.وباأج�ر.متدنية.

�لو�قع �ل�سحي 
ما. وفي. االأولية،. الطبية. الرعاية. على. الح�ش�ل. في. االأونروا. على. الالجئين. معظم. يعتمد.
يتعلق.بالعمليات.الجراحية.التي.تق�م.االأونروا.بتغطية.جزء.من.تكاليفها،.يعاني.الالجئ�ن.
الفل�شطيني�ن.من.�ش�رية.من.التاأخير.والبيروقراطية.التي.تكتنف.عملية.الح�ش�ل.على.االإحالة.
الطبية،.اإذ.تفر�س.االأونروا.�شرورة.الح�ش�ل.على.الم�افقة.من.مكاتبها.في.�ش�رية،.ما.يجعل.
الالجئ.ينتظر.مدة.تراوح.بين..30-90.ي�ماً.ي�شطر.خاللها.الالجئ.اإلى.االنتظار.اأو.البحث.عن.

جهة.بديلة.تقّدم.الم�شاعدة.له.الإجراء.العمل.الجراحي.
االأقل.من.مر�س.مزمن.في. فرد.واحد.على. ن�شبة.معاناة. باأن. اآنفاً. لها. الم�شار. الدرا�شة. وتفيد.
عائالت.الالجئين.الفل�شطينيين.من.�ش�رية.اإلى.لبنان.بلغت.83%..وقد.اأبلغ.75%.من.الم�شاركين.
في.الدرا�شة.من.الالجئين.الفل�شطينيين.من.�ش�رية.في.لبنان.عن.معاناة.فرد.واحد.على.االأقل.
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في.اأ�شرتهم.من.مر�س.حاّد.في.االأ�شهر.ال�شتة.الما�شية،.فيما.اأفادت.اأ�شر.الالجئين.الفل�شطينيين.

لالجئين. ال�شحية. الظروف. وتتح�شن. اإعاقة.. من. يعان�ن. اأفرادها. من. .%10 باأن. �ش�رية. من.

الفل�شطينيين.المقيمين.في.لبنان.والالجئين.الفل�شطينيين.القادمين.من.�ش�رية.اإلى.لبنان.كلما.
ازداد.التح�شيل.العلمي.وم�شت�يات.العمل،.بح�شب.الدرا�شة.

�لو�قع �لقانوني 
ما.زالت.حالة.الال�شتقرار.القان�ني)1(.التي.تت�شف.بها.االأو�شاع.العامة.لالجئين.الفل�شطينيين.
التع�شفية. القرارات. رحمة. تحت. الالجئ�ن. يرزح. ال�شائدة،.حيث. هي. لبنان. اإلى. �ش�رية. من.

ال�شادرة.عن.االأمن.العام.اللبناني.بين.الفينة.واالأخرى)2(..
اأنه. بيروت. في. االأميركية. الجامعة. مع. بالتعاون. االأونروا. اأطلقتها. التي. الدرا�شة. وبينت.
»يعي�س.الالجئ�ن.الفل�شطيني�ن.القادم�ن.من.�ش�رية.في.خ�ف.دائم.من.الترحيل.الذي.يرتبط.
باالنخفا�س.الملح�ظ.لت�شجيل.الطالب.غير.المقيمين.في.المخيمات،.مقارنة.مع.�شكان.المخيم.
والالجئين.الفل�شطينيين.المقيمين.في.لبنان.في.المدار�س،.اإذ.يخ�شى.نح�.60.6%.من.الالجئين.
�شالمة. على. .%67.8 ويخ�شى. ترحيلهم،. من. لبنان. اإلى. �ش�رية. من. القادمين. الفل�شطينيين.
اأُ�شرهم..وعالوة.على.ذلك،.يعّبر.57.1%.من.الالجئين.الفل�شطينيين.القادمين.من.�ش�رية.عن.

ال�شع�ر.بعدم.االأمان.ب�شبب.البيئة.االجتماعية.من.ح�لهم.

�نتهاكات حقوق �لإن�سان
يخ�شع�ن. والذين. لبنان،. اإلى. �ش�رية. من. القادمين. الفل�شطينيين. الالجئين. بع�س. يزال. ال.
االأ�شر،. �شمل. لّم. عملية. الإتمام. �شرورية. اإجرائية. كخط�ة. االأوروبية. ال�شفارات. لمقابلة.
يتعر�ش�ن.الأ�شكال.مختلفة.من.االإذالل.واالإهانات.وال�شتائم.اللفظية.من.بع�س.عنا�شر.االأمن.
�س.. ت�شنيم. الفل�شطينية. الالجئة. قالت. فقد. اللبنانية.. ال�ش�رية. الحدود. على. اللبناني. العام.
بيروت. اللبنانية. العا�شمة. اإلى. ال��ش�ل. التي.حاولت. .،2016. الثاني/يناير. كان�ن. ي�م.16.
الإجراء.مقابلة.لّم.ال�شمل.في.اإحدى.ال�شفارات.االأوروبية،.اإنها.تعر�شت.اإلى.جانب.العديد.من.

)1( للمزيد، انظر تقرير حالة حول اأو�ساع فل�سطينيي �سورية ــ مركز العودة الفل�سطيني ــ لندن ــ مجموعة العمل 
من اأجل فل�سطينيي �سورية وجمعية فيدار ــ �سباط 2014 ــ الو�سع القانوني لالجئين الفل�سطينيين من �سورية اإلى 

لبنان ــ �ش 95. 
)2( فل�سطينيو �سورية الجئون على دروب الحياة ــ التقرير ن�سف ال�سنوي الثاني على ال�سبة العنكبوتية:
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الالجئين.ال�ش�ريين.لل�شتائم.واالإهانات،.واإغالق.االأب�اب.في.وج�ههم،.لحجج.واهية.كتغيير.

ل�شاعات.ط�يلة. اأطفال.معها،.واأ�شافت:.»انتظرُت. اأحد.وج�د. يراِع. الم�ش�ؤول،.ولم. ال�شابط.

على.الحدود.دون.جدوى،.فاالأمر.متعلق.بمزاجية.ال�شابط.الم�ش�ؤول،.ودخل.م�عد.المقابلة.في.

ال�شفارة.االأوروبية.ببيروت،.ولم.ت�شل.بعد.الم�افقة«..وعادت.ت�شنيم.اأدراجها.اإلى.�ش�رية،.

رغم.العديد.من.المخاطر.التي.كانت.تتهددها.في.طريق.الع�دة.لياًل،.ف�شاًل.عن.التكاليف.العالية.
التي.تكبدتها.لل��ش�ل.اإلى.نقطة.الحدود،.بح�شب.و�شفها..

واأ�شافت:.»ح�شلنا.بعد.معاناة.ط�يلة.على.م�عد.لهذه.المقابلة.قبل.اأ�شهر،.لكن.�شندخل.في.

معاناة.جديدة،.حيث.يتعين.علينا.الح�ش�ل.على.م�عد.جديد.قد.يكلف.انتظارًا.جديدًا.لمدة.
ثالثة.اأ�شهر.اأخرى،.في.ال�قت.الذي.ال.�شمانات.فيه.الإمكانية.دخ�لنا.في.المرة.المقبلة«.

تحديد. ق�شية. في. االأوروبية. ال�شفارات. تعاون. عدم. المعاناة. من. ال�شنف. هذا. اإلى. ي�شاف.
الم�اعيد.وت�شهيل.االإجراءات..

�عت�سامات �حتجاجية على تقلي�سات »�لأونرو�«
رين.الفل�شطينيين.ال�ش�ريين.في.لبنان.في.االعت�شامات.الجماهيرية. �شارك.المئات.من.المهجَّ
التي.دعت.اإليها.ما.ُت�شمى.خلية.اإدارة.االأزمة.الخا�شة.باالأونروا)1(،.والتي.اأُقيمت.في.المخيمات.
والمدن.اللبنانية.اأمام.المقر.الرئي�شي.لالأونروا.ومقاّرها.في.المناطق.والمخيمات،.واأمام.مقر.
االأمم.المتحدة.)االأ�شك�ا(،.وذلك.احتجاجاً.على.تقلي�س.وكالة.االأونروا.لخدماتها.في.لبنان.

يتعلق. ما. في. االأخيرة،.خ�ش��شاً. قراراتها. عن. بالعدول. االأونروا. اإدارة. المحتج�ن. وطالب.

التده�ر. عن. الم�ش�ؤولية. لبنان. في. االأونروا. اإدارة. المحتج�ن. حّمل. كذلك. اال�شت�شفاء.. بملف.
ال�شحي.لالجئين.الفل�شطينيين.

االأونروا. .2016 الثاني/يناير. كان�ن. .17 ي�م. لبنان«. في. �ش�رية. فل�شطينيي. »لجنة. ودعت.

اإلى.التراجع.الف�ري.عن.القرارات.التي.اتخذتها.بتقلي�س.خدمات.اال�شت�شفاء.بحق.الالجئين.

الفل�شطينيين،.وطالبتها.باإعادة.النظر.في.القرارات.ال�شابقة.المتعلقة.بتقلي�س.قيمة.الم�شاعدات.

اإلى. نظرًا. لبنان،. اإلى. �ش�رية. من. الفل�شطينيين. لالجئين. لالإي�اء. النقدي. والبدل. الغذائية.
ا�شتمرار.محنتهم.وتفاقم.اأزماتهم.المعي�شية.واالإن�شانية..

الوطنية  القوى  وتحالف  الفل�سطينية  التحرير  منظمة  ف�سائل  عن  ممثلين  �سّمت  مجموعة  عن  عبارة  هي   )1(
خدماتها  تقلي�ش  اإلى  الرامية  االأونروا  قرارات  لمتابعة  ال�سيا�سية  القيادة  من  بتكليف  لبنان،  في  واالإ�سالمية 

لالجئين الفل�سطينيين في لبنان. 
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�أزمة »�لأونرو�« وفل�سطينيي �سورية في لبنان
ح�شر.ملف.فل�شطينيي.�ش�رية.بق�ة.في.االأزمة.القائمة.ما.بين.االأونروا.والفعاليات.ال�شعبية.
والف�شائلية.في.لبنان،.خا�شة.اأن.ملف.الالجئين.الفل�شطينيين.من.�ش�رية.ُيَعّد.االأكثر.ماأ�ش�يًة.
واالأكثر.اإلحاحاً.خالل.هذه.المرحلة.التي.كان.لقرارات.االأونروا.تاأثيرات.مبا�شرة.في.اأو�شاعهم..

وفي.هذا.ال�شياق.جرت.عدة.لقاءات.جرى.الت�شديد.فيها.على:.

	•التراجع.عن.كل.االإجراءات.ال�شابقة.التي.اتخذتها.االأونروا.بحق.الالجئين.الفل�شطينيين.من.
�ش�رية.اإلى.لبنان..

	•اإعادة.الم�شاعدات.النقدية.المتعلقة.ببدل.االإي�اء..
	•اإعادة.الم�شاعدات.النقدية.اإلى.العائالت.التي.ُقطَعت.عنها،.والم�شنَّفة.بغير.الم�ؤهلة،.على.

اعتبار.بطالن.هذا.القرار.مع.ا�شتمرار.حالة.اللج�ء..
لبنان،.وتقديم. في. �ش�رية. فل�شطينيي. الم�ج�دين.من. اأعداد. دقيق.لح�شر. اإح�شاء. 	•اإجراء.

البيانات.ال�شرورية.لتحديد.احتياجاتهم.وتقديم.الم�شاعدات..

�عت�سام للمطالبة بالهجرة
نّظم.الع�شرات.من.الالجئين.الفل�شطينيين.ال�ش�ريين.المهجرين.في.لبنان.ي�م.الحادي.ع�شر.من.
كان�ن.الثاني/يناير.2016.اعت�شاماً.اأمام.مقر.ال�شفارة.الكندية.في.العا�شمة.اللبنانية.بيروت،.
للمطالبة.بالهجرة.»ال�شرعية«،.نتيجة.االأو�شاع.المعي�شية.والقان�نية.واالقت�شادية.المزرية.
التي.يعان�نها.في.لبنان..فيما.�شّلم.المعت�شم�ن.ر�شالة.لل�شفارة.الكندية.�شرح�ا.فيها.رغبتهم.
في.الهجرة.بعد.اأن.خ�شروا.كل.ما.يملك�ن.في.�ش�رية.جراء.ال�شراع.الدائر.فيها،.وما.يتكبدونه.

من.م�شاّق.واآالم.في.لبنان.
بيروت،. في. الغربية. وال�شفارات. الالجئين. ل�ش�ؤون. ال�شامية. المف��شية. المعت�شم�ن. وطالب.
بفتح.باب.الهجرة.لالجئين.الفل�شطينيين،.بعد.اأن.اأغلقت.الحك�مة.اللبنانية.اأمامهم.كل.االأب�اب.

الم�ؤدية.اإلى.حياة.كريمة.

�إبد�عات �سبابية
ــ.م�شروع.دعم. الم�شتقبل«. اآذار/مار�س.2016.في.»من�شات. اختارت.لجنة.التحكيم.ي�م.18.
الذي.تنظمه.م�ؤ�ش�شة.»اتجاهات.ثقافية«. القادمين.من.�ش�رية،. ال�شباب. الم�شرحيين. الكّتاب.
بالتعاون.مع.»�شم�س«،.من.بين.ع�شرة.ن�ش��س.م�شرحية،.ن�ش��شاً.الأربع.الجئات.فل�شطينيات.
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من.�ش�رية.اإلى.لبنان.هن:.هديل.ال�شهلي،.دانيا.غنايم،.هبة.مرعي،.وهنادي.ال�شبطة،.من.اأبناء.

مخيم.اليرم�ك،.وقد.فزن.بجائزة.»من�شات«،.حيث.�شت�ؤدي.فرقة.زقاق.ن�ش��شهّن.المختارة.
على.م�شرح.»دّوار.ال�شم�س«.في.الطي�نة.ــ.بيروت...

بعن�ان. م�شرحياً. ن�شاً. كتبت. قد. اليرم�ك،. م�اليد.)1992(.من.مخيم. ال�شهلي،. وكانت.هديل.

»الغارق...اآخر.لحظات.الخ�ف«،.�شلطت.ال�ش�ء.من.خالله.على.معاناة.الالجئين.الفل�شطينيين.
الذين.ي�شلك�ن.طريق.البحر.بهدف.الهجرة.عبر.ما.ي�شمى.»ق�ارب.الم�ت«..

اأما..هنادي.ال�شبطة،.مهند�شة.المعل�ماتية.من.اأبناء.مخيم.اليرم�ك.اأي�شاً.وم�اليد.)1992(،.

دانيا. وكتبت. . اليرم�ك.. مخيم. ح�شار. عن. فيها. تتحدث. ح�شار«،. »اأول. م�شرحية. كتبت. فقد.

غنايم.من.م�اليد.)1992(.ن�شاً.حمل.عن�ان.»معتقل.اليا�شمين«،.عن.معاناة.»و�شام«،.ال�شاب.
الفل�شطيني.االآتي.من.�ش�رية.اإلى.لبنان،.ومحاوالته.الفا�شلة.لبناء.م�شتقبله.الذي.انقلب.راأ�شاً.
على.عقب.بعد.الحرب..بينما.تناولت.الالجئة.هبة.مرعي.في.ن�شها.»ر�شالة.اإلهية«.تجربة.فتاة.
�شابة.انتقلت.من.مخيم.اليرم�ك.في.�ش�رية.اإلى.مخيم.�شاتيال.في.لبنان.لتعمل.في.مجال.مح�.
االأمية.مع.الن�شاء.الالجئات،.حيث.تختبر.النزوح.مرات.عديدة،.فتتح�ل.الحياة.بالن�شبة.اإليها.

اإلى.تاأرجح.بين.الذكرى.واالأمل.بم�شتقبل.اآمن..

فل�سطينيو �سورية في لبنان ي�ساركون باإطالق فعاليات حملة �نتماء 
الالجئين. ب�ش�ؤون. المعنية. االأهلي. العمل. ولجان. �ش�رية. فل�شطينيي. من. الع�شرات. �شارك.
الحملة. فيه. اأطلقت. الذي. ال�شحفي. بالم�ؤتمر. لبنان. اإلى. �ش�رية. من. رين. المهجَّ الفل�شطينيين.
الدولية.للحفاظ.على.اله�ية.الفل�شطينية.»انتماء«.فعالياتها.الإحياء.ذكرى.النكبة.الـ.68،.وذلك.
ي�م.االثنين.18.ني�شان.2016.في.نقابة.ال�شحافة.اللبنانية.في.العا�شمة.بيروت،.بح�ش�ر.عدد.

من.الم�ؤ�ش�شات.والجمعيات.الفل�شطينية.في.لبنان.والخارج.
كذلك.�شارك.فل�شطيني�.�ش�رية.في.لبنان.في.غالبية.االأن�شطة.والفعاليات.التي.قامت.بها.الحملة.من.
معار�س.تراثية.واأن�شطة.ريا�شية.وم�شابقات.ومحا�شرات.تثقيفية.على.امتداد.االأرا�شي.اللبنانية..

وقفة ت�سامنية مع مخيم �ليرموك في مخيم عين �لحلوة جنوب لبنان 
وقفة. ني�شان/اأبريل.2016. .24 ي�م. ب�شمة. ونادي. االجتماعية. الثقافية. نا�شط. نظمت.جمعية.
ت�شامنية.في.مخيم.عين.الحل�ة.بمدينة.�شيدا.جن�ب.لبنان.مع.اأهالي.مخيم.اليرم�ك،.وذلك.
بح�ش�ر.ممثلي.الق�ى.الفل�شطينية.ولجنة.فل�شطينيي.�ش�رية.وح�شد.من.فل�شطينيي.�ش�رية.
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منه،. »داع�س«. تنظيم. وخروج. اليرم�ك،. مخيم. باإنقاذ. خاللها. طالب�ا. لبنان،. اإلى. المهجرين.
وع�دة.�شكانه.اإليه..

ك�سر �لح�سار عن غزة 
�شارك.فل�شطيني�.�ش�رية.في.اأعمال.حملة.ك�شر.الح�شار.عن.غزة،.من.خالل.ال�قفة.الت�شامنية.
المتحدة.في.»االأ�شك�ا«. اأمام.مقر.االأمم. اأقامتها.حملة.ك�شر.الح�شار.عن.غزة.في.لبنان. التي.
في.بيروت.ي�م.الجمعة.3.حزيران/ي�ني�.2016..كذلك.�شارك.فل�شطيني�.�ش�رية.في.الم�شير.
البحري.الذي.قامت.به.اللجنة.الدولية.لك�شر.الح�شار.من.مرفاأ.مدينة.�ش�ر.في.جن�ب.لبنان.
رين.في.قطاع.غزة.منذ.ع�شر.�شن�ات.. ي�م..11.حزيران/ي�ني�.2016..ت�شامناً.مع.المحا�شَ

عمل �أهلي و�إغاثي
اأ�شهمت.م�ؤ�ش�شات.العمل.االأهلي.الفل�شطيني.ال�ش�ري.في.لبنان.بت�زيع.الم�شاعدات.االإغاثية.
لالجئين.الفل�شطينيين.من.�ش�رية.اإلى.لبنان،.باالإ�شافة.اإلى.عقد.العديد.من.االأن�شطة.والفعاليات.

ذات.ال�شلة.بالهّم.ال�طني...

،.و�شمن.م�شروع.)دفء.ال�شتاء(،.اأ�شهمت.لجنة..فل�شطينيي.�ش�رية.في. 5.كان�ن.الثاني.2016	•

لبنان.بت�زيع.مادة.المازوت.)الديزل(.المقدمة.من.م�ؤ�ش�شة.الغ�ث.االإن�شاني.للتنمية.على.عدد.

من.العائالت.الفل�شطينية.ال�ش�رية.المهجرة.بمنطقة.البقاع.في.لبنان،.وذلك.بهدف.التخفيف.
من.معاناتهم،.في.ظل.العا�شفة.الثلجية.التي.�شربت.لبنان.ومنطقة.ال�شرق.االأو�شط.

.قافلة.المرحمة.العالمية.بالتعاون.مع.لجنة.فل�شطينيي.�ش�ريا. 8.كان�ن.الثاني.2016،.وزعت	•

البقاع. �ش�رية.مهجرة.في.منطقة. فل�شطينية. لبنان،.م�شاعدات.عينية.على.170.عائلة. في.
وح�ش�شاً. )حرامات(. واأغطية. ُفُر�شاً. وزعت. حيث. الثلجية،. العا�شفة. مع. تزامناً. بلبنان،.
غذائية.على.100.عائلة.فل�شطينية.�ش�رية.مهجرة.في.منطقة.مجدل.عنجر،.فيما.ُوزع.70.
وعاًء.)غال�ن(.من.مادة.المازوت.على.فل�شطينيي.�ش�رية.المقيمين.في.منطقة.بر.اليا�س.في.

البقاع.االأو�شط.
مالب�س. الخيرية،. القد�س. لجنة. مع. بالتعاون. لبنان،. في. �ش�رية. فل�شطينيي. لجنة. 	•وزعت.
بمدينة. البداوي. مخيم. في. المهجرة. ال�ش�رية. الفل�شطينية. العائالت. بع�س. على. �شت�ية.

طرابل�س.�شمال.لبنان،.حيث.�شمل.الت�زيع.االأطفال.بنح�.خا�س..
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،.اأ�شهمت.لجنة.فل�شطينيي.�ش�رية.في.لبنان.بت�زيع.بع�س.الم�شاعدات. 17.كان�ن.الثاني.2016	•

االإغاثية.العاجلة.على.نح�.)20(.عائلة.فل�شطينية.�ش�رية.مهجرة.في.مخيمات.�شهل.البقاع..

و�شملت.الم�شاعدات.ت�زيع.)اأغطية.�شت�ية،.و40.ليتر.مازوت،.وح�شة.غذائية(،.كذلك.�شمل.
الت�زيع.نح�.)30(.عائلة.في.منطقة.بر.اليا�س.بالبقاع.االأو�شط..

من. عدد. على. الم�شاعدات. بع�س. الخيري. للعمل. الفرقان. جمعية. وزعت. . •	2016/1/18

العائالت.الفل�شطينية.ال�ش�رية،.التي.و�شلت.حديثاً.اإلى.مخيم.عين.الحل�ة.في.�شيدا.جن�ب.
لبنان..ت�شمنت.الم�شاعدات.م�اد.غذائية.واأغطية.�شت�ية.وُفُر�شاً.

.�شاركت.لجنة.فل�شطينيي.�ش�رية.في.لبنان.بت�زيع.وق�د.التدفئة.)المازوت(. •	2016/1/23
على.نح�.)200(.عائلة.من.فل�شطينيي.�ش�رية.المهجرين.في.مخيم.الجليل.بلبنان.

على. �شيطر. الذي. الج�ي. المنخف�س. بدء. مع. وتزامناً. .، الثاني/يناير.2016	• كان�ن. في.24.

تفقدية. ج�لة. لبنان. في. �ش�رية. فل�شطينيي. لجنة. نفذت. االأو�شط،. ال�شرق. ومنطقة. لبنان.

لالطالع.على.اأو�شاع.العائالت.الفل�شطينية.ال�ش�رية.المهجرة.في.منطقة.البقاع.التي.يقطنها.

اإحدى. منزل. ل�شقف. �شادر. بتركيب. اللجنة. قامت. فقد. القائمين،. عائلة..وبح�شب. نح�.)950(.

ب.مياه.االأمطار.اإلى.داخل.المنزل..كذلك.قدمت. العائالت.الفل�شطينية.ال�ش�رية،.وذلك.لمنع.ت�شرُّ
اللجنة.مادة.المازوت.لبع�س.العائالت،.بهدف.م�شاعدتها.والتخفيف.من.اأعبائها.االقت�شادية.
لجنة. مع. بالتن�شيق. الفل�شطيني،. االأحمر. الهالل. جمعية. قامت. •	.،2016 الثاني. كان�ن. .24
متابعة.المهجرين.الفل�شطينيين.من.�ش�رية.اإلى.لبنان،.بتخريج.دورة.اإ�شعافات.اأولية،.كانت.
االأ�شا�شية. المبادئ. في. �ش�رية. فل�شطينيي. اأبناء. من. لمجم�عة. �شابق. وقت. في. اأقامتها. قد.
لالإ�شعاف.االأولي.في.نادي.الع�دة.بمنطقة.وادي.الزينة.في.اإقليم.الخروب.جن�ب.لبنان.

عدد. 2016/1/30،.وزعت.حملة.ال�فاء.االأوروبية.بع�س.الم�شاعدات.االإغاثية.العاجلة.على.	•

من.العائالت.الفل�شطينية.ال�ش�رية.المقيمة.في.مخيم.برج.البراجنة.في.لبنان..ووفقاً.للقائمين.

ت�زيع. وياأتي. والُفُر�س،. االأغطية. وبع�س. غذائية. طرودًا. الم�شاعدات. �شملت. الحملة،. على.
الم�شاعدات.ا�شتكمااًل.لم�شروع.»معاً.ل�شتاء.دافئ«.الذي.بداأته.الحملة.قبل.ذلك.بعدة.اأ�شهر.

،.وزعت.الهيئة.الخيرية.الإغاثة.ال�شعب.الفل�شطيني.بالتعاون.مع. 12.�شباط/فبراير.2106	•

جمعية.االإر�شاد.واالإ�شالح.األب�شة.�شت�ية.على.العائالت.الفل�شطينية.ال�ش�رية.المهجرة.في.

منطقة.وادي.الزينة.في.اإقليم.الخروب،.ا�شتفاد.منها.220.عائلة.من.االأ�شر.المهجرة.واالأ�شر.
المقيمة.في.المنطقة.
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التعليمي. اآفاق. مركز. الفل�شطيني. ال�شعب. الإغاثة. الخيرية. الهيئة. افتتحت. . •	2016/3/6

في. الزينة. وادي. منطقة. في. المهجرين،. وال�ش�ريين. ال�ش�ريين. الفل�شطينيين. لالجئين.

اإقليم.الخروب،.وذلك.بح�ش�ر.رئي�س.بلدية.�شبلين.وم�شايخ.وم�ؤ�ش�شات.وجمعيات.خيرية.
ووجهاء.المنطقة..

لبنان،. في. االأو�شط. البقاع. في. ج�لتها. االأوروبية. ال�فاء. حملة. . •	2016/3/21 ي�م. بداأت.

هذه. في. �شعبة. اأو�شاعاً. تعي�س. التي. ال�ش�رية. الفل�شطينية. للعائالت. الم�شاعدة. لتقديم.

المناطق.الجبلية،.حيث.زار.ال�فد.الماليزي.المرافق.للحملة.العائالت.المهجرة.في.البقاع.
االأو�شط،.وقدم.عددًا.من.ال�شالل.الغذائية،.اإ�شافًة.اإلى.م�شاعدات.مالية..

في. التق�ى. لجنة. مع. بالتعاون. لبنان،. في. �ش�رية. فل�شطينيي. لجنة. وزعت. •	.2016/4/28

قاعة.م�شجد.التق�ى.األب�شة.�شيفية.على.عدد.من.العائالت.الفل�شطينية.ال�ش�رية.المهجرة.في.
مخيم.نهر.البارد.بمدينة.طرابل�س.�شمال.لبنان..

في. الفل�شطينية. المخيمات. مهجري. من. فقيرة. لعائالت. زيارات. �شل�شلة. اللجنة. نفذت. 	•وقد.

�ش�رية.بمخيم.نهر.البارد،.وقدمت.م�شاعدات.مالية،.كذلك.وّزعت.م�شاعدات.�شحية.خا�شة.
بالعجزة.لدى.عائالت.تعاني.الفقر.ال�شديد...

مرحلة. لطالب. مكثفة. دورة. لبنان. في. �ش�رية. فل�شطينيي. معلمي. تجمع. قام. اأ	• .2016/5/7

البارد. نهر. مخيم. اإلى. المهجرين. �ش�رية. فل�شطينيي. من. )البريفيه(. االإعدادية. ال�شهادة.

العلمية:. الم�اد. في. تق�ية. درو�س. الدورة. �شملت. وقد. لبنان،. �شمال. طرابل�س. مدينة. في.
الريا�شيات،.الفيزياء.والكيمياء.والعل�م.واالإنكليزي.

.اأعلن.مركز.اآفاق.التعليمي.البدء.بتنفيذ.عدد.من.دورات.الدعم.النف�شي.لطالب. •	2016/5/.7

وادي. منطقة. اإلى. المهجرين. وال�ش�ريين. ال�ش�ريين. الفل�شطينيين. الالجئين. من. المركز.

الزينة.في.اإقليم.الخروب..وبح�شب.القائمين.على.المركز،.اإن.هدف.الدورات.ه�.بّث.القيم.

االأخالقية.الراقية.وتق�يم.ال�شل�ك.الخاطئ.ومعالجة.بع�س.االأزمات.النف�شية.عند.االأطفال،.

م�شيفين.اأنها.�شت�شمل.جميع.طالب.مركز.اآفاق.ح�شب.االأعمار،.و�شيخ�شع.كل.طالب.لخم�س.

جل�شات،.فيما.�شي�شرف.على.هذه.الدورات.م�ؤ�ش�شات.متخ�ش�شة.واإدارة.ذات.كفاءة.عالية.
ومتط�عات.مدربات..
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�لتي  �لدر��سة  ح�سب  �سورية  فل�سطينيي  �أو�ساع  عن  ومعلومات  حقائق 
�أعدتها �لأونرو� مع �لجامعة �لأميركية في بيروت 2015 )1).
1-.يبلغ.مت��شط.اأعمار.الالجئين.القادمين.من.�ش�رية.اإلى.لبنان.25.6.�شنة..

2-.حجم.عائالت.الالجئين.الفل�شطينيين.القادمين.من.�ش�رية.اإلى.لبنان.ه�.اأكبر.من.حجم.اأ�شر.
الالجئين.الفل�شطينيين.المقيمين.في.لبنان،.حيث.يبلغ.5.6.اأفراد.مقارنة.بـ.4.5.اأفراد..

3-.يبلغ.مت��شط.عمر.رب.االأ�شرة.لالجئين.الفل�شطينيين.القادمين.من.�ش�رية.اإلى.لبنان.46.
�شنة.

4-.اإن.24%.من.االأ�شر.تع�لها.امراأة،.و.52%.من.اأرباب.العائالت.بعمر.ما.بين.35.ــ.54.عاماً،.
و.12%.منها.ف�ق.65.عاماً..

5.-.67%.من.الفئة.العمرية.ف�ق.18.�شنة.متزوج�ن،.في.حين.24%.عزاب،.و.6%.اأرامل..
6-.يعي�س.9.2%.من.الالجئين.الفل�شطينيين.القادمين.من.�ش�رية.في.فقر.مدقع.)حيث.ال.يتمكن.
3500.الجئ.من.تلبية.الحاجات.الغذائية.االأ�شا�شية(..في.حين.اأن.89.1%.منهم.فقراء.في.

العم�م.)35000.الجئ.ال.يمكنهم.تلبية.الحاجات.الغذائية.وغير.الغذائية.االأ�شا�شية(.
7.-.يبلغ.مت��شط.اإنفاق.الفرد.من.الالجئين.الفل�شطينيين.القادمين.من.�ش�رية.اإلى.لبنان.اأقل.
من.140.دوالرًا.اأميركياً.في.ال�شهر،.فيما.يبلغ.مت��شط.االإنفاق.ال�شهري.للفرد.من.الالجئين.
الفل�شطينيين.المقيمين.في.لبنان.نح�.195.دوالرًا.اأميركياً،.والم�اطن.اللبناني.429.دوالرًا.

اأميركياً.
8-.معدالت.التحاق.الالجئين.الفل�شطينيين.القادمين.من.�ش�رية.بالتعليم.اأقل.من.معدل.التحاق.
الالجئين.الفل�شطينيين.في.لبنان..واالأ�شباب.تراوح.بين.بعد.م�شافة.المدار�س.والجامعات،.

والقي�د.المفرو�شة.على.التنقل.وانعدام.االإمكانات.ل�شراء.الل�ازم.المدر�شية..
9-.ن�شب.التحاق.الالجئين.الفل�شطينيين.القادمين.من.�ش�رية.اإلى.لبنان.88.3%.في.االبتدائية.......
يقطن�ن. الذين. الطالب. التحاق. ون�شبة. الثان�ية.. في. .%35.8 و. االإعدادية. في. .%69.6 و.
في. يقيم�ن. الذين. بالطالب. مقارنة. .)%93.7( بكثير. اأعلى. المدار�س. في. المخيمات. داخل.
مناطق.خارج.المخيمات.)82.6%(،.ما.يدل.على.احتمال.التاأثير.ال�شلبي.للقي�د.المفرو�شة.
التعليم. التنقل،.ما.يجعلهم.ُيحجم�ن.عن.الح�ش�ل.على. اإلى.حركة. بالن�شبة. على.الطالب.

خارج.المخيمات.

. http://www.unrwa.org/ar/newsroom/press-releases )1(
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القادمين.من.�ش�رية.52.5%،.ويت�زع. الفل�شطينيين. 10-.يبلغ.معدل.البطالة.بين.الالجئين.
بن�شبة.48.5%.بالن�شبة.اإلى.الرجال،.و68.1%.لدى.الن�شاء.

لبنان.في. اإلى. القادمين.من.�ش�رية. الفل�شطينيين. الالجئين. العظمى.من. الغالبية. 11-.تعمل.

وظائف.منخف�شة.االأجر،.تخ�شع.في.معظم.االأحيان.لظروف.عمل.قا�شية.وا�شتغاللية.وغير.
اآمنة..

12-.يتقا�شى.53.4%.من.العمال.)من.الالجئين.الفل�شطينيين.القادمين.من.�ش�رية(.اأج�رهم.

ي�مياً،.في.حين.اأن.االأغلبية.)97.7%(.لديها.اتفاقات.�شفهية.فقط.مع.اأرباب.عملهم،.ما.ي�شمح.

باإنهاء.الت�ظيف.في.اأي.وقت.من.دون.اإ�شعار.م�شبق..وف�شاًل.عن.ذلك،.ال.يح�شل.98.2%.من.
العاملين.على.اإجازة.مر�شية.اأو.�شن�ية.

كبيرًا. اعتمادًا. يعتمدون. لبنان. اإلى. �ش�رية. القادمين.من. الفل�شطينيين. الالجئين. 13-.معظم.

على.خدمات.االأونروا.ال�شحية.واالجتماعية،.وو�شلت.ن�شبة.معاناة.فرد.واحد.على.االأقل.

من. القادمين. الفل�شطينيين. الالجئين. اأ�شر. بين. .%83 اإلى. االأ�شرة. داخل. مزمن. مر�س. من.
�ش�رية.

14-..10.%.من.اأفراد.اأ�شر.الالجئين.الفل�شطينيين.القادمين.من.�ش�رية.يعان�ن.من.اإعاقة..
15-.يتمتع.6%.فقط.من.الالجئين.الفل�شطينيين.القادمين.من.�ش�رية.باالأمن.الغذائي،.ويعاني.

63%.منهم.من.انعدام.االأمن.الغذائي.الحاد..
وقي�د. قان�نية. لقي�د. لبنان. اإلى. �ش�رية. من. القادم�ن. الفل�شطيني�ن. الالجئ�ن. 16-.يخ�شع.
على.حركة.تنقلهم..وُيَعّد.و�ش�لهم.اإلى.�ش�ق.العمل.اأمرًا.غير.اآمن،.كذلك.فاإنهم.يخ�شع�ن.

لظروف.عمل.ا�شتغاللية..
17-.يعي�س.46%.من.الالجئين.الفل�شطينيين.القادمين.من.�ش�رية.في.ظروف.�شكنية.�شعبة.
المياه،. ت�شرب. من. منها. الرط�بة،.و%68. من. منازلهم. من. وتعاني.%81.1. ومكتظة.جدًا..

و56.4%.منها.من.�ش�ء.الته�ية..و.57.6%.منها.ُتَعّد.مظلمة.جدًا.
18-.يعي�س.الالجئ�ن.الفل�شطيني�ن.القادم�ن.من.�ش�رية.في.خ�ف.دائم.من.الترحيل.الذي.
يرتبط.باالنخفا�س.الملح�ظ.في.ت�شجيل.الطالب.غير.المقيمين.في.المخيمات،.مقارنة.مع.
اإذ.يخ�شى.نح�. المدار�س.. في. لبنان. في. المقيمين. الفل�شطينيين. والالجئين. المخيم. �شكان.
60.6%.من.الالجئين.الفل�شطينيين.القادمين.من.�ش�رية.اإلى.لبنان.من.ترحيلهم،.ويخ�شى.

67.8%.على.�شالمة.اأُ�شرهم..
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19-.يعّبر.57.1%.من.الالجئين.الفل�شطينيين.القادمين.من.�ش�رية.عن.ال�شع�ر.بعدم.االأمان.
ب�شبب.البيئة.االجتماعية.من.ح�لهم.

20-.با�شتخدام.م�ؤ�شر.فقر.متعدد.االأبعاد،.ي�شمل.التعليم.والعمل.باالإ�شافة.اإلى.النفقات،.ُيَعّد.
نح�.64%.من.الالجئين.القادمين.من.�ش�رية.اإلى..لبنان.من.الفقراء.

الالجئون الفلسطينيون من سورية إلى غزة
بينت.التقارير.ال�شابقة.معاناة.الالجئين.من.فل�شطينيي.�ش�رية.اإلى.قطاع.غزة،.ووثقت.مجم�عة.
العمل.من.اأجل.فل�شطينيي.�ش�رية.تلك.المعاناة.التي.ما.زالت.ممتدة.لغاية.اإعداد.هذا.التقرير...

�ش�رية. من. الفل�شطينيين. الالجئين. با�شم. الناطقة. ــ. الم�شتركة. التن�شيق. هيئة. اأعلنت. 	•فقد.

واليمن.وليبيا.في.قطاع.غزة.ــ.ي�م.2016/2/11.قيامها.بمجم�عة.وقفات.احتجاجية،.وذلك.

بعد.ت�ارد.اأنباء.عن.برنامج.عمل.خا�س.في.قطاع.غزة،.ومحاولة.ال�شغط.الإدخال.الالجئين.
الفل�شطينيين.من.ليبيا.واليمن.و�ش�رية.�شمن.هذا.البرنامج.

الحك�مة. في. المعنية. الجهات. ال�شتمرار. تاأتي. االحتجاجات. �شل�شلة. »اإن. الهيئة:. 	•وقالت.

ت�شع. اإيجاد.حل�ل.جذرية. في. الجدية. وعدم. معاناتنا،. بتجاهل. ال�شلة. ذات. والم�ؤ�ش�شات.

لقمة. اأكثر.من.400.عائلة.فل�شطينية.من.�ش�رية.وليبيا.واليمن،.وعدم.ت�فير. لماأ�شاة. حدًا.
العي�س.الأبنائنا«.

.تجّمع.الع�شرات.من.فل�شطينيي.�ش�رية.في.غزة.قرب.مفرق. وفي.18.�شباط/فبراير.2016	•

ال�شرايا.في.القطاع.لتنفيذ.وقفة.احتجاجية،.عّبروا.فيها.عن.غ�شبهم.من.التق�شير.الحك�مي.

والف�شائلي.تجاههم..حيث.طالب.المعت�شم�ن.كاًل.من.الرئي�س.الفل�شطيني.محم�د.عبا�س،.

وحك�مة.ال�حدة.ال�طنية.برئا�شة.»الحمداهلل«.العمل.على.و�شع.حّد.لمعاناتهم.في.قطاع.

الم�شاعدات. لهم،.و�شمان.ح�ش�لهم.على. المنا�شبة. العمل. غزة،.والعمل.على.ت�فير.فر�س.
المخ�ش�شة.لهم.

	•وطالب.اآخرون.القيادي.في.حركة.حما�س.»اإ�شماعيل.هنية«.ب�شرورة.العمل.على.التخفيف.

ال�شكن. لهم.قبل.�شن�ات.والتي.تت�شمن.ت�فير. التي.قطعها. بال�ع�د. من.معاناتهم،.مذّكرين.
المنا�شب.لهم،.وفر�س.العمل،.على.حّد.ق�لهم.

	•وعّبر.االأهالي.عن.ا�شتهجانهم.الإغالق.الحك�مة.الم�شرية.معبر.رفح،.االأمر.الذي.منعهم.من.
الخروج.من.قطاع.غزة،.وال�شفر.اإلى.بلدان.اأخرى.
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على. الفل�شطينية. ال�شلطة. �شفر. ج�ازات. من. دفعة. َعت. ُوزِّ . •	2016 اآذار/مار�س،. .17 ي�م.
مجم�عة.من.الالجئين.الفل�شطينيين.من.�ش�رية.اإلى.قطاع.غزة.

.حزيران/ي�ني�،.طالبت.هيئة.التن�شيق.الم�شتركة.الناطقة.با�شم.الالجئين.الفل�شطينيين. ي�م.4	•

من.�ش�رية.واليمن.وليبيا.في.قطاع.غزة،.ولجنة.متابعة.�ش�ؤون.الالجئين.من.�ش�رية.اإلى.

الإيجاد. منا�شبة. تراها. التي. الخط�ات. كل. باتخاذ. الفل�شطينية. التحرير. قطاع.غزة،.منظمة.

المعنية. الدولية. الم�ؤ�ش�شات. وتحميل. العربية،. الدول. من. الالجئين. لمعاناة. جذري. حل.

المعنية،. ال�طنية. الم�ؤ�ش�شات. جانب. اإلى. تجاههم،. م�ش�ؤوليتها. الحروب. اأثناء. بالالجئين.
وعلى.راأ�شها.المنظمة.وال�شلطة.الفل�شطينية.

هة.اإلى.زكريا.االآغا،.ع�ش�.اللجنة.التنفيذية.ورئي�س.دائرة.�ش�ؤون. 	•جاء.ذلك.في.ر�شالة.م�جَّ

الالجئين.في.منظمة.التحرير،.وقالت.الر�شالة:.اإن.الالجئين.من.الدول.العربية.لم.يتقا�ش�ا.

يجِر. ولم. اأ�شهر،. .3 منذ. ت�شّلمها. مقررًا. كان. التي. .،2015 عام. منذ. لهم. المقررة. الم�شاعدة.

الحديث.حتى.االآن.عن.اأية.اآلية.لتنفيذ.قرار.مجل�س.ال�زراء.ال�شادر.بحق.الالجئين.الداعي.
لت�فير.فر�شة.عمل.واإي�اء.لهم.

غزة. قطاع. اإلى. النازحين. الفل�شطينيين. الالجئين. و�شع. ر�شالتها. في. الهيئات. 	•وو�شفت.

جميع. عّمت. والع�ز. والفقر. الج�ع. فحاالت. يت�ش�ر،. مما. بكثير. اأكثر. واأ�شبح. بالماأ�ش�ي،.

العائالت.دون.ا�شتثناء..ودع�ا.في.ختام.الر�شالة.رئي�س.دائرة.�ش�ؤون.الالجئين.اإلى.تحّمل.
.و�شفهم. م�ش�ؤوليته.ال�طنية.واالأخالقية،.على.حدِّ

،.نظمت.هيئة.التن�شيق.الم�شتركة.لالجئين.من.الدول.العربية. ي�م.7.حزيران/ي�ني�.2016	•

)�ش�رية.-.ليبيا.-.اليمن(،.وقفة.ت�شامنية.في.مدينة.غزة.بم�شاركة.الجئين.فل�شطينيين.من.
�ش�رية.والعراق.وليبيا.

	•وطالب.المنظم�ن.خالل.م�ؤتمرهم.ال�شحافي.وزارة.المالية.الفل�شطينية.في.رام.اهلل.ب�شرف.ما.

بقي.من.م�شتحقات.�شهري.)8.– 9(.من.عام.2015،.كذلك.طالب�ا.بال�شغط.على.وكالة.الغ�ث.

وت�شغيل.الالجئين.االأونروا.من.اأجل.�شرف.م�شتحقات.بدل.ال�شكن.لالجئين.الفل�شطينيين.
ال�ش�ريين.في.غزة.والم�شتحقة.منذ.7.اأ�شهر.

الملف. ما.يخ�س.هذا. المالية.في.رام.اهلل.في. العماوي،.وزارة. الهيئة.عاطف. 	•واتهم.رئي�س.

باتباع.�شيا�شة.الالمباالة،.وطالب.منظمة.التحرير.الفل�شطينية.والرئي�س.الفل�شطيني.محم�د.

باالإ�شراع.من. المبارك،.وطالب. العائالت.مع.حل�ل.�شهر.رم�شان. بال�ق�ف.مع.هذه. عبا�س.
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اأجل.و�شع.اآلية.وا�شحة.لتنفيذ.قرارات.مجل�س.ال�زراء.بتاريخ.)2016/4/5(.في.جل�شة.
رقم.)97(.

وليبيا. �ش�رية. من. بالالجئين. المعنية. اإدارة.جمعية.حقي،. رئي�س.مجل�س. قال. 	•من.جانبه،.

ر.عن.غ�شب.الالجئين.الذين.لم.يتقا�ش�ا. واليمن.والعراق.محمد.ال�شيخ،.اإن.هذه.ال�قفة.تعبِّ
م�شتحقاتهم.منذ.عدة.اأ�شهر.

الالجئون الفلسطينيون من سورية إلى تركيا 
لم.يطراأ.اأي.تغيير.في.الم�قف.التركي.الراف�س.لدخ�ل.فل�شطينيي.�ش�رية.اإلى.البالد.عبر.المنافذ.
َدت.المراقبة.على.الحدود.مع.�ش�رية.لمنع.اأي.محاوالت.ت�شلل. الحدودية.الر�شمية..كذلك،.�ُشدِّ
من.الجانب.ال�ش�ري..وكانت.مجم�عة.العمل.من.اأجل.فل�شطينيي.�ش�رية.قد.وثقت.في.نهاية.
2015.�شق�ط.عدد.من.الالجئين.على.يد.حر�س.الحدود.التركي)1(،.ما.حّد.من.تدفق.الالجئين.

من.�ش�رية.اإلى.تركيا.
�شع�بة. اإلى. نظرًا. م�شطرباً،. العام. ال��شع. يزال. ال. واالقت�شادي،. المعي�شي. ال�شعيد. وعلى.
ال�ش�ق،. لهم.في.هذه. المنا�شبة. الفر�س. ت�افر. العمل.وعدم. �ش�ق. الفل�شطيني. الالجئ. دخ�ل.
جهات. من. المقدمة. الخيرية. الم�شاعدات. على. هناك. الالجئين. من. العظمى. الغالبية. وتعتمد.
بطاقة. اإ�شدار. التركية. الحك�مة. اأوقفت. فقد. القان�ني،. ال�شعيد. على. اأما. متن�عة.. اإغاثية.
بحجة. �ش�اء،. حد. على. والفل�شطينيين. لل�ش�ريين. )كيملك(. بالالجئين. الخا�شة. التعريف.
اإجراء. بعد. خ�ش��شاً. البالد،. في. الالجئين. و�شع. تنظم. جديدة. ق�انين. ل�شدور. التح�شير.
االإح�شاء.ال�شامل.للفل�شطينيين.بالتعاون.ما.بين.ال�شفارة.الفل�شطينية.في.اأنقرة.وجمعية.فيدار.

في.اإ�شطنب�ل،.وقد.�ُشلِّم.لل�شلطات.التركية.بانتظار.الخط�ة.الالحقة..
التعريف. بطاقة. على. الحا�شل. الفل�شطيني. اأو. ال�ش�ري. الالجئ. على. الق�انين. اأوجبت. كذلك.
)كيملك(.�شابقاً.اإن.اأراد.مغادرة.االأرا�شي.التركية.في.عملية.لّم.�شمل.مثاًل.اأو.اأي.�شفر.اآخر.اأن.

ي�شت�شدر.اإذن.�شفر.خا�شاً.من.الحك�مة.التركية،.واأن.ي�شلم.)الكيملك(.

)1( فل�سطينيو �سورية ــ الجئون على دروب الحياة ــ التقرير ن�سف ال�سنوي الثاني 2015 على ال�سبكة العنكبوتية 
 http://www.actionpal.org.uk/ar/pdf/20156.pdf
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�لتعد�د �لعام و�لتوزع: 
ـ.7000.الجئ،.اإال.اأن.لجنة. ر.اأعداد.الالجئين.الفل�شطينيين.من.�ش�رية.اإلى.تركيا.ما.بين.5000ـ. تقدَّ

فل�شطينيي.تركيا.ا�شتطاعت.اإح�شاء.4515.الجئاً.يت�زع�ن.على.الجغرافيا.التركية.كاالآتي:.
جدول �إح�سائي �سامل محدث حتى 1 حزير�ن/يونيو 2016م لفل�سطينيي �سورية في تركيا)1)

الن�شبة.المئ�ية العائالت االأفراد المكان
43.4 304 1142 محافظات.جن�ب.تركيا
13.98 95 368 محافظات.ال��شط.)االأنا�ش�ل(
42.62 294 1122 محافظة.اإ�شطنب�ل
100% 693 2632 المعدل.العام

�لالجئون �لفل�سطينيون ح�سب جهة �لقدوم 
.بينت.االإح�شاءات.اأن.38.3%.من.الالجئين.الفل�شطينيين.الذين.و�شل�ا.اإلى.تركيا.من.المدن.
ال�ش�رية.جاوؤوا.من.مدينة.دم�شق.وريفها.بما.يعادل.462.عائلة،.اأي.بما.ي�شاوي.1745.الجئاً،.

فيما.�شكل.الالجئ�ن.من.مدينة.حلب.10.7%،.اأي.نح�.115.عائلة.
فردًا. .)753( اأي. عائالت،. .)207( تركيا. اإلى. وحده. اليرم�ك. مخيم. من. الالجئين. عدد. وبلغ.

بن�شبة..%16.7..

)1( م�سدر االإح�ساءات: لجنة فل�سطينيي تركيا.
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فلسطينيو سورية في تركيا حسب جهة القدوم )مخيمات وتجمعات(

�أبرز �لأحد�ث
.وزعت.جلنة.»فل�شطيني�.تركيا«.بع�س.امل�شاعدات.املالية. 	2016.ي�م.6.كان�ن.الثاين/يناير
على.العائالت.الفل�شطينية.ال�ش�رية.النازحة.اإىل.مدينة.اأنطاكيا.الرتكية..وبح�شب.اللجنة،.
فاإن.نح�.)90(.عائلة.فل�شطينية.�ش�رية.م�شجلة.لدى.اجلمعية.تعي�س.يف.مدينة.اأنطاكيا.

الرتكية.
واجلمعية. اخلارج،. يف. فل�شطني. علماء. هيئة. وفد. بحث. . 	2016 الثاين/يناير. كان�ن. .14
رئي�س. م�شت�شار. مع. اخلريية،. فل�شطني. وهيئة. )فيدار(،. فل�شطني. مع. للت�شامن. الرتكية.
ال�زراء.الرتكي.ل�ش�ؤون.الالجئني،.الدكت�ر.م�شطفى.يت�س،.اأو�شاع.الالجئني.الفل�شطينيني.
م.ال�فد.ملخ�شاً.عن.اأو�شاع.الالجئني.الفل�شطينيني.يف.تركيا.واأعدادهم..واأكد. يف.تركيا،.فقدَّ
معاناة. واإن. مظل�م،. لكل. وطن. تركيا. »اإن. بالق�ل:. جهته. من. يت�س. م�شطفى. امل�شت�شار.
الالجئني.الفل�شطينيني.قد.و�شلتهم،.واإنهم.اتخذوا.قرارًا.مب�شاواة.الالجئني.الفل�شطينيني.
اأي. دون. االمتيازات. جميع. يف. ال�ش�ريني. باإخ�انهم. اإليها(. �شيدخل. من. اأو. تركيا. )داخل.
ا�شتثناء«..واجلدير.بالذكر.اأن.هذه.الت�شريحات.والتعهدات.مل.جتد.ترجمة.عملية.لها.على.
فق. االأر�س.حتى.تاريخ.اإعداد.هذا.التقرير.بعد.�شتة.اأ�شهر.من.�شدورها..ووفقاً.لل�فد،.فقد.اتُّ
الفل�شطينيني. قان�نية.تخ�ّس. اإجراءات.ومتطلبات. تعميم.�شيغة. يت�س.على. الدكت�ر. مع.
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اأن.جُتَمع.من.خالل.امل�ؤ�ش�شات.الفل�شطينية.يف.البالد،.بهدف.منح.االإقامة. يف.تركيا،.على.
للفل�شطينيني.يف.تركيا.على.قاعدة.اإجرائية.م�حدة.

اأو�شاع. لتح�شني. املبذولة. اجله�د. م�ا�شلة. على. ال�فد. �شكلت. التي. الهيئات. 	و�شّددت.

الالجئني.الفل�شطينيني.ال�ش�ريني.من.خالل.التن�شيق.مع.اجلهات.الر�شمية.الرتكية.لل�شماح.

لالجئني.الفل�شطينيني.باحل�ش�ل.على.تاأ�شرية.دخ�ل.نظامية،.بداًل.من.املخاطرة.باأنف�شهم.

ال�شلطة. �شفر. ج�ازات. على. احل�ش�ل. اإجراءات. وت�شهيل. التهريب،. عمليات. خالل. من.
لالجئني،.واأن.تك�ن.جمانية..

،.ات�شل.وزير.التعليم.الرتكي.نابي.اآفجي.بالطفلة.الفل�شطينية. 	2016.25.كان�ن.الثاين/يناير

ماريا.فاع�ر،.للت�شامن.معها،.بعد.اأن.منعتها.اإدارة.املدر�شة.يف.منطقتها.من.ت�شلُّم.�شهادة.

املدر�شة.يف.نهاية.الف�شل.الدرا�شي.لعدم.حيازتها.اإقامة.»كيملك«،.واأوفد.ال�زير.الرتكي.

مدير.التعليم.يف.والية.قي�شري.لزيارة.الطفلة.يف.منزلها،.الذي.قدم.لها.ال�شهادة.وبع�س.

الهدايا..فيما.اأكدت.م�شادر.اإعالمية.اأن.ال�زير.اأوعز.اإىل.عم�م.املدار�س.يف.تركيا.با�شتقبال.
قات.. االأطفال.الفل�شطينيني.ال�ش�ريني.من.دون.اأي.مع�ِّ

بالتعاون.مع.جلنة. الرتكية«. اأجرت.جمعية.»بلبل.زاده. .، 	2016.الثاين/يناير 28.كان�ن.

يف. فقرًا. االأ�شد. ال�ش�رية. الفل�شطينية. العائالت. لبع�س. زيارة. تركيا،. يف. �ش�رية. فل�شطينيي.

مدينة.كل�س.جن�ب.تركية،.وقّدمت.لهم.م�شاعدات.غذائية.ومالية..من.جهتها،.اأطلعت.جلنة.

فل�شطينيي.تركيا.وفد.اجلمعية.الرتكية.على.ما.يعانيه.الالجئ�ن.الفل�شطيني�ن.يف.تركيا.من.

م�شاعب،.واأبرزها.عدم.مقدرتهم.على.اخلروج.من.تركيا.والدخ�ل.اإليها..وبّينت.لهم.باالأرقام.

عدد.الطالب.الفل�شطينيني.الذين.مل.يلتحق�ا.باملدار�س،.وذلك.لعدم.قدرة.االأهل.على.ت�فري.
اأج�ر.امل�ا�شالت،.التي.ت�شل.اإىل.ما.بني.)75(.و)90(.لرية.تركية.للطالب.ال�احد.�شهرياً.
.ُعقد.يف.مقر.اجلمعية.الرتكية.للت�شامن.مع.فل�شطني.)فيدار(. 	2016.29.كان�ن.الثاين/يناير
لقاء.ت�شاوري.مع.ال�شفري.الفل�شطيني.يف.تركيا.د..فائد.م�شطفى،.وقد.متح�ر.اللقاء.ح�ل.
درا�شة.اآليات.ترتيب.ال��شع.القان�ين.لفل�شطينيي.�ش�رية.يف.تركيا،.وذلك.بعد.االتفاق.مع.
اجلهات.الرتكية.املعنية.على.اإح�شاء.وتنظيم.ق�ائم.باأ�شماء.العائالت.الفل�شطينية،.متهيدًا.

حل�ش�لها.على.االإقامة.القان�نية.
	وبحثت.كل.من.جمعية.فيدار.وال�شفارة.الفل�شطينية.كيفية.تنظيم.االإح�شاء.وال�شجالت.
الالجئني. ح�ش�ل. لت�شهيل. الرتكية. للحك�مة. التابعة. املعنية. اجلهات. اإىل. وتقدميها.
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الفل�شطينيني.على.االإقامة.وال��شع.القان�ين.ال�شليم.
الفل�شطينية. الفل�شطينية.ورابطة.اجلالية. ال�شفارة. اأعلنت. .، 	2016.ي�م.6.�شباط/فرباير
لالجئني. اإح�شاء. اإجراء. فيدار،.  – فل�شطني. مع. للت�شامن. الرتكية. واجلمعية. تركيا. يف.
الفل�شطينيني.القادمني.من.�ش�رية.والعراق.اإىل.تركيا..وكان.من.املقرر.البدء.بالت�ش�يات.
ومنح.االإقامات.عرب.اإجراء.اإح�شاء.�شامل.للفل�شطينيني.ال�ش�ريني،.لفتح.الطريق.لدخ�ل.
الن�ر. تَر. اأن.هذه.االإجراءات.مل. اإال. البالد،. التحرك.داخل. العمل.الرتكية.و�شه�لة. �ش�ق.
حتى.الي�م،.رغم.انتهاء.عمليات.االإح�شاء.منذ.اأ�شهر..وجدير.بالذكر.اأن.ال�شفارات.الرتكية.

ال.تزال.ترف�س.منح.تاأ�شريات.دخ�ل.لالجئني.الفل�شطينيني.ال�ش�ريني.اإىل.اأرا�شيها.
حنان. وزوجته. عزوز. عماد. الفل�شطيني. الالجئ. ق�شى. .، 	2016 �شباط/فرباير. .17 ي�م.
م��شى.و.ال�شيدة.اآمنة.ي��شف.�شالح،.وهم.من.اأبناء.خميم.ال�شيدة.زينب.يف.ريف.دم�شق.اأثناء.
حماولتهم.اجتياز.احلدود.ال�ش�رية.الرتكية،.ب�شبب.اإطالق.حر�س.احلدود.الرتكي.النار.عليهم.

اأثناء.حماولتهم.العب�ر.لالأرا�شي.الرتكية.من.منطقة.القام�شلي.-.القحطانية.ال�ش�رية.
االإغاثية. امل�شاعدات. بع�س. . 	»تركيا »فل�شطيني�. �شباط/فرباير.2016،.وزعت.جلنة. .26
على.العائالت.الفل�شطينية.ال�ش�رية.املهجرة.اإىل.مدينة.مرع�س.الرتكية..وقد.اأكد.القائم�ن.
على.اللجنة.اأن.امل�شاعدات.�شملت.)�شالاًل.غذائية،.ف�ط.اأطفال.وحليب.اأطفال(..كذلك.قامت.
اأح�الهم.املعي�شية.وقدمت. اللجنة.بزيارة.العائالت.االأ�شد.فقرًا.يف.منازلها.لالطالع.على.

اإليها.مبالغ.نقدية.
.�شلمت.ال�شلطات.الرتكية.جثامني.الالجئني.الفل�شطينيني.الثالثة.الذين.ق�ش�ا. 	2016/3/1
بر�شا�س.اجلي�س.الرتكي.خالل.عب�رهم.لالأرا�شي.الرتكية،.وهم:.الالجئة.حنان.م��شى.
من.م�اليد.1975/12/18،.اآمنة.�شالح.من.م�اليد.1993/10/9،.والالجئ.عماد.عزوز.
الفل�شطينيني.يف.احلك�مة. الالجئني. ل�ش�ؤون. العامة. اإىل..الهيئة. من.م�اليد.1982/12/1.
ال�ش�رية.امل�ؤقتة،..وقد.ُدفن�ا.وفق.االأ�ش�ل.والتقاليد.االإ�شالمية،.فيما.جنا.طفل.العائلة.

جعفر.عزوز.الذي.ت�شلمته.جدته.يف.ما.بعد.
	اتهمت.عائلة.الالجئ.الفل�شطيني.ال�ش�ري.حممد.اأحمد.اخلليلي،.من.اأبناء.خميم.الريم�ك،.
حر�س.احلدود.الرتكي.باإطالق.النار.على.ابنها.وقتله.بدم.بارد،.بح�شب.و�شف.العائلة..
واأكدت.العائلة.يف.ر�شالة.و�شلت.اإىل.جمم�عة.العمل.اأن.ولدهم.الذي.»كان.برفقة.زوجته.
اإىل. الهجرة. بدافع. تركيا. اإىل. ال�ش�رية. اجتياز.احلدود. يحاول�ن. كان�ا. ال�شغار. واأوالده.
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زوجته. اأمام. مبا�شرًة. على.حممد. النار. اأطلق�ا. احلدود. اأن.حر�س. اإال. االأوروبية،. الدول.

بفتح. االإن�شان. حق�ق. ومنظمات. الرتكية. ال�شلطات. العائلة. طالبت. وقد. هذا. واأطفاله«..
حتقيق.بهذا.احلادث.ومعاقبة.مرتكبيه..

.�شالل.غذائية.على.عدد.من.العائالت. 	2016.وزعت.جمعية.فيدار.ي�م.االأحد.6.اآذار/مار�س

الفل�شطينية.ال�ش�رية.املهجرة.يف.اأنقرة..وبح�شب.القائمني.على.اجلمعية،.فاإن.الهدف.من.

الت�زيع.الذي.ياأتي.�شمن.حملة.)اأغيث�هم(،.م�شاعدة.العائالت.الفل�شطينية.ال�ش�رية.يف.

التغلب.على.ظروفها.املعي�شة،.وتاأكيد.�شرورة.دعم.الالجئني.الفل�شطينيني.يف.تركيا.على.
عد. كافة.ال�شُّ

.وجهت.جمم�عة.العمل.من.اأجل.فل�شطينيي.�ش�رية.ر�شالة.ر�شمية. 	2016.7.اآذار/مار�س

لندن.ت�شتنكر.فيها.االعتداءات. ال�شفارة.الرتكية.يف. اأنقرة،.واإىل. اإىل.احلك�مة.الرتكية.يف.

الرتكية. احلدود. على. �ش�رية. من. الفل�شطيني�ن. الالجئ�ن. لها. يتعر�س. التي. املتكررة.

اإىل. وعب�رهم. احلربية،. االأعمال. نتيجة. �ش�رية. من. الق�شري. خروجهم. اأثناء. ال�ش�رية.

االأرا�شي.الرتكية.عند.اأكرث.من.نقطة.حدودية..وذكرت.الر�شالة.بع�س.هذه.االنتهاكات،.

وفاة،. حالة. من. اأكرث. ح�ش�ل. اإىل. اأدى. الذي. احلّي. بالر�شا�س. املبا�شر. اال�شتهداف. مثل.

اأو.ال�شرب.املربِّح.لالجئني.اإىل.درجة.ته�شيم.االأ�شالع.واالأ�شنان.واإحداث.جروح.بالغة،.

ومن.ثم.ردهم.اإىل.احلدود.ال�ش�رية..وعّدت.الر�شالة.ذلك.خرقاً.وا�شحاً.لالتفاقيات.الدولية.
وامليثاق.العاملي.حلق�ق.االإن�شان.

	ودعت.املجم�عة.احلك�مة.الرتكية.اإىل.فتح.حتقيق.يف.االنتهاكات.التي.وقعت.على.الالجئني.

الفل�شطينيني.من.�ش�رية.على.احلدود.الرتكية.ال�ش�رية،.وال�شماح.بدخ�لهم.البالد.اأُ�ش�ة.

اإىل. اإىل.وج�د.االأ�شباب.ذاتها.املهددة.للحياة،.التي.ا�شطرتهم. باأقرانهم.ال�ش�ريني،.نظرًا.

الكاملة.املرتتبة.لالجئني،.مبا.فيها. اللج�ء..واأكدت.املجم�عة.�شرورة.منحهم.احلق�ق.
�شرحاً. ت�شّمن. ملحقاً. ر�شالتها. مع. املجم�عة. اأرفقت. كذلك. والتنقل.. والعمل. االإقامة. حق.
رين.ق�شرًا.داخل.�ش�رية.وخارجها،. تف�شيلياً.لالأو�شاع.العامة.لالجئني.الفل�شطينيني.املهجَّ

واالنتهاكات.امل�شتمرة.ال�اقعة.عليهم..
.اأطلقت.عائلة.فل�شطينية.�ش�رية.حمتجزة.يف.مطار.اأتات�رك.الرتكي. 	2016.9.اآذار/مار�س
الالجئني. �شد. »انتهاكات. ر�شد. فريق. قال. عنها،. لالإفراج. منا�شدة. نداء. ي�ماً. .11 منذ.
اأفراد.حمتجزة.يف. .4 �ش�رية.مك�نة.من. فل�شطينية. عائلة. اإن. العامل«. الفل�شطينيني.ح�ل.
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مطار.اأتات�رك.الرتكي.منذ.11.ي�ماً،.واأ�شاف.املركز:.اأن.عائلة.»خطاب«.تنا�شد.�شفارة.

التابعة.للحك�مة. العامة.لالجئني. الفل�شطينية.يف.تركيا.وحركة.حما�س.والهيئة. ال�شلطة.

بعد. عنها. لالإفراج. والت��شط. التدخل. و�شرفائه،. العامل. اأحرار. وجميع. امل�ؤقتة. ال�ش�رية.

الالجئني. بكل. اأ�ش�ة. والتنقل. التحرك. بحرية. لهم. وال�شماح. املطار،. يف. العائلة. احتجاز.
الهاربني.من.ال�شراع.يف.�ش�رية.

من. قادمة. الرتكية. اإ�شطنب�ل. مدينة. يف. اأتات�رك. مطار. اإىل. و�شلت. اإنها. العائلة. وقالت. 

وا�شتقرار. كرمية. حياة. عن. للبحث. حماولة. يف. ال�شابقة،. ال�جهة. كانت. التي. الربازيل.

واأمان..واأ�شافت:.»ف�جئنا.داخل.املطار.الرتكي.بت�قيف.ال�شرطة.لنا.واحتجازنا.داخل.

اإىل.االأرا�شي. اإحدى.الغرف.حتت.ظروف.معاملة.�شيئة،.مع.تهديدات.متكررة.برتحيلنا.
ال�ش�رية«.

ال�قف. م�ؤ�ش�شة. مع. بالتعاون. االأوروبية. ال�فاء. حملة. وزعت. .، 	2016 اآذار/مار�س. .17

اله�لندية.م�شاعدات.غذائية.على.الالجئني.الفل�شطينيني.يف.مدينة.اأ�شنة.الرتكية،.فيما.وزعت.

على. مالية. م�شاعدات. فل�شطني. من. القادمة. واملحتاجني. االأيتام. لرعاية. االإ�شالمية. الهيئة.

العائالت.هناك،.باالإ�شافة.اإىل.ح�ش�س.من.اللحم.على.العائالت.الفل�شطينية.يف.مدينة.مر�شني..

،.نا�شدت.عائلة.»خطاب«.املحتجزة.يف.مطار.اأتات�رك.يف.اإ�شطنب�ل. 	2016.24.اآذار/مار�س

للمرة.الثانية.كاًل.من.ال�شفارة.ومنظمة.التحرير.والف�شائل.الفل�شطينية،.والهيئة.العامة.

ل�ش�ؤون. ال�شامية. واملف��شية. امل�ؤقتة،. ال�ش�رية. للحك�مة. التابعة. الفل�شطينيني. لالجئني.

لالإفراج. الرتكية. ال�شلطات. لدى. التدخل. االإن�شان،. حق�ق. ومنظمات. تركيا،. يف. الالجئني.

العائلة.هم:.كامل.ح�شني. اأفراد. اأن. عنهم.وال�شماح.لهم.بدخ�ل.االأرا�شي.الرتكية..يذكر.

اإبراهيم.فالحة.)58(.عاماً،.حممد.كامل.خطاب.)27(.عاماً،. ابت�شام. خطاب.)69(.عاماً،.
وربا.كامل.خطاب.)26(.عاماً.

(.عائلة.فل�شطينية.الجئة.من.�ش�رية.تقيم.يف.خميم. 	16(.2.ني�شان/اأبريل.2016.نا�شدت

ماردين.ديريك.يف.تركيا،.امل�ؤ�ش�شات.الفل�شطينية.واالإن�شانية.التدخل.الإخراجهم.من.املخيم.

بعد. وذلك. اأطفالهم،. حياة. على. اأمناً. اأكرث. بديل. مكان. وت�فري. لهم. امل�شاعدة. يد. وتقدمي.
ن�ش�ب.حريقني.يف.املخيم.ذهب.�شحيتهما.)4(.الجئني.�ش�ريني،.بينهم.اأطفال.

	ومن.اأبرز.اأ�شكال.معاناة.االأهايل،.كما.يرويها.اأحد.الالجئني.يف.املخيم،.عدم.قدرة.العائلة.

على.االإيفاء.مبتطلبات.امل�اد.الغذائية.لالأ�شرة،.نظرًا.اإىل.الفارق.الكبري.بني.امل�شاعدة.املالية.
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املقدمة.)80.لرية.تركية(.يف.ال�شهر.للفرد،.واالأ�شعار.املرتفعة.للم�اد.املطل�بة.
االآبار. مياه. على. العائالت. اعتماد. نتيجة. الالجئني. بني. االأمرا�س. بع�س. تنت�شر. 	كذلك.
الطبية. الرعاية. تدين. من. اأي�شاً. االأهايل. وي�شك�. وال�شرب.. الي�مي. اال�شتخدام. يف. املل�ثة.
وقلة.االإمكانات،.وخا�شة.مع.اجلّ�.اجلاف.واحلاّر.وانت�شار.االأفاعي.واحل�شرات.ال�شامة،.
علماً.باأن.العائالت.تعي�س.يف.خيام.غري.قادرة.على.ت�فري.حماية.فاعلة.يف.حّر.ال�شيف.اأو.

برد.ال�شتاء.
العالقة. ال�ش�رية. الفل�شطينية. العائالت. من. جمم�عة. نا�شدت. .، 	2016 ني�شان/اأبريل. .8
وال�شفارة. واالإن�شانية. الدولية. املنظمات. العمل،. جمم�عة. عرب. الرتكية. احلدود. على.
االأرا�شي. اإىل. الدخ�ل. يف. مل�شاعدتها. التدخل. لالجئني. العامة. واملف��شية. الفل�شطينية.
نها.من.الع�دة.من.حيث.اأتت،.بحكم.املخاطر. الرتكية..وكانت.هذه.العائالت.يف.م�قع.ال.ميكِّ
االأمنية.وامليدانية..وكانت.تقارير.قد.اأوردت.حاالت.اعتقال.الجئني.فل�شطينيني،.خا�شة.
من.ال�شباب،.خالل.حماولتهم.الع�دة.اإىل.خميماتهم..ويف.العم�م،.اإن.اأي.الجئ.فل�شطيني.
ال�جهة. اأكانت. �ش�اء. للنظام،. التابعة. االأمنية. على.احل�اجز. لالعتقال. عر�شة. يك�ن. قد.
اأم.العك�س،.وعادًة.ما.يق�م.الفارون.من.مناطق.احلرب.بر�ش�ة. من.ال�شمال.اإىل.اجلن�ب.

عنا�شر.اأمنيني.على.هذه.احل�اجز.لت�شهيل.العب�ر..
	.هذا.االأمر.دفع.معظم.العائالت.الفل�شطينية.العالقة.اإىل.البقاء.يف.املناطق.احلدودية.لفرتات.
ط�يلة.من.ال�قت..وو�شفت.اإحدى.الالجئات.اأو�شاعهم.باملزرية،.حيث.يعي�ش�ن.يف.و�شع.
يف. مبيتهم. عن. ف�شاًل. لل�شفر،. ا�شتطاع�ا.جتميعه. مما. وي�شرب�ن. وياأكل�ن. . �شيئ،. نف�شي.

بي�ت.تابعة.للمهربني..ويف.بع�س.االأحيان.البيت.ال�احد.ي�ؤوي.عددًا.من.االأ�شر.
اأي. االأبراج. تلك. تر�شد. اإذ. ذكية،. مراقبة. اأبراج. اأن�شاأت. الرتكية. ال�شلطات. اأن. اإىل. ي�شار. 
ج�شم.متحرك.يقرتب.من.احلدود.مع.�ش�رية..ويق�م.عنا�شر.تابع�ن.لهذه.االأبراج.باإطالق.
حتذيرات.باللغات.الرتكية.واالإجنليزية.والعربية.لكل.ج�شم.متحرك.يقرتب.م�شافة.300.

مرت.من.احلدود.
يف. املهجرين. �ش�رية. فل�شطينيي. اأطفال. من. الع�شرات. �شارك. .، 	2016 ني�شان/اأبريل. .12
مدينة.الريحانية.جن�ب.غرب.تركيا.بالي�م.الرتفيهي.الذي.نظمته.احلملة.الدولية.للحفاظ.
على.اله�ية.الفل�شطينية.»انتماء«.بالتعاون.مع.نادي.اأمل.االأمة.لتعليم.القراآن،.وذلك.�شمن.

اأن�شطة.حملة.انتماء.يف.تركيا.
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.ي�ماً.من. 	50.�17.ني�شان/اأبريل.2016،.عائلة.»خطاب«.الفل�شطينية.املحتجزة.منذ.نح
هذا.التاريخ.يف.مطار.اأتات�رك.تنا�شد.عرب.جمم�عة.العمل.اإطالق.�شراحها..

الإغاثة. االإ�شالمية. اجلمعية. قدمت. . 	»3 »دفيني. حملة. و�شمن. .،2016 ني�شان/اأبريل. .18

املهجرة.من. الفل�شطينية. لالأ�شر. مالية. م�شاعدات. فل�شطينيي.48. من. االأيتام.واملحتاجني.
�ش�رية.والقاطنة.يف.جن�ب.تركيا.

(عائلة.مهجرة.ملدة.�شتة.اأ�شهر.. 	500(.اجلدير.بالتن�يه.اأن.اجلمعية.قامت.بكفالة.ما.يقارب

وبح�شب.القائمني.على.اجلمعية،.فاإنهم.ب�شدد.اإطالق.م�شروع.كفالة.جميع.االأ�شر،.حيث.

�شيكفل.فل�شطيني�.الداخل.يف.مناطق.الـ48.االأ�شر.الفل�شطينية.كٌل.ح�شب.القرية.اأو.املدينة.
الفل�شطينية.التي.ينتمي.اإليها.الالجئ.الفل�شطيني.املهجر.يف.تركيا.

الالجئون الفلسطينيون من سورية إلى أوروبا
اأدى.التدفق.الكبير.الذي.�شهده.الن�شف.الثاني.لعام.2015.اإلى.ت�شديد.اأوروبا.اإجراءاتها.لمنع.
و�ش�ل.الالجئين.اإلى.اأرا�شيها،.ومنها.اإجراءات.داخل.اأوروبا،.كما.ه�.الحال.في.دول..�شرق.
اأوروبا،.حيث.�شددت.كل.من.هنغاريا.وبلغاريا.ومقدونيا.اإجراءات.حرا�شة.الحدود.لمنع.تدفق.
الالجئين..فيما.علقت..كل.من.النم�شا.والدانمارك.وال�ش�يد.جزئياً.بع�س.تفا�شيل.ق�اعد.الحركة.
الحرة.بينها،.من.خالل.نقاط.فح�س.�شرطية.على.نقاط.العب�ر.بينها.وبين.الدول.المجاورة.

�أعد�د �لالجئين �لفل�سطينيين من �سورية �إلى �أوروبا
�شع�بات. اأوروبا. اإلى. �ش�رية. من. المهجرين. الفل�شطينيين. الالجئين. اأعداد. اإح�شاء. ي�اجه.
اأن.الجهات.االأوروبية.ال.تقدم.اإح�شاءات.منف�شلة.لهم،.كما.ه�.الحال.مع. اأهمها. تقنية.كبيرة،.
ل�ش�ؤون. ال�شامية. المف��شية. اإح�شائيات. ت�شنف. فيما. االأخرى،. الجن�شيات. من. الالجئين. باقي.
UNHCR.حيث.ي�شنف.معظمهم.�شمن.»بدون.وطن«.)Stateless(،.وهذه.الفئة.ال. . الالجئين.
ت�شم.الالجئين.الفل�شطينيين.من.�ش�رية.فح�شب،.بل.ت�شم.العديد.من.الفئات.االأخرى.من.الجئين.

ر.ن�شبته.بـ.%16)1(. اأكراد.و�ش�ماليين.وقادمين.من.بع�س.دول.الخليج.العربي،.وه�.ما.تقدَّ
اإن.البحث.عن.عدد.الالجئين.الفل�شطينيين.ال�ش�ريين.الذين.و�شل�ا.اإلى.اأوروبا.يتطلب.البحث.
المف��شية. بيانات. اإلى. اإ�شافًة. ال�شلة،. ذات. االأوروبية. الهجرة.واالإح�شاء. دوائر. بيانات. في.

..)UNHCR(.العليا.ل�ش�ؤون.الالجئين.التابعة.لالأمم.المتحدة

)1( منهجية تثقيل الرقم االإح�سائي للفل�سطيني ال�سوري في اأوروبا للباحث االقت�سادي محمد يو�سف.
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�إح�ساء�ت فل�سطينيي �سورية في �أوروبا للفترة من 2011 وحتى حزير�ن/ 
يونيو 2016: 

ل�ش�ؤون. ال�شامية. المف��شية. عن. ال�شادرة. ال�شن�ية. ن�شف. التقارير. على. االطالع. 	•بعد.

الالجئين.وال�شادرة.في.الفترة.ما.بين.)2011-2016(،.وبعد.ا�شتثناء.الن�شبة.التي.اأ�شرنا.
اإليها.�شابقاً.من.فئة.بدون.وطن،.فاإننا.ن�شل.اإلى.االأرقام.االآتية:.

2014 2013 2012 2011  �لعام
13902 9620 3513 2465  عدد �لالجئين

،.فب�شبب.اال�شطرابات.الكبيرة.واالأعداد.المتفاوتة. اأما.في.ما.يتعلق.باإح�شاءات.عام.2015	•

التي.دخلت.اأوروبا.ولم.تنته.بعد.من.اإجراءات.اللج�ء،.من.الممكن.اعتماد.اإح�شائيات.ال�كالة.

االتحاد. في. االأع�شاء. للدول. الخارجية. الحدود. في. العملياتي. التعاون. الإدارة. االأوروبية.

اأعداد.الالجئين. اأن. اإلى. الثاني. الربعي. اأ�شارت.خالل.تقريرها. التي. االأوروبي.)فرونتك�س(.

يمكن. ذلك. على. وقيا�شاً. تقريباً،. اأ�شعاف. ثالثة. ارتفع. قد. اأوروبا. اإلى. �ش�رية. القادمين.من.

تقدير.ن�شبة.م�شابهة.بالن�شبة.اإلى.الفل�شطينيين.القادمين.من.�ش�رية،.وه�.ما.قد.يقترب.من.

)41.706(.الجئين..وت�ؤكد.مجم�عة.العمل.اأن.االأرقام.التي.ت�ردها.في.هذا.التقرير.اأو.غيره.

في.ما.يتعلق.باأعداد.فل�شطينيي.�ش�رية.في.اأوروبا.هي.اأرقام.تقديرية.وغير.مح�ش�مة.من.
الجهات.الر�شمية.االأوروبية.

اإ�شدار. ،.ُيالَحظ.ت�قف.معظم.الجهات.الدولية.عن. في.ما.يتعلق.بالن�شف.االأول.من.عام.2016	•

تقاريرها.الدورية.المتعلقة.بهذا.الم��ش�ع،.وخ�ش��شاً.مف��شية.الالجئين،.وال�كالة.االأوروبية.

االأوروبي. االتحاد. في. االأع�شاء. للدول. الخارجية. الحدود. في. العملياتي. التعاون. الإدارة.

)فرونتك�س(..اإال.اأنه.واإن.اأخذنا.في.االعتبار.ا�شتمرار.و�ش�ل.الالجئين.قبل.ت�قيع.االتفاق.التركي.

�شباط/فبراير(. الثاني/يناير،. )كان�ن. ل�شهري. العدد. فيك�ن. الالجئين،. بخ�ش��س. االأوروبي.

فل�شطيني. الجئ. .)8000( بـ. ر. يقدَّ التقريبي. العدد. فاإن. .،)2015( عام. مع. ر. المقدَّ العدد. بنف�س.

ت�قيف. بعيد. ال�ش�ريين. الفل�شطينيين. الالجئين. ل��ش�ل. تام. �شبه. ت�قف. �ُشجل. فيما. �ش�ري،.

االتفاق.)التركي/.االأوروبي(.مطلع.�شهر.اآذار.)2016(،.وقد.ال.تتجاوز.اأعداد.من.و�ش�ل.�ش�ى.

ب�شع.مئات.باأعلى.تقدير،.وذلك.ب�شبب.نجاح.ال�شلطات.التركية.ب�شبط.حدودها.البحرية.من.
جهة،.وت�شديد.كل.من.هنغاريا.وبلغاريا.ومقدونيا.االإجراءات.لحرا�شة.حدودها.البرية.
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	•مما.يجعل.العدد.االإجمالي.لالجئين.الفل�شطينيين.ال�ش�ريين.الذين.و�شل�ا.اإلى.اأوروبا.في.

الفترة.2011.ــ.يناير.2016،.ي�شل.تقريباً.اإلى.)79206(.الجئين.فل�شطينيين.من.�ش�رية،.

اإليها. ال��ش�ل. الفترة.)2015-2016(.هي.تقديرية.جرى. االإح�شاءات.في. اأن. التاأكيد. مع.
وفق.ما.�ُشرح.في.الفقرة.ال�شابقة.

جدول تف�سيلي باإح�سائيات �أعد�د �لالجئين �لفل�سطينيين �ل�سوريين في �أوروبا

2016 2015 2014 2013 2012 2011
8.000 41.706 13902 9620 3513 2465

79206
 �لعدد

�لإجمالي

�لو�قع �لقانوني و�لإن�ساني: 
�لو�سع �لقانوني لفل�سطينيي �سورية في �أوروبا: 

�شهدت.ال�شتة.اأ�شهر.االأخيرة.من.عام.2015.ت�شديدًا.في.اإجراءات.اللج�ء،.وتغيرات.متتالية.

غالباً(. �شن�ات. .5( لالإقامة. الق�ش�ى. المدة. منح. االأوروبية. الدول. بع�س. وقف. اإلى. و�شلت.

لالجئين.من.�ش�رية،.كما.فعلت.مملكة.ال�ش�يد،.التي.اأ�شبحت.تعطي.اإقامات.م�ؤقتة.مدتها.ثالثة.

�شن�ات.قابلة.للتجديد.اأو.حماية.اإن�شانية.مدتها.)13(.�شهرًا..فيما.كانت.األمانيا.من.اأوائل.الدول.
التي.اأقدمت.على.هذا.االإجراء.قبل.�شن�ات.

وقد.�شهد.�شهر.حزيران/ي�ني�.2016.اإقرارًا.لقان�ن.لج�ء.ه�.االأكثر.ت�شددًا.في.تاريخ.ال�ش�يد،.

ال�شمل. لّم. ومعامالت. اللج�ء. اإجراءات. ت�شديد. مقترح. على. ال�ش�يدي. البرلمان. وافق. حيث.

اعتبارًا.20.تم�ز/.ي�لي�.2016،.حيث.اأ�شبحت.مدة.االإقامة.)3(.�شن�ات.للج�ء.االإن�شاني.اأو.

ال�شيا�شي،.و)13(.�شهرًا.للحماية.االإن�شانية..وال.يحق.لمن.ح�شل.على.الحماية.لّم.�شمل.عائلته،.

فيما.يحق.لمن.ح�شل.على.اإقامة.)3(.�شن�ات.لّم.�شمل.اأ�شرته.وفق.�شروط.م�شددة.قد.تتطلب.

في.بع�س.الحاالت.ت�فير.عمل.ل�شاحب.طلب.لّم.ال�شمل،.باالإ�شافة.اإلى.ت�فير.م�شكن.منا�شب.
للعائلة،.بحيث.تتنا�شب.م�شاحته.مع.عدد.اأفراد.العائلة.
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و�شددت.الدانمارك.�شيا�شاتها.المالية.تجاه.الالجئين،.حيث.خف�شت.الم�شاعدات.المخ�ش�شة.

لالجئين..كذلك.اأ�شدرت.قرارات.بتجريد.الالجئين.الجدد.من.ممتلكاتهم.الثمينة.الإ�شافة.قيمتها.
اإلى.الم�شاعدات.المقدمة.من.الدولة.اإلى.الالجئ..

الذين.ترك�ا.ب�شماتهم.في.دول. الالجئين. االآالف.من. األمانيا. ا�شتقبلت. االآخر،. الجانب. وعلى.

اأوروبية.اأخرى.في.�شرق.القارة.واإيطاليا،.حيث.علقت.العمل.باتفاقية.دبلن.م�ؤقتاً،.لتع�د.اإلى.

بلّم. �شمحت. فقد. االأوروبية،. الدول. لمعظم. بنح�.مغاير. اأما.ه�لندا،. تفعيلها.في.وقت.الحق..
ال�شمل.لالأبناء.ممن.عمرهم.ف�ق.)18(.عاماً،.�شرط.اأن.يك�ن.االبن.اأو.االبنة.عازبين.

لفل�شطينيي. االإن�شاني. اللج�ء. حق. بمنح. ت�شتمر. االأوروبية. الدول. معظم. اإن. عام،. وب�شكل.
�ش�رية،.في.حال.طلبهم.اللج�ء.فيها.

فل�سطينيو �سورية في �أوروبا، نجاحات جديدة وم�ساركات فاعلة:
�شهد.الن�شف.االأول.من.عام.2016.بداية.بروز.لن�شاط.مدني.لالجئين.الفل�شطينيين.القادمين.
من.�ش�رية،.حيث.اأ�شهم.عدد.ملح�ظ.منهم.في.ن�شاطات.تط�عية.متن�عة..فقد.�شارك.الع�شرات.
األمانيا.وال�ش�يد.وه�لندا. اأقيمت.في. التي. الفل�شطينية. الفعاليات. الفل�شطيني.في. ال�شباب. من.
وبلجيكا.والنم�شا،.و�شهدت.االأ�شهر.الثالثة.االأخيرة.العديد.من.االأن�شطة.والمعار�س.وال�قفات.

الت�شامنية.مع.اأهالي.القد�س.وقطاع.غزة.
العمل. في. �ش�رية. فل�شطينيي. دور. بروز. .2016 من. االأولى. ال�شتة. االأ�شهر. �شهدت. ذلك،. اإلى.
�شارك�ا. الذين. ال�ش�يد. في. ال�ش�ري. الفل�شطيني. ال�شباب. به. قام. ما. اأبرزه. ولعل. االإغاثي،.
با�شتقبال.اأف�اج.الالجئين.الجدد،.ي�شاف.اإلى.ذلك.ان�شمام.العديد.من.الالجئين.الفل�شطينيين.
ال�ش�ريين.اإلى.فرق.العمل.التط�عية.التي.قامت.بزيارات.لمراكز.اللج�ء.التي.ت�شتقبل.القادمين.
الجدد.من.�ش�رية،.حيث.قدم�ا.لهم.الن�شائح.واالإر�شادات.ال�شرورية.لت�شهيل.حياتهم.الجديدة.
الفل�شطينية.في. الجالية. اإطالق.م�ؤتمر. فل�شطينيي.�ش�رية.في. اإلى.جه�د. اإ�شافة. في.ه�لندا..
ه�لندا،.حيث.نجح.العديد.من.الالجئين.الفل�شطينيين.ال�ش�ريين.في.انتخابات.الهيئة.االإدارية.

للجالية.التي.جرت.خالل.ذلك.الم�ؤتمر..
بالمقابل،.بادرت.مجم�عة.من.الالجئين.الفل�شطينيين.ال�ش�ريين.اإلى.الدانمارك.ي�م.16.كان�ن.
التخفيف.من. منهم.في. اإ�شهاماً. مالي،. للتبرع.بجمع.مبلغ. باإطالق.حملة. يناير.2016. الثاني/.
معاناة.اأهلهم.في.مخيم.خان.ال�شيح.بريف.دم�شق،.الذي.يتعر�س.لق�شف.وظروف.اقت�شادية.

�شعبة.
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في. »جفرا«. كم�ؤ�ش�شة. والي�نان،. ه�لندا. في. عملها. االإغاثية. الجهات. من. العديد. بداأت. كذلك.

في. العالقين. المهاجرين. الآالف. والخدمية. االإغاثية. االأن�شطة. من. بعدد. بداأت. التي. الي�نان،.
الي�نان.

اأوروبا،. في. الدولية. الفعاليات. العديد.من. �ش�رية.في. فل�شطينيي. �شاركت.مجم�عة. بدورها،.

حيث.اأقامت.المجم�عة.معر�شاً.فنياً.وت�ثيقياً.على.هام�س.م�ؤتمر.فل�شطينيي.اأوروبا.الـ.)14(.

بم�شاركة. وذلك. �ش�رية،. فل�شطينيي. من. االآالف. التي.ح�شرها. ال�ش�يدية. »مالم�«. مدينة. في.

عدد.من.الفنانين.الفل�شطينيين.من.مخيم.اليرم�ك.والمقيمين.في.�ش�ي�شرا.واألمانيا.وال�ش�يد،.

اأبرز. الع�شماوي،.وفادي.خطاب،.حيث. ال�شايب،.يحيى. ماأم�ن. الفنان�ن:.هاني.عبا�س،. وهم.

من. الفنية. واالأ�شاليب. الطرق. من. بعدد. الحرب. خالل. �ش�رية. فل�شطينيي. معاناة. المعر�س.

ل�حات.زيتية،.ور�ش�م.كاريكات�رية،.وت�شاميم.واإح�شاءات.خا�شة.لمجم�عة.العمل.من.اأجل.
فل�شطينيي.�ش�رية.

كذلك.�شاركت.مجم�عة.العمل.في.اأعمال.م�ؤتمر.حق�ق.االإن�شان.الـ)32(.الذي.انعقد.في.جنيف.

من. عدد. في. الم�ثقة. الت�شجيلية. ال�شهادات. من. العديد. المجم�عة. قدمت. حيث. – �ش�ي�شرا،.

المخيمات.الفل�شطينية.في.�ش�رية.خالل.ندوة.عقدتها.بالتعاون.مع.مركز.الع�دة.الفل�شطيني.
داخل.مقر.االأمم.المتحدة.في.جنيف.

اإلى.ذلك،.�شارك.العديد.من.ال�شباب.الفل�شطيني.ال�ش�ري.في.م�ؤتمرات.ولقاءات.دولية،.باالإ�شافة.

اإلى.الم�شاركة.بالعديد.من.الم�شابقات.والمهرجانات.المحلية.في.اأوروبا،.حيث.ح�شل�ا.على.

العديد.من.الج�ائز.ومراكز.متقدمة.خالل.م�شاركتهم..و�شهدت.نهاية.العام.الما�شي.اإطالق.اأول.

�شحيفة.عربية.مطب�عة.في.األمانيا،.هي.جريدة.»اأب�اب«.التي.ي�شرف.عليها.عدد.من.ال�شحفيين.
الفل�شطينيين.ال�ش�ريين.وال�ش�ريين.الم�ج�دين.في.اأوروبا.

فالع�شرات.من.اأبناء.فل�شطينيي.�ش�رية.بات�ا.ي�شكل�ن.حالة.اندماج.مبدعة.في.اأوروبا،.متغلبين.

على.ال�شع�بات.والخ�شائر.الكبيرة.التي.فقدوها.خالل.�شن�ات.الحرب.واللج�ء.الخم�س.التي.
عا�ش�ها.وعان�ا.فيها)1(.

)1( فوؤاد اأبو �سمير اأول الجئ فل�سطيني �سوري ي�سل اإلى اأهــم مراكز البحوث في األمانيا، فقد فتح اأحد اأهم المراكز 
البحثية في األمانيا اأبوابه لفوؤاد البالغ من العمر 27 عامًا، لي�سبح اأول الجئ من �سورية يعمل في المجال العلمي 
والتقني في معهد متقدم في األمانيا. و�سيعمل اأبو �سمير في معهد »Desy« االألماني المتخ�س�ش في مجال البحوث 
التكنولوجية واالإلكترونية، لمدة 3 اأ�سهر تحت التدريب، ليعمل في حال اجتيازه فترة التدريب بنجاح باحثًا في 

ق�سم قواعد البيانات. 
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ثالثًا: الجئون على طريق الهجرة

رة.للمهاجرين.للحّد.من. جرت.العديد.من.المحاوالت.من.قبل.االتحاد.االوروبي.والدول.الم�شدِّ

التدفق.الكبير.الذي.�شهده.االتحاد.االأوروبي.العام.الما�شي،.التي.�شكلت.تركيا.الباب.االأو�شع.
لدخ�ل.ه�ؤالء.المهاجرين.اإلى.القارة.االأوروبية..

حركة  على  و�نعكا�ساتها  �لأوروبي  �لتحاد  مع  تركيا  وّقعتها  �لتي  �لتفاقية 
�للجوء و�لهجرة من تركيا

ت��شل.االتحاد.االأوروبي.وتركيا.الجمعة.18.اآذار/مار�س.2016.اإلى.اتفاق.في.بروك�شل.ين�س.
على.اإعادة.جميع.المهاجرين.الجدد.الذين.ي�شل�ن.اإلى.اأوروبا.عبر.تركيا.اعتبارًا.من.20.اآذار/
مار�س.اإلى.تركيا،.حيث.ين�س.ج�هر.االتفاق.على.اأن.تعمل.تركيا.على.الحّد.من.تدفق.الالجئين.

نح�.اأوروبا.عبر.اأرا�شيها.
ويق�شي.االتفاق.باإبعاد.الالجئين.الجدد.اإلى.تركيا،.ويقّر.بت�شريع.كل.من.ت�شديد.الم�شاعدات.
لتركيا.واإلغاء.تاأ�شيرات.دخ�ل.الم�اطنين.االأتراك.اإلى.اأوروبا،.وفتح.بع�س.ف�ش�ل.مفاو�شات.

ان�شمام.تركيا.اإلى.االتحاد.االأوروبي.

�أبرز بنود ذلك �لتفاق 
من. اعتبارًا. الي�نانية. الجزر. اإلى. تركيا. من. ي�شل�ن. الذين. الجدد. الالجئين. جميع. 	•اإعادة.
الع�شرين.من.اآذار/مار�س.2016.اإلى.تركيا،.بهدف.و�شع.حد.للرحالت.الخطيرة.عبر.بحر.

اإيجة.والق�شاء.على.عمل.المهربين..
	•و�ستخ�سع طلبات اللجوء للدرا�سة في اليونان، اأما الذين ال يقدمون طلب لجوء اأو يجري التثبت 
التدابير  و�سُتتََّخذ  تركيا.  اإلى  ف�سُيعادون  قبوله،  يمكن  ال  اأو  اأ�سا�ش  اإلى  ي�ستند  ال  طلبهم  اأن  من 
ال�سرورية من قبل تركيا واليونان بم�ساعدة المفو�سية العليا لالجئين واالتحاد االأوروبي، بما في 
االتحاد  و�سيتكفل  تركيا،  في  يونانيين  وعنا�سر  اليونانية،  الجزر  في  اأتراك  عنا�سر  وجود  ذلك 

االأوروبي بنفقات اإعادة الالجئين. 
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تركيا،. اإلى. الي�نانية. الجزر. من. يعاد. �ش�ري. كل. مقابل. ففي. .: واحد«	• مقابل. »واحد. مبداأ.

�شُي�شتقَبل.�ش�ري.اآخر.من.المخيمات.الحدودية.مع.�ش�رية.في.تركيا.اإلى.االتحاد.االأوروبي،.

د.�شقف. وتعطى.االأول�ية.للذين.لم.يحاول�ا.ال��ش�ل.ب�ش�رة.»غير.�شرعية«.اإلى.هناك..وُحدِّ

قدره.72.األف.الجئ،.وفي.حال.االقتراب.من.هذا.ال�شقف.ُتراَجع.االآلية،.اأما.في.حال.تخطيه.
ف�شت�َقف..

م�اطني. باإعفاء. لل�شماح. الطريق. على.خريطة. العمل. ع. �شُي�شرَّ الدخ�ل:. تاأ�شيرات. تحرير. •	.

تركيا.من.تاأ�شيرات.الدخ�ل.اإلى.اأوروبا.في.مهلة.اأق�شاها.نهاية.حزيران/.ي�ني�.2016،.على.
اأن.ت�شت�في.تركيا.المعايير.الـ.72

البالغة.ثالثة.مليارات.ي�رو. لتركيا. االأوروبية. الم�شاعدة. ت�شديد. ع. �شُي�شرَّ مالية:. 	•م�شاعدة.

ر.عددهم.بنح�.2.7.ملي�ن..وحين.ت�شبح.هذه. لتح�شين.ظروف.معي�شة.الالجئين.الذين.ُيقدَّ

الم�ارد.على.و�شك.النفاد،.�شيقدم.االتحاد.االأوروبي.تم�ياًل.اإ�شافياً.مماثاًل.بحل�ل.نهاية.عام.
..2018

. •	33 الف�شل. فتح. على. وتركيا. االأوروبي. االتحاد. وافق. االأوروبي:. االتحاد. اإلى. االن�شمام.

حزيران/ي�ني�.. بنهاية. تنتهي. التي. لالتحاد. اله�لندية. الرئا�شة. خالل. المالية(. )الم�شائل.

بم�اقف. ال�شرر. اإلحاق. فتح.ف�ش�ل.جديدة،.دون. لت�شريع. التح�شيري. العمل. و�شيت�ا�شل.
دول.اأع�شاء.

�نعكا�سات �لتفاق على حركة �لمهاجرين
قالت.منظمة.العف�.الدولية.في.تقرير.ن�شرته.اأوائل.�شهر.ني�شان.2016:.»في.محاولة.يائ�شة.
من.جانب.االتحاد.االوروبي.الإغالق.حدوده،.تجاهل.االتحاد.ب�شكل.متعمد.حقيقة.ب�شيطة،.اأال.
وهي.اأن.تركيا.لي�شت.بلدًا.اآمناً،.واالإعادة.الق�شرية.لالجئين.ال�ش�ريين.على.نطاق.وا�شع.من.

قبل.تركيا.اإلى.داخل.�ش�رية.تبرز.ب�شكل.جلّي.نقاط.الخلل.في.االتفاق.التركي.االأوروبي«.
منظمة. اتهمت. فقد. االتفاق.. هذا. اإلى. �شديدة. انتقادات. منظمة.حق�قية. من. اأكثر. فيما.وجهت.
العف�.الدولية.ال�شلطات.التركية.باإرغام.ع�شرات.الالجئين.ال�ش�ريين.ي�مياً.على.الع�دة.اإلى.

بالدهم.التي.دمرتها.الحرب.
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ق�ات. فاإن. التركية،. الجن�بية. الحدودية. المحافظات. في. المنظمة. لمعل�مات.جمعتها. وطبقاً.

االأمن.التركية.تجمع.نح�.مئة.�ش�ري.كل.ي�م.وتطردهم،.فقد.اأغلقت.حدودها.منذ.عدة.اأ�شهر.

في.وجه.الالجئين.ال�ش�ريين،.اإال.في.حاالت.ا�شتثنائية.وعاجلة،.ما.اأدى.اإلى.ظه�ر.مخيمات.

ع�ش�ائية.قرب.المعابر.الحدودية.بين.تركيا.والمناطق.التي.ت�شيطر.عليها.المعار�شة..حيث.

ا�شُتهدف�ا. اإذ. النازحين.في.ظروف.معي�شية.واأمنية.�شعبة.جدًا.. يتجمع.ع�شرات.االآالف.من.
لمرات.عديدة.بقذائف.الهاون،.و�شقط.على.اإثر.ذلك.�شحايا.

.Amnesty( الدولية. العف�. منظمة. وتق�ل. البرنامج،. هذا. الحق�قية. المنظمات. وهاجمت.

International(.اإن.تركيا.اأعادت.بنح�.غير.قان�ني.�ش�ريين.اإلى.بالدهم،.وهي.تهمة.تحر�س.

اأنقرة.على.نفيها.

ردود �أفعال �لالجئين على �لتفاق 
البند. وخا�شة. قاطعاً،. رف�شاً. لالتفاق. رف�شهم. عن. ال�ش�ري�ن. الفل�شطيني�ن. الالجئ�ن. عّبر.
المتعلق.باإعادة.الالجئين.من.الي�نان.اإلى.تركيا،.وال.�شيما.اأن.اأعداد.الالجئين.الفل�شطينيين.
االآالف. اإلى. اإ�شافة. الي�نانية،. الجزر. بع�س. في. عالقين. منهم. المئات. يزال. ال. حيث. كثيرة،.

الم�ج�دين.داخل.تركيا.وينتظرون.فر�شتهم.بالهجرة.
وقال.نا�شط�ن.فل�شطيني�ن:.»اإذا.ما.اأرادت.تركيا.اأن.تمنح.الفل�شطينيين.حق�ق.الم�اطنة،.اأو.
الحق�ق.ذاتها.التي.يح�شل.عليها.في.اأوروبا.مثل.حق.الح�ش�ل.على.وثيقة..�شفر،.وحق.التعليم.
وغيره،.فعند.ذلك.نحن.نق�ل.لتركيا:.�شكرًا،.و�شنبقى.هنا..واإذا.كان.الحال.كما.ه�.االآن،.حيث.
ال.نحمل.اأي.وثيقة.ت�شمح.لنا.بالمغادرة.والحركة،.وال.يحق.الأبنائنا.التعليم.الجامعي.منذ.بدء.
تمنحنا. بالد. اإلى. بالمغادرة. لنا. ا�شمح�ا. و�ش�ح:. بكل. لتركيا. نق�ل. فنحن. ال�ش�رية،. االأزمة.

حق�قنا.كب�شر«.
وقال.اأحد.الالجئين.الذي.طلب.عدم.الك�شف.عن.ا�شمه:.»في.حال.قب�ل.تركيا.اأي.فل�شطيني،.
فل�شطيني. اأي.الجئ. من.حق. وي�شبح. االتفاقية،. هذه. وفق. باإعادته. االأوروبي. االتحاد. يق�م.
اأن.يجرد. ي�شتطيع. الدنيا. في. اأحد. ال. الأنه. الدولية،. المنظمات. اأمام. التركية. الحك�مة. م�شاءلة.
الالجئ.الفل�شطيني.الذي.يعي�س.في.ال�شتات.من.و�شعه.القان�ني،.اإنه.بال.وطن،.وبال.حق�ق«.
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و�سول �لمهاجرين رغم �لتفاق
تاأثرت.حركة.المهاجرين.من.تركيا.اإلى.الجزر.الي�نانية.كثيرًا،.اإال.اأن.عب�ر.الالجئين.ت�ا�شل.
التنفيذ،. حّيز. االأوروبي. التركي. االتفاق. دخ�ل. رغم. الي�نانية،. الجزر. اتجاه. في. اإيجة. لبحر.

حيث.و�شل.اإلى.الجزر.الي�نانية.الع�شرات.من.الق�ارب.والمئات.من.المهاجرين.
لكن بح�سب من�سقية �سيا�سة الهجرة في الحكومة اليونانية، فاإن هوؤالء الوافدين الجدد ينطبق عليهم 
اإلى تركيا، بمن فيهم طالبو اللجوء  اإعادة كل المهاجرين الجدد  النظام الجديد الذي ين�ش على 

ال�سوريون.
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ر�بعًا: طرق �لهجرة �لبديلة �إلى �أوروبا

االأكثر. الطريق. اأ�شبح. اإيطاليا.  – ليبيا. طريق. اإن. المك�شيكية. »اإنف�رمادور«. �شحيفة. قالت.

االآونة. في. كثيرًا. ا�شتخدامه. اأ�شبح. الطريق. هذا. اأن. اإلى. واأ�شارت. الالجئين،. من. ا�شتغالاًل.
االأخيرة.

ونقلت.ال�شحيفة.ق�ل.فابري�س.ليجيري،.رئي�س.وكالة.فرونتك�س،.وهي.وكالة.اأوروبية.لحماية.

الحدود.الخارجية،.اأن:.»هذا.الطريق.اأ�شبح.االأكثر.ان�شغااًل.االآن.اأكثر.من.اأى.وقت.م�شى«،.

واأ�شاف:.»اإذا.بقيت.تدفقات.الهجرة.غرب.اأفريقيا.نح�.ليبيا.بهذا.ال�شكل،.فمن.المت�قع.و�ش�ل.

300.األف.�شخ�س.هذا.العام،.يرغب�ن.فى.ال��ش�ل.اإلى.اأوروبا..فقد.عادت.ليبيا.لتت�شدر.واجهة.

حيث. االأوروبي،. التركي. االتفاق. عقب. اأوروبا. نح�. الهجرة. في. الراغبين. لالجئين. الم�شهد.

االأمنية. اإجراءاته. االأوروبي. االتحاد. ت�شديد. من. بالرغم. المهاجرين. تهريب. عمليات. ن�شطت.

على.�ش�احله،.ف�ُشيَِّرت.مئات.الرحالت.البحرية.من.ليبيا،.وو�شل.اآالف.المهاجرين،.فيما.ق�شى.

.)384( و�شل. حيث. .،2016 تم�ز/ي�لي�. من. االأول. في. اآخرهم. وكان. غرقاً،. منهم. الع�شرات.

�شخ�شاً.اإلى.ميناء.مدينة.»كاتانيا«.االإيطالية.على.متن.اإحدى.الب�ارج.االإيطالية،.وكان.هناك.

ع�شر.جثث،.ُعثر.عليها.بعدما.غرق.زورق.على.بعد.20.مياًل.من.�ش�اطئ.ليبيا،.واأُنقذ.)107(.

ال�ش�في.. ن�ال. االإن�شانية. النا�شطة. اأوردت. ما. بح�شب. الزورق،. متن. على. كان�ا. اأ�شخا�س.

واأكدت.ال�ش�في.اأنه.قبل.اأيام.من.غرق.القارب.اعتقلت.ال�شلطات.الليبية.اأكثر.من.األف.�شخ�س.
كان�ا.يحاول�ن.الهجرة.اإلى.اأوروبا.من.طريق.ق�ارب.الم�ت.

.)1400( من. اأكثر. االإيطالية. ال�شلطات. اأنقذت. الجاري. العام. من. حزيران/ي�ني�. .26 وفي.
�شخ�س..كذلك.اأنقذ.خفر.ال�ش�احل.االإيطالي.)5000(.�شخ�س.خالل.ي�مي.24.و23.حزيران/

ي�ني�.
وقد.ن�شرت.�شحيفة.»�شاليت«.الفرن�شية.تقريرًا.عن.ظاهرة.الهجرة.غير.ال�شرعية.نح�.اأوروبا،.
عر�شت.فيه.تفا�شيل.عن.هذه.الرحالت.المحف�فة.بالمخاطر،.ومقاطع.من.محادثات.اأجرتها.مع.

اأفراد.ع�شابات.تهريب.المهاجرين.
يجري. اأ�شبح. واإيطاليا. ليبيا. بين. �شرية. رحلة. تنظيم. اإن. التقرير:. هذا. في. ال�شحيفة. وقالت.
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االإعالم. و�شائل. دفع. ما. االجتماعي،. الت�ا�شل. �شبكات. عبر. م�شب�قين. غير. وعلنية. ب�شه�لة.

العالمية.والدول.االأوروبية.اإلى.البحث.في.�شفحات.الفي�شب�ك.لفهم.هذه.الظاهرة،.والت�شدي.
للع�شابات.التي.ت�شيِّر.ق�ارب.الم�ت.

تعّر�س. الما�شي،. ني�شان/اأبريل. .19 و. .18 بين. الفا�شلة. الليلة. في. اأنه. ال�شحيفة. واأوردت.

اإلى.وفاة.اأكثر. اإيطاليا،.ما.اأدى. قارب.يحمل.مهاجرين.قادمين.من.ليبيا.للغرق.قبالة.�ش�احل.

عملية. ميزانية. م�شاعفة. االأوروبي. االتحاد. قرر. الكارثة،. هذه. واأمام.ه�ل. �شخ�س.. من.900.

»ترنت�ن«،.وهي.خطة.اأوروبية.م�شتركة.لم�شاعدة.اإيطاليا.على.التعامل.مع.تدفق.المهاجرين.
على.�ش�اطئها.

اأن.المهربين.الذين.تحدثت.معهم.به�ية.»اأوديل�ن.تاندو«.المزيفة،.كلهم.ين�شط�ن. واأ�شافت.

في.العا�شمة.طرابل�س،.ويتخ�ش�ش�ن.في.الرحالت.البحرية.بين.ليبيا.واإيطاليا،.وال.يتدخل�ن.

اإلى.ليبيا،. اأفريقية.عدة.لل��ش�ل. في.الرحلة.البرية.التي.يقطعها.ه�ؤالء.المهاجرون.من.دول.

واالحتجاز. لالختطاف. خاللها. ويتعر�ش�ن. بالم�شاعب،. محف�فة. تك�ن. ما. عادة. رحلة. وهي.
واالغت�شاب.والتعذيب.اأحياناً.

اأما.في.م�شر،.فقد.نقلت.�شحيفة.»اإنف�رمادور«.المك�شيكية.عن.فابري�س.ليجيري،.رئي�س.وكالة.

فرونتك�س،.اأن.م�شر.اأ�شبحت.مكان.المغادرة.للق�ارب.المتجهة.اإلى.اأوروبا،.و�شدد.على.اأن.هذا.

الخط.الجديد.ه�.»خطير.ب�شكل.خا�س«،.الأن.الق�ارب.ت�شتغرق.فترة.ت�شل.اإلى.ع�شرة.اأيام..

اإلى.االتحاد. اإلى.نية.المف��شية.االأوروبية.لت��شيع.خيارات.التنقل.على.نح�.قان�ني. واأ�شار.

المبادرة. اإن.هذه. االأوروبي.لتخفيف.ال�شغط.على.الحدود.الخارجية.لمنطقة.�شينجن..وقال.

فى. والمجرمين. االإرهابيين. دخ�ل. عن. للك�شف. اأي�شاً. ولكن. المهاجرين،. لحماية. فقط. لي�شت.
حرية.التنقل.االأوروبية.
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خامسًا: عالقون على الطريق 

لم يكن الطريق اإلى اأوروبا معبدًا بالورد، كما ظن البع�ش، فمن الالجئين َمن و�سل اإلى مق�سده االأخير 
ب�سال�سة، ومنهم من تعثَّر، فق�سى بع�سهم، و�ُسجن البع�ش االآخر، وُمنع اآخرون من الو�سول. 

اليونان 	•

اأطفالها:.عدي،. ال�شيدة.�شناء.ح�شين.هزاع،.وكل.من. .ق�شت. الثاني/يناير.2016	• 7.كان�ن.
ق�شي.ولما.هالل،.من.اأبناء.مخيم.خان.ال�شيح.لالجئين.الفل�شطينيين.في.ريف.دم�شق.غرقاً.

اأثناء.محاولتهم.ال��ش�ل.اإلى.ال�ش�يد..
جحيم. من. الفارون. وال�ش�ري�ن. الفل�شطيني�ن. الالجئ�ن. وجه. .، •	2016 اآذار/مار�س. .23
االإن�شانية. المنظمات. كافة. اإلى. ر�شالة. الي�نانية،. كي��س. جزيرة. من. ال�ش�رية. الحرب.
م�شيرهم. اعترا�س. وعدم. االأوروبية. الدول. اإلى. اللج�ء. »بحق. خاللها. طالب�ا. والدولية،.
ح�شب. م�شروعاً«،. اإن�شانياً. حقاً. باعتباره. االأوروبي،. والغرب. ال�شمال. دول. اإلى. بال��ش�ل.
و�شفهم..واأكد.الالجئ�ن.عبر.الر�شالة.التي.ُن�شرت.عبر.م�اقع.الت�ا�شل.االجتماعي.»رف�شهم.
لالتفاق.الدولي.الذي.يتحدث.عن.اإعادة.الالجئين.اإلى.الدول.التي.اأت�ا.منها،.وه�.اتفاق.باطل.
وه�.�شفقة.�شيا�شية.وال.يج�ز.اأن.يك�ن.له.اأ�شا�س.قان�ني.ُيفر�س.على.الالجئ.وُيعامل.من.
االإن�شان،.وه�.بمثابة.عق�بة. لحق�ق. التركي.االأوروبي.منافياً. خالله«،.معتبرين.»االتفاق.
على.الالجئ.بدل.اأن.يك�ن.منقذًا.لهم،.الأنه.ال.يج�ز.بتاتاً.اإعادة.اأي.الجئ.اإلى.بلد.خرج.منه،.
وخا�شة.اأنه.بلد.حرب«..واتهم.الجئ�ن.فل�شطيني�ن.الدول.االأوروبية.»باأنها.م�ش�ؤولة.عن.
ماأ�شاة.ال�شعب.الفل�شطيني.وت�شتته،.وال.ينبغي.تكرار.تلك.الماأ�شاة،.وخا�شة.اأنهم.عان�ا.منذ.

زمن.مرارة.اللج�ء.في.�ش�رية«..
،.بداأت.ال�شرطة.الي�نانية.باإخالء.مخيم.الالجئين.في.اإيدوميني.على. 24.اأيار/ماي�.2016	•
اإي�اء.مجاورة..وقد.�شارك.في.عملية.االإخالء.200. اإلى.مراكز. الحدود.مع.مقدونيا.لنقلهم.
�شرطي.على.االأقل،.مدع�مين.بنح�.ع�شرين.اآلية..وو�شل.اآالف.المهاجرين.بينهم.فل�شطيني�ن.
�ش�ري�ن.و�ش�ري�ن.اإلى.هذا.المخيم.على.الحدود.مع.مقدونيا.التي.اأُغلقت.مطلع.اآذار/مار�س.
بعد.االتفاق.االأوروبي.التركي.الذي.اأدخل.اآالف.الالجئين.الفل�شطينيين.وال�ش�ريين.الذين.
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فروا.من.�ش�رية.في.معاناة.جديدة.وقا�شية،.خا�شة.العالقين.منهم.على.الحدود.المقدونية.

َدت.الحرا�شة.البحرية.في. وفي.الي�نان،.حيث.اأُغلَقت.الحدود.البرية.لهذه.الدول..كذلك.�ُشدِّ
بحر.اإيجة.لمنع.و�ش�ل.مهاجرين.جدد.اإلى.الجزر.الي�نانية.

	•ليبيا

.الجئ.في.عر�س. 26.اأيار.2016.اأعلن.خفر.ال�ش�احل.االإيطالي.غرَق.مركب.ُيقل.قرابة.500	•

ليبيا. غادروا. قد. كان�ا. وفل�شطيني�ن. �ش�ري�ن. الجئ�ن. بينهم. المت��شط،. االأبي�س. البحر.
باتجاه.ال�ش�اطئ.االإيطالية..

مقدونيا	•

،.نا�شدت.عائالت.فل�شطينية.مهجرة.من.�ش�رية.عالقة.في.مقدونيا. 27.�شباط/فبراير.2016	•

كاًل.من.المنظمات.الدولية.وحق�ق.االإن�شان.ومنظمة.التحرير.الفل�شطينية.التدخل.من.اأجل.

م�شاعدتهم.وال�شغط.على.الحك�مة.المقدونية.ال�شماح.لهم.بالهجرة.اإلى.الدول.االأوروبية..

كذلك.طالبت.تلك.العائالت.بتح�شين.و�شعها.المعي�شي،.حيث.و�شف.اأحد.الالجئين.اأو�شاعهم.

العديد. اأن. واأ�شاف. الالجئين.. الإي�اء.جميع. اأماكن. ت�افر. عدم. نتيجة. بالمزرية. االإن�شانية.
منهم.يبيت.في.العراء.ويفتر�س.االأر�س،.ما.اأ�شابهم.بحالة.من.االإحباط.واالكتئاب..

،.حاول.الع�شرات.من.الالجئين.عب�ر.الحدود.بين.الي�نان.ومقدونيا. 13.ني�شان/اأبريل.2016	•

على.�شكل.مجم�عات،.اإال.اأن.حر�س.الحدود.المقدوني.قام�ا.ب�شدهم،.با�شتخدام.قنابل.الغاز.
الم�شّيل.للدم�ع.وقنابل.ال�ش�ت،.ما.اأدى.اإلى.ع�شرات.حاالت.االإغماء.في.�شف�ف.الالجئين..

يذكر.اأن.نح�.)11(.األف.الجئ.من.جن�شيات.مختلفة.ال.يزال�ن.عالقين.في.الي�نان.  
،.طالب.الالجئ�ن.الفل�شطيني�ن.ال�ش�ري�ن.العالق�ن.على.الحدود. 17.ني�شان/اأبريل.2016	•
الفل�شطينية. التحرير. ومنظمة. االإن�شان. وحق�ق. الدولية. المنظمات. الي�نانية. المقدونية.
بلدانها.. في. ا�شتقبالهم. اأجل. من. االأوروبية. الحك�مات. على. وال�شغط. لم�شاعدتهم. التدخل.
واأ�شار.نا�شط�ن.والجئ�ن.في.الي�نان.اإلى.اأن.عدد.فل�شطينيي.�ش�رية.العالقين.على.الحدود.
بلغ. االأوروبي. االتحاد. مع. التركي. االتفاق. �شريان. قبل. الذين.و�شل�ا. المقدونية. الي�نانية.
نح�.)160(.�شخ�شاً،.من.بينهم.)104(.من.مخيم.اليرم�ك.و)5(.اأ�شخا�س.من.مخيم.النيرب،.
و)33(.اآخرون.من.مخيمات.درعا.والمزيريب.وجلين،.و)10(.الجئين.من.مخيم.حندرات،.

و)8(.من.مخيم.العائدين.في.حم�س..اأما.عدد.االأطفال،.فقد.بلغ.)57(.طفاًل..
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عند. العالقة. ال�ش�رية. الفل�شطينية. العائالت. من. الع�شرات. ،.جّدد. ني�شان/اأبريل.2016	• .20

االإغاثية. الم�ؤ�ش�شات. جميع. العمل،. مجم�عة. عبر. منا�شدتها. المقدونية. الي�نانية. الحدود.

والحق�قية.العمل.العاجل.ل��شع.حد.لمعاناتها،.حيث.تعي�س.في.خيام.و�شط.الغابات.دون.
اأي.اهتمام.اأو.م�شاعدة.تذكر..

واأكد اأحد الالجئين العالقين هناك، اأن حياة اأطفالهم باتت بخطر، خا�سة مع انت�سار االأفاعي   
والعقارب ال�سامة. 

لمعاناتهم  حد  و�سع  على  بالعمل  الحقوقية  والموؤ�س�سات  المتحدة  االأمم  العالقون  طالب  وقد   
وال�سماح لهم بالو�سول اإلى وجهاتهم، حيث فروا من الحرب الدائرة في �سورية بحثًا عن االأمان، 

ليجدوا اأنف�سهم في النهاية اأ�سرى للخيام، و�سوء االأو�ساع المعي�سية.

	•األمانيا
،.نا�شد.الالجئ.الفل�شطيني.فرا�س.داوود،.الم�شاب.بمر�س. ي�م..5.كان�ن.الثاني/يناير.2016	•
والمنظمات. الجهات. طبيعي،. بنح�. الروؤية. على. القدرة. اأفقده. الذي. االألمانية. الح�شبة.
االإن�شانية.والم�ؤ�ش�شات.الحق�قية.والطبية.التدخل.لت�شريع.متابعة.ملفه.الطبي.في.األمانيا..
من. ي�شائل. العالج. في. تاأّخر. اأي. واأن. لحالته،. الف�ري. العالج. �شرورة. على. داوود. و�شدد.
ن�شبة.نجاح.العمليات.الجراحية.الالزم.اإجراوؤها.له..واأكد.حاجته.اإلى.�شخ�س.يرافقه.اإلى.

الم�شت�شفيات.والمراكز.الطبية.االألمانية.
.الفل�شطينية.ال�ش�رية.دعمها. 24.حزيران/ي�ني�.2016.نا�شدت.عائلة.»حبايب.-.ر�شدان«	•

للحيل�لة.دون.ترحيلها.من.األمانيا.اإلى.اإ�شبانيا.
واأبناء.ثالثة:.خالد. رانية.ر�شدان،. االأ�شرة.محمد.حبايب،.وزوجته. العائلة.من.رب. وتتك�ن.
)11(.عاماً،.ج�دي.)8(.اأع�ام.وزين.)4(.اأع�ام،.ويعاني.رب.االأ�شرة.محمد.من.م�شاكل.في.
باإمكاننا.الن�م. اأحد.الم�شافي.االألمانية..وقالت.العائلة:.»لم.يعد. القلب،.ويخ�شع.للعالج.في.
في. هنا. �شنبقى. التالي. الي�م. �شباح. في. كنا. اإذا. متاأكدين. ل�شنا. الأننا. مرتاح،. و�شمير. ب�شالم.
األمانيا«..وذكرت.اأنها.تعي�س.في.مخاوف.كبيرة.لترحيلهم.اإلى.اإ�شبانيا.بم�جب.اتفاقية.دبلن.

المعم�ل.بها.في.الدول.االأوروبية.
تفر�س.على. التي. دبلن. اتفاقية. لبن�د. االأحيان. كثير.من. في. الالجئ.يخ�شع. اأن. بالذكر. جدير.
الالجئ.تقديم.طلب.لج�ئه.في.اأول.بلد.اآمن.ي�شل.اإليه،.فيما.يختار.الالجئ�ن.في.الغالب.دواًل.

بعينها.الأ�شباب.اجتماعية.واقت�شادية.
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	•م�شر

،.نا�شد.ذوو.الالجَئين.الفل�شطينيين.ال�ش�ريين.فادي.�شريف.ح�ارنة. 19.اآذار/مار�س.2016	•

)47(.عاماً،.وعالء.عبد.ال�هاب.�شرغام.)24(.عاماً،.عبر.مجم�عة.العمل.من.اأجل.فل�شطينيي.

�ش�رية،.الم�ؤ�ش�شات.االإن�شانية.والحق�قية.ومف��شية.االأمم.المتحدة.وال�شفارة.الفل�شطينية.

عام. منذ. اعتقالهما. بعد. الم�شري،. القناطر. �شجن. من. �شراحهما. الإطالق. والتحرك. العمل.
ون�شف.عام.

وقال.والد.الالجئ.الفل�شطيني.عالء،.لمرا�شل.مجم�عة.العمل.اإن.عالء.وفادي.�شافرا.من.�ش�رية.

اإلى.م�شر.بم�جب.تاأ�شيرة.دخ�ل.ر�شمية.ي�م.الخمي�س.2014/7/10،.وبعد.اأيام.حاوال.ال�شفر.

بطريقة.غير.�شرعية.عبر.مراكب.البحر.في.محاولة.لل��ش�ل.اإلى.اأوروبا،.اإال.اأنها.باءت.بالف�شل..

اأمر.بترحيلهما. الم�شافرين،.و�شدر. الم�شرية.مع.مجم�عة.من. ال�ش�احل. حيث.اعتقلهما.خفر.

من.م�شر.في.مهلة.15.ي�ماً.فقط..وبما.اأنهما.فل�شطينيان.�ش�ريان،.رف�شت.اأي.دولة.اإعطاءهما.

�شجن. داخل. بهما. االحتفاظ. اإلى. الم�شرية. ال�شلطات. دفع. ما. الأرا�شيها،. دخ�ل. تاأ�شيرة.

»�شبراخيت«،.على.اأمل.اأن.تتدخل.مف��شية.االأمم.المتحدة.لحّل.م�شكلتهما..اإال.اأنه.بعد.مرور.

40.ي�ماً.وخروج.جميع.من.كان.معهم.من.ال�شجن،.فقدا.االأمل.بالمف��شية،.بح�شب.و�شف.والد.
عالء..وفي.2015/2/14.ُنقل�ا.اإلى.اأحد.�شج�ن.مدينة.االإ�شماعيلية.

وي�شيف.والد.ال�شاب.عالء:.»اأن.االأمن.الم�شري.نقلهما.اإلى.�شجن.العري�س.في.2015/3/11،.

وحاول.ترحيلهما.اإلى.قطاع.غزة،.اإال.اأن.تدخل.اأحد.م�ش�ؤولي.االأونروا.في.االأردن.وعدم.وج�د.

م�افقة.من.ال�شلطة.لدخ�لهما.قطاع.غزة.حاال.دون.اإتمام.الترحيل..ثم.ُنقال.اإلى.�شجن.القناطر.
في.القاهرة.في.2015/8/24،.واإلى.االآن.ي�شتمر.اعتقالهما.في.ال�شجن.نف�شه«.

ت�شتطع. لم. ال�شفارة. »اإن. عالء:. والد. قال. م�شر،. في. الفل�شطينية. ال�شلطة. �شفارة. دور. وعن.

وكان. والمال«.. الدواء. بع�س. لهما. ت�ّفر. وهي. اأوروبي،. بلد. اأي. اإلى. ترحيلهما. اأو. اإخراجهما.

�شابق. وقت. في. اأفاد. قد. وفادي،. عالء. لق�شية. المتابعين. اأحد. يحيى،. حاج. فرا�س. المحامي.

من. ك�نهما. ثمن. يدفعان. اإنهما. اإذ. الفل�شطينيين،. ال�شابين. و�شع. »ب�شع�بة. القد�س. ل�شحيفة.

حملة.ال�ثائق.الفل�شطينية،.حتى.لم.يعد.اأمامهما.خيار.�ش�ى.الترحيل.اإلى.�ش�رية،.وه�.الخيار.
الذي.يرف�شانه«.

واأكد.المحامي.اأن.المتهمين.محتجزان.منذ.�شنة.و�شبعة.اأ�شهر.بال.اأي.جريمة.ودون.اأن.ي�شدر.

بحقهم.اأي.حكم.ق�شائي،.واأ�شاف:.»التهمة.ال�حيدة.التي.اأُل�شقت.بهما.هي.تهمة.الهجرة.غير.
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ال�شرعية،.والتي.ال.ي�جد.اأي.قان�ن.يجرمها.في.م�شر«،.ونا�شد.ال�شلطات.الم�شرية.»االإفراج.

عن.ال�شابين.الفل�شطينيين.باعتبارهما.من.�شحايا.الحرب.في.�ش�رية،.�شاأنهما.�شاأن.اأي.الجئ.
�ش�ري«..

،.نقلت.ال�شلطات.الم�شرية.ال�شابين.من.�شجن.القناطر.في.القاهرة.اإلى. وفي.2016/5/22	•

اأحد.ال�شج�ن.الم�شرية.المخ�ش�شة.لترحيل.المحتجزين.اإلى.قطاع.غزة..ولم.ُيفَرج.عنهما.اإال.
في.ي�م.23.حزيران/ي�ني�.بعد.ح�ش�لهما.على.تاأ�شيرة.دخ�ل.اإلى.ال�ش�دان..

،.منعت.ال�شلطات.الم�شرية.رجل.االأعمال.الفل�شطيني.ال�ش�ري.غ�شان. في.18.اأيار/ماي�.2016	•

الح�شن،.االأمين.العام.الم�شاعد...في.االتحاد.المهني.العربي.للعاملين.في.البناء.واالأخ�شاب.

و�شنع.م�اد.البناء،.من.دخ�ل.اأرا�شيها.للم�شاركة.في.م�ؤتمر.دعاه.اإليه.االتحاد.العام.لعمال.
م�شر،.الأنه.يحمل.وثيقة.�شفر.فل�شطيني.�ش�ري..

	•ماليزيا 

،.اأطلق.الالجئ.الفل�شطيني.ال�ش�ري.اأحمد.حناوي،.من. في.الـ.23.من.حزيران/ي�ني�.2016	•

اأبناء.مخيم.اليرم�ك.لالجئين.الفل�شطينيين،.والمحتجز.في.مطار.»ك�االلمب�ر«.في.ماليزيا،.

الفل�شطينية،.ومنظمات.حق�ق. التحرير. القرار.في.منظمة. باأ�شحاب. لمن.و�شفهم. منا�شدة.

االإن�شان،.واالأمم.المتحدة،.للعمل.على.اإطالق.�شراحه.من.�شجن.مطار.ك�االلمب�ر،.وذلك.بعد.

احتجازه.منذ.نح�.اأربعة.اأيام.من.ذلك.التاريخ..و�شدد.الحناوي.في.منا�شدته.على.�شرورة.
اإيجاد.حل.�شريع.لم�شكلته.قبل.ترحيله.اإلى.�ش�رية،.بما.ي�شكله.ذلك.من.خطر.على.حياته.
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سادسًا: حراك مؤسساتي أوروبي داعم لفلسطينيي سورية

اتخذ  المختلفة،  �سورية  فل�سطينيي  ق�سايا  مع  اإ�سافيًا  تفاعاًل   2016 عام  من  االأول  الن�سف  �سهد 
وعر�ش  المداخالت  وتقديم  النقا�ش،  حلقات  في  والم�ساركات  البيانات  كاإ�سدار  متعددة،  اأ�سكااًل 

االأفالم  الق�سيرة الم�سورة لمعاناة فل�سطينيي �سورية في المحافل الدولية.  

في  �لفل�سطينيين  �لالجئين  ق�سية  حول  �لبريطاني  �لبرلمان  في  نقا�ش  حلقة 
�سورية 

في 21 اآذار/مار�ش 2016، نظم مركز العودة الفل�سطيني في لندن، بال�سراكة مع مجموعة اأ�سدقاء 
فل�سطين في الحزب الوطني اال�سكتلندي حلقة نقا�ش في البرلمان البريطاني حول ق�سية الالجئين 

الفل�سطينيين في �سورية مع مرور العام الخام�ش للمحنة ال�سورية.
وتحدث في اللقاء النائب في البرلمان البريطاني، ع�سو الحزب تومي �سيبرد، باالإ�سافة اإلى 7 من 

نواب الحزب، بح�سور البارونة جيني تونغ.
اآنا  والباحثة  رام�سي،  كاثرين  الدولية  العفو  منظمة  في  والمن�سقة  الباحثة  اللقاء  في  تحدثت  وقد 
البولندية ماجدة  والباحثة  لفل�سطين،  الطبي  العون  ال�سابقة في منظمة  الم�ساريع  عرفان، من�سقة 

قنديل، ورئي�ش ق�سم االإعالم والتوا�سل في مركز العودة، �سامح حبيب. 
يذكر اأن هذا اللقاء عقده المركز بالتزامن مع لقاء اآخر في جنيف داخل مبنى االأمم المتحدة على 
هام�ش االجتماع الدوري لمجل�ش حقوق االإن�سان، حيث قدم المركز مداخلة �سفهية خالل االجتماع 

ركز فيها على اأو�ساع فل�سطينيي �سورية المتدهورة.

ر�سالة لموؤتمر �لمانحين ل�سورية في لندن
اأجل  من  العمل  ومجموعة  الفل�سطيني،  العودة  مركز  من  كل  وجه   ،2016 �سباط/فبراير   4 في 
فل�سطينيي �سورية في لندن، مذكرة اإلى رئا�سة »موؤتمر المانحين لدعم �سورية والمنطقة« الذي انعقد 
في لندن، عر�ست معاناة الالجئين الفل�سطينيين ال�سوريين داخل �سورية وفي دول الجوار، وطالبت 

ب�سمل فل�سطينيي �سورية في برامج التمويل واالإغاثة التي �سيتبناها الموؤتمر.
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واالأردن وتركيا من  لبنان  الداخل وفي  المذكرة �سرحًا الأحوال فل�سطينيي �سورية في  وقد ت�سمنت 
النواحي االإن�سانية والمعي�سية والقانونية، وتكثيفًا اإح�سائيًا عن اأرقام النازحين منهم وتوّزعهم بعد 

الحرب على الدول المجاورة.
ي�سار اإلى اأن الموؤتمر افتتحه رئي�ش الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في لندن وانعقد بح�سور قادة 

�سبعين دولة وممثلين عن االأمم المتحدة واالتحاد االأوروبي.

نقل معاناة �لالجئين �لفل�سطينيين �ل�سوريين �إلى د�خل مجل�ش حقوق �لإن�سان 
في جنيف

في 17 حزيران/يونيو 2016، نظمت مجموعة العمل من اأجل فل�سطينيي �سورية، بالتعاون مع مركز 
العودة الفل�سطيني ندوة اأقيمت على هام�ش اأعمال اجتماع مجل�ش حقوق االإن�سان الـ 32 في  مدينة 

جنيف.
فل�سطينيي  اأجل  العمل من  من�سق مجموعة  اأحمد ح�سين،  كل من  فيها  التي تحدث  الندوة  تناولت 
�سورية، والنا�سط نور�ش علي، وبيتر �ستيفانيني الباحث في مركز العودة الفل�سطيني، اأزمة الالجئين 
اإن�سانية  واأو�ساع  وتهجير  واعتقاالت  وانتهاكات  ح�سار  من  يعانونه  وما  �سورية  في  الفل�سطينيين 
مزرية، كذلك �سلطت ال�سوء على تجربة فل�سطينيي �سورية وا�سطرارهم اإلى ركوب قوارب الموت 
نتيجة ا�ستمرار ال�سراع الدائر في �سورية من خم�ش �سنوات. وتطرق المتحدثون اأي�سًا في الندوة اإلى 

تاأثير انعدام الجن�سية بالن�سبة اإلى الالجئ الفل�سطيني ال�سوري الذي يعاَمل باأنه بال وطن.
هذا وكان مجل�ش حقوق االإن�سان التابع لالأمم المتحدة قد اعتمد بيانًا مكتوبًا اأودعه مركز العودة 
التفا�سيل  كافة  البيان  يت�سمن  حيث  الدوري،  اجتماعه  وثائق  من  كوثيقة  لندن  في  الفل�سطيني 
باالعتماد  وذلك  الوفاة،  واأ�سباب  التوزيع  فل�سطينية من حيث  باأكثر من )3235) �سحية  المتعلقة 
على اإح�ساءات مجموعة العمل من اأجل فل�سطينيي �سورية. وتناول البيان اأي�سًا معلومات عن ح�سار 
مخيم اليرموك، واالأو�ساع االإن�سانية في باقي المخيمات الفل�سطينية هناك، باالإ�سافة اإلى المعتقلين 

الفل�سطينيين و�سحايا التعذيب الذين بلغ عددهم )445) على االأقل.
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سابعًا: الضحايا والمعتقلون

وّثقت.مجم�عة.العمل.من.اأجل.فل�شطينيي.�ش�رية.�شق�ط.)3247(.�شحية.فل�شطينية.داخل.

اأو. اأوروبا. اإلى. ال��ش�ل. محاوالت. نتيجة. �ش�رية. وخارج. الحربية،. االأعمال. نتيجة. �ش�رية.

�ش�رية. في. الدامية. االأحداث. بدء. منذ. الجديد. لج�ئهم. مناطق. في. قاتلة. لح�ادث. تعر�شهم.
ولغاية.حزيران/ي�ني�.2016.

�سحايا �لن�سف �لأول من عام 2016
ال�ش�رية..فقد.ق�شى.خالل. الفل�شطيني.ي�شيل.في.المخيمات.والتجمعات.والمدن. الدم. ما.زال.
الن�شف.االأول.من.عام.2016.)173(.الجئاً.فل�شطينياً،.بينهم.)115(.مدنياً،.فيما.ق�شى.)58(.

م�شلحاً.فل�شطينياً.نتيجة.القتال.اإلى.جانب.النظام.اأو.المعار�شة.
مخطط بياني يظهر �لن�سبة �لمئوية لل�سحايا �لمدنيين و�لع�سكريين من �لالجئين �لفل�سطينيين 

خالل �لفترة �لممتدة ما بين كانون �لثاني/يناير 2016 ونهاية حزير�ن/يونيو 2016

وبالمقارنة.مع.اأعداد.ال�شحايا.خالل.الفترة.الزمنية.المر�ش�دة.من.العام.الفائت،.نجد.انخفا�شاً.
ملح�ظاً.في.االأعداد..فقد.�شقط.خالل.الن�شف.االأول.من.عام.2015.)303(.الجئين.فل�شطينيين،.
بينما.اقترب.العدد.ممن.�شقط�ا.خالل.الن�شف.الثاني.من.2015.الذين.وثقتهم.مجم�عة.العمل.

من.اأجل.فل�شطينيي.�ش�رية.اإلى.)177(.الجئاً..
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جدول يقارن بين �ل�سحايا �لفل�سطينيين في �سورية زمانيًا

توزع �ل�سحايا ح�سب �لجن�ش و�ل�سر�ئح �لعمرية
ل.بين.ال�شحايا.�شق�ط.)29(.اأنثى.مقابل.)144(.�شحية.من.الذك�ر،.و�شّكل.االأطفال. كذلك.�ُشجِّ

من.المجم�ع.العام.لل�شحايا.)19(.طفاًل.

�لتوزع �لزماني لل�سحايا 
�شباط/ اأن. اإال. ن�شبياً،. الفل�شطينيين. الالجئين. بين. ال�شحايا. باأعداد. االنخفا�س. من. بالرغم.
فبراير.�شجل.�شق�ط.العدد.االأكبر.من.ال�شحايا،.حيث.�شقط.فيه.58.الجئاً.في.مناطق.مختلفة.
اإذ.�شقط.فيه.36.�شحية،.معظمهم.ق�ش�ا.في.منطقة. في.�ش�رية،.تاله.�شهر.حزيران/ي�ني�،.

ال�شيدة.زينب..انظر.الجدول.االآتي:
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جدول يو�سح �سقوط �ل�سحايا زمانيًا خالل �لن�سف �لأول من 2016
الن�شبة.المئ�ية.% العدد 2016

12.72 22 كان�ن.الثاني/يناير
33.53 58 �شباط/فبراير
5.78 10 اآذار/مار�س
11.56 20 ني�شان/اأبريل
15.61 27 اأيار/ماي�
20.81 36 حزيران/ي�ني�
100.00 173 المجم�ع

مخطط بياني يو�سح �سقوط �ل�سحايا زمانيًا خالل �لن�سف �لأول من 2016

�لتوزع �لمكاني لل�سحايا 
وّثق فريق الر�سد والتوثيق في مجموعة العمل �سقوط )173) الجئًا في الفترة الممتدة بين كانون 
الثاني/يناير 2016 ونهاية حزيران/يونيو 2016، موزعة بين داخل �سورية وخارجها بمعدل   )169) 

الجئًا داخل المدن والمخيمات ال�سورية و)4)الجئين في تركيا .
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مخطط يبين توزع �ل�سحايا د�خل �سورية وخارجها خالل �لن�سف �لأول من عام 2016

ع �ل�سحايا على �لمخيمات و�لمحافظات �لرئي�سية في �سورية توزُّ
�ش�رية. في. الفل�شطينية. المخيمات. داخل. الفل�شطينيين. الالجئين. من. ال�شحايا. عدد. و�شل.
ل.�شق�ط.)46(.�شحية.من.اأبناء. خالل.الن�شف.االأول.من.2016.اإلى.)92(.الجئاً،.حيث.�ُشجِّ
مخيم.قبر.ال�شت.»ال�شيدة.زينب«،.نتيجة.ا�شتهداف.المنطقة.ب�شيارات.مفخخة.الأكثر.من.مرة،.
بينما.ق�شى.في.مخيم.خان.ال�شيح.نتيجة.ا�شتمرار.�شق�ط.البراميل.والق�شف.الج�ي.الرو�شي.
ال�ش�ري.)21(.الجئاً..وفي.مخيم.اليرم�ك.ق�شى.)19(.الجئاً.نتيجة.اال�شتباكات.بين.»تنظيم.
الدولة.االإ�شالمية«.ــ.داع�س،.وجبهة.الن�شرة..كذلك.�شقط.في.مخيم.درعا.)4(.الجئين،.وفي.

مخيم.حندرات.ــ.حلب.الجئان.

�لن�سف  خالل  �سورية  في  �لفل�سطينية  �لمخيمات  على  �ل�سحايا  توزع  يظهر  جدول 
�لأول من 2016

العدد مكان.ال�فاة

46 منطقة.ال�شيدة.زينب
21 ريف.دم�شق.ــ.مخيم.خان.ال�شيح
19 دم�شق.ــ.مخيم.اليرم�ك

4 درعا.ــ.المخيم
2 حلب.ــ.مخيم.حندرات

92 المجم�ع
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مخطط بياني يظهر توزع �ل�سحايا على �لمخيمات �لفل�سطينية خالل �لن�سف �لأول من 2016

�ش�رية. محافظات. ثماني. على. ال�شحايا. ت�زع. فقد. الرئي�شية،. المحافظات. �شعيد. على. اأما.

في. �شحية. .)22( �شقط. بينما. الجئاً،. .)86( دم�شق. ريف. محافظة. في. �شقط. فقد. رئي�شية..

محافظة.دم�شق،.و.)18(.الجئاً.في.محافظة.حلب،.و)19(.في.مناطق.غير.معروفة.على.وجه.
الدقة.داخل.�ش�رية.

توزع �ل�سحايا ح�سب �ل�سبب
تعددت.االأ�شباب.التي.اأدت.اإلى.�شق�ط.)173(.�شحية.فل�شطينية.خالل.الن�شف.االأول.من.عام.
2016،.فقد.ق�شى.نتيجة.اال�شتباكات.)58(.الجئاً.بعد.التعر�س.لالإ�شابة.بالطلق.الناري،.فيما.
الق�شف. و�شّبب. )47(.الجئاً،. زينب. ال�شيدة. منطقة. ا�شتهدفت. التي. التفجيرات. نتيجة. �شقط.
�شق�ط.)32(.الجئاً،.بينما.�شقط.نتيجة.التعذيب.حتى.الم�ت.داخل.معتقالت.النظام.ال�ش�ري.

)16(.الجئاً،.و�شقط.نتيجة.ا�شتمرار.ح�شار.مخيم.اليرم�ك.)3(.الجئين.فل�شطينيين.
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جدول يبين توزع �ل�سحايا نتيجة �سبب �لوفاة خالل �لن�سف �لأول من 2016
الن�شبة.المئ�ية.% العدد كيفية.ال�فاة

33.53 58 طلق.ناري
27.17 47 تفجير
18.50 32 ق�شف
9.25 16 تحت.التعذيب
6.94 12 ر�شا�س.قنا�س
2.31 4 غرق
1.73 3 �شحايا.الح�شار
0.58 1 اغتيال

100.00 173 المجم�ع

مخطط يبين توزع �ل�سحايا نتيجة �سبب �لوفاة خالل �لن�سف �لأول من 2016
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�عتقال و�إفر�ج وموت تحت �لتعذيب 
في. الت�ثيق. فريق. فقد.ر�شد. �ش�رية.. الفل�شطينيين.في. الالجئين. االعتقاالت.بحق. ت�ا�شلت.
مجم�عة.العمل.من.اأجل.فل�شطينيي.�ش�رية.اعتقال.)26(.الجئاً.خالل.الن�شف.االأول.من.عام.
2016.في.مناطق..مختلفة.من.�ش�رية..حازت.مدينة.حم�س.الرقم.االأكبر.من.المعتقلين،.حيث.
و�شل.عدد.المعتقلين.من.مخيم.العائدين.في.حم�س.اإلى.)17(.الجئاً،.اأُفرج.عن.نح�.)7(.منهم.

بعد.فترات.ت�قيف.ق�شيرة.

جدول يبين �أماكن �عتقال �لالجئين �لفل�سطينيين في �سورية خالل �لن�سف �لأول من 2016
الن�شبة.المئ�ية.% العدد مكان.االعتقال

65.38 17 مخيم.العائدين.حم�س

19.23 5 غير.معروف

3.85 1 ك�كب

3.85 1 تدمر

3.85 1 القطيفة

3.85 1 حاجز.بيج�

100.00 26 المجم�ع

�لن�سف  �لفل�سطينيين في �سورية خالل  مخطط بياني تو�سيحي لأماكن �عتقال �لالجئين 
�لأول من 2016
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قائمة باأ�سماء �لمعتقلين خالل �لن�سف �لأول من عام 2016
المكان تاريخ.االعتقال اال�شم الرقم

مخيم.العائدين.حم�س 2016/3/6 اإبراهيم.عادل.كايد 1

مخيم.العائدين.حم�س 2016/29/6 اإبراهيم.مجد.االأ�شدي 2

مخيم.العائدين.حم�س 2016/6/4 اأيمن.مروان.الت�بة 3

تدمر 2016/5/5 براء.زهير.اأب�.اإدري�س 4

مخيم.العائدين.حم�س 2016/6/1 ب�شار.اإبراهيم.فار�س 5

مخيم.العائدين.حم�س 2016/20/6 خالد.محمد.محم�د.اإدري�س)16(.عاماً 6

غير.معروف 2016/13/2 زياد.�شليم.ال�شاعر.)70(.عاماً 7

غير.معروف 2016/4/5 زياد.ع�اد.)43(.عاماً 8

مخيم.العائدين.حم�س 2016/29/6 �شرار.اأ�شعد.حديد 9

غير.معروف 2016/29/4 قا�شم.جريان 10

غير.معروف 2016/24/1 مازن.اأب�.دهي�س 11

مخيم.العائدين.حم�س 2016/3/2 محمد.جميل.مطر 12

مخيم.العائدين.حم�س 2016/21/6 محمد.م��شى.�شطارة 13

مخيم.العائدين.حم�س 2016/20/6 محم�د.خالد.محم�د.�شطارة 14

مخيم.العائدين.حم�س 2016/10/2 محم�د.فاروق.ميعاري 15

ك�كب.ــ.ريف.دم�شق 2016/1/4 مريم.ر�شدان 16

حاجز.بيج�.ــ.ريف.دم�شق 2016/1/6 معتز.الخطيب 17

مخيم.العائدين.حم�س 2016/22/6 معتز.عبا�س 18

مخيم.العائدين.حم�س 2016/29/6 ه�شام.عطا.ح�ش�ن 19
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قائمة باأ�سماء �لذين �عُتقلو� خالل �لن�سف �لأول من عام 2016 و�أُفرج عنهم خالل نف�ش 
�لفترة �لزمنية

.المكان .تاريخ.االإفراج تاريخ.االعتقال .اال�شم الرقم

مخيم.العائدين.حم�س 2016/23/4 2016/3/4 اإبراهيم.الحاج.عبد.اهلل 1
مخيم.العائدين.حم�س 2016/13/2 2016/28/1 اأمجد.�شبحي.�شرحان 2
مخيم.العائدين.حم�س 2016/30/6 2016/4/6 عماد.اأحمد.�شاهين 3

القطيفة 2016/21/2 2016/3/2 فرا�س.الرملي 4
مخيم.العائدين.حم�س 2016/11/6 2016/25/1 فهد.حياتلة 5
مخيم.العائدين.حم�س 2016/23/4 2016/2/4 ن�ر.الدين.القد�شي 6

مخيم.خان.دن�ن 2016/3/5 2016/29/4 و�شيم.جمعة 7

اأُفِرج.عن.)28(.الجئاً.فل�شطينياً.كان�ا.قد.اعُتقل�ا.على.خلفيات.متعددة.في.فترات. بالمقابل،.
�شابقة.من.تاريخ.االأزمة.ال�ش�رية...

�لن�سف  خالل  �لفل�سطينيين  �لالجئين  من  عنهم  �لمفرج  �لمعتقلين  باأ�سماء  قائمة 
�لأول من عام 2016

.المكان .تاريخ.االإفراج .اال�شم .الرقم

مخيم.حم�س 2016/21/1 اأيمن.مراد 1

حلب 2016/20/6 جمال.اأحمد.م��شى 2

ريف.دم�شق.ــ.قد�شيا 2016/30/6 ح�شين.اأب�.محمد 3

مخيم.خان.ال�شيح 2016/23/5 حكمت.اأحمد.ح�شن 4

�ش�رية 2016/28/5 رائد.ال�شعبي 5

مخيم.حم�س 2016/2/2 �شعيد.فاروق.زيدان 6

مخيم.خان.ال�شيح 2016/27/1 �شبحي.ع��س 7

مخيم.خان.ال�شيح 2016/15/5 �شبرية.ي��شف 8
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.المكان .تاريخ.االإفراج .اال�شم .الرقم

مخيم.خان.ال�شيح 2016/13/4 عايدة.�شالح.ع��س 9

درعا.ــ.مخيم.درعا 2016/27/5 عبادة.كناني 10

مخيم.حم�س 2016/22/5 علي.�شحادة.ال�شعبي 11

درعا.ــ.المزيريب 2016/2/2 علي.قا�شم 12

مخيم.حم�س 2016/4/3 عمر.محمد.اإ�شماعيل.عمر 13

مخيم.حم�س 2016/19/2 عمر.محمد.العمر 14

�ش�رية 2016/17/2 غالب.قا�شم 15

حم�س 2016/27/1 ماهر.م�شطفى.محم�د 16

مخيم.حم�س 2016/3/3 محمد.خالد.مطر 17

ريف.دم�شق.ــ.جديدة.عرط�ز 2016/6/6 محمد.خير.م��شى.دياب 18

درعا.ــ.مخيم.درعا 2016/6/2 محمد.�شليم.الترعاني 19

حم�س 2016/28/5 محمد.عبد.اأب�.الح�شن 20

مخيم.اليرم�ك 2016/29/6 محمد.م�عد 21

مخيم.حماه 2016/24/2 مروان.االأ�شعد 22

�ش�رية 2016/17/2 م�شعب.الم�عد 23

ريف.دم�شق.ــ.حاجز.بيج� 2016/5/6 معتز.الخطيب 24

مخيم.النيرب 2016/3/2 ه�شام.علي.�شناتي 25

مخيم.حم�س 2016/2/2 وائل.خليل.ب�شي�ني 26

درعا.ــ.مخيم.درعا 2016/6/2 يحيى.�شليم.الترعاني 27

مخيم.حم�س 2016/23/5 يحيى.ف�ؤاد.عبا�س 28
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كذلك.لم.تخُل.الفترة.التي.يتناولها.التقرير.من.اكت�شاف.المزيد.من.�شحايا.االختفاء.الق�شري.

اأو.بنح�.غير.مبا�شر.من. ال�ش�رية،. اأُعلَنت.وفاتهم.مبا�شرًة.من.خالل.االأجهزة.االأمنية. الذين.

خالل.�شهادات.بع�س.المفرج.عنهم.من.داخل.�شج�ن.النظام.ال�ش�ري،.والذين.عاي�ش�ا.المعتقل.
حتى.تاريخ.وفاته..

قائمة باأ�سماء �سحايا �لتعذيب حتى �لموت في معتقالت �لنظام �ل�سوري �لذين �أُعلَن عنهم 
خالل �لن�سف �لأول من 2016

التفا�شيل العن�ان .تاريخ.التبليغ
عن.ال�فاة اال�شم الرقم

ق�شى.تحت.التعذيب.في.�شج�ن.النظام.ال�ش�ري. غير.معروف 2016/1/1
.حممد.اإح�شان

�شبح 1

.من.�شكان.مخيم.اليرم�ك.ق�شى.تحت.التعذيب.في
�شج�ن.النظام.ال�ش�ري.بعد.اعتقال.قارب.عامين.

.دم�شق
.ــ.مخيم
اليرم�ك

2016/5/1 اأحمد.حممد.اخلطيب 2

.من.�شكان.مدينة.حلب.ق�شى.تحت.التعذيب.في
.�شج�ن.النظام.ال�ش�ري.بعد.اعتقال.قارب.عاماً

ون�شف.عام.
حلب 2016/5/1

.عمار.جرب�ع
)32(.عاماً 3

.من.�شكان.مخيم.الح�شينية.لالجئين.الفل�شطينيين
.بريف.دم�شق،.ق�شى.تحت.التعذيب.في.�شج�ن
.النظام.ال�ش�ري،.وذلك.بعد.اعتقاله.من.قبل

.عنا�شر.حاجز.الم�ؤتمرات.مع.�شقيقه،.وذلك.اأثناء
.ذهابهما.لدفن.اأختهما.في.مقبرة.الح�شينية،.فيما
ال.يزال.م�شير.�شقيقه.مجه�اًل.حتى.اللحظة.

.ريف.دم�شق
.ــ.مخيم

الح�شينية
2016/6/1

.محمد.من�ش�ر
ال�شافعي 4

.ق�شى.تحت.التعذيب.في.�شج�ن.النظام.ال�ش�ري،
.وه�.من.اأبناء.مخيم.اليرم�ك.ــ.�شاحة.الريجة.ــ
ومن.اأهالي.قرية.حطين.في.فل�شطين.المحتلة.

.دم�شق
.ــ.مخيم
اليرم�ك

2016/17/2
.كمال.محمد.عبا�س

)56(.عاماً 5

.من.�شكان.مخيم.خان.ال�شيح،.ق�شى.تحت.التعذيب
في.�شج�ن.النظام.ال�ش�ري.

.ريف.دم�شق
.ــ.مخيم.خان

ال�شيح
2016/26/2

.محمد.نا�شر
�شهاب 6

.ق�شى.تحت.التعذيب.في.�شج�ن.النظام.ال�ش�ري
.بعد.اعتقال.دام.ما.يقارب.خم�شة.اأع�ام،.وه�.من

اأبناء.مخيم.الرمل.في.الالذقية.

.الالذقية.ــ
مخيم.الرمل 2016/29/2 فار�س.جخلب 7
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التفا�شيل العن�ان .تاريخ.التبليغ
عن.ال�فاة اال�شم الرقم

.من.اأبناء.مخيم.اليرم�ك.لالجئين.الفل�شطينيين،
.ق�شى.تحت.التعذيب.داخل.ال�شج�ن.ال�ش�رية،
.علماً.اأن.قدورة.ه�.اأحد.متط�عي.الهيئة.الخيرية
.الإغاثة.ال�شعب.الفل�شطيني.التابعة.لحركة.الجهاد

االإ�شالمي.

.دم�شق
.ــ.مخيم
اليرم�ك

2016/7/3 عدي.قدورة 8

.ق�شى.تحت.التعذيب.في.�شج�ن.النظام.ال�ش�ري
بعد.اعتقال.دام.قرابة.ثالثة.اأع�ام.

.دم�شق
.ــ.مخيم
اليرم�ك

2016/30/3 حازم.اأب�.عجاج 9

.من.اأبناء.مخيم.اليرم�ك.لالجئين.الفل�شطينيين
.بدم�شق،.ق�شى.تحت.التعذيب.في.�شج�ن.النظام

ال�ش�ري،.وذلك.بعد.اعتقال.دام.نح�.ثالث.�شن�ات.

.دم�شق
.ــ.مخيم
اليرم�ك

2016/3/4
.اإبراهيم.محم�د

محمد 10

.ق�شى.تحت.التعذيب.في.�شج�ن.النظام.ال�ش�ري،
.وه�.من.اأبناء.مخيم.درعا.لالجئين.الفل�شطينيين

جن�ب.�ش�رية.

.درعا.ــ
مخيم.درعا 2016/14/5 اأحمد.اأب�.�شلة 11

.ق�شى.تحت.التعذيب.في.�شج�ن.النظام.ال�ش�ري
.بعد.اعتقال.دام.لمدة.عام،.وه�.من.اأبناء.مخيم
.خان.ال�شيح..يذكر.اأنه.اعتقل.اأثناء.مروره.من

.حاجز.درو�شا.التابع.للنظام.ال�ش�ري.بالقرب.من
المخيم.بتاريخ.16/5/2015.

.ريف.دم�شق
.ــ.مخيم.خان

ال�شيح
2016/28/5

.اأ�شرف.�شياح
الدالي 12

.من.�شكان.بلدة.دّمر.في.دم�شق،.ق�شى.تحت
.التعذيب.وذلك.اأثناء.اعتقاله.في.�شج�ن.النظام
.ال�ش�ري..يذكر.اأن.»الخطيب«.ه�.اأحد.العبي
فريق.نادي.ال�حدة.ال�ش�ري.لكرة.القدم.

.دم�شق.ــ
دمر 2016/4/6 رائد.الخطيب 13

.ق�شى.تحت.التعذيب.في.�شج�ن.النظام.ال�ش�ري،
وه�.من.اأبناء.مخيم.اليرم�ك.

.دم�شق
.ــ.مخيم
اليرم�ك

2016/4/6 عامر.ال�شهابي 14

.ق�شى.في.�شج�ن.النظام.ال�ش�ري.بعد.اعتقال.دام
.نح�.ثالثة.اأع�ام.بتهمة.الم�شاركة.في.التظاهرات.

.يذكر.اأنه.اعُتقل.وه�.في.الـ.13.من.عمره،.وه�.من.اأهل
.قرية.ال�شجرة.الفل�شطينية،.ومن.اأبناء.مخيم.العائدين

لالجئين.الفل�شطينيين.في.مدينة.حماه.ال�ش�رية.

.حم�س.ــ
المخيم 2016/5/6

.محم�د.عبد.اهلل
ي��شف.عيد.دياب 15
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التفا�شيل العن�ان .تاريخ.التبليغ
عن.ال�فاة اال�شم الرقم

.من.اأبناء.مخيم.حندرات.في.حلب،.ق�شى.تحت
.التعذيب.في.�شج�ن.النظام.ال�ش�ري.بعد.اعتقال

.دام.ثالث.�شن�ات..ُيذَكر.اأنه.مجند.في.جي�س
.التحرير.الفل�شطيني،.وقد.اعُتقل.من.مكان.وج�ده
في.قطعته.التي.كان.يخدم.فيها.في.مدينة.م�شياف.

.حلب.ــ
.مخيم

حندرات
2016/7/6 اأحمد.خالد.ه�ا�س 16
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خاتمــــة 

ال.بد.في.ختام.هذا.التقرير.من.االإ�شارة.اإلى.اأن.المعل�مات.التي.وردت.فيه.هي.عبارة.عن.ح�شيلة.

ت�ثيق.ميداني.خا�س.بمجم�عة.العمل.من.اأجل.فل�شطينيي.�ش�رية،.في.خالل.الفترة.المر�ش�دة.

للتقرير.وال�اقعة.ما.بين.كان�ن.الثاني/يناير.2016.ونهاية.حزيران/ي�ني�.2016،.واأنه.�شبق.

اإلى.طرف.دون.اآخر. اأو.ت�جيه.االإدانة. ذلك.العديد.من.التقارير.الت�ثيقية.بعيدًا.عن.التحليل.

من.اأطراف.ال�شراع.في.�ش�رية،.في.محاولة.لترك.ذلك.االأمر.للقارئ.اأو.الم�ؤ�ش�شات.الحق�قية.

المهتمة.بالح�ش�ل.على.المعل�مة.الدقيقة.القائمة.على.الحيادية.والم��ش�عية.للخ��س.فيها.
وال��ش�ل.منها.اإلى.الحقيقة..




