
 

 

 

 

 

من   %100من فلسطينيي سورية يف األردن بحاجة إلى معونة شتويةاألونروا:  % 100األونروا: 
من فلسطينيي سورية في   %100األونروا: فلسطينيي سورية يف األردن بحاجة إلى معونة شتوية

  األردن بحاجة إلى معونة شتوية 

14-03-2021 

 العدد:  3165

2020( فلسطينيًا سوريًا قضوا خالل عام 42تقرير توثيقي لمجموعة العمل )  

 "مجموعة العمل تعلن عن تمديد فتح باب المشاركة في مسابقة "حكايات لم ترو   •

 دمشق.. فلسطيني يحقق المركز األول في بطولة جرمانا لبناء األجسام  •

 من عائلة داوود  4فلسطينيين بينهم  5األمن السوري يواصل اعتقال  •

 مهاجرًا قبالة سواحل إزمير  34تركيا.. انقاذ  •

 



 

 التطورات آخر

الذي أصدرته مجموعة العمل من أجل فلسطينيي    2020كشف التقرير التوثيقي السنوي لعام  
أن عدد    9يوم   الذات"،  البحث عن  رحلة  "فلسطينيو سورية  الجاري تحت عنوان  أذار/ مارس 

،  2020ين السوريين الذين قضوا أو تم اإلبالغ عن وفاتهم عام الضحايا من الالجئين الفلسطيني
( أشخاص أثناء محاوالت العبور إلى  4( الجئين ماتوا غرقًا، من بينهم )5( ضحية منهم )42بلغ )

التعرف عليه عام    2018، والجئ قضى عام  2020اليونان عام   )2020تم  (  17، يف حين قتل 
( أشخاص  3جئًا تحت التعذيب واإلهمال الطبي، بينهم )ال  12شخصًا نتيجة األعمال الحربية، و

( ضحايا قضوا  8، فيما تم اإلبالغ عن اآلخرين خالل العام املنصرم، باإلضافة لـ )2020قضوا خالل  
 .بسبب القتل خارج القانون واالغتياالت

 

الضحايا  شهد انخفاضًا كبيرًا يف عدد    2020ونوهت مجموعة العمل يف تقريرها إلى أن عام  
واملعتقلين مقارنة مع األعوام السابقة. وقد بلغ العدد اإلجمالي املوثق للضحايا من الالجئين  

السورية يف مارس/آذار   األزمة  بداية  العام    2011الفلسطينيين يف سورية منذ  حتى نهاية 
 .( ضحية  4048) 2020

د أجل مسابقة  من جهة أخرى أعلنت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، عن تمدي
، وذلك رغبة منها يف اتاحة الفرصة ملشاركة  2021نيسان/ إبريل    15"حكايات لم ترَو" لغاية  

أكبر عدد من الالجئين الفلسطينيين داخل سورية وخارجها، يف توثيق معاناتهم بمختلف  
  .تفاصيلها وأبعادها



 

 

العمل أطلقت مسابقة "حكايات لم ترو" يوم   يناير  كانو  15وكانت مجموعة  الثاني/  ،  2021ن 
بهدف توثيق حكايات الالجئين الفلسطينيين خالل الحرب السورية، وذلك يف إطار سعيها  
ونجاحات   وهجرة  معاناة  من قصص  السوريين  الفلسطينيين  الالجئين  معاناة  لتوثيق  الدائم 

 .أينما وجدوا بمختلف تفاصيلها وأبعادها

با للمشاركة  العمل عدة شروط  القصصي  ووضعت مجموعة  النص  يكون  أن  ملسابقة وهي: 
جديد غير منشور مسبقًا، وىلع املتسابق أن يشارك بقصَّة واحدة فقط، وترسل املسابقة  

  .ضمن ملف الكتروني عبر بريد الصفحة أو ىلع ايميل املجموعة

  65يف سياق مختلف حّقق الشاب الفلسطيني السوري "محمد نعيم" املركز األول يف وزن  
  12ولة جرمانا لبناء األجسام، التي نظمها نادي الرشيد الرياضي لبناء األجسام يوم  كيلو يف بط

 .أذار/ مارس الجاري، وهو من أبناء مخيم جرمانا لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق

يشار إلى أن املئات من النخب الفلسطينية السورية والجامعيين وخريجي املعاهد والجامعات  
خار هاجرت  مخيماتهم  والرياضيين  وتعرض  فيها،  الدائرة  الحرب  من  فرارهم  بعد  سورية  ج 

 .ومواطن اقاماتهم للقصف والدمار

يف ملف االنتهاكات واإلخفاء القسري تواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال خمسة الجئين  
( من سكان الحجر  1987فلسطينيين بينهم أربعة من عائلة داوود هم : نور أحمد داوود مواليد )

من سكان الحجر    1986متزوج ولدية طفلة، و"داوود أحمد داوود" مواليد    2013األسود اعتقل عام  
األسود اعتقل من قبل عناصر حاجز البطيخة أول مخيم اليرموك متزوج ولديه ولدان وبنت،  

من    1998، و"علي محمد خير داوود" مواليد  1996والشقيقان "محمود محمد خير داوود" مواليد  



 

يف منطقة الدويلعة بدمشق، والالجئ "مصطفى    2014حجر األسود الذين اعتقال عام  سكان ال
من مركز التدريب املهني    2013من سكان مسرابا اعتقل يف عام    1989مروان حسين" مواليد  

 .والفني التابع لألونروا بمنطقة املزة يف دمشق )الفيتسي(

 

العمل من أجل فلسطينيي سورية حتى لحظة  هذا ووثق فريد الرصد والتوثيق يف مجموعة  
 .( معتقال  فلسطينيًا يف السجون السورية، بينهم نساء وأطفال1797تحرير الخبر بيانات )

مهاجرًا، قبالة سواحل منطقة    34باالنتقال إلى تركيا تمكن خفر السواحل التركي من إنقاذ  
  .ونان بطريقة غير نظاميةكارابورون يف إزمير، وذلك أثناء محاولتهم الوصول إلى الي

وقالت مصادر إعالمية تركية أن فرق قيادة خفر السواحل توصلت إلى معلومات تفيد بسحب  
الظروف   البحر قبالة سواحل منطقة كارابورون بسبب  الشرعيين يف  قوارب املهاجرين غير 

  34حو  الجوية السيئة، مشيرة إلى أن الفرق اتخذت إجراءات ملساعدة املهاجرين وأنقذت ن
 .مهاجرًا من بينهم نساء وأطفال وقامت بنقلهم بواسطة قارب إلى الشاطئ

وأوضح خفر السواح التركي إلى أنه تم ارسال املهاجرين إلى املديرية اإلقليمية للهجرة بعد  
 .االنتهاء من إجراءاتهم

إلى   كورونا  جائحة  انتشار  رغم  تركيا  من  الفلسطينيين  الالجئين  عبور  ويستمر  الجزر  هذا 
 اليونانية ملحاولة الوصول لدول اللجوء األوروبية. 


