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مجموعة العمل تدعو إلضافة بيانات المعتقلين والمفقودين الفلسطينيين السوريين عبر موقعها   •

 اإللكتروني 

 اتفاقية تعاون مع مشفى "ميدي بول" باسطنبول لتسهيل عالج الفلسطينيين  •

 ناشطون من أهالي مخيم خان دنون يطلقون حملة »شتاء دافئ«  •

 2554: العدد
01-11-2019 

 "مفقودة في الحرب السورية 40الجئة فلسطينية قضين و 484مجموعة العمل: "



 

 آخر التطورات

( ضحية من النساء الفلسطينيات 484لسطيني سورية قضاء )وثقت مجموعة العمل من أجل ف
منذ بداية المواجهات في سورية على امتداد رقعة الجغرافية لألراضي السورية أي ما يعادل 

% من إجمالي الضحايا الذين قضوا خالل فترة امتداد الصراع الممتدة بين آذار   16حوالي 
 . 2019ولغاية تشرين اكتوبر  2011مارس 

( جراء الحصار ونقص  68( الجئة قضت نتيجة القصف، و)240)المجموعة أن  وكشفت 
( امرأة بسبب استهدافهن برصاص قناص، 28الرعاية الطبية في مخيم اليرموك، بينما قضت )

( غرقًا، في حين أُعدمت 26( ضحية بطلق ناري، و )24( إثر التفجيرات، فيما قضت )37و)
 ذبحًا، ( ألسباب أخرى )20التعذيب في السجون السورية، و)" تحت 34( الجئات ميدانيًا، و" 5)

 اغتيااًل، انتحارًا، أزمات صحية، حرقًا، اختناقًا، وبرصاص االحتالل "اإلسرائيلي".

 
وأشارت مجموعة العمل إلى أن الضحايا الفلسطينيات الالتي قضين خالل األعوام السابقة،  

(  163تالي: على صعيد مدينة دمشق قضت )توزعوا حسب المحافظات في سورية على النحو ال
( نساء، وفي مدينة حماه  8( ضحية، وفي حمص )152امرأة، أما في ريف دمشق فقد قضت )

فسجل قضاء امرأة في حي األربعين، وواحدة في مخيم الرمل بالالذقية، أما في مدينة حلب فقد  
 ( امرأة. 66( فلسطينية، وفي مدينة درعا سجل قضاء )20قضت فيها )

( الجئة فلسطينية فقدن خالل أحداث الحرب، ويشير فريق الرصد إلى 40كما وثقت المجموعة )
 أن عددًا من المفقودين تبينوا الحقًا أنهم معتقلون في سجون أفرع المخابرات السورية. 



 

في سياق غير بعيد، دعت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية ذوي المعتقلين والمفقودين  
تاريخ   -العمر  -ين الفلسطينيين السوريين إلى إضافة بيانات أبنائهم )االسم الثالثي من الالجئ 
آخر مشاهدة أو خبر عنه من أي   -سبب االعتقال إن وجد  -مكان االعتقال  -االعتقال 

طرف( عبر البريد الخاص بالصفحة، أو موقع المجموعة على شبكة االنترنت، عبر الرابط  
 ". http://actionpal.org.uk/ar/reported_victim.phpالتالي: "

وتؤكد المجموعة على أنها تعمل على تزويد العديد من المؤسسات والمنظمات والهيئات الحقوقية  
الدولية بتلك القوائم باللغتين العربية واالنكليزية، وذلك لتفعيل الضغط على الجهات التي تقوم  

 ية. باعتقال واختطاف الالجئين الفلسطينيين في سور 

الجدير بالذكر أن اإلحصاءات المنشورة على موقع مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية  
"http://actionpal.org.uk  تشير إلى أن عدد المعتقلين والمعتقالت الذين تم توثيقهم حتى "

 ( مفقودًا.329) ب ما يقار ( معتقلة ومعتقاًل فلسطينيًا، باإلضافة إلى  1769اليوم )

أعلنت الجمعية التركية للتضامن مع فلسطين "فيدار أنها وقعت اتفاقية تعاون مع  في تركيا، 
فرع فندك زاده بمدينة إسطنبول، بالتعاون مع تجمع األطباء الفلسطينيين   -مستشفى ميدي بول 

 في تركيا، حيث تقّدم حسمًا جزئيًا لكافة الفلسطينيين في تركيا. 

 
% من   20ح المريض الذي لديه تأمين صحي وأوضحت الجمعية أن االتفاقية تقضي بمن 

% من قيمة العالج   30تكاليف العالج، إضافة للحسم المقدم من جهة التأمين، كما قدمت حسم 
 لمن ال يملك تأمين صحي. 



 

وأضافت أن االتفاق تضمن وضع آليات لكيفية استفادة الفلسطينيين من هذه الخدمة المقدمة من 
اء، وأكدت أن االتفاقية عملت على الحفاظ على خصوصية  خالل جمعية فيدار وتجمع األطب 

 المرضى بحيث تقوم المشفى بتأمين طبيبة لعالج النساء والتوليد واألسنان وطبيب لعالج الرجال.

من جانبه قال "محمد مشينش" رئيس جمعية فيدار “إن هذه الخطوة إضافية على طريق تقديم  
 د يد العون للمرضى منهم" الرعاية الصحية للفلسطينيين في تركيا وم

فرع فندق زاده هي الثالثة من نوعها بعد توقيع   -يشار أن االتفاقية مع مشفى ميدي بول 
 اتفاقيتين مع مشفى الميدبول فرعي اسنلر ويني بوسنة. 

تحت عنوان "شتاء دافئ" أطلق عدد من الناشطين وأهالي مخيم خان دنون بريف   آخر،في شأن 
ين ألبسة شتوية وأحذية لتوزيعها على أطفال المخيم األكثر فقرًا وعوزًا،  دمشق حملة لجمع وتأم

وذلك بهدف توطيد التعاضد االجتماعي بين أبناء مخيم خان دنون وإحياء آلمال أسر كاملة  
 تهيئ نفسها لقضاء شتاء شديد القسوة، وحفظ لكرامتها من مشقة الحاجة ومرارة الحرمان. 

ون أوضاعًا معيشية مزرية نتيجة نقص الخدمات األساسية فيه، هذا ويعيش سكان مخيم خان دن
ونقص الخدمات األساسية من صحة وطبابة   األسعار،حيث يعاني قاطنيه من غالء 

 ومواصالت، واستمرار انقطاع التيار الكهربائي والمياه واالتصاالت لساعات وفترات زمنية طويلة. 

مما جعل المساعدات التي تقدمها الجهات اإلغاثية  فيما تنتشر البطالة بين صفوف أبناء المخيم 
 لهم المصدر الوحيد لتأمين احتياجاتهم األساسية. 

 


