
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2251  العدد

 األلعاب النارية تتسبب باندالع حريق في مخيم جرمانا •

 استمرار ظاهرة التعفيش في اليرموك وسكانه يطالبون بالعودة إلى مخيمهم  •

 التابعةكم على مستوى سورية والثالث في بطوله الجري  ٣فلسطيني يحقق المركز األول في سباق  •

 العالمية DHLلشركه 

 2250بإصدارها تقريرها التوثيقي اليومي رقم  2018مجموعة العمل تختتم عام  •

 "2018( الجئاً فلسطينياً قضوا حتى نهاية عام ٣911مجموعة العمل: )"

02-01-2019 



 

 آخر التطورات

المنصرم  2018أكدت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، أنها وثقت حتى نهاية عام 
( الجئًا قضوا 564ضحية فلسطينية قضت بسبب الحرب الدائرة في سورية، منهم ) (3911)

( آخرين بسبب نقص الرعاية الطبية 205تحت التعذيب في السجون والمعتقالت السورية، و)
فرضه الجيش السوري النظامي على مخيم اليرموك بدمشق، فيما وثقت والحصار المشدد الذي 

 ( معتقاًل فلسطينيًا في األفرع والمعتقالت السورية.1711المجموعة أيضًا )

 
وأشارت مجموعة العمل إلى أنها ستنشر تقرير االحصائيات التوثيقة التفصيلية للضحايا 

سيتضمن توزع الضحايا حسب المدن  الفلسطينيين في سورية، خالل األيام القادمة والذي
والمحافظات السورية، والمخيمات الفلسطينية في سورية، باإلضافة إلى األسباب التي أدت إلى 
قضائهم. كما سيتضمن التقرير بحسب المجموعة التوزع الجغرافي للضحايا الفلسطينيين السوريين 

 الذين قضوا خارج سورية.

نارّية والرصاص العشوائي، باندالع حريق في معمل في سياق مختلف تسببت األلعاب ال
البالستيك مقابل المدارس التابعة لوكالة األونروا في مخيم جرمانا لالجئين الفلسطينيين بريف 

 دمشق، اقتصرت أضرارها على الماديات. 

من جانبهم ناشد عدد من الناشطين والجهات المعنية أبناء مخّيم جرمانا عدم إطالق األلعاب 
نارية والرصاص بشكل نهائي لما يسببانه من أضرار كبيرة في أرواح المدنيين وممتلكاتهم إلى ال

 جانب تعريضهم للخطر بسبب التالصق الكبير بين بيوت المخيم وأزقته الضيقة.



 

 
في غضون ذلك ال تزال ظاهرة ما تسمى "بالتعفيش" وسرقة منازل وممتلكات المدنيين في مخيم 

ن قبل عناصر األمن السوري وبعض المدنيين من المناطق والبلدات المتاخمة اليرموك مستمرة، م
للمخيم، فقد أظهرت صورًا نشرت في إحدى صفحات وسائل التواصل االجتماعي الفيس بوك 

 عددًا من األشخاص يقومون بسرقة منازل اليرموك دون حسيب أو رقيب. 

ال زالوا حتى اليوم يقومون بتعفيش بدورهم أكد ناشطون لمجموعة أن عناصر األمن السوري 
 بيوت المخيم، في ظل منع سكانه من العودة إليه رغم صدور قرار حكومي يقضي بذلك. 

 
من جانبهم طالب سكان مخيم اليرموك السلطات السورية والجهات المعنية ومنظمة التحرير 

ن أجل اإلسراع بعودة من الفلسطينية ووكالة األونروا بالعمل على تأمين والبنى التحتية للمخيم م
منازلهم، مشيرين إلى أنهم يعيشون أوضاع إنسانية قاسية نتيجة غالء األسعار واجار المنازل 

 الذي أنهكهم من الناحية االقتصادية وزاد من معاناتهم.



 

إلى ذلك حقق الفلسطيني عامر أبو عزام من أبناء مخيم جرمانا بريف دمشق المركز األول على 
كم رجال، وذلك ضمن منافسات ألعاب القوى التي أقيمت في  3في سباق ضاحية  مستوى سورية

دمشق منذ عدة أيام، في حين حل أبو عزام أيضًا بالمرتبة الثالثة على العالم في بطوله الجري 
 العالمية DHLالتي أقامتها شركه 

في مجاالت متعددة هذا وكان العشرات من الالجئين الفلسطينيين حققوا انجازات ومراتب متقدمة 
بالرغم من ظروف الحرب في سورية وتأثيرها السلبي على أوضاعهم االقتصادية والمعيشية 

 والنفسية.

( بإصدار تقريرها 2018من جهة أخرى اختتمت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية عام )
نكليزية مسلطًا ( والذي يصدر بشكل يومي باللغتين العربية واإل2250التوثيقي اليومي رقم )

الضوء على االنتهاكات التي تعرض لها فلسطينيو سورية خالل الحرب السورية، حيث صدر منه 
 (.2018( تقرير خالل العام )365)

( بالعديد من المؤتمرات والمهرجانات الدولية 2018وكانت مجموعة العمل شاركت خالل العام )
من خالل المداخالت الحقوقية والمشاركة في  في لندن وجنيف وفيينا وإسطنبول وبيروت وبرلين،

 المعارض التوثيقية التي تحمل معاناة الالجئين من فلسطينيي سورية.

( التي عقدت في 39حيث شاركت مجموعة العمل في أعمال مجلس حقوق اإلنسان بدورته الـ )
مدينة جنيف، كما ناقشت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أوضاع "الالجئين 
الفلسطينيين المهجرين إلى الشمال السوري" من خالل التقرير الذي أودعته بالتعاون مع مركز 
العودة في "مجلس حقوق اإلنسان" تحت عنوان "المهجرون الفلسطينيون في الشمال السوري" 

بمقر األمم  2018سبتمبر  -أيلول 19وذلك ضمن الدورة التاسعة والثالثين التي عقدت يوم 
جنيف، باإلضافة إلى مشاركة المجموعة بورقة عمل ضمن فعاليات ملتقى فلسطينيو  المتحدة في

أوروبا وقضايا الوطن الذي ُعقد في مدينة برلين األلمانية تحت شعار "لن نتنازل عن حق العودة" 
، والعديد من األنشطة الوطنية التي أقيمت في بلدان الشتات، كما 2018-9-23يوم األحد 

 - حزيران 25عمل رسالة إلى مؤتمر مانحي األونروا الذي عقد يوم االثنين وجهت مجموعة ال
 في نيويورك بخصوص فلسطينيي سورية. 2018يونيو 


