
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2513  العدد

21-09-2019 

 

 "أوضاع الفلسطينيين السوريين بمخيم الحديقة في األردن من سيّئ إلى أسوأ" مناشدة"

" 

 حملة توعية للطلبة في مخيم حندرات للتعامل مع األجسام المتفجرة •

 السيدة زينب في السجون السوريةمعتقالً فلسطينياً من أبناء مخيم  36 •

جموعة العمل بموقعيها العربي واالنكليزي يرصدان ويوثقان أوضاع الفلسطينيين جراء الحرب في م •

 سورية



 

 

 التطورات خرآ

ناشدت العائالت الفلسطينية السورية في مخيم الحديقة بمدينة الرمثا األردنية، المنظمات الدولية 
 الفلسطينية بوضع حٍد لمأساة نزوحهم وتردي أوضاعهم اإلنسانية. واألونروا والسلطة 

وقالت الجئة فلسطينية نازحة من سورية في رسائل وصلت لمجموعة العمل "إن أوضاعهم في  
المخيم من سّيئ إلى أسوأ، فمساعدات األونروا المقدمة كل ثالثة او أربعة شهور ال تكفي لسّد 

ديناًرا أردنًيا"، كما يحصل الالجئون على مساعدة من المفوضية العليا   85الرمق، وتبلغ قيمتها  
 لشؤون الالجئين تصرف كقسائم غذائية. 

 
واشتكت الالجئة الفلسطينية من سوء عالج وتشخيص "الطبيب" المتواجد في المخيم، وأكدت أن 

 ئل. العالج والدواء المقدم بصعوبة ال يرتقي إلى مستوى عالج البشر، بحسب الرسا

عائلة فلسطينية وعشرات العائالت السورية في هذا المخيم أوضاعًا مزرية    40هذا وتواجه قرابة  
على كافة الصعد المعيشية والتعليمية والصحية، إضافة إلى المعاملة السيئة من قبل اإلدارة  

 واألمن األردني. 



 

أيام   4أو  3زة كما يحظر على الالجئ الفلسطيني السوري الخروج منه وقد يحصل على إجا 
خالل الشهر يسمح له بالعمل إلعانة عائلته، في حين تقوم السلطات األردنية بإحضار أي الجئ  
فلسطيني سوري لم يجري عملية تسوية أوضاعه القانونية إلى مخيم الحديقة، وتحرمه من العيش  

 خارجه.

لديها في األردن أرتفع  وتشير األونروا إلى أن عدد الالجئين الفلسطينيين السوريين المسجلين 
فردًا في تشرين   16,776نتيجة وفود أعداد جديدة وبسبب النمو الطبيعي للسكان، من 

، مشيرة إلى أنها تتوقع  2018في نهاية تشرين األول/أكتوبر  17,719إلى   2017األول/أكتوبر 
  18500لى  استنادًا إلى االتجاهات الملحوظة، زيادة عدد الالجئين الفلسطينيين من سوريا إ

 . 2019شخص بحلول نهاية سنة 

في شمال سورية، قام متطوعون من جمعية الهالل األحمر السوري بحملة توعية للطلبة في مخيم  
حندرات لالجئين الفلسطينيين في حلب حول كيفية التعامل مع األجسام المتفجرة واالبتعاد عنها،  

 وشملت الحملة الطالب في مدرسة الجليل في المخيم. 

 



 

في مخيم حندرات بحلب جراء انفجار قنبلة عنقودية   8/ 21يأتي ذلك بعد حادثة مقتل طفل يوم  
 من مخلفات الحرب التي دارت بين قوات النظام السوري والمعارضة السورية المسلحة .

وكان مراسل مجموعة العمل قد أشار في وقت سابق أن القنابل العنقودية المحرمة دوليًا تملئ  
حندرات بسبب قصف الطائرات الروسية والسورية للمخيم خالل أحداث الحرب قبل ان يتم  مخيم 

 إخراج المجموعات المسلحة منه. 

الجئًا فلسطينيًا من   36إلى ريف دمشق، وثقت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية اعتقال 
ولغاية منتصف أيلول  2011مارس  –أبناء مخيم السيدة زينب خالل الفترة الممتدة ما بين آذار 

، كما وثقت وفاة خمسة الجئين داخل سجون النظام السوري نتيجة التعذيب الممارس  2019
 ضد المعتقلين . 

 
وبدوره أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية عن توثيق  

 سوري." فلسطينيين قضوا تحت التعذيب في معتقالت النظام ال607معلومات "

" معتقاًل فلسطينيًا في سجون النظام السوري  1768فيما تشير إحصاءات المجموعة إلى وجود "
ممن تمكنت المجموعة من توثيقهم، ومن المتوقع أن تكون أعداد المعتقلين وضحايا التعذيب 



 

أكبر مما تم اإلعالن عنه، وذلك بسبب غياب أي إحصاءات رسمية صادرة عن النظام السوري،  
ضافة إلى تخوف بعض أهالي المعتقلين والضحايا من اإلفصاح عن تلك الحاالت خوفًا من باإل 

 ردت فعل األجهزة األمنية في سورية. 

إلى ذلك، تواصل مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية منذ بداية األزمة في سورية، توثيق  
 صراع الدائر فيها.ورصد كافة األخبار واألحداث التي يتعرض الفلسطينيون لها جراء ال

بوك(، ثم اتجهت مجموعة    -فكانت البداية إنشاء صفحة في موقع التواصل االجتماعي )الفيس 
العمل نحو إنشاء موقع خاص بها بهدف تقديم المعلومات الدقيقة والموثقة حول وضع فلسطينيي  

ها سورية في ظل غياب أي جهة رسمية لمتابعة وتوثيق وضعهم، وعمدت على إطالق موقع
اإللكتروني من أجل أن يتمكن الناشطون والمؤسسات والمنظمات الحقوقية االطالع على  

اإلحصاءات االسمية الكاملة للضحايا الفلسطينيين الذين قضوا بسبب الحرب الدائرة في سورية،  
والذين استطاعت المجموعة توثيقهم باالسم والزمان والمكان وسبب الوفاة، كما قامت المجموعة 

 بتحديث موقعها وأطلقته باللغتين العربية واإلنكليزية.  2015داية عام  في ب

 



 

ويتضمن "قسم أخبار وتقارير" جميع األخبار اليومية والتقارير اإلخبارية التي تتناول آخر 
المستجدات الخاصة بالالجئين الفلسطينيين في سورية، في حين يرصد "قسم المقاالت" معظم 

 فلسطينيي سورية. مقاالت الرأي المتعلقة ب

فيما يتيح قسم "االحصائيات الذي يقسم إلى عدة تصنيفات هي )الضحايا ، المفقودين، 
المعتقلين( للباحثين والمختصين بشؤون الالجئين الفلسطينيين الوصول إلى االحصائيات  

ن  التفصيلية التي قامت المجموعة برصدها وتوثيقها خالل حوالي أربع سنوات للضحايا والمعتقلي
والمفقودين من الالجئين الفلسطينيين السوريين، كما أضاف الموقع ميزة اإلبالغ عن الضحايا  

 والمعتقلين والمفقودين. 

( تقرير يومي، إضافة إلى 2500وترفع مجموعة العمل تقاريرها اليومية والتي قاربت أكثر من )
يتيح الموقع الوصول إليها  العديد من التقارير الدورية عبر قسم "التقارير التوثيقية"، حيث 

(، كما خصصت المجموعة قسم "التقارير الخاصة" والذي يضم العشرات  PDFوتحميلها بصيغة )
من التقارير التي قام قسم الدراسات في المجموعة بإصدارها، حيث تناول باحثون في المجموعة 

 العديد من القضايا المتعلقة بفلسطينيي سورية بشكل تفصيلي. 

رة أن الموقع يعد األول من نوعه الذي يرصد تفاعالت الوضع الفلسطيني في سورية  تجدر اإلشا
خالل األحداث، حيث يقدم توثيقًا لمختلف نواحي معاناة الالجئين الفلسطينيين خالل الحرب 

 الدائرة في سورية وذلك باللغتين العربية واإلنكليزية. 

 

 


