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 بحق جسدي انتهاك( 397) ،(2016) العام خالل وثقنا: العمل مجموعة"
 "قسري إخفاء حالة( 78)و قتل، حالة( 319) منها سورية فلسطينيي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 حد ووضع لمنازلهم بالعودة لهم السماح يناشدون اليرموك مخيم مهجرو •

 .لمعاناتهم
 .دمشق بريف الشيح خان مخيم أبناء من ثالثة عن يفرج السوري األمن •
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  التطورات آخر
 تقريرها بإصدار( 2016) العام سورية فلسطينيي أجل من العمل مجموعة اختتمت
 العربية باللغتين يومي بشكل يصدر والذي( 1520) رقم اليومي التوثيقي

 خالل سورية فلسطينيو لها تعرض التي االنتهاكات على الضوء مسلطا   واإلنكليزية
 (.2016) العام خالل تقريرا  ( 345) منه صدر حيث السورية، الحرب

 
 
 
 
 
 
 
 

 انتهاك( 4532) توثيق من العمل مجموعة في والتوثيق الرصد فريق تمكن كما
 القصف بسبب قضوا فلسطينيين لالجئين قتل حالة( 3412) منها جسدي

 منها الحرب، من الفرار محاوالت أثناء والغرق والتعذيب واالشتباكات والحصار
 اعتقال حالة( 1120) إلى باإلضافة ،(2016) العام خالل قتل حالة( 319)

 (.2016) العام خالل قسري إخفاء حالة( 78) منها قسري، واختفاء
 والمهرجانات المؤتمرات من بالعديد( 2016) العام خالل المجموعة وشاركت
سطنبول وفيينا وجنيف لندن في الدولية  خالل من وذلك ومالمو، وبيروت وا 

 الالجئين معاناة تحمل التي التوثيقية المعارض في والمشاركة الحقوقية المداخالت
 .سورية فلسطينيي من

 التنفيذي والمدير الفلسطيني العودة مركز مندوب حسين أحمد شارك حيث
 اللتان( 32) و( 33) الـ بدورته اإلنسان حقوق مجلس أعمال في العمل لمجموعة
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 حول توثيقية بمعارض المجموعة مشاركة إلى باإلضافة جنيف، مدينة في عقدتا
 مالمو مدينة في( 14) أوروبا فلسطينيي مؤتمر خالل سورية فلسطينيي
 التي الوطنية األنشطة من والعديد النمسا لفلسطيني السنوي والمؤتمر السويدية،

 .السويد في أقيمت
 من العشرات العمل مجموعة في الخاصة والتقارير الدراسات قسم أصدر فيما

 كان سورية بفلسطينيي المتعلقة الهامة القضايا تناولت التي الخاصة التقارير
 الالجئين معاناة مفاصل كافة توثق والتي سنوية النصف التوثيقية التقارير أبرزها

 بشكل الفلسطيني العودة مركز مع بالتعاون التقرير يصدر السوريين، الفلسطينيين
 .عام نصف كل دوري
 الالجئين معاناة توثيق على 2012 عام انطالقها منذ المجموعة وتعمل

 مما المهنية، من عالي وبقدر المتاحة الطرق بمختلف السوريين الفلسطينيين
 الدولية الحقوقية والمؤسسات اإلعالمية الجهات من للعديد مصدرا   جعلها

 .المرموقة
 إعالمية حقوقية مجموعة هي سورية فلسطينيي اجل من العمل مجموعة أن يذكر

 يتعرض التي االنتهاكات لمتابعة الفلسطينيين والباحثين الناشطين من عدد أسسها
 من العشرات المجموعة وتضم هناك، الدائرة الحرب خالل سورية فلسطينيو لها

 ناشطين إلى باإلضافة سورية في الفلسطينية المخيمات في الموزعين الناشطين
 .األوروبية الدول من وعدد ومصر واألردن وتركيا لبنان في
 العمل مجموعة عبر المهجرين اليرموك مخيم أهالي ناشد مختلف، موضوع وفي

 الطريق فتح على بالعمل الفلسطينية والفصائل التحرير ومنظمة المعنية الجهات
نهاء بيوتهم، إلى والعودة اليرموك مخيم إلى  المتواصلة هجرتهم ومأساة معاناتهم وا 
 .أعوام 4 منذ

 يقطن حيث كبيرة، معاناة ظل في اليرموك مخيم من المهجرين آالف ويعيش
 فالعدد الكريمة، الحياة مقومات فيها تنعدم التي اإليواء مراكز في منهم الفقراء
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 غطاء الحاالت بعض في بينهم يفصل جماعي بشكل ليعيشوا األهالي دفع الكبير
 .طويلة لساعات والماء الكهرباء انقطاع إلى إضافة قماش، قطعة أو خفيف
 البيوت أصحاب استغالل وطأة تحت المهجرة العائالت من بقي من يرزح كذلك
 اإليجار بدل في زيادة هناك عقد تجديد كل عند فأن الالجئين بعض وبحسب لهم،
 ففي المنطقة، حسب أكثر أو سورية ليرة ألف 80 إلى اإليجار بدل وصل حيث

 50 إلى اإليجار بدل فيها وصل الخدمات من الكثير فيها تنعدم الشعبية المناطق
 .سورية ليرة ألف

 عام بشكل المواد أسعار وارتفاع المنازل إيجار في ارتفاع ذلك على عالوة
 وانتشار المالية الموارد انعدام مع بالتزامن خاص، بشكل والمحروقات والغذائية
 المقدمة المساعدات على سورية في الفلسطينيين الالجئين غالبية واعتماد البطالة

 .الغذائية أو منها المالية سواء لهم
 نعود ال لماذا"  اليرموك مخيم عن المهجرين الفلسطينيين الالجئين أحد ويتساءل

 بيت من أو القدم منطقة من متاحة الدخول امكانية أن طالما وممتلكاتنا بيوتنا إلى
 إمكانيات فإن الفلسطينية، التحرير لمنظمة السياسية الدائرة من بموافقة سحم
 لحمايتها مخيمهم إلى الالجئين بإرجاع وطالب للجميع، متاحة المخيم في الحياة
 "واالستباحة السرقة من

 الطائرات استهداف بعد اليرموك مخيم من هجروا الفلسطينيين الالجئين آالف وكان
 صباح بدمشق، اليرموك مخيم في الحسيني القادر عبد مسجد السورية الحربية

 إلى نزحت التي العوائل لمئات ملجأ وقتها كان والذي ،2012-12-16 يوم
 الغارات أسفرت لليرموك، المجاورة األحياء استهدف الذي القصف من هربا   المخيم

 . والنساء األطفال من جلهم والجرحى الضحايا عشرات عن
لى  الوضع يزال وال إليه، الالجئين عودة ويمنع مستمرا ، الحصار اليزال اليوم وا 
 منذ عليه والسيطرة للمخيم داعش بتنظيم اقتحام بعد خصوصا   متأزما   المخيم داخل
 الفلسطينيين الالجئين معاناة ضاعف مما ،2015 الماضي نيسان – إبريل مطلع
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 جهة من داعش واعتداءات جهة من الحصار ضحايا وقعوا الذين المحاصرين
 .أخرى

 
  إفراج
 و" الهندي شادي" الالجئين عن أفرج السوري األمن أن العمل مجموعة مراسل أكد
 بعد وذلك الشيح، خان مخيم أبناء من" المصلح حمزة" و" عرسان اهلل عبد محمد"

 النظام أن علما   السوري، والنظام المعارضة بين المصالحة اتفاق عقب اعتقالهم
 .الموقع االتفاق من الرغم على الالجئين من عدد اعتقال يواصل اليزال
 من فلسطينيا   الجئا  ( 122) اعتقال تواصل السورية األمنية األجهزة أن إلى يشار
 السوري األمن يزال ال العمل، مجموعة احصائيات بحسب الشيح خان مخيم أبناء
 .فلسطينيا   الجئا  ( 1200) من أكثر جانب إلى مصيرهم على يتكتم

 
 2016/ ديسمبر –األول كانون/ 31 حتى وأرقام إحصائيات سورية فلسطينيو

 من العمل مجموعة تمكنت الذين الفلسطينيين الضحايا حصيلة( 3415) •
 . امرأة( 455) بينهم توثيقهم

 السوري للنظام التابعة والمخابرات األمن أفرع في فلسطيني معتقل( 1137) •
 . امرأة( 80) بينهم

 مخيم على العامة القيادة – الشعبية الجبهة ومجموعات النظامي الجيش حصار •
 . التوالي على( 1291) يومه يدخل اليرموك

 بسبب الطبية والرعاية التغذية نقص نتيجة قضوا فلسطينية والجئة الجئا  ( 190) •
 . اليرموك مخيم في همغالبيت الحصار

 اليرموك مخيم وعن يوما  ( 995) أكثر منذ مستمر درعا مخيم عن المياه انقطاع •
 . أيام( 810) منذ
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( 1337) منذ منازلهم إلى العودة من ممنوعون حلب في حندرات مخيم أهالي •
 . يوما  ( 73) من أكثر منذ النظامي الجيش لسيطرة يخضع والمخيم يوما ،

 منازلهم إلى العودة من السبينة مخيم أهالي بمنع تستمر النظامي الجيش حواجز •
 . يوما  ( 1144) منذ
 منتصف حتى أوروبا إلى وصلوا سوري فلسطيني الجئ ألف( 79) حوالي •

 ألف،( 31) بحوالي لبنان في الفلسطينيين الالجئين عدد يقدر حين في ،2016
 غزة وفي آالف،( 8) تركيا وفي آالف،( 6) مصر وفي ألف،( 17) األردن وفي
 .سوري فلسطينيي بألف


