
 

Email:Reports@actionpal.org - Tel:+442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob:+447447423737 

 

 

 
 

 

احصائيات الضحايا الفلسطينيين السوريين "مجموعة العمل تصدر تقرير "
 "5102ديسمبر  -حتى كانون األول

      

 
 

  يقضي تحت التعذيب في السجون السورية" دمحم إحسان صبح"الالجئ الفلسطيني 

 (824 ) قضوا خالل العام الماضي بينهم ً ً سوريا ً فلسطينيا قضوا تحت  (834)الجئا

 التعذيب

 األشد وطأة على فلسطينيي سورية..2182عام : مدير مجموعة العمل 

 الثلوج تفاقم معاناة فلسطينيي سورية المهجرين في لبنان 

  البقاعتقديم بعض المساعدات الغذائية العاجلة للعائالت الفلسطينية المهجرة في 
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 ضحايا
تحت التعذيب في سجون النظام السوري، مما يرفع " دمحم إحسان صبح"قضى الالجئ الفلسطيني 

الجئًا، وذلك  724حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين توفوا جراء التعذيب في سورية إلى 
 .بحسب االحصائيات الموثقة لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية

معتقاًل فلسطينيًا في سجون  5221الرصد والتوثيق في المجموعة أنه وثق أسماء فيما أكد فريق 
 .معتقلة ال يزال مصيرهم مجهوالً  41النظام السوري منهم 

 
  مجموعة العمل

أصدرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، 
احصائيات "مساء األمس، تقريرها التوثيقي بعنوان 

 -ة كانون األولالضحايا الفلسطينيين حتى نهاي
 .2251ديسمبر 

ضحية من الالجئين  (9203)التقرير يوثق 
الفلسطينيين السوريين الذين قضوا ألسباب مباشرة 
 كالقصف واالشتباكات والتعذيب في المعتقالت

التفجيرات والحصار، وأسباب غير مباشرة كالغرق و 
أثناء محاوالت الوصول إلى أوروبا وذلك عبر ما 

 ."قوارب الموت"بات يعرف بـ 
ضحية توزعوا على جميع المخيمات الفلسطينية في سورية،  (5427)فيما يشير التقرير إلى أن 

من درعا جنوبًا، مرورًا بخان دنون، وخان الشيح، والسيدة زينب، واليرموك، وجرمانا، السبينة، 
 (5951)والحسينية، والعائدين بحمص وحماة، والرمل، إلى حندرات والنيرب شمااًل، إضافة إلى 

ختلف المدن السورية وضحايا التعذيب الذين بقية أماكن فلسطيني قضوا خارج مخيماتهم في م
 .آخرين قضوا خارج سورية (42)وفاتهم مجهولة، باإلضافة إلى 

 
يذكر أن المجموعة أشارت إلى أن تقريرها معني بتوثيق إحصاءات الضحايا الفلسطينيين 

وهو  2251 ديسمبر -الالجئين في سورية منذ بداية األحداث حتى نهاية شهر كانون األول
 .غير معني بتحديد هوية الفاعل بشكل مباشر

 اضغط هنالتحميل النسخة االلكترونية من التقرير 

http://www.actionpal.org.uk/ar/reports/special/2015.pdf
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وفي سياق متصل أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن 
الجئًا جراء إصابتهم بطلق  (511)، من بينهم 2251الجئًا فلسطينيًا قضوا خالل عام  (740)

الجئًا  (80)الجئًا توفوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري، بينما قضى  (590)و ناري،
 (58)و الجئًا ماتوا بسبب الحصار ونقص الرعاية الطبية، (28)و ،نتيجة القصف واالشتباكات

الجئين غرقًا،  (52)الجئًا قضوا اثر التفجير، بينما مات  (55)ناص، وضحية برصاص ق
الجئين بعد اختطافهم ومن ثم قتلهم، والجئ  (0)الجئين أعدموا ميدانيًا، في حين قضى  (52)و

الجئين ألسباب مختلفة كاالختناق  (52)ضحايا تم اغتيالهم، كما توفى  (4)قضى حرقًا، و
 .والهجرة غير الشرعية

 
 التطورات آخر

، باألشد وطأة 2251وصف أحمد حسين مدير مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، عام 
 .على الفلسطينيين في سوريا، وتفاقمت فيه معاناتهم

، من لندن، إن العام الجاري أضاف مزيدًا من االنحدار "الرسالة نت"وقال حسين في حوار مع 
عقيدات الساحة السورية انعكست بحذافيرها على إلى الرسم البياني للسنوات الماضية، فت

المخيمات الفلسطينية التي نالت نصيبها من تبعات الحرب وتم دفعها نحو منعطفات خطيرة 
غّيرت من خارطة توزع الفلسطينيين وساهمت في إعادة تموضع كتلة الالجئين داخل وخارج 

ى ثالثة اقسام، وهي مخيمات وأوضح أن مخيمات سوريا قسمت خالل العام الحالي ال" سورية
، (النيرب، وحماه، وحمص، والالذقية، والسيدة زينب، وخان دنون )تحت سيطرة النظام مثل 
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مخيم اليرموك، ومخيم خان الشيح، ومخيم درعا وتجمع )وأخرى تحت سيطرة المعارضة 
 .(مخيم الحسينية، وحندرات، وسبينة)، ومخيمات مفرغة بالكامل من سكانها (المزيريب

شهد تأزما كبيرا في األوضاع المعيشية للفلسطينيين في سوريا، إذ  (2251)وأكّد حسين أن عام 
يعيش أغلب سكان المخيمات تحت بند الفقر الشديد أي عدم القدرة على توفير الحد األدنى من 

 .احتياجاتهم األساسية

 
عتقال متكررة في وأشار الى خضوع المخيمات لقبضة أمنية شديدة عند الحواجز وحمالت ا 

المخيمات الواقعة تحت سيطرة النظام، يضاف لها ارتفاع في مستوى األسعار وشّح في السلع 
 .في المخيمات المحررة، وكالهما يعاني من نسبة بطالة مرتفعة

وأوضح أن أقسى المحطات التي عاشها فلسطينيو سوريا كانت نكسة مخيم اليرموك، فبعد تنفيذ 
النشطاء اإلغاثيين والسياسيين تمكن تنظيم داعش بالتآمر مع فرع جبهة  سلسلة اغتياالت بحق

النصرة في المنطقة من اقتحام مخيم اليرموك والسيطرة عليه مرتكبًا المئات من االنتهاكات بحق 
 .المدنيين والنشطاء على حد سواء

ي قاف عمل وذكر حسين أن التنظيم تسبب باستهداف المؤسسات اإلنسانية وسرقة مخازنها وا 
المستشفيات ومحطات توزيع مياه الشرب، فضاًل عن التسبب بنزوح بقية المدنيين لينخفض 

 .آالف فقط 8ألفًا إلى  22العدد من 
ولفت إلى وجود تخوف من تسليم مخيم اليرموك للنظام السوري، بعد تسريبات متالحقة حول 

اتجاه الرقة دون اإلفصاح عن إتمام إتفاقية بين النظام وداعش تنص على انسحاب األخيرة ب
 .مواطًنا نتيجة الجوع الشديد، كان آخرهم المسنة نبيلة خطاب 501مصير المخيم، الذي فقد 
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أشار إلى تعرض مخيمات أخرى الى الحصار والقصف اليومي، مثل مخيم درعا والمزيريب 
خان الشيح الذي التي شهدت قصفًا مستمرًا على مدار العام بالبراميل والصواريخ وكذلك مخيم 
 .تلقى عشرات البراميل المتفجرة والقذائف المدفعية وأخيرًا غارات الطيران الروسي

وقال حسين إن المئات من الالجئين فقدوا خالل عملية الهجرة، نتيجة غرقهم في البحر، مبيًنا 
ألفا آخرين نزحوا الى لبنان  (72.1)الف فلسطيني داخل سوريا، إضافة الى  202نزوح حوالي 

 .ويعيشون في ظل ظروف إنسانية قاهرة
عائلة بحجة ضعف التمويل،  5522وأكّد توقيف األونروا في لبنان منح مساعدات السكن عن 

وليس انتهاء باالشتباكات والوضع األمني المتردي ومشاكل التسرب الدراسي وعمالة النساء 
 .واألطفال وتحديات التعليم

مدير مجموعة العمل إلى أن تركيا تمنع دخول الفلسطيني السوري إلى أراضيها منذ مطلع ولفت 
أالف فلسطيني  0أالف إلى  8م، وتشير إحصائيات المجموعة إلى أن نحو 2257لعام 

منهم يعيشون في % 42نحو  ،يعيشون على أراضيها جميعهم دخلوا بطريقة غير شرعية
 .ما يتوزع البقية على اسطنبول ومدن متفرقة في األناضولالمحافظات الحدودية الجنوبية بين

قال إن الالجئين يعانون من أوضاع معيشية قاسية بسبب الفارق الضخم في تكلفة الحياة وغالء 
المعيشة وكذلك انعدام الصفة القانونية السليمة التي تخولهم من دخول سوق العمل قانونيًا 

وبة استخدامها في بيئة العمل وكذلك تحديات التعليم إضافة إلى تحديات متعلقة باللغة وصع
 .لألطفال

وذكر حسين أن مؤشرات نهاية العام تشي بأن الحكومة التركية متوجهة نحو فرض مزيد من 
 .القيود قد تطال السوريين أنفسهم وتحرمهم من حق الدخول دون تأشيرة

نيين السوريين المهجرين في لبنان، وباالنتقال إلى لبنان، حيث تفاقم معاناة الالجئين الفلسطي
وذلك بسبب تأثر المنطقة بمنخفض جوي حادي، حيث شهدت المدن اللبنانية تساقطًا كثيف 
لألمطار والثلوج، األمر الذي زاد من معاناة الالجئين الذين يسكنون الخيام، حيث ال تدفئة وال 

 .دفع إيجارات المنازل أغطية تقيهم برد الشتاء القارس، وذلك بسبب عدم مقدرتهم على
لمساعداتها المخصصة لهم، في ظل  (األونروا)فيما يشتكي المهجرون من تراجع وتقليص وكالة 

ما وصفوه بالتجاهل التام لمعاناتهم من قبل السفارة الفلسطينية ومؤسسات منظمة التحرير 
على سد حاجات الفلسطينية، باإلضافة إلى ضعف إمكانيات المؤسسات اإلغاثية التي ال تقدر 

 .جميع العائالت المتواجد في لبنان
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ألف الجئ فلسطيني سوري ُهِجر إلى لبنان، وذلك وفق آخر  (72.1)يذكر أن حوالي 
، حيث يعانون من غالء (األونروا)احصائيات وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

 .الوضع القانوني لهم في لبنانالمعيشة، وانتشار البطالة في صفوفهم، وذلك بسبب عدم استقرار 

 
  لجان عمل أهلي

وزعت لجنة فلسطينيي سورية في لبنان، يوم أمس، بعض المساعدات الغذائية العاجلة على 
العائالت الفلسطينية السورية المهجرة في بلدة البقاع اللبنانية، حيث تعيش تلك العائالت 

المنازل وانتشار البطالة دفعها إلى أن تسكن أوضاعًا معيشية غاية في السوء، فغالء إيجارات 
 .الخيام التي ال تقيهم برد الشتاء وال حر الصيف

 
 5102/ كانون الثاني ــ يناير / 0/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

الجئًا فلسطينيًا سوريًا في لبنان،  (72,122)جئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن وال (51122) •
لغاية " األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة  (8222)

 .2251يوليو 
 .ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرة (98)أكثر من  •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

 (749)يومًا، والماء لـ  (309)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من  (359)لليوم 
 .ضحية (507)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي (447)
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يومًا بعد سيطرة مجموعات  (341)الي عنه منذ حوالي نزوح جميع األه: مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه (%42)أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي  (853)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .استمرار األزمات االقتصادية فيها
استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة : خان الشيحمخيم  •

 .(خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


