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( معتقاًل 1169)و ( ضحية3453مجموعة العمل: وثقنا )"
 "فلسطينيًا في سورية

 

 
 

 (459فلسطينيياً وفلسطينية قضوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري ) 

 مخيم العائدين في حماة أزمات معيشية وتشديد أمني يعاني منه سكان 
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 آخر التطورات 

( ضحية فلسطينية قضت 3453أكدت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية توثيقها أسماء )
توثيق جميع  2012بسبب الحرب في سورية، حيث شمل التوثيق الذي انطلق منذ عام 

المجموعة والمنتشر في  المعلومات المتعلقة بالضحايا والتي استطاع فريق الرصد والتوثيق في
( نقطة داخل سورية وخارجها من توثيق جميع التفاصيل المتعلقة بحاالت الوفاة 20أكثر من )

 .الناجمة عن الحرب في سورية

( حالة اعتقال تعرض لها الجئون فلسطينيون 1169كما تمكنت المجموعة الحقوقية من توثيق )
 على أيدي األفرع األمنية السورية.

 
تعمل المجموعة على إصدار تقاريرها الحقوقية باللغتين العربية واإلنكليزية التي يتم  إلى ذلك

اعتمادها ومناقشتها مع العديد من الجهات الحقوقية الدولية، مما جعل المجموعة مصدرًا موثوقًا 
نيين لمعظم المؤسسات والجهات الدولية الحقوقية واإلعالمية فيما يتعلق بمعاناة الالجئين الفلسطي

 في سورية.

يذكر أن مجموعة العمل كانت قد نظمت بالتعاون مع مركز العودة الفلسطيني في لندن العديد 
باإلضافة إلى مشاركة المجموعة بمعارضها  ،لندنو  من ورش العمل الحقوقية في كل من جنيف

نمسا ولبنان التوثيقية في عدد كبير من الفعاليات الدولية في كل من السويد وهولندا وتركيا وال
 وألمانيا.
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إلى ذلك تتيح المجموعة للباحثين والناشطين والمؤسسات الوصول إلى أرشيفها من اإلحصاءات 
والتقارير الخاصة والتقارير اليومية باللغتين العربية واإلنكليزية عبر موقعها 

www.actionpal.org.uk  

من أجل فلسطينيي سورية  وفي سياق متصل، وثق فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل
( حالة موت تحت التعذيب لالجئين فلسطينيين في سورية، وذلك بعد اعتقالهم لفترات 459)

 متفاوتة في سجون النظام السوري.

يأتي ذلك العدد الكبير وسط تخوفات على مصير المعتقلين في ظل تكتم النظام السوري على 
 أماكن ومصير المعتقلين لديه.

، يعيش سكان مخيم العائدين بحماة الذين يستقبلون عدد كبير من العائالت وعلى صعيد آخر
النازحة من عدد من المدن السورية، حالة من الهدوء النسبي مقارنة بباقي المخيمات الفلسطينية 
في سورية، إال أنهم يعانون من الطوق األمني المشدد الذي يفرضه الجيش النظامي على مداخل 

 .من حمالت الدهم واالعتقال التي يقوم بها الجيش النظامي بين الحين واآلخرومخارج المخيم، و 

أما في الجانب االقتصادي فيشكوا األهالي من انتشار البطالة في صفوفهم وذلك بسبب الوضع 
األمني المتوتر الذي ألقى بظالله على أبناء المخيم الذين فقد معظمهم عمله وأصبح يعتمد بشكل 

 المساعدات اإلغاثية التي يتم توزيعها بين الحين واآلخر.كامل على 
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 2017مارس/  –آذار  /1فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

 (3453 حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم )
 ( امرأة.455)

 (1169معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التاب )( 83عة للنظام السوري بينهم )
 امرأة.

  القيادة العامة على مخيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية
 ( على التوالي.1350يدخل يومه )

 (190 الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب )
 الحصار غالبيتهم في مخيم اليرموك.

 ( يومًا وعن مخيم اليرموك منذ 1054لمياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر )انقطاع ا
 ( يومًا.862)

 ( يومًا، 1398أهالي مخيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ )
 ( يوما.132والمخيم يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

 سبينة من العودة إلى منازلهم منذ حواجز الجيش النظامي تستمر بمنع أهالي مخيم ال
 ( أيام.1203)

 ( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف 79حوالي )في 2016 ،
( 17( ألف، وفي األردن )31حين يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

 ري.( آالف، وفي غزة ألف فلسطينيي سو 8( آالف، وفي تركيا )6ألف، وفي مصر )


