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مجموعة العمل تصدر تقريرًا إحصائيًا للضحايا والمعتقلين والمهجرين "
 "6102مارس  -الفلسطينيين السوريين حتى آذار

      

 
 

 الجئ فلسطيني يقضي جراء القصف الذي استهدف طريق السد جنوبي سورية 

 سكان مخيم اليرموك يتضامنون مع أهالي مدينة حلب” حلب أخت اليرموك”عنوان  تحت 

 استهداف طريق خان الشيح زاكية في ظل معاناة متصاعدة بين أبناء المخيم 

  اإلعالن عن بدء تحديث البيانات الخاصة بفلسطينيي سورية المهجرين في مخيم عين

 الحلوة

 فلسطينيين السوريين والسوريين في لبنانإجراء عمليات جراحية مجانية لألطفال ال  
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 مجموعة العمل

ورية، تقريرًا أصدرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي س
اإلحصائيات التفصيلية للضحايا والمعتقلين "توثيقيًا بعنوان 

 -والمهجرين من الالجئين الفلسطينيين في سورية منذ آذار 
 -نهاية آذاربداية األحداث في سورية حتى  ١١٢٢مارس 
التقرير الذي جاء ثمرة جهود مضنية تشارك .6102مارس 

في العمل عليها مجموعة من الناشطين الفلسطينيين على 
مدار األعوام الممتدة من عمر األزمة السورية لرصد 
وتوثيق الضحايا والمعتقلين والمفقودين من الالجئين 

 .الفلسطينيين الذين وقعوا ضحية الحرب في سورية

ضحية من الالجئين الفلسطينيين السوريين، قضوا ألسباب مباشرة ( 1010) وثق سقوط حيث
كالقصف واالشتباكات والتعذيب في المعتقالت والتفجيرات والحصار، وأسباب غير مباشرة 

 ."قوارب الموت"كالغرق أثناء محاوالت الوصول إلى أوروبا عبر ما بات يعرف بـ 

من االجمالي العام للضحايا بما يعادل % 2من األطفال بلغت  ويبين التقرير أن نسبة الضحايا
كما وثق التقرير االحصائيات .6102/مارس-6100ضحية قضوا خالل الفترة ( 611)

 .6102التفصيلية للضحايا الفلسطينيين الذين قضوا خالل الربع األول من عام 

لفلسطينية في سورية، من ضحية توزعوا على جميع المخيمات ا( 0570)وأشار التقرير إلى أن 
درعا جنوبًا، مرورًا بخان دنون، وخان الشيح، والسيدة زينب، واليرموك، وجرمانا، السبينة، 
والحسينية، والعائدين بحمص وحماة، والرمل، إلى حندرات والنيرب شمااًل، إضافة إلى الضحايا 

كما وثق .ارج سوريةالذين قضوا خارج مخيماتهم في مختلف المدن السورية، والذين قضوا خ
 .التقرير األسباب غير االعتيادية التي أدت إلى وفاة الالجئين الفلسطينيين

إلى ذلك تميز التقرير بالعرض التفصيلي الحصائيات المعتقلين الفلسطينيين في السجون، حيث 
 معتقاًل فلسطينيًا في السجون ( 0121)استطاع فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل توثيق 
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السورية، كما تناول أماكن توزعهم حسب مكان اإلعتقال، وكذلك سلط التقرير الضوء على 
اإلحصائيات التفصيلية للمهجرين الفلسطينيين الذين لجؤوا عن مخيماتهم ومنازلهم إلى البلدان 

وأماكن توزعهم، وبحسب التقرير فقد ُقدر  6100/6102المجاورة وبعض البلدان األوروبية بين 
اإلجمالي لالجئين الفلسطينيين السوريين الذين وصلوا إلى بلدان االتحاد األوروبي في الفترة  العدد

 (.50.612)، إلى 6100-6107

يذكر أن مجموعة العمل أشارت إلى أن تقريرها معني بتوثيق احصائيات الضحايا الفلسطينيين 
وهو غير معني بتحديد  6102الالجئين في سورية منذ بداية األحداث حتى نهاية شهر مارس 

 .هوية الفاعل بشكل مباشر

 :لتحميل النسخة االلكترونية من التقرير يمكنك الضغط على الرابط التالي

http://actionpal.org.uk/ar/reports/special/3_2016c.pdf 

 

 ضحايا

متأثرًا بجراحه نتيجة قصف قوات ( عاماً  01) "خالد ياسر الحماد" الفلسطينيقضى الالجئ 
 .النظام السوري طريق السد الذي تقطنه عائالت فلسطينية في مدينة درعا جنوبي سورية

( 1607)مما يرفع حصيلة الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا منذ بداية األحداث في سورية بلغ 
 .ات الموثقة لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريةضحية، وذلك حسب اإلحصائي

 

http://actionpal.org.uk/ar/reports/special/3_2016c.pdf
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 آخر التطورات

نفذ عدد من الناشطين في مخيم اليرموك المحاصر يوم أمس  "حلب أخت اليرموك"تحت عنوان 
مايو الحالي اعتصامًا تعبيرًا عن تضامنهم مع أهل حلب، وسخطهم على  –أيار / 0األحد 

، وطالب الناشطون "جريمة ضد اإلنسانية"يحدث في حلب صمت المجتمع الدولي، معتبرين ما 
 .المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف ما يرتكب بحق األطفال والنساء واألبرياء في سورية

إلى ذلك قام أطفال اليرموك بصبغ وجوههم باللون األحمر للداللة على المجازر الذي تعرض لها 
كم أدى األطفال  ،ظام السوري والروسي للمدينةأهالي مدينة حلب نتيجة استمرار قصف الن

مشاهد تمثيلية تحاكي الحالة اإلنسانية التي تصيب أهالي حلب في لحظات القصف الجوي، 
 .تعبيرًا عن تعاطفهم مع الضحايا

 
وفي الغوطة الغربية من ريف دمشق استهدف الجيش النظامي طريق خان الشيح زاكية 

ق الوحيد الذي يمد أبناء مخيم خان الشيح بالمؤن وحاجاته بالرشاشات الثقيلة، وهو الطري
الضرورية، علمًا أن جميع الطرق المؤدية للمخيم مقطوعة، مما يجبر األهالي إلى سلوك طريق 
زاكية بالرغم من خطورته العالية، كما تعرضت مزارع العباسة المجاورة لمخيم خان الشيح لقصف 

 .ت بين المدنيينمدفعي، ما أدى إلى وقوع عدة اصابا

ومن جانبه أفاد مراسل مجموعة العمل في مخيم خان الشيح، أن عددًا كبيرًا من شباب مخيم 
خان الشيح عاطل عن العمل وينتظر المساعدات دائمًا، كون أغلب السكان في منطقة شبه 

 .محاصرة
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ت وأضاف أن أغلب شباب المخيم ال يعملون وليس لديهم مصدر رزق سوى بعض المساعدا
 .المقدمة من األنروا وعددًا من المؤسسات اإلغاثية

حيث تقدم المؤسسات معونات لعدد محدود من األسر، والتي ال تكفي الحاجة سوى معونة األنروا 
 .والتي تأتي كل شهرين أو ثالثة

وباالنتقال إلى لبنان أعلن اتحاد المؤسسات اإلغاثية اإلسالمية عن بدء تحديث البيانات الخاصة 
لمهجرين الفلسطينيين السوريين القاطنين في مخيم عين الحلوة، والمسجلين لديه اعتبارًا من يوم با

، مشيرين إلى ضرورة اصطحاب 60/7/6102ولغاية يوم السبت  16/17/6102االثنين 
فلسطينيي سورية بطاقة التسجيل في اتحاد المؤسسات االسالمية، الهويات الشخصية او جوازات 

، كما شدد اتحاد (البطاقة األصلية)العالقة، بطاقات الدخول إلى لبنان السفر لصاحب 
األب او )المؤسسات اإلسالمية على أن تحديث البيانات يكون من قبل صاحب العالقة حصريًا 

، منوهين إلى أنه سيتم إلغاء قيود كل شخص لم يقم (األم او أحد األبناء البالغين العازبين
 .بتحديث بياناته

السياق كشف اتحاد المؤسسات اإلغاثية اإلسالمية في اإلحصاء الذي أعّده في بداية عام وفي 
أّن عدد العائالت الفلسطينية المهجرة من سورية في مخيم عين الحلوة بمدينة صيدا  6102

عائلة، منوهًا أن عدد العائالت تراجع بشكل ملحوظ عن  051جنوب لبنان وصل إلى نحو 
 6711وصل إلى  6101أن عدد العائالت التي كانت تقطن في المخيم عام  السابق، مشيرًا إلى

 051إلى  6102عائلة، ووصل في بداية عام  0111إلى  6107فيما تناقص عام  ،عائلة
 .عائلة

فيما أوضح مراسل مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن السبب في تراجع العدد يعود 
لى إقبال و  تي يشهدها مخيم عين الحلوة بين الحينإلى األوضاع األمنية المتوترة ال اآلخر، وا 

فلسطينيو سورية على مغادرة المخيمات الفلسطينية في لبنان طلبًا للجوء اإلنساني في الدول 
الغربية بينما فضل بعضهم العودة من حيث أتت نتيجة األوضاع المعيشية الصعبة وقلة 

 .الخدمات المقدمة لهم
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إقليم لبنان  -لهالل األحمر القطري وجمعية الهالل األحمر الفلسطيني في غضون ذلك أعلن ا
وجمعية إغاثة اطفال فلسطين والجمعية الطبية السورية األمريكية عن البدء بقبول حاالت الجراحة 
العظمية لألطفال السوريين والفلسطينيين في لبنان مجانًا، وذلك في كل من بيروت، البقاع، 

رين إلى أنه سيتم إجراء العمليات لهم على مراحل وبشكل مجاني ابتداء صيدا، وطرابلس، مشي
 .6102مايو الحالي وحتى شهر تشرين األول من عام  –من شهر أيار 

 
ُيشار أن االستشفاء ُيشكل أحد أبرز التحديات والمشكالت التي يواجهها المهجرون الفلسطينيون 

المعاناة من نقص الخدمات االستشفائية كبيرة، السوريون والسوريون في لبنان، فيما ال تزال 
 .خصوصًا بعد تضاؤل إندفاع المنظمات والهيئات المحلية، إثر استمرار الحرب في سورية

 

 6102/ أيار ــ مايو/ 6/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

 .الجئ فلسطيني سوري في األردن( 07711) •
 .الجئ فلسطيني سوري في لبنان( 165711 •
لغاية " األونروا"الجئ فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 2111) •

 .6107يوليو 
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا( 0111) •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة( 0111) •
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 -ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 50.6)أكثر من  •
 .6107كانون األول 

استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : اليرموكمخيم  •
يومًا، والماء لـ ( 0001)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 0176)لليوم 

 .ضحية( 002)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 216)
عودة إلى منازلهم منذ حوالي الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من ال: مخيم السبينة •

 .يوم على التوالي( 112)
يوم بعد سيطرة مجموعات ( 0115)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •

 .المعارضة عليه
 .من مبانيه%( 51)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 571)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : دين في حمص وحماةمخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائ •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 

 


