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فلسطينيين قضوا خالل شهر آذار الماضي جراء استمرار الحرب في " 01"
 "سورية

      

 
 

 الجئ من أبناء مخيم اليرموك يقضي تحت التعذيب في سجون النظام السوري 

  برصاص قناص الجيش النظاميطفل فلسطيني من أبناء مخيم درعا يقضي 

 تجدد استهداف المنفذ الوحيد ألبناء مخيم خان الشيح وتحذيرات من عبوره 

  فلسطينيو سورية في مخيم عين الحلوة يشتكون من الفلتان األمني وعدم االستقرار
 واألمان

   
 
 



 

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

 

 ضحايا
لالجئين الفلسطينيين من أبناء مخيم اليرموك " إبراهيم محمود محمد"قضى الالجئ الفلسطيني 

بدمشق، تحت التعذيب في سجون النظام السوري، وذلك بعد اعتقال دام حوالي ثالث سنوات، 
( 834)يذكر أن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية كانت قد وثقت في وقت سابق 

 .ضحية قضوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري
العال أبو  محمد عبد"إلى ذلك قضى الطفل الفلسطيني 

من أبناء مخيم درعا جنوب سورية برصاص " صالح
قناص قوات الجيش النظامي، مما يرفع عدد األطفال 
الفلسطينيين الذين قضوا برصاص قناص منذ بداية 

طفاًل، وذلك بحسب " 51"الحرب الدائرة في سورية إلى
اإلحصائيات الموثقة لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي 

 .سورية
 

 وراتآخر التط
الجئين فلسطينيين سوريين قضوا خالل " 51"أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل أن 

الجئان توفوا تحت و  الجئين جراء إصابتهم بطلق ناري،" 8"بينهم  ،6152/مارس  –شهر آذار 
التعذيب في سجون النظام السوري، بينما قضى الجئان نتيجة القصف، والجئ نتيجة التفجيرات، 

 .وآخر برصاص قناص
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مارس  -فيما أشارت مجموعة العمل إلى أن الضحايا الفلسطينيين الذين قضوا خالل آذار 
 : الفائت توزعوا حسب المدن السورية على النحو التالي

الجئ في و  آخرين في حلب،( 3)الجئين، إضافة إلى ( 8)في ريف دمشق وحدها قضى 
 .متفرقةالجئان قضيا في مناطق و  الالذقية،

ومن جهة أخرى جدد الجيش النظامي استهداف الطريق الوحيد ألبناء مخيم خان الشيح بريف 
دمشق الغربي باألسلحة الثقيلة، فيما حذر ناشطون وعدد من أبناء مخيم خان الشيح عبر 

فيس بوك أبناء المخيم، من خطورة عبور الطريق، علمًا أن -صفحات التواصل اإلجتماعي 
 .بناء المخيم قضوا أثناء مرورهم خاللهالعديد من أ

خان الشيح الطريق الوحيد الذي يمد أبناء المخيم بالمؤن وحاجاته -ويعتبر طريق زاكية
مما يجبر األهالي إلى سلوك طريق  ،الضرورية، علمًا أن جميع الطرق المؤدية للمخيم مقطوعة

قد سقط العديد و  الجيش السوري، زاكية بالرغم من خطورته العالية، حيث يتعرض دومًا الستهداف
 ".طريق الموت"من أبناء المخيم ضحايا خالل مرورهم عليه حتى أطلق أبناء المخيم عليه 

 
عائلة فلسطينية سورية فروا من جحيم الحرب في سورية  471وباالنتقال إلى لبنان عادت مأساة 

الحلوة لالجئين الفلسطينيين جنوب باحثين عن مالذ أمنًا فلجئوا إلى لبنان وقطنوا في مخيم عين 
لبنان للظهور من جديد نتيجة التدهور األمني واالشتباكات التي اندلعت منذ يومين في المخيم، 
والتي نجم عنها سقوط ضحية وعدد من الجرحى، إضافة إلى ما سببه فوضى انتشار السالح في 

 .المخيم من حالة هلع بين السكان
من داخل مخيم عين الحلوة فإن األهالي والعائالت الفلسطينية وبحسب مراسل مجموعة العمل 

السورية اضطروا للنزوح إلى خارج المخيم خوفًا على حياة أطفالهم وحياتهم، وقد نزحوا إلى مدينة 
صيدا، وأضاف مراسلنا بأن األهالي طالبوا كافة القوى والجهات المعنية التدخل من أجل إيقاف 

ُيشار أن عدد العائالت  ذي لن يذهب ضحيته إال سكان المخيمنزيف الدم في المخيم وال
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الفلسطينية السورية في مخيم عين الحلوة تراجع بشكل ملحوظ عن السابق، حيث كان عدد 
فيما تناقص عام  ،عائلة 6111وصل إلى  6158العائالت التي كانت تقطن في المخيم عام 

 .عائلة 471إلى  6152ووصل في عام عائلة،  5811إلى  6151

 
فيما يعود السبب في ذلك التراجع إلى األوضاع األمنية المتوترة التي يشهدها مخيم عين الحلوة 
لى إقبال فلسطينيو سورية على مغادرة المخيمات الفلسطينية في لبنان طلبًا  بين الحين واآلخر، وا 

يجة األوضاع للجوء اإلنساني في الدول الغربية بينما فضل بعضهم العودة من حيث أتت نت
 .المعيشية الصعبة وقلة الخدمات المقدمة لهم

 
 6102/ نيسان ــ ابريل/ 3/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

 .الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن( 51111) •
 .الجئًا فلسطينيًا سوريًا في لبنان( 865111) •
لغاية " األونروا"احصائيات وكالة الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق ( 2111) •

 .6151يوليو 
 -ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 75.6)أكثر من  •

 .6151كانون األول 
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

يومًا، والماء لـ ( 5148)اء منذ أكثر من على التوالي، وانقطاع الكهرب( 5163)لليوم 
 .ضحية( 542)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 173)



 

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

 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يوم على التوالي( 478)

سيطرة مجموعات يوم بعد ( 5175)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 71)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 735)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


