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 التقرير من اإلنكليزية النسخة يصدران العودة ومركز العمل مجموعة"
 "2015 عام من األول النصف خالل سورية فلسطينيي ألوضاع التوثيقي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الشيح خان مخيم أطراف يستهدف المتفجرة بالبراميل قصف. 
  القذائف من بعدد جرمانا مخيم محيط استهداف. 
 سورية في الحرب بسبب قضوا فلسطينيا   الجئا  ( 3031) من أكثر. 
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  العمل مجموعة

 مجموعة أصدرت" مسموع غير وصراخ دامية يوميات سورية فلسطينيو" عنوان تحت
 لندن، في الفلسطيني العودة مركز مع بالتعاون سورية فلسطينيي أجل من العمل
 في الفلسطينيين الالجئين ألوضاع التوثيقي التقرير من اإلنكليزية، النسخة أمس،
 يونيو حزيران ولغاية( 2015) يناير – األول كانون من الفترة خالل سورية

(2015.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( 133) على توزعت محاور خمسة خالل من سورية فلسطينيي مأساة تناول التقرير
 والتجمعات المخيمات في األوضاع والثاني األول المحوران تناول حيث صفحة،

 األولى أشهر الستة خالل الحرب ويالت من أهلها عاناه وما سورية في الفلسطينية
 (.2015) عام من
 قضوا الذين السوريين الفلسطينيين الضحايا على الضوء الثالث المحور سلط فيما

( 303) الفترة تلك خالل عددهم والبالغ( 2015) عام من األول النصف خالل
 الذين السوريين الفلسطينيين الالجئين من ضحية( 2910) أصل من وذلك ضحايا
 كما العمل، مجموعة احصائيات بحسب( 2015) يونيو - حزيران نهاية حتى قضوا
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 التاريخ حسب مصنفة السوريين الفلسطينيين للضحايا إحصاءات المحور تضمن
 الذين التعذيب بضحايا تفصيلية قائمة المحورعلى احتوى فيما الوفاة، وسبب والمكان

 شهادات عبر أو السورية المعتقالت من المسربة الصور عبر عليهم التعرف تم
 .ضحية( 78) عددهم والبالغ عنهم المفرج بعض
 وتركيا لبنان إلى المهجرون سورية فلسطينيي أوضاع الرابع المحور ناقش فيما

 .البلدان تلك في تعترضهم التي والمعيشية القانونية والمشكالت وأوروبا
 والمخاطر وطرقها الهجرة قضايا بتناول الخامس المحور تخصص حين في

 عن بحثهم رحلة خالل السوريين الفلسطينيين الالجئين تواجه التي والمشكالت
 .األمان
 العمل مجموعة بها قامت التي والمتابعة الرصد عمليات على اعتمد التقرير أن يشار
 الباحثين من ومجموعة ميدانيين مراسلين شبكة عبر سورية فلسطينيي أجل من

 اللجوء مراحل من مهمة مرحلة لتوثيق وذلك الفلسطيني، بالشأن والمهتمين
عداد الفلسطيني،  المحلية المحافل في الالجئين حقوق عن للدفاع الالزمة الوثائق وا 
 .والدولية واإلقليمية
 العودة ومركز سورية فلسطينيي أجل من العمل مجموعة أن بالذكر الجدير

 السنوات خالل مشابهة توثيقة تقارير ثالثة أصدرا قد كانا لندن في الفلسطيني
 عام مطلع صدر سورية فلسطينيي أوضاع حول حالة تقرير أولها كان الماضية

 العام خالل سورية فلسطينيي معاناة توثيق تناوال آخران تقريران صدر فيما ،(2014)
 فلسطينيو"و" ينزف الجرح اليزال سورية فلسطينيو" عنواني حمال واللذان ،(2014)

 ".الواقع ومرارة الرجوع أمل بين سورية
 غير وصراخ دامية يوميات سورية فلسطينيو" تقرير من االلكترونية النسخة لتحميل* 

 "مسموع
 هنا إضغط العربية باللغة -
  هنا إضغط اإلنكليزية باللغة -

http://www.actionpal.org.uk/ar/reports/special/diary_of_abloody_and_screaming_inaudible.pdf
http://www.actionpal.org.uk/en/reports/special/syriareport2015englishfull.pdf
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  التطورات آخر
 بريف الفلسطينيين لالجئين الشيح خان مخيم أرجاء قوية انفجارات أصوات هزت
 المروحيات قيام سببها أن تبين سكانه، بين والتوتر الهلع من حالة سبب مما دمشق
 .به المحيطة والمناطق والمزارع المخيم أطراف على متفجرين برميلين بإلقاء

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انقطاع استمرار بسبب المواصالت في كبيرة أزمات من المخيم أهالي يعاني فيما
 وأعمال االشتباكات جراء العاصمة ومركز المخيم بين الواصلة الطرقات جميع

 على األهالي أجبرت الضرورة أن إال المناطق، تلك تشهدها التي المتكررة القصف
 من العديد استهدفت حيث مخاطره من بالرغم" الشيح خان – زاكية" طريق سلوك

 في نقصا   المخيم أسواق فتشهد معيشيا   أما الماضية، األشهر خالل فيه السيارات
 الجيش أن ُيذكر المتوفرة األصناف بأسعار وارتفاعا   األساسية األصناف من العديد

 أرض بصاروخ الشيح خان مخيم بداية في شرف شارع أمس يوم استهدف السوري
 .الماديات على أضراره اقتصرت أرض،
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 لالجئين جرمانا لمخيم المجاورة األحياء األمس، مساء استهدفت، متصل، سياق وفي
 بوضوح إنفجارها صوت ُسمع التي القذائف، من بعدد دمشق، بريف الفلسطينيين

 .المخيم داخل
 والعائالت أهاليه أن إال نسبيا ، اآلمنة المخيمات من يعد جرمانا مخيم أن يشار

 انتشار بسبب وذلك السوء، في غاية اقتصادية أوضاع من يعانون إليه، النازحة
 .المنازل إيجارات وارتفاع المعيشية، وغالء البطالة،
 من هربا   جرمانا، مخيم إلى نزحت قد كانت الفلسطينية العوائل من المئات أن يذكر

 .وريفها دمشق في خاصة مخيماتها طال الذي والحصار القصف
 

  احصاءات
 وّثق أنه سورية فلسطينيي أجل من العمل مجموعة في والتوثيق الرصد فريق أكد
 . سورية في الدائرة الحرب بسبب قضوا سوريا   فلسطينيا  ( 3031) من أكثر اليوم حتى
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الجئا  ( 665) قضى فيما فلسطينيا ، الجئا  ( 1046) قضاء إلى القصف أدى حيث
 السورية المعارضة ومجموعات النظامي الجيش بين المتبادلة االشتباكات بسبب

 .الجئا  ( 418) النظام ومعتقالت سجون في التعذيب تحت قضى حين في المسلحة،
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 والناشطين للباحثين تتيح سورية فلسطينيي أجل من العمل مجموعة أن يشار
 االلكتروني موقعها عبر احصائياتها إلى الوصول الحقوقية والمؤسسات

actionpal.org.uk 
 

 2015/  أكتوبر - األول تشرين/ 3 حتى وأرقام إحصائيات سورية فلسطينيو
 سوريا   فلسطينيا   الجئا  ( 45،000)و األردن في سوريا   فلسطينيا   الجئا  ( 15،500) •

 وكالة احصائيات وفق وذلك مصر، في سوريا   فلسطينيا   الجئا  ( 6000) لبنان، في
 .2015 يوليو لغاية" األونروا"
 سنوات األربع خالل أوروبا إلى وصلوا سوريا   فلسطينيا   الجئا   ألف( 36) من أكثر •

 .األخيرة
 على العامة القيادة ومجموعات النظامي الجيش حصار استمرار: اليرموك مخيم •

 يوما ،( 894) من أكثر منذ الكهرباء وانقطاع التوالي، على( 824) لليوم المخيم
 .ضحية( 182) الحصار ضحايا عدد التوالي، على يوما  ( 384) لـ والماء

 منذ منازلهم إلى العودة من األهالي بمنع يستمر النظامي الجيش: السبينة مخيم •
 .التوالي على يوما  ( 685) حوالي

 سيطرة بعد يوما  ( 886) حوالي منذ عنه األهالي جميع نزوح: حندرات مخيم •
 .عليه المعارضة مجموعات

 من( %70) حوالي ودمار عنه المياه النقطاع أيام( 530) حوالي: درعا مخيم •
 .مبانيه

 هادئ الوضع: وحماة حمص في والعائدين والرمل زينب والسيدة جرمانا مخيمات •
 .فيها االقتصادية األزمات استمرار مع نسبيا  

 المناطق وبين بينه الواصلة الطرقات جميع انقطاع استمرار: الشيح خان مخيم •
 (.الشيح خان - زاكية) طريق باستثناء المجاورة


