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 أكثر من ثلث الالجئين: وعة العملتقرير حقوقي لمجم"
 "الفلسطينيين في سورية ُهجروا منها بسبب الحرب

      

 
 

 شاب فلسطيني يقضي في معارك الشيخ مسكين جنوب سورية 

  النيرب في حلبقذيفة هاون تستهدف مدخل مخيم 

 األمن السوري يعتقل الجئين بمخيم العائدين في حمص ويفرج عن آخر في حلب 

  مجموعة العمل ومركز العودة الفلسطيني يوجهان رسالة لمؤتمر المانحين لسوريا
 في لندن
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  ضحايا
، وذلك في المعارك الدائرة بين الجيش "دمحم عوض عقلة"قضى الالجئ الفلسطيني الشاب 

النظامي ومجموعات المعارضة المسلحة في منطقة الشيخ مسكين جنوب سورية، علمًا أنه أحد 
المتطوعين في اللجان الشعبية الموالية للنظام السوري، وهو من أبناء مخيم خان الشيح بريف 

 .دمشق

 
 مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية

بيان صحفي أصدرته صباح األمس، أن أكدت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، في 
والبالغ عددهم حوالي النصف  ،ما يزيد عن ثلث الالجئين الفلسطينيين المتواجدين في سورية

مليون الجئ، قد ُهجروا منها بسبب استهداف مخيماتهم وأماكن تواجدهم إما بالحصار أو 
وأوروبا وأفريقيا وأمريكا القصف واالشتباكات، حيث توزعوا على امتداد قارات العالم في أسيا 

 .الالتينية
ونوهت المجموعة أنها ستتناول قضية الهجرة بشكل تفصيلي في تقريرها التوثيقي النصف سنوي 

 ".الجئون على دروب الحياة..فلسطينيو سورية"الذي سيصدر خالل األيام القادمة تحت عنوان 
ًا فلسطينيًا وصلوا بشكل فعلي ألف الجئ( 7..2)فيما أشار بيان المجموعة إلى أن أكثر من 

إلى األراضي األوروبية، وذلك بعد أن منعتهم جميع دول الطوق السوري من دخول أراضيها 
 .بشكل نظامي

وأضاف البيان أن تقرير المجموعة النصف سنوي سيتناول جميع مفاصل قضية فلسطيني 
ت العامة لحياة الالجئين حيث يسلط الضوء على المؤشرا ،التوثيقو  سورية، من الجانب الحقوقي

مؤشرات انتهاكات حقوق  -المؤشرات االقصادية -المؤشرات السكانية )الفلسطينيين في سورية 
 (.اإلنسان
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 -مخيم اليرموك )كما سيسلط التقرير الضوء على أوضاع الالجئين في المخيمات الفلسطينية 
 -مخيم خان دنون  -ينية مخيم الحس -حمص  –مخيم العائدين  -مخيم النيرب  -مخيم درعا 

مخيم  -مخيم حندرات  -" الالذقية " مخيم الرمل  -حماة  –مخيم العائدين  -مخيم جرمانا 
 -قدسيا  -تجمع المزيريب ) ، والتجمعات الفلسطينية "(السيدة زينب" مخيم قبر الست  -سبينة 

لبنان، )ا إليها في ، باإلضافة إلى أوضاع الالجئين في أماكن التي ُهجرو (الغوطة الشرقية 
 ..(.األردن، تركيا، البرازيل، أوروبا،

 
  آخر التطورات

لليوم الثالث على التوالي، تعرض مدخل مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين بحلب، لالستهداف 
 .بقذائف الهاون التي استهدفت منطقة القوس عند مدخل المخيم

الماديات فقط، يذكر أن المخيم يخضع لسيطرة فيما اقتصرت األضرار في المرات الثالث على 
كاملة من قبل الجيش السوري النظامي وبعض المليشيات المقربة منه، األمر الذي حول المخيم 
إلى ما يشبه الثكنة العسكرية، األمر الذي أجبر المئات من شباب المخيم على ترك مخيمهم 

الهم أو توريطهم في القتال إلى جانب الجيش الهجرة إلى البلدان المجاورة، خوفًا من أن يتم اعتق
 .النظامي

أحد أبناء مخيم " دمحم جميل مطر"وفي موضوع مختلف اعتقل األمن السوري الالجئ الفلسطيني 
/ حي عكرمة"، وذلك أثناء عودته إلى منزله الكائن في 01/./71.2العائدين في حمص يوم 

معبر المخيم الرئيسي وحاجز جامع بالل ، حيث قام عناصر األمن السوري على "طريق الشام
باعتقاله واقتياده إلى جهة مجهولة، علمًا أنه كان يعمل مصورًا بقسم األشعة في مشفى بيسان، 

 .وهو في نهاية العقد الرابع من العمر، من أهالي قرية الشجرة في فلسطين
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منية شرسة من الجدير ذكره أن شباب وأهالي مخيم العائدين في حمص، يتعرضون لحمالت أ
قبل األجهزة األمنية السورية ومجموعاتها الموالية، حتى تحول المخيم إلى معتقل كبير بحسب 
وصف األهالي، حيث المالحقات واالعتقاالت مستمرة إلجبار شبابه على االلتحاق بجيش 
التحرير الفلسطيني، والتشديد األمني على حركة خروجهم ودخولهم من المخيم، مما يدفع 

هالي إلى الهجرة ولو بدفع مبالغ كبيرة، إضافة إلى سوء األوضاع المعيشية والتي يشكو منها األ
سكان سورية عمومًا، حيث تشهد األسواق ارتفاعًا في األسعار وانتشار للبطالة وانعدام الموارد 

 .المالية
من " هشام علي شناتي" وفي سياق متصل أفرج االمن السوري عن الالجئ الفلسطيني الشاب

أبناء مخيم النيرب في حلب، وذلك بعد اعتقال دام ستة أشهر في سجون النظام، في حين 
الجئًا من أبناء مخيم النيرب، بحسب احصائيات  62تواصل األجهزة األمنية السورية باعتقال 

مجموعة العمل، في حين بلغت الحصيلة اإلجمالية للمعتقلين الفلسطينيين في السجون السورية 
 .معتقل 101.

وباالنتقال إلى لندن حيث وجه كل من مركز العودة الفلسطيني، ومجموعة العمل من أجل 
" مؤتمر المانحين لدعم سوريا والمنطقة"فلسطينيي سورية في لندن، قبل أيام، مذكرة إلى رئاسة 

الذي انعقد يوم أمس في لندن، استعرضت معاناة الالجئين الفلسطينيين السوريين داخل سورية 
وفي دول الجوار، وطالبت بشمل فلسطينيي سورية في برامج التمويل واإلغاثة التي سوف 

 .يتبناها المؤتمر
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وقد تضمنت المذكرة شرحًا ألحوال فلسطينيي سورية في الداخل وفي لبنان واألردن وتركيا من 
النازحين منهم بعد النواحي االنسانية والمعيشية والقانونية، وتكثيفًا احصائيًا عن أرقام وتوّزع 

 .الحرب الى الدول المجاورة
المذكرة التي أرسلت بتوقيع رئيس مركز العودة الفلسطيني األستاذ ماجد الزير، أكدت على أهمية 
معاملة الالجئين وفق مقتضيات القانون الدولي، وضرورة تأمين االحتياجات المعيشية واالنسانية 

 .دتهم إلى ديارهم في فلسطينبما يضمن لهم حياة كريمة لحين تحقق عو 
يشار أن المؤتمر افتتحه رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، في لندن انعقد بحضور قادة 

 .سبعين دولة وممثلين عن األمم المتحدة واالتحاد األوربي
 

 6102/ شباط ــ فبراير / 4/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 
الجئًا فلسطينيًا سوريًا في لبنان، ( 075511)سوريًا في األردن والجئًا فلسطينيًا ( 5511.) •

لغاية " األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 2111)
 .71.5يوليو 

 -ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 7..2)أكثر من  •
 .71.5كانون األول 

استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : يرموكمخيم ال •
يومًا، والماء لـ ( 172.)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 120)لليوم 

 .ضحية( 65.)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 5.0)
ة إلى منازلهم منذ حوالي الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العود: مخيم السبينة •

 .يوم على التوالي( 671)
يوم بعد سيطرة مجموعات ( 1.0.)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •

 .المعارضة عليه
 .من مبانيه%( 21)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 220)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : في حمص وحماة مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


