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احصائيات الضحايا "مجموعة العمل تصدر النسخة اإلنكليزية من تقرير "
 "5102أيلول  -الفلسطينيين حتى سبتمبر

   

 
 

 إعادة فتح الطريق الرئيسي لمخيم النيرب بعد إغالق تجاوز األسبوعين. 

 يمنع أهالي مخيم العائدين بحمص من إقامة مراسم العزاء ألمواتهم األمن السوري. 

 اإلفراج عن ثالثة معتقلين فلسطينيين من أبناء مخيم العائدين في حمص. 

  على التوالي (365)انقطاع المياه عن مخيم درعا يدخل يومه. 
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 تقارير
اإلنكليزية من تقريرها أصدرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، أمس، النسخة 

 .5102أيلول  -احصائيات الضحايا الفلسطينيين حتى نهاية سبتمبر"التوثيقي بعنوان 
ضحايا من الالجئين الفلسطينيين السوريين الذين قضوا ألسباب مباشرة  (0100)التقرير يوثق 

باشرة كالقصف واالشتباكات والتعذيب في المعتقالت والتفجيرات والحصار، وأسباب غير م
كالغرق أثناء محاوالت الوصول إلى أوروبا وذلك عبر 

 ".قوارب الموت"ما بات يعرف بـ 
ضحية توزعوا  (0811)فيما يشير التقرير إلى أن 

على جميع المخيمات الفلسطينية في سورية، من درعا 
جنوبًا، مرورًا بخان دنون، وخان الشيح، والسيدة 
زينب، واليرموك، وجرمانا، السبينة، والحسينية، 
والعائدين بحمص وحماة، والرمل، إلى حندرات 

فلسطينيًا قضوا  (0521)والنيرب شمااًل، إضافة إلى 
مختلف المدن السورية وضحايا  خارج مخيماتهم في

التعذيب الذين بقيت أماكن وفاتهم مجهولة، باإلضافة 
 .آخرين قضوا خارج سورية (86)إلى 

ضحية في مخيم اليرموك قضوا بعد اقتحام تنظيم داعش للمخيم منذ  (86)كما يوثق التقرير 
 .5102نيسان  –مطلع إبريل 

معني بتوثيق إحصائيات الضحايا الفلسطينيين يذكر أن المجموعة أشارت إلى أن تقريرها 
وهو غير معني  5102أيلول -الالجئين في سورية منذ بداية األحداث حتى نهاية شهر سبتمبر

 .بتحديد هوية الفاعل بشكل مباشر
 :لتحميل النسخة االلكترونية من التقرير

 :باللغة العربية
2015.pdf-http://www.actionpal.org.uk/ar/reports/special/9 

 
  :باللغة اإلنكليزية

http://www.actionpal.org.uk/en/reports/special/92015.pdf 
 

http://www.actionpal.org.uk/ar/reports/special/9-2015.pdf
http://www.actionpal.org.uk/en/reports/special/92015.pdf
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  آخر التطورات
مجموعة العمل في مخيم النيرب عن بدء دخول المواد الغذائية والمحروقات إلى أفاد مراسل 

أثريا شريان حلب الرئيسي الواصل مع  -مدينة حلب ومخيم النيرب، بعد فتح طريق خناصر
 .العاصمة دمشق ومدينة حماة

عليه ومحاوالت النظام السوري " داعش"وذلك بعد انقطاع أسبوعين بسبب سيطرة تنظيم 
عة لواء القدس الموالية له المتكررة إلعادة فتحه، وقد استقبل عدد من أهالي المخيم ومجمو 

طالق الرصاص الكثيف  .عناصر لواء القدس الذين شاركوا في اعادة فتح الطريق بالهتافات وا 
وكانت أسعار المواد قد شهدت ارتفاعًا كبيرًا في مخيم النيرب وفقدان بعضها، نتيجة اغالق 

 .وعين متتالين والذي يمد حلب ومخيم النيرب بالبضائع والمواد المختلفةالطريق ألسب

 
يشار أن المخيم يشهد حالة من عدم االستقرار واألمان بسبب توتر األوضاع األمنية في 
المناطق المتاخمة له، وأن موقع مخيم النيرب المالصق لمطار النيرب العسكري جعل منه موقع 

ي سورية، وقد تعرض في وقت سابق للقصف وإلطالق النار مما استراتيجي لطرفي الصراع ف
 .أدى إلى وقوع ضحايا في صفوف المدنيين

أن "أما في حمص فقد أفاد مراسل مجموعة العمل في مخيم العائدين لالجئين الفلسطينيين 
دمحم "عناصر مفرزة األمن السوري في المخيم منعوا ذوي الشاب الذي توفي بحادث في تركيا 

قامة مجلس عزاء لفقيدهم، بحجة أنه كان مطلوبًا " عوض م عوادهما من اإلعالن عن وفاته، وا 
لألمن السوري، وبأن ذلك يأتي ضمن سلسلة من التضييقات التي يمارسها عناصر األجهزة 

 .األمنية السورية على المخيم وأبنائه
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المخيم المطلوبين، أبلغت  يشار أنه بعد قيام األمن السوري بحمالت االعتقال ومالحقة أبناء

جميع الباعة في المخيم بمنع بيع بضائعهم في الشوارع،  5102/2/50دوريات المفرزة يوم 
على الرغم أن ذلك متعارف عليه في المخيم من خالل انتشار األسواق والباعة في الشوارع منذ 

 .أعوام طويلة
العاملين و  خيم من خالل عناصرهمجميع أبناء الم 5102/2/55كما أبلغت دوريات المفرزة يوم 

المتعارف عليها منذ عشرات السنين و  نصب خيام العزاء في شوارع المخيمو  معه، بمنع إقامة
وبلغت ذروة التضييقات األمنية بعد حمالت االعتقال قيام السلطات السورية، يوم .لضيق المنازل

ن أحياء مخيم العائدين في ببناء وتركيب سور حديدي يفصل بي ،5102/ يونيو  –حزيران / 50
 .حمص واألحياء المجاورة له، دون أي ممرات خدمية بين الجانبين

 
وكان مراسل .انعكس سلبًا على أوضاعهم المعيشيةو  مما ضاعف من معاناتهم االقتصادية

مجموعة العمل قد أكد في وقت سابق عن تنامي ظاهرة هجرة شباب المخيم، ولجوئهم إلى 
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خوفًا من حمالت االعتقال والدهم التي يقوم بها األمن السوري بين الحين األراضي التركية 
 .واآلخر لمنازل المخيم

أبو دمحم في العقد " خالد محمود شطارة "إلى ذلك أفرج األمن السوري عن الالجئ الفلسطيني 
وم في العقد الخامس من العمر، ي" أبو خالد" دمحم محمود شطارة "الثالث من العمر، والالجئ 

من سجن محكمة الفيحاء الخاصة بالمسافرين إلى تركيا، وذلك بعد اعتقالهما  5102/00/0
 .النصف، وهما من أهالي قرية ترشيحا في فلسطينو  ألكثر من الشهر

من سجن عدرا بدمشق بعد مدة  5102/01/51يوم " دمحم عثمان "كما تم اإلفراج عن الالجئ 
وهو في العقد الثالث من العمر ومن أهالي مدينة صفد النصف، و  إعتقال دامت أكثر من الشهر

 .في فلسطين
من أبناء مخيم العائدين إلى جانب المئات 021في حين تستمر األجهزة االمنية السورية باعتقال 

 .من الالجئين الفلسطينيين والذي اليزال مصيرهم مجهوالً 
درعا لالجئين الفلسطينيين أما في جنوب سورية حيث فيدخل انقطاع المياه عن منازل مخيم 

على التوالي حيث اضطر األهالي إلى االستعانة باآلبار االرتوازية لتعويض بعض  (280)يومه 
النقص في حاجاتهم للمياه، يترافق ذلك مع أزمة حادة بالخدمات الطبية يعاني منها األهالي 

من منازل  (%21)ارب وذلك بسبب النقص الكبير في الكوادر والمواد الطبية، يذكر أن ما يق
 .المخيم قد تضررت بشكل كبير وذلك اثر استهداف المخيم بشكل متكرر بالبراميل والقذائف

 
 5102/ نوفمبر  -تشرين الثاني / 2فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

الجئًا فلسطينيًا سوريًا في لبنان،  (120111)الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن و 02.111 •
لغاية " األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة  (8111)

 .5102يوليو 
 .ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرة (08)أكثر من  •
موعات القيادة العامة على المخيم استمرار حصار الجيش النظامي ومج: مخيم اليرموك •

 (102)يومًا، والماء لـ  (652)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من  (122)لليوم 
 .ضحية (010)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .ى التوالييومًا عل (201)
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يومًا بعد سيطرة مجموعات  (606)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه (%21)أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي  (280)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 .(خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


