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مجموعة العمل تطالب الحكومة التركية بفتح تحقيق باالنتهاكات الواقعة "
 "بحق الالجئين الفلسطينيين من سورية على الحدود التركية

      

 
 

  يقضي تحت التعذيبمن أبناء مخيم اليرموك  "عدي قدورة"الناشط اإلغاثي 
  حاالت قنص في محيط مخيم اليرموك يخلف جرحى واطالق سراح أسيرين كانا بيد

  تنظيم الدولة

 نداء مناشدة لعالج طفلة أصيبت في االشتباكات األخيرة في مخيم اليرموك 

  ،الجئة فلسطينية قضين جراء الحرب في سورية( 444)عشية اليوم العالمي للمرأة  

 لفلسطينيات في السجون السورية يبدون استياءهم لتجاهل ذوو المعتقالت ا
 المؤسسات قضية بناتهم

  من أبناء مخيم خان الشيح في ألمانيا منذ " فادي نظمي عيسات"فقدان الالجئ
 أسبوعين

 فيدار توزع مساعدات غذائية على العائالت الفلسطينية السورية المهجرة في أنقرة 
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 مجموعة العمل
العمل من أجل فلسطينيي سورية رسالة رسمية إلى الحكومة التركية في أنقرة وجهت مجموعة 

لى السفارة التركية في لندن تستنكر فيها االعتداءات المتكررة التي يتعرض لها الالجئون  وا 
الفلسطينيون من سورية على الحدود التركية السورية، أثناء خروجهم القسري من سورية نتيجة 

بورهم إلى األراضي التركية عند أكثر من نقطة حدودية كاالستهداف المباشر األعمال الحربية وع
بالرصاص الحي الذي أدى إلى حصول أكثر من حالة وفاة، أو الضرب المبرح لالجئين لدرجة 
حداث جروح بليغة ومن ثم ردهم إلى الحدود السورية، في خرق  تهشيم األضالع واألسنان وا 

 .ميثاق العالمي لحقوق االنسانواضح لالتفاقيات الدولية وال
وطالبت المجموعة الحكومة التركية بفتح تحقيق في االنتهاكات التي وقعت على الالجئين 
لى السماح بدخولهم البالد أسوة بأقرانهم  الفلسطينيين من سورية على الحدود التركية السورية، وا 

تهم للجوء، ومنحهم الحقوق الكاملة السوريين نظرًا لوجود ذات األسباب المهددة للحياة التي اضطر 
وتمكين الالجئين الفلسطينيين من الحصول .المترتبة لالجئين بما فيها حق اإلقامة والعمل والتنقل

 .على التأشيرة الرسمية التي تعطيهم الحق في الدخول إلى تركيا عبر المنافذ الرسمية
ًا لألوضاع العامة لالجئين كما أرفقت المجموعة مع رسالتها ملحقًا تضمن شرحًا تفصيلي

الفلسطينيين المهجرين قسريًا داخل وخارج سورية، قدمت خالله عرضًا موجزًا ألوضاعهم 
 .اإلنسانية والمعيشية والقانونية في دول اللجوء الجديد واالنتهاكات المستمرة الواقعة عليهم

القيام بدور فاعل  ودعت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية منظمات حقوق االنسان إلى
للضغط على الحكومة التركية ومخاطبة سفاراتها بالعالم للتخفيف من معاناة الالجئين الفلسطينيين 
السوريين واالستجابة لمطالبهم بالدخول اآلمن والرسمي إلى تركيا بشكل يحقن دماءهم ويحفظ 

 .كرامتهم
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 ضحايا
اليرموك من أبناء مخيم  "عدي قدورة" قضى الناشط االغاثي

لالجئين الفلسطينيين، تحت التعذيب داخل السجون السورية، 
علمًا أن القدورة هو أحد متطوعي الهيئة الخيرية الغاثة 

 .الشعب الفلسطيني التابعة لحركة الجهاد اإلسالمي
يذكر أن حصيلة الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا تحت 

وذلك ضحية، ( 634)التعذيب في السجون السورية بلغت 
بحسب اإلحصائيات الرسمية لمجموعة العمل من أجل 

 .فلسطينيي سورية
 

 آخر التطورات
ضحية من النساء الفلسطينيات ( 666)وثقت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سورية سقوط 

 .1124مارس  –آذار /  8ولغاية يوم  1122منذ بداية المواجهات في سورية منذ آذار مارس 
نتيجة الحصار ونقص ( 41)الجئة قضين نتيجة القصف، و( 126) أن فيما كشفت المجموعة

إمرأة جراء استهدافهن برصاص قناص، ( 14)الرعاية الطبية في مخيم اليرموك، بينما قضت 
غرقًا، في حين أُعدمت ( 14)و ضحية بطلق ناري،( 12)إثر التفجيرات، فيما قضت ( 33)و
 ،ذبحاً )ألسباب أخرى ( 21)ي السجون السورية، وتحت التعذيب ف( 36)الجئات ميدانيًا، و( 5)

 .(اغتيااًل، انتحارًا، أزمات صحية، حرقًا، اختناقًا، وبرصاص االحتالل الصهيوني
في غضون ذلك أبدى ذوو المعتقالت الفلسطينيات في سجون النظام السوري، استياءهم من 

هم المعتقالت وما يتعرضن له تجاهل المؤسسات الدولية والفلسطينية ومنظمة التحرير ملف بنات
في سجون النظام السوري، وطالبوا عبر رسائل وصلت لمجموعة العمل المنظمات الدولية 
والفلسطينية ومنظمة التحرير، العمل من أجل إطالق سراحهن والكشف عن مصيرهن، والتدخل 

ثارة هذه لوقف االنتهاكات التي ُتمارس بحق الالجئين الفلسطينيين في سجون النظام السو  ري، وا 
 .القضية على أعلى المستويات الممكنة وفي المحافل الدولية

األمن السوري مارس عليهن كافة أشكال "ووفقًا لشهادات مفرج عنهن من السجون السورية، فإن 
التعذيب، من الصعق بالكهرباء والشبح والضرب بالسياط والعصي الحديدية، واالغتصاب 

 ".ختلفينالمتكرر من ضباط وسجانين م
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الجئًا فلسطينيًا في السجون  2142وتشير احصائيات مجموعة العمل إلى أنها وثقت اعتقال 
الجئة فلسطينية ال يعلم عن مصيرهم شيئًا، مع تأكيدها أن عدد المعتقلين أكبر  35السورية منهم 

الي من الرقم المعلن عنه، نظرًا لعدم توفر إحصائيات رسمية، باإلضافة إلى تخوف بعض أه
المعتقلين من اإلفصاح عن األمر، كما وثقت مجموعة العمل قضاء العشرات من الالجئات 
الفلسطينيات تحت التعذيب، في حين بلغت الحصيلة اإلجمالية لضحايا التعذيب من الالجئين 

 .ضحية 635الفلسطينيين 
بعض  وفي سياق مختلف قالت مصادر محلية في مخيم اليرموك، أن حاالت قنص تعرض لها

، 31المدنيين خالل اليومين الماضيين في كل من منطقة العروبة ومسبح الباسل وامتداد شارع الـ 
عقب مناوشات بين مقاتلي جبهة النصرة في المخيم، ومجموعات المعارضة الموجودة في بلدة 
يلدا، وأضافت المصادر أن رجاًل مسنًا من أبناء مخيم اليرموك وطفلتين أصيبوا برصاص 

 .ناصةالق
فيما ناشد ناشطون والهيئة الطبية العامة لجنوب دمشق في بلدة يلدا، أصحاب الخير والمعنيين 

ملك أبو "بإخراج الحاالت الحرجة من جنوب العاصمة، والتحرك من أجل تقديم المساعدة للطفلة 
، وذلك بعد إصابتها برصاصة قناص في االشتباكات األخيرة بين جماعة (سنوات 6" )عمر
 .نصار وجبهة النصرة في مخيم اليرموكاأل

 
في يلدا المجاورة لمخيم اليرموك والمشرفون على " شهيد المحراب"وقال المختصون في مشفى 

الحالة، أن طلقة القناص دخلت من الجانب األنسي الخلفي للركبة وخرجت من الجانب الوحشي 
التتوافر فيه مستلزمات إسعافها األمامي، وأدت إلى تأذي شديد بمفصل الركبة، والمشفى 

وعالجها بفعل الحصار المفروض على المنطقة الجنوبية، والطفلة تحتاج لعملية خارج جنوب 
 .دمشق
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مسؤول هيئة األقصى، وأبو عبد " باسل ايوب" ومن جانب آخر أطلق تنظيم الدولة سراح الشاب
عد اندالع اشتباكات بين مجموعة اإلله مسؤول هيئة مخيم اليرموك لإلغاثة والتنمية، جاء ذلك ب

األنصار وجبهة النصرة قبل أيام والتي خلفت قتلى وجرحى بين الطرفين، عرف منهم الالجئ 
دمحم "أبو خضر وهو أمير مجموعة األنصار، والالجئ الفلسطيني "بالل سلمان "الفلسطيني 

 ".نداف
وردت معلومات لمجموعة العمل تفيد بفقدان الالجئ 

من أبناء مخيم خان " فادي نظمي عيسات" الفلسطيني
الشيح الذي كان يقيم في مدنية هافونر األلمانية منذ 

وحتى لحظة تحرير الخبر لم ُيعرف أي ، أسبوعين
معلومات أو أخبار عنه، إلى ذلك ناشدت عائلة العيسات 
جميع الجهات ومنظمات حقوق اإلنسان البحث عنه 

 .والكشف عن مصيره
آذار الجاري سالت غذائية على عدد من / 4يا وزعت جمعية فيدار يوم األحد وباالنتقال إلى ترك

العائالت الفلسطينية السورية المهجرة في أنقرة، وبحسب القائمون على الجمعية فأن الهدف من 
هو مساعدة العائالت الفلسطينية السورية في التغلب ( أغيثوهم)التوزيع الذي يأتي ضمن حملة 

ة، والتأكيد على ضرورة دعم الالجئين الفلسطينيين في تركيا على كافة على ظروفها المعيش
 .األصعدة

يشار أن جمعية فيدار نفذت عدة مشاريع اغاثية استهدفت من خاللها الالجئين الفلسطينيين 
رعاية األيتام ومشاريع األضاحي و  القادمين من سورية إلى تركيا، من خالل تقديم الدعم اإلغاثي

فطارات رمض ان، وصواًل إلى ترتيب الوضع القانوني لفلسطينيي سورية لدى الجهات الرسمية وا 
 .التركية

 
 6102/ آذار ــ مارس / 7/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

  (25511 )الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن. 
 (615511 )الجئًا فلسطينيًا سوريًا في لبنان. 
 (4111 ) لغاية " األونروا"سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة الجئًا فلسطينيًا

 .1125يوليو 
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  ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 32.1)أكثر من- 
 .1125كانون األول 

 استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك
( 563)يومًا، والماء لـ ( 2158)التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من على ( 114)لليوم 

 .ضحية( 284)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 
 الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة

 .يوم على التوالي( 851)
 يوم بعد سيطرة مجموعات ( 2165)حوالي  نزوح جميع األهالي عنه منذ: مخيم حندرات

 .المعارضة عليه
 من مبانيه%( 31)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 314)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 


