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 فلسطينيين الجئين( 3403: )اإلنسان حقوق يوم عشية"

 "معتقلا ( 1134) من وأكثر سورية، في قضوا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .سورية في االشتباكات إثر يقضي فلسطيني الجئ •

 .سورية جنوب الفلسطينيين للجئين درعا مخيم تستهدف الدبابات •

 .دمشق بريف الشيح خان مخيم لمنازل تفتيش حملة عن أنباء •

" عمر" اللجئ لمساعدة حملة إطلق علجه، المشفى رفض بعد •

 .لبنان في علجه الستكمال
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  ضحايا

 خلل حندرات مخيم أبناء من" واصف محمد واصف"  الشاب قضى

 .سورية في القتال مشاركته

 

  التطورات آخر

 فلسطينيي أجل من العمل مجموعة تؤكد" اإلنسان حقوق" يوم بمناسبة

 النتهاكات يتعرضون مازالوا سورية في الفلسطينيين اللجئين أن سورية

 منذ المجموعة رصدته لما وفقاا  وذلك الحرب، لجرائم ترقى قد خطيرة

 طرأ وما السوريين الفلسطينيين اللجئين ألوضاع( 2012) عام تأسيسها

 سورية في والعدالة والحرية العيش في لحقوقهم إهدار من عليهم

 .وخارجها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أجل من العمل مجموعة عن الصادرة واإلحصائيات التقارير وتشير

 مباشرة ألسباب قضوا فلسطينيين ضحايا( 3403) أن سورية فلسطينيي

 والحصار، والتفجيرات المعتقلت في والتعذيب واالشتباكات كالقصف
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 ما عبر أوروبا إلى الوصول محاوالت أثناء كالغرق مباشرة غير وأسباب

 ".الموت قوارب" بـ يعرف بات

 

 بلغ إذ االحصائيات في األكبر هي بالقصف الضحايا سقوط معدالت وتعتبر

 الموت ثم ناري، طلق بسبب قضوا ضحية( 818) يليه ضحية،( 1128)

 بينهم من ضحية( 456) بلغ حيث السورية السجون في التعذيب تحت

 .السن في وكبار الفتيان من وعدد فلسطينية الجئة( 35)

 

 الجئاا ( 1134) واعتقال اختطاف السورية األمنية األجهزة تواصل فيما

 المطالبات من بالرغم وذلك معتقلة،( 80) بينهم من سجونها في فلسطينياا 

 المعتقلين بين ومن مصيرهم، عن والكشف عنهم باإلفراج المستمرة

 كملها،بأ وعائلت وأبناء وآباء وأشقاء السن في وكبار والنساء األطفال

 حقوق أدنى من محرومون وهم التعذيب، تحت منهم المئات قضاء وتم

 .عادلة علنية محاكمة وأية اإلنسان

 

 جنوب الفلسطينيين للجئين درعا مخيم تعرض مختلف، موضوع وفي

 مما السوري، النظام قوات دبابات من للقصف متتاليين ليومين سورية

 البلد درعا أحياء تعرضت كما المدنيين، منازل في وخراباا  دماراا  خلف

 بين ذعر وحالة دماراا  خلفت جوية لغارة فلسطينية عائلت تقطنها والتي

 .األطفال وخاصة األهالي

 

 الصحية الخدمات غياب بسبب وذلك المخيم، أهالي معاناة تستمر ذلك إلى

 المتفجرة والبراميل بالصواريخ استهدافهم واستمرار عنهم، واإلغاثية

 مباني من( %70) من أكثر ودمار الضحايا، عشرات خلفت والتي

 .المخيم

 

 النظام أن دمشق، ريف في العمل مجموعة مراسل أفاد آخر، صعيد وعلى

 القيام نيته عن الشيخ خان مخيم في" المصالحة لجنة" أبلغ السوري

 بمرافقة الحملة تتم أن على المخيم، داخل المدنيين لمنازل تفتيش بحملة

 .اللجنة
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 المخيم في الفلسطيني التحرير جيش لعناصر انتشار وسط ذلك يأتي

 الفصائل بعض وافتتاح لهم، مقراا  األهالي أحد منزل واتخاذهم وأطرافه

 .المخيم داخل لها مقرات السوري النظام على المحسوبة الفلسطينية

 

 أهلي عمل لجان

" موسى عمر" اللجئ لمساعدة حملة األوروبية الوفاء حملة أطلقت

 ،$3500 البالغة علجه تكاليف تأمين في اليرموك، مخيم من( عاماا  31)

 الطلوب المبلغ توافر عدم بسبب علجه المستشفى رفض بعد وذلك

 .العلج الستكمال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :للحساب التبرع قيمة تحويل خلل من للحملة على التبرع يتم حيث

IBAN: NL33INGB0005430747 

BIC: INGBNL2A 

 0031644443848: الهاتف رقم إلى عمر باسم واتساب رسالة أو

 في" بسابه" منطقة في المتواجدة" موسى أحمد عمر" والدة أن يذكر

 والفصائل التحرير منظمة العمل مجموعة عبر ناشدت قد كانت لبنان،

 وكل البيضاء األيادي وأصحاب الخيرية والجمعيات لبنان في الفلسطينية

 تعرض الذي ولدها علج تأمين في والمساعدة العون تقديم يستطيع من

 .يوماا  ثلثين من أكثر منذ نارية دراجة يركب وهو سير لحادث
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/ ديسمبر –األول كانون/ 10 حتى وأرقام إحصائيات سورية فلسطينيو

2016 

 .األردن في سوري فلسطيني الجئ( 15500) •

 .لبنان في سوري فلسطيني الجئ( 42،500) •

 وكالة احصائيات وفق وذلك مصر، في يسور فلسطيني الجئ( 6000) •

 .2015 يوليو لغاية" األونروا"

 .تركيا في سوري فلسطيني الجئ( 8000) •

 .غزة قطاع في سوري فلسطيني الجئاا ( 1000) •

 حتى أوروبا إلى وصلوا سوري فلسطيني الجئ ألف( 79) من أكثر •

 .2016 منتصف

 الجبهة ومجموعات النظامي الجيش حصار استمرار: اليرموك مخيم •

 التوالي، على( 1271) لليوم المخيم على العامة القيادة - الشعبية

 يوماا ( 791) لـ والماء يوماا،( 1330) من أكثر منذ الكهرباء وانقطاع

 .ضحية( 191) الحصار ضحايا عدد التوالي، على

 إلى العودة من األهالي بمنع يستمر النظامي الجيش: السبينة مخيم •

 .التوالي على يوم( 1124) حوالي منذ منازلهم

 بعد يوم( 1316) حوالي منذ عنه األهالي جميع نزوح: حندرات مخيم •

 .عليه المعارضة مجموعات سيطرة

 حوالي ودمار عنه المياه النقطاع يوماا ( 974) حوالي: درعا مخيم •

 .مبانيه من( 70%)

: وحماة حمص في والعائدين والرمل زينب والسيدة جرمانا مخيمات •

 .فيها االقتصادية األزمات استمرار مع نسبياا  هادئ الوضع


