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آالف ( 3)ألف فلسطيني خارج سورية، و( 022)تهجير قرابة "
الجئون "ضحية، وألف معتقل ضمن ملفات حقوقية يتناولها تقرير 

 "الصادر عن مجموعة العمل ومركز العودة" على دروب الحياة
      

 
 

 عناصر المعارضة السورية بعد تسببه بقضاء شخصين داخل مخيم خان  إعدام أحد
 الشيح

  المخطوف في مخيم " دمحم موعد"مناشدات تطالب بالكشف عن مصير الناشط
 اليرموك

 اإلعالن عن وقفات احتجاجية ضد تجاهل معاناة الفلسطينيين السوريين في قطاع غزة 
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 مجموعة العمل
أصدر كل من مجموعة العمل من " الجئون على دروب الحياة"تحت عنوان فلسطينيو سورية 

أجل فلسطينيي سورية ومركز العودة الفلسطيني في لندن، التقرير التوثيقي الحقوقي النصف 
، والذي يوثق أوضاع الالجئين الفلسطينيين السوريين داخل وخارج (5102)سنوي الثاني لعام 

 .سورية
قضوا في مخيم اليرموك ( 0511)ئًا فلسطينياً  منهم الج( 9103)وبحسب التقرير فقد قضى 

ديسمبر | ولغاية كانون الثاني ( 5100)مارس | لوحده منذ بداية األزمة السورية في آذار
(5102. ) 

كما يتضمن التقرير احصائيات نزوح وهجرة 
الالجئين الفلسطينيين الذين ُهجر أكثر من 

ألف الجئ فلسطيني، وصل منهم إلى ( 511)
 .ألفاً ( 20.5)وبا أكثر من أور 

ويتناول التقرير أوضاع المخيمات الفلسطينية 
في سورية، والتي ال تزال ثالثة منها تخضع 
لحصار مشدد، في حين يؤكد التقرير أن نسبة 
الدمار بسبب األعمال العسكرية قد وصلت في 

 (.%21)بعضها اآلخر إلى أكثر من 
( 041)ويقع التقرير في ثالثة فصول بواقع 

صفحة توثق االنتهاكات واألحداث التي 
وفق عملية  ٥١٠٢أصابت الالجئين الفلسطينيين السوريين خالل النصف الثاني من عام 

مجموعة من الباحثين والمهتمين بالشأن و  الرصد والمتابعة لشبكة المراسلين الميدانيين
 .الفلسطيني

معات الفلسطينية داخل سورية وفق منهجية يقدم التقرير تفاصيل دقيقة مرت بها المخيمات والتج
صورت الواقع المعيشي والميداني واإلنساني والصحي لالجئين الفلسطينيين في سورية باإلضافة 

 .إلى أبرز األحداث اليومية لعمليات القصف والتدمير واالعتقال
العامة لهم  كما يقدم التقرير احصائيات لالجئين الفلسطينيين المهجرين خارج سورية واألوضاع

سواءً  في دول الجوار أو في الدول التي هاجروا إليها أو التي علقوا فيها أثناء محاوالتهم 
 .الوصول إلى أوروبا
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وتسعى المجموعة من خالل تقاريرها وعملها الحقوقي إلى توثيق مرحلة مهمة من مراحل اللجوء 
ين في المحافل المحلية واإلقليمية الفلسطيني، وا عداد الوثائق الالزمة للدفاع عن حقوق الالجئ

 .والدولية
، وأنه قد سبق (5102)يشار أن هذا التقرير الحالي يرصد أهم أحداث النصف الثاني من عام 

والنصف ( 5104)هذا اإلصدار ثالثة تقارير وثقت أحداث النصف األول والثاني من عام 
والعديد من التقارير الخاصة التي تناولت " تقرير حالة " باإلضافة إلى ( 5102)األول من عام 

 .قضايا بعينها ذات صلة بالشأن الفلسطيني السوري 
 اضغط هنالتحميل النسخة اإللكترونية من التقرير 

 
 آخر التطورات

المتواجدين قرب مخيم خان الشيح لالجئين أعدم أحد عناصر المعارضة السورية المسلحة 
الفلسطينيين بريف دمشق، وذلك بعد محاكمته إثر إطالق فتحه النار على األهالي داخل المخيم 

 .وتسببه بقضاء شخصين داخل المخيم
ووفقًا مراسلنا فإن العنصر قام بالدخول إلى المخيم واستفزاز األهالي، قبل أن يعود مرة أخرى 

ي الهواء وبعدها يصيب اثنين من أبناء المخيم، وهما عنصران من كتائب أكناف ليطلق النار ف
 .بيت المقدس، متسببًا بوفاتهما، حيث استهدفهما بالرغم من كونهما غير مسلحين

 
في حين تعرض المخيم لسقوط قذيفتا هاون استهدفتا مناطق متفرقة من المخيم فيما اقتصرت 

 .أضرارهما على الماديات

http://www.actionpal.org.uk/ar/reports/special/20156.pdf
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الجهات المتواجدة في مخيم اليرموك، " دمحم موعد"ضوع مختلف ناشدت عائلة الناشط وفي مو 
بالمساهمة في الكشف عن مصير ابنها، وطالبت العائلة بمساعدتها ولو بمعلومات عنه مع 

وهو أحد متطوعي الهالل األحمر " دمحم موعد"تعهدها بعدم كشف المصدر، وكان الناشط 
يومًا، حيث ال يزال مصيره مجهواًل،  02ي مخيم اليرموك منذ حوالي الفلسطيني قد تم اختطافه ف

 .إضافة إلى عدم معرفة الجهة الخاطفة وأسباب ذلك
يأتي ذلك في ظل استمرار استهداف نشطاء مخيم اليرموك، واستمرار حالة التناحر تارة والتنسيق 

ستهداف الناشطين من قبل، تارة أخرى، والمتهمتان با" داعش"بين جبهة النصرة وتنظيم الدولة 
على ( 320)وتواصل حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم لليوم 

 .يومًا على التوالي( 250)يومًا، والماء لـ ( 0199)التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من 
لالجئين الفلسطينيين هيئة ناطقة باسم ا -أما في قطاع غزة، فقد أعلنت هيئة التنسيق المشتركة 

القيام بمجموعة وقفات احتجاجية، وذلك بعد توارد أنباء  -من سورية واليمن وليبيا في قطاع غزة
عن برنامج عمل خاص في قطاع غزة، ومحاولة الضغط إلدخال الالجئين الفلسطينيين من ليبيا 

 .واليمن وسورية ضمن هذا البرنامج

 
ت تأتي الستمرار الجهات المعنية في الحكومة والمؤسسات أن سلسلة االحتجاجا"وقالت الهيئة 

ذات الصلة بتجاهل معاناتنا، وعدم الجدية في إيجاد حلول جذرية تضع حدًا لمأساة أكثر من 
 .عائلة من سوريا وليبيا واليمن، وعدم توفير لقمة العيش ألبنائنا 411

في وقت سابق الحكومة ومنظمة وكان الالجئون الفلسطينيون السوريون في قطاع غزة طالبوا 
التحرير والفصائل الفلسطينية والمؤسسات الدولية، بأن تأخذ دورها في حماية الالجئين من الدول 
العربية وتلبية حاجاتهم اإلنسانية األساسية والعمل على صرف مستحقاتهم المالية المقررة من 

 .1/4/5102مجلس الوزراء بتاريخ 
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نيين السوريين يواجهون صعوبات معيشية غاية في القسوة بعد أن يشار أن الالجئين الفلسطي
باإلضافة إلى  ،فروا من الحرب الدائرة في سورية، حيث يعانون من أوضاع اقتصادية مزرية

عدم قدرتهم على تأمين السكن والعمل، وذلك بسبب األوضاع الكارثية التي يعيشها قطاع غزة، 
 .ألخيرة، باإلضافة إلى الحصار المستمر منذ عدة سنواتوالتي تسببت بها الحرب الصهيونية ا

 
 0212/ شباط ــ فبراير / 11/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

الجئًا فلسطينيًا سوريًا في ( 455211)الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن،  (15500)  •
 .الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر( 1111)لبنان، 

 -ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 20.5)أكثر من  •
 .5102كانون األول 

استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •
( 250)يومًا، والماء لـ ( 0199)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 320)لليوم 

 .ضحية( 002)لي، عدد ضحايا الحصار يومًا على التوا
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •

 .يوم على التوالي( 052)
يوم بعد سيطرة مجموعات ( 0151)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •

 .المعارضة عليه
 .من مبانيه%( 21)النقطاع المياه عنه ودمار حوالي يومًا ( 100)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 -كية زا)باستثناء طريق 


